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There are no translations availableItt van mÃ©g egy csodÃ¡latos hajÃ³ tÃ-pus, a Klipper. BÃ¡tran Ã¡llÃ-thatom, hogy ez a tipus
a leggyorsabb Ã©s a legszebb. RemÃ©lem tetszeni fog a cikk.
A klipperek talÃ¡n az Ã¡ruszÃ¡llÃ-tÃ¡s leghÃ-resebb hajÃ³i. NevÃ¼k egybeforrt a teaszÃ¡llÃ-tÃ¡ssal Ã©s a gyorspostÃ¡val.
Kevesen tudjÃ¡k, hogy a leggyorsabb klipperek nem AngliÃ¡ban, hanem AmerikÃ¡ban kÃ©szÃ¼ltek, Ã©s hogy a
teaszÃ¡llÃ-tÃ¡son kÃ-vÃ¼l szÃ¡llÃ-tottak aranyÃ¡sÃ³kat Ã©s rabszolgÃ¡kat is. A kaliforniai aranymezÅ‘k felfedezÃ©sekor a feltÃ¼
aranyÃ¡sÃ³k vagyonokat adtak egy-egy jegyÃ©rt valamelyik klipperre, hiszen elsÅ‘kÃ©nt Ã©rkezni az aranymezÅ‘kre nem utolsÃ
dolog...Ezek a hajÃ³k sebessÃ©gÃ¼kÃ¶n felÃ¼l szÃ©psÃ©gÃ¼kkel is kivÃ-vtÃ¡k a vilÃ¡g elismerÃ©sÃ©t, Ã©s persze mint gaz
befektetÃ©s is kivÃ¡lÃ³nak bizonyultak a hajÃ³zÃ¡si tÃ¡rsasÃ¡goknak. Egy klipper egy Ãºt alatt, amin teÃ¡t szÃ¡lÃ-tott KÃ-nÃ¡bÃ³l
megtermelte a teljes Ã©pÃ-tÃ©si kÃ¶ltsÃ©geit. SzintÃ©n jÃ¶vedelmezÅ‘ foglalkozÃ¡s volt fogadÃ¡sokat szervezni a KÃ-nÃ¡bÃ³l
teaklipperek befutÃ¡si sorrendjÃ©re. BÃ¡tran elmondhatjuk, hogy ezek a hajÃ³k lÃ¡zba hoztÃ¡k a vilÃ¡got. Sok klipper
hÃ-resÃ¼lt el: A Teaping, az Arial, az Oriental... Az egyik leghÃ-resebb klipper mÃ©gis egy angol hajÃ³, a Cutty Sark, melyet
1869 novemberÃ©ben bocsÃ¡tottak vÃ-zre, Ã©s 1948-ig szelte a vizeket. 1895-ben egy liszaboni hajÃ³tÃ¡rsasÃ¡g megvette Ã©s
nevÃ©t Fereirra-ra vÃ¡ltoztattÃ¡k. KÃ©sÃ¶bb Ãºjra eladtÃ¡k, Ã©s Mario do Ambaro nÃ©ven hajÃ³zott 1922-ig, amikor is Wilfred
Dowman kapitÃ¡ny megvette kikÃ©pzÅ‘hajÃ³nak. 1948-Ã³ta mint hajÃ³zÃ¡si mÃºzeum tekinthetÅ‘ meg Greenwich-ben. A
klipperek lÃ©tÃ¼ket egyÃ©rtelmÅ±en a teÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nhetik. BÃ¡r a teaszÃ¡llÃ-tÃ¡s termÃ©szetesen ezen hajÃ³tÃ-pus
kialakulÃ¡sa elÃ¶tt is jelentÅ‘s kereskedelmi tÃ©nyezÅ‘ volt (1773-bostoni teadÃ©lutÃ¡n), fÃ©nykora mÃ©gis a klipperek szÃ¼le
idejÃ©re tehetÅ‘. Az elsÅ‘ egyÃ©rtelmÅ±en klippernek nevezhetÅ‘ szÃ¡lÃ-tÃ³hajÃ³k az 1790-es Ã©vek vÃ©gÃ©n jelentek meg a
Ã³ceÃ¡nokon. Az angolok elkÃ¶telezett teafogyasztÃ¡sa az 1840-es Ã©vekben Ãºj erÅ‘re kapott, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt Anna, Bedfor
hercegnÅ‘je bevezette az Ã¶tÃ³rai teÃ¡t. A teafogyasztÃ¡s nÃ¶vekedÃ©sÃ©vel termÃ©szetessen nÅ‘tt a tea Ã¡ra, amit mÃ©g az
befolyÃ¡solt, hogy a friss KÃ-nai termÃ©s mikor lessz legkÃ¶zelebb elÃ©rhetÅ‘. A frissen szedett tea EurÃ³pÃ¡ba juttatÃ¡sÃ¡hoz
bizony hosszÃº idÅ‘re volt szÃ¼ksÃ©g. A hagyomÃ¡nyos szÃ¡lÃ-tÃ³hajÃ³k Ã¡tlagosan 6 hÃ³nap alatt tudtÃ¡k csak a teÃ¡t
EurÃ³pÃ¡ba szÃ¡llÃ-tani. Nem csoda hogy a klipperek 3-4 hÃ³napos Ãºtideje igencsak gazdasÃ¡gossÃ¡ tette a szÃ¡llÃ-tÃ¡st,
hiszen a friss teÃ¡ra kiÃ©hezett angol kereskedÅ‘hÃ¡zak vagyonokat fizettek egy-egy szÃ¡llÃ-tmÃ¡nyÃ©rt. 1850-ben az Oriental
1600 tonna teÃ¡t hozott KÃ-nÃ¡bÃ³l, amit 48 ezer dollÃ¡rÃ©rt adtak tovÃ¡bb. Ez az Ã¶sszeg elÃ©g volt akÃ¡r egy Ãºj hajÃ³
megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©re is. A kiemelkedÅ‘ haszonÃ©rt mind a hajÃ³tÃ¡rsasÃ¡gok, mind a kapitÃ¡nyok mindent megtettek. BÃ¡r a tel
vitorlÃ¡zattal elÃ©rhetÅ‘ sebessÃ©g sem volt megvetendÅ‘ ezeken a hajÃ³kon, alkalmankÃ©nt annyi segÃ©dvitorlÃ¡t hÃºztak fel
gyorsabb haladÃ¡s remÃ©nyÃ©ben amennyit csak lehetett. Ha kelett a kapitÃ¡ny zsebkendÅ‘jÃ©t is kifeszÃ-tettÃ©k vitorlÃ¡nak a
hajÃ³n. Ezen hajÃ³k sebessÃ©ge elÃ©rte akÃ¡r az Ã³rÃ¡nkÃ©nti 30-35 km-t is, ami bizony ma sem megvetendÅ‘ tempÃ³. A mai
teherszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³k utazÃ¡si sebessÃ©ge sem jelentÅ‘sen nagyobb. A klippereket egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ sebessÃ©gÃ¼k hamar
postahajÃ³vÃ¡ avatta, hiszen ezek a hajÃ³k egy-egy Ã¼zenetet kÃ¶zel kÃ©tszer gyorsabban juttattak el rendeltetÃ©si
helyÃ¼kre, mint eddig bÃ¡rmelyik mÃ¡s hajÃ³. SebessÃ©gÃ¼k azonban sajnos nem csak jÃ³ cÃ©lokra tette alkalmassÃ¡ ezeket
a hajÃ³kat. Ã‰lÅ‘ Ã¡rÃº szÃ¡lÃ-tÃ¡sÃ¡ra is kivÃ¡lÃ³ak voltak. JÃ³nÃ©hÃ¡ny rabszolga prÃ³bÃ¡lhatta ki az utazÃ¡st, bÃ¡r meglehet
mÃ©ltatlan kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt ezeken a hajÃ³kon. A klipperek szÃ©psÃ©ge egyedÃ¼lÃ¡llÃ³. KevÃ©s ember mondhatj
magÃ¡rÃ³l, hogy hidegen hagyja a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ hajÃ³ szÃ©psÃ©ge, ahogy dagadÃ³ vitorlÃ¡ival a habokat szeli. Ebben a
hajÃ³tÃ-pusban megvalÃ³sult az emberisÃ©g Ã¡lma, elÃ©rte tÃ¶kÃ©letessÃ©gÃ©t a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s mÅ±vÃ©szete. NÃ©hÃ¡n
a klipperekrÅ‘l:VizkiszorÃ-tÃ¡s:500-1600t /A Cutty Sark vizkiszorÃ-tÃ¡sa :963 GRT/921 NRTHossz:50-80m /A Cutty Sark
hossza : 212'5 cca: 62mSzÃ©lessÃ©g :10-16m /A Cutty Sark szÃ©lessÃ©ge : 36'0 cca: 12m A fentebbi adatokbÃ³l kitÅ±nik,
hogy a klipper-Ã©pÃ-tÃ©szet igen sokoldalÃº volt. Az elkÃ©szÃ¼lt hajÃ³k mÃ©retei az idÅ‘k sorÃ¡n nÅ‘ttek, hogy az Ã¡ltaluk
szÃ¡llÃ-thatÃ³ Ã¡rumennyisÃ©get nÃ¶velni lehessen. A kisebb hajÃ³k pedig kÃ-vÃ¡lÃ³ postahajÃ³knak bizonyultak. A klipper
mint hajÃ³tÃ-pus tÃ¶bb mint 100 Ã©vig megÃ¡llta a helyÃ©t a tengerhajÃ³zÃ¡sban. LegendÃ¡k Ã©s kalandok szÃ¡mtalan sora
fÅ±zÅ‘dik ehhez a hajÃ³tÃ-pushoz. A tengerÃ©szetrÅ‘l, tengerÃ©szekrÅ‘l szÃ³lÃ³ kÃ¶nyveiben DÃ©kÃ¡ny AndrÃ¡s Ã-rÃ³ is szÃ-v
foglalkozik ezzel a hajÃ³tÃ-pussal. Jelenleg az egyik leghÃ-resebb hajÃ³ regatta illetve a regattÃ¡t szponzorÃ¡lÃ³ wiskey
mÃ¡rka is egy klipperrÅ‘l, a Cuty Sark-rÅ‘l kapta nevÃ©t. A fent emlÃ-tett regattÃ¡t minden Ã©vben megrendezik. Ezen a
versenyen felvonulnak a mÃ©g hajÃ³zÃ³ klipperek Ã©s persze szÃ¡mtalan mÃ¡s vitorlÃ¡shajÃ³. Â ForrÃ¡s : http://www.fabulis.hu
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