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There are no translations availableA legÃ©nysÃ©ggel egyÃ¼tt tÃ¶bb mint 1500 ember veszett oda a â€“ mÃ¡r a katasztrÃ³fÃ¡t
megelÅ‘zÅ‘en legendÃ¡vÃ¡ vÃ¡lÃ³ â€“ Titanic elsÅ‘ s egyben utolsÃ³ ÃºtjÃ¡n. A tÃºlÃ©lÅ‘k szÃ¡ma mindÃ¶ssze 800 volt. KÃ¶zÃ¼
Browne atya kÃ©tszeresen is szerencsÃ©snek mondhatta magÃ¡t a tragÃ©diÃ¡t illetÅ‘en. A hajÃ³utat megszakÃ-tva, a hajÃ³rÃ³l
kÃ©szÃ¼lt, mÃ¡ra dokumentumÃ©rtÃ©kÅ± fotÃ³i is megmenekÃ¼ltek, egy csapÃ¡sra vilÃ¡ghÃ-rÅ±vÃ© tÃ©ve Å‘t.

Az Ã-r Frank Browne-t gyermekkorÃ¡ban nem sok jÃ³val kÃ©nyeztette el az Ã©let. Ã‰desanyja az Å‘ szÃ¼letÃ©sekor halt meg
Ã©desapja pedig tizenÃ©vesen hagyta Ã¡rvÃ¡n Å‘t Ã©s hÃ©t testvÃ©rÃ©t. A legfiatalabb fiÃºt a queenstowni pÃ¼spÃ¶k nagybÃ
Robert Browne vette oltalmÃ¡ba. Az Å‘ oldalÃ¡n sorra ismerte meg a fÃ¶ldrÃ©sz orszÃ¡ga-it Ã©s nÃ©peit, s tÅ‘le kapta 17 Ã©ve
kÃ©sÅ‘bbi Ã©letÃ©ben oly meghatÃ¡rozÃ³ fÃ©nykÃ©pezÅ‘gÃ©pet is. Queenstown (a mai Cobh) vÃ¡rosa pedig kÃ-nÃ¡lta a fotÃ
kikÃ¶tÅ‘jÃ©bÅ‘l indultak az egyre hatalmasabb mÃ©retÅ± Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³k AmerikÃ¡ba. A dokkokban mindennapos vendÃ©g volt
Frank Browne, s a nagybÃ¡csi jÃ³voltÃ¡bÃ³l mÃ©g a hajÃ³k gÃ©phÃ¡zÃ¡ba is lejutott. Noha ekkor mÃ¡r â€“ a jezsuita rend tagjak
a teolÃ³giÃ¡ra jÃ¡rt, a hajÃ³knak is nagy szerelmese volt Ã©s maradt Ã©lete vÃ©gÃ©ig. A kÃ©t nagy queenstowni hajÃ³tÃ¡rsasÃ
Cunard Ã©s a White Star kikÃ¶tÅ‘ben vÃ¡rakozÃ³ Ã³ceÃ¡njÃ¡rÃ³it kÃ-vÃ¼l-belÃ¼l dokumentÃ¡lta.A nagy meglepetÃ©s 1912-be
Ã©rte: a pÃ¼spÃ¶k jegyet vÃ¡ltott unokaÃ¶ccsÃ©nek a vilÃ¡g akkori legnagyobb hajÃ³jÃ¡nak, a Titanicnak elsÅ‘ ÃºtjÃ¡ra. Hogy
pontosak legyÃ¼nk, az angliai SouthamptonbÃ³l AmerikÃ¡ba indulÃ³ jÃ¡ratnak a Cherbourg Ã©rintÃ©sÃ©vel Queenstownig
tartÃ³ szakaszÃ¡ra. Igaz, ott az elsÅ‘ osztÃ¡lyon egy egÃ©sz lakosztÃ¡ly vÃ¡rt rÃ¡.Frank Browne a londoni Waterloo
pÃ¡lyaudvarrÃ³l indÃ-tott kÃ¼lÃ¶nvonattal, a Titanic Speciallal Ã©rkezett a kikÃ¶tÅ‘be. A Titanicon aztÃ¡n Ã¶sszeismerkedett
egy amerikai hÃ¡zaspÃ¡rral, s ez meghÃ-vta Ã©s fizette volna ÃºtjÃ¡t a tengerentÃºlra is. A sors irÃ³niÃ¡ja (avagy szerencsÃ©je?
hogy a szigorÃº nagybÃ¡csi tÃ¡viratilag hazarendelte pÃ¡rtfogoltjÃ¡t, s ilyenformÃ¡n annak Queenstownban el kellett hagynia
a hajÃ³t.

Â

Browne a mindÃ¶ssze kÃ©tnapos hajÃ³ÃºtjÃ¡n sem volt tÃ©tlen: a Titanic szerkezetÃ©t Ã©s felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t immÃ¡ron mÅ±k
kÃ¶zben fotÃ³zta, s a szemÃ©lyzet meg az utaskÃ¶zÃ¶nsÃ©g sem maradhatott le a kÃ©pekrÅ‘l. A tragÃ©dia utÃ¡n Browne fotÃ
bejÃ¡rtÃ¡k a vilÃ¡got, s a jezsuita egyszerre hÃ-res fotÃ³ssÃ¡ vÃ¡lt. Noha a TitanicrÃ³l kÃ©szÃ-tett fotÃ³i valÃ³jÃ¡ban ifjÃºkori
zsengÃ©i, azok egyszersmind pÃ³tolhatatlan dokumentumok. KÃ¶zÃ¼lÃ¼k nÃ©hÃ¡nyat Å‘ maga Ã-tÃ©lt rossznak, s csak a
tragÃ©dia bekÃ¶vetkeztÃ©vel nagyÃ-totta ki Å‘ket. A kÃ©sÅ‘bbi Ã©vekben Browne atya bejÃ¡rta FÃ¶ldÃ¼nk tÃ¡volabbi zugait is
DÃ©l-AfrikÃ¡t, AusztrÃ¡liÃ¡ban pedig Ã©veket tÃ¶ltÃ¶tt el az elsÅ‘ vilÃ¡ghÃ¡borÃºban szerzett tÃ¼dÅ‘betegsÃ©gÃ©t kÃºrÃ¡lva.
FÃ©nykÃ©pezÅ‘gÃ©pe soha nem maradt el tÅ‘le, s kÃ©pei egyre kÃ-vÃ¡lÃ³bbak lettek, technikailag Ã©s mÅ±vÃ©szileg egyarÃ
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Dolgozott az Ã-r kormÃ¡nynak, az anglikÃ¡n egyhÃ¡znak Ã©s a British Museumnak. FolyÃ³iratok versengtek kÃ©peiÃ©rt.
SzerencsÃ©je is volt: a Kodak gyÃ¡r Ã©lete vÃ©gÃ©ig ellÃ¡tta ingyenfilmmel. DÃ-jak Ã©s kitÃ¼ntetÃ©sek kÃ¶vettÃ©k egymÃ¡s
Nemzeti FotÃ³szalon alelnÃ¶ke volt a mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃº kitÃ¶rÃ©sÃ©ig.Noha Browne vilÃ¡gszerte ismert TitanicfelvÃ©teleivel napjainkig tÃ¶bb kÃ¶nyvet is illusztrÃ¡ltak, a szerzetes 42 ezer felvÃ©telÃ©nek negatÃ-vjait 1985-ben talÃ¡lta meg
egy mÃ¡sik jezsuita szerzetes, Eddie Oâ€™Donell atya, mÃ©gpedig a rend levÃ©ltÃ¡rÃ¡nak pincÃ©jÃ©ben. A kincseket Å‘rzÅ‘ lÃ
volt egy Titanic-album is. Abba mÃ©g Browne atya ragasztotta be felvÃ©teleit a TitanicrÃ³l Ã©s annak ikertestvÃ©rÃ©rÅ‘l, az
OlympicrÃ³l. A kÃ©peket sajÃ¡t maga lÃ¡tta el kÃ©zÃ-rÃ¡sos kÃ©palÃ¡Ã-rÃ¡sokkal Ã©s szÃ©ljegyzetekkel. A kÃ©pek java rÃ©s
ismeretlen, publikÃ¡latlan volt.Az Ã‰let Ã©s TudomÃ¡nyban kÃ¶zÃ¶lt felvÃ©telek a szerzetes 1997-ben megjelent posztumusz
fÃ©nykÃ©palbumÃ¡bÃ³l valÃ³k.
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