Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Az orosz flotta nagypapÃ¡ja
Contributed by kaloz
2005. February 24. Thursday 20:17
Last Updated 2007. August 22. Wednesday 11:30

There are no translations availableAz orosz flotta megalapÃ-tÃ³ja, I. (Nagy) PÃ©ter 1688 nyÃ¡r elejÃ©n tanÃ-tÃ³jÃ¡val, Franz
Timmermannal Izmajlov falucska csÅ±rjÃ©ben sÃ©tÃ¡lva megpillantotta dÃ©dapja, Nyikita Ivanovics Romanov bojÃ¡r Ã³cska kis
csÃ³nakjÃ¡t...A cÃ¡r Ã©s a lÃ©lekvesztÅ‘ talÃ¡lkozÃ¡sa megindÃ-tott egy folyamatot, aminek egyes rÃ©szleteit a
www.shipmodeling.uw.hu honlapon megtalÃ¡lhatÃ³ cikk alÃ¡bbi fordÃ-tÃ¡sa tartalmazza.

MegerÅ‘sÃ-teni az Ã¡llamhatalmat, lehetÅ‘sÃ©get adni a kereskedelem fejlÅ‘dÃ©sÃ©nek, a tengerekhez valÃ³ kijÃ¡rat nÃ©lkÃ¼
Ã©rtelme. Ezt nagyon jÃ³l megÃ©rtette I. PÃ©ter, aki nemcsak az orszÃ¡g gazdasÃ¡gi szfÃ©rÃ¡jÃ¡nak, az Ã¡llamhatalom
Ã©pÃ¼letÃ©nek, a kultÃºrÃ¡nak Ã©s a kÃ¼lpolitikÃ¡nak aktÃ-v Ã¡tszervezÅ‘je volt, de az orosz flotta megalapÃ-tÃ³ja is.
KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen kiemelkedÅ‘ a szerepe OroszorszÃ¡g hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sÃ©ben Ã©s a katonai dolgokban. MÃ©g 1688-ban a rÃ©g
OroszorszÃ¡gban Ã©lÅ‘ volt holland haditengerÃ©sz, Franz Timmerman Ã©s az orosz mester, R. Karcer irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alatt
hozzÃ¡lÃ¡tott a szÃ³rakoztatÃ³ flottilla hajÃ³inak Ã©pÃ-tÃ©sÃ©hez. A flottilla alapjait I. PÃ©ter aktÃ-v rÃ©szvÃ©telÃ©vel a Jauza
Preobrazsenszkoje falu melletti MulatÃ³ erÅ‘dÃ-tmÃ©ny-vÃ¡roskÃ¡nÃ¡l Ã¶sszeszerelt kisebb folyami hajÃ³k facsÃ³nakok,
vitorlÃ¡sok, bÃ¡rkÃ¡k kÃ©peztÃ©k. Ã–sszetÃ©tele kÃ©t kisebb fregattbÃ³l Ã©s hÃ¡rom jachtbÃ³l Ã¡llt. A hajÃ³kat Ã¡gyÃºkkal is
felfegyvereztÃ©k. Ã‰pÃ-tettek a hajÃ³k bÃ¡zisÃ¡ul egy speciÃ¡lis kikÃ¶tÅ‘t, amihez a hajÃ³k a hajÃ³zÃ¡s utÃ¡n kikÃ¶tÃ¶ttek. A
kikÃ¶tÅ‘hÃ¶z vezetÅ‘ utakat lÃ¶vegÃ¡llÃ¡sok vÃ©dtÃ©k. I. PÃ©ter sok szÃ³rakoztatÃ³ flottillabeli tÃ¡rsa kÃ©sÅ‘bb kiemelkedÅ‘ te
szemÃ©lyisÃ©ggÃ© vÃ¡lt.
A flottilla lÃ©trehozÃ¡sÃ¡t, a hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t nagyban befolyÃ¡solta az a felfedezÃ©s, ami jelentÅ‘s szerepet jÃ¡tszott
OroszorszÃ¡g kÃ©sÅ‘bbi sorsÃ¡ban.

PÃ©tert mÃ¡r gyerekkorÃ¡tÃ³l vonzotta a tenger. Nagy Ã©rdeklÅ‘dÃ©ssel tanulmÃ¡nyozta a tengeri ismereteket, szÃ¡mtannal,
asztronÃ³miÃ¡val, erÅ‘dÃ-tÃ©ssel Ã©s tÃ¼zÃ©rsÃ©ggel is foglalkozott. Az elsÅ‘ Ã³rÃ¡kat tengeri ismeretekbÅ‘l Franz Timmerma
kapta. Egyszer Timmermannal sÃ©tÃ¡lva (1688. mÃ¡jus 15. Ã©s jÃºnius elsÅ‘ napjai kÃ¶zÃ¶tt) PÃ©ter Izmajlov falu csÅ±rjÃ©be
tÃ¶bbi tÃ¡rgy kÃ¶zÃ¶tt Ã©szrevette dÃ©dapja, Nyikita Ivanovics Romanov bojÃ¡r kis Ã³cska csÃ³nakjÃ¡t*.
ArrÃ³l, ez hogyan tÃ¶rtÃ©nt, I. PÃ©ter ezt Ã-rja az 1720. Ã©vi Tengeri SzabÃ¡lyzat elÅ‘szavÃ¡ban: Ã©ppen Izmajlovban voltunk
lenudvaron, Ã©s a csÅ±rÃ¶kben sÃ©tÃ¡lva, ahol Nyikita Ivanovics Romanov nagypapa dolgai hevertek, meglÃ¡ttam
kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k egy kÃ¼lfÃ¶ldi hajÃ³t, Ã©s megkÃ©rdeztem Franz-ot (Timmerman a szerzÅ‘), milyen hajÃ³ ez? Azt mondta, hogy
csÃ³nak angol. Azt kÃ©rdeztem, hol hasznÃ¡ljÃ¡k.Â Azt felelte, a nagyobb hajÃ³kon kÃ¶zlekedÃ©sre Ã©s szÃ¡llÃ-tÃ¡sra.

A HajÃ³cska javÃ-tÃ¡sÃ¡t a holland Karsten Brandt-ra bÃ-ztÃ¡k, aki a holland mesterek csoportjÃ¡val Ã©rkezett OroszorszÃ¡gba
az elsÅ‘ orosz hadihajÃ³, az Orjol (Sas) Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re. Az Orjol megÃ©pÃ-tÃ©se utÃ¡n Brandt hajÃ³Ã¡cskÃ©nt Ã©s a hajÃ³tÃ
segÃ©djekÃ©nt (tÃ¼zÃ©raltiszt a szerzÅ‘) szolgÃ¡lt rajta.

K. Brandt rÃ©szvÃ©tele a HajÃ³cska javÃ-tÃ¡sÃ¡ban egyik okÃ¡vÃ¡ vÃ¡lt a maga idejÃ©ben, a tÃ¶rtÃ©nÃ©szek sajtÃ³ban lÃ©tre
vitÃ¡jÃ¡nak, a HajÃ³cska szÃ¡rmazÃ¡sÃ¡rÃ³l.

HÃ¡rom vÃ¡ltozatot vizsgÃ¡ltak. Egyes szerzÅ‘k bebizonyÃ-tottÃ¡k, hogy a HajÃ³cskÃ¡-t holland hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘k kÃ©szÃ-tettÃ©k
Orjol-lal egyidÅ‘ben, mÃ¡sok a szerzÅ‘sÃ©get az orosz mestereknek tulajdonÃ-tottÃ¡k, a tÃ¶bbiek ragaszkodtak az I. PÃ©ter
szavaira alapozott vÃ¡ltozathoz, hogy a HajÃ³cska AngliÃ¡ban kÃ©szÃ¼lt. ManapsÃ¡g a tÃ¶rtÃ©nÃ©szek a harmadik vÃ¡ltozato
rÃ©szesÃ-tik elÅ‘nyben. A HajÃ³cska I. PÃ©ter Ã¡ltali megtalÃ¡lÃ¡sa Ã³ta eltelt mÃ¡r hÃ¡romszÃ¡z Ã©v, de az Ã©rdeklÅ‘dÃ©s irÃ
csÃ¶kken, a tudomÃ¡nyos vita a mai napig nem fejezÅ‘dÃ¶tt be.
Brandt, tÃ¶kÃ©letesen elsajÃ¡tÃ-tva az Ã¡csmunkÃ¡t, nemcsak gyorsan megjavÃ-totta a HajÃ³cskÃ¡-t, hanem a fiatal cÃ¡r elsÅ‘
oktatÃ³ja is lett annak irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡ban.
I. PÃ©ter Ã-gy emlÃ©kezett:

a JauzÃ¡n manÅ‘vereztÃ¼nk, ami nekem Ã©rdekes Ã©s ÃºjszerÅ± volt. AzutÃ¡n, amikor gyakran hasznÃ¡ltam, Ã©s a csÃ³nak n
mindig jÃ³l forgolÃ³dott, de erÅ‘sen a partnak tartott, Ã©s megkÃ©rdeztem, miÃ©rt csinÃ¡l Ã-gy, Å‘ azt felelte, hogy szÅ±k a folyÃ
akkor Ã¡tvittem a Proszjanoj vÃ-ztÃ¡rozÃ³ra
Sok Ã©v mÃºlva, 1719-ben, Ã©rtÃ©kelve a szÅ±k JauzÃ¡n Ã©s az izmajlovi Proszjanoj vÃ-ztÃ¡rolÃ³n tett elsÅ‘ hajÃ³kÃ¡zÃ¡sait,
azt Ã-rta, hogy tÅ‘lÃ¼k nem sok elÅ‘nyt szereztem, de a vadÃ¡szat (hajÃ³zÃ¡s a szerzÅ‘) Ã³rÃ¡rÃ³l Ã³rÃ¡ra jobb lett.

TermÃ©szetesen, a kicsi Ã©s kanyargÃ³s Jauza folyÃ³ Ã©s a Proszjanoj vÃ-ztÃ¡rolÃ³ messze nem a legideÃ¡lisabb helyek volta
a fiatal cÃ¡r szÃ³rakozÃ¡sbÃ³l vÃ©gzett hajÃ³kÃ¡zÃ¡saira. K. Brandt segÃ-tsÃ©gÃ©vel nagyon hamar tÃ¶kÃ©letesen elsajÃ¡tÃ-to
HajÃ³cska irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡nak mÅ±vÃ©szetÃ©t, Ã©s megismerte a vitorlÃ¡zatÃ¡t.
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PÃ©ter megtanulta bÃ¡rmilyen idÅ‘ben kÃ¶nnyen Ã©s gyorsan felszerelni a vitorlÃ¡t, Ã©s boldogulni vele a gyakran vÃ¡ltozÃ³
szÃ©lben. Karsten Brandtot lenyÅ±gÃ¶zte I. PÃ©ter szÅ±nni nem akarÃ³ energiÃ¡ja, nem mindennapi Ã©rdeklÅ‘dÃ©se a tenger
ismeretek irÃ¡nt. EgÃ©szen kevÃ©s idÅ‘ telt el azÃ³ta, hogy az elsÅ‘ Ã³rÃ¡kat adta a fiatal cÃ¡rnak a csÃ³nak irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡bÃ³l,
mÃ¡r Å‘ hallgatja figyelmesen PÃ©ter tanÃ¡csait Ã©s feltÃ©telezÃ©seit. JÃ³l megÃ©rtette, hogy PÃ©ternek nem elÃ©g a folyÃ³ Ã
vÃ-ztÃ¡rolÃ³ sima vize. Ã‰s a csÃ³nakÃ¡zÃ¡sbÃ³l is PÃ©ter gyorsan kinÅ‘tte magÃ¡t. Teljes egÃ©szÃ©ben alkalmas volt nagy h
Ã¶nÃ¡llÃ³ irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡ra is.

1688 jÃºliusÃ¡ban a fiatal cÃ¡r elutazott a Peseljev tÃ³hoz, ahol teljesen Ã¡tadta magÃ¡t a pereszlavi szÃ³rakoztatÃ³Â flottilla
lÃ©trehozÃ¡sÃ¡nak. A HajÃ³cskÃ¡-t pedig, a cÃ¡ri parancs Ã©rtelmÃ©ben, 1701-ben Ã¡tszÃ¡llÃ-tottÃ¡k a Moszkvai Kremlbe, aho
gondosan Å‘riztÃ©k 1722-ig. Ezalatt a HajÃ³cskÃ¡-t hÃ¡romszor javÃ-tottÃ¡k. 1722-ben ajÃ¡ndÃ©kba kapta Filip Palcsikov.

Megmaradt a dokument, amibÅ‘l vilÃ¡gosan lÃ¡tszik, hogy a javÃ-tÃ¡s munkÃ¡i irÃ¡nt maga a cÃ¡r is Ã©rdeklÅ‘dÃ¶tt, Ã©s azokat
kÃ¶zvetlen felÃ¼gyelete alatt folytattÃ¡k.
Palcsikov kÃ©rdÃ©sei Ã©s PÃ©ter vÃ¡laszai:
1. Amikor aÂ hajÃ³cskÃ¡t bevonjuk, befesteni-e a rezet fehÃ©r festÃ©kkel?
Befesteni.
2. KijavÃ-tani-e a rÃ©gi festÃ©st?
KijavÃ-tani a tÃ¼kÃ¶r Ã©s a farkarzat kivÃ©telÃ©vel.
3. A faragÃ¡sok, ahol megsÃ©rÃ¼ltek, kijavÃ-tani-e festÃ©kkel?
Ne csinÃ¡ljÃ¡k nÃ©lkÃ¼lem.

4. Az Ã¡rboc a rÃ©gi maradjon, vagy Ãºj legyen; Ã©s ha Ãºj, a felsÅ‘ rÃ©sze olyan vastag legyen-e, mint a rÃ©giÃ©? (Az Ã¡rboc
Palcsikov elÅ‘tt K. Brandt kÃ©szÃ-tette)
Ãšjat kÃ©szÃ-teni, Ã©s olyan legyen, mint a rÃ©gi.
5. Az orrsudÃ¡r megfelelÅ‘-e?
TartalÃ©kot kÃ©szÃ-teni.
6. LobogÃ³t, Ãºjat kÃ©szÃ-teni-e, Ã©s milyet?
FelÃ¼lre az Ã¡llamfÅ‘it, alulra a kirÃ¡lyit.
7. OrrlobogÃ³t az orrsudÃ¡rra, kÃ©szÃ-teni-e? A rÃ©gi egy Ã¡llamfÅ‘i Ã©s egy orrlobogÃ³?
KÃ©szÃ-teni.
8. A rÃ©gi kormÃ¡ny rÃ¶vid. FÃ©lek, hogy nem lesz hatÃ¡sos. A rÃ©gihez csinÃ¡lni toldÃ¡st, vagy Ãºjat kÃ©szÃ-teni?
Ãšjat kÃ©szÃ-teni. A rÃ©gihez a toldÃ¡st elkÃ©szÃ-teni, de megÃ©rkezÃ©semig a rÃ©git ne bÃ¡ntsÃ¡k.

A szÃ¶vegbÅ‘l lÃ¡thatÃ³, hogy az 1722-es javÃ-tÃ¡s nem volt jelentÅ‘s, akÃ¡rcsak 1874-ben, amikor a HajÃ³cskÃ¡-n csak
kicserÃ©ltÃ©k az elhajlott gerincet Ã©s Ã¡tfestettÃ©k a hajÃ³testet, rÃ©szlegesen kijavÃ-tottÃ¡k a dekorÃ¡ciÃ³t. 1969-ben a
hajÃ³testet speciÃ¡lis folyadÃ©kkal Ã¡tmostÃ¡k. A restaurÃ¡torok megÃ¡llapÃ-tottÃ¡k az orrlobogÃ³-rÃºd helyÃ©t, Ãºjat kÃ©szÃ-te
az Ã¶t elveszett, fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt, vasalt kÃ¶tÃ©lfeszÃ-tÅ‘ (macskafej a ford.) helyett, fÃ©mbÅ‘l elkÃ©szÃ-tettÃ©k az Ã¡gyÃºc
mÃ¡solatÃ¡t.
Milyen mÃ³don lett a PÃ©ter Ã¡ltal vÃ©letlenÃ¼l megtalÃ¡lt kirÃ¡ndulÃ³ csÃ³nak nemzeti tengeri relikviÃ¡vÃ¡, honnan kapta az
orosz flotta nagypapÃ¡ja elnevezÃ©st?

1720. jÃºlius 27-Ã©n a hrengami gyÅ‘zelem tiszteletÃ©re Ã-rt HÃ¡laadÃ¡s szavai-ban a novgorodi Ã©rsek, Feofan Prokopovics a
HajÃ³cskÃ¡-rÃ³l a kÃ¶vetkezÅ‘ket mondta: Ki nem mondja, hogy a kis hajÃ³cska a flottÃ¡nak olyan, mint a mag a fÃ¡nak? A
hajÃ³cska jelentÅ‘sÃ©geÂ kiemelkedÅ‘ A tanÃ¡csom, a hajÃ³cskÃ¡t rendbe hozni Ã©s kincskÃ©nt megÅ‘rizni Ã¶rÃ¶k emlÃ©kre
eljÃ¶vendÅ‘nek!
LÃ¡thatÃ³an ez a tanÃ¡cs PÃ©ternek lÃ¶kÃ©st adott a HajÃ³cska, mint a leendÅ‘ orosz hadiflotta jelkÃ©pe, jelentÅ‘sÃ©gÃ©nek
felnagyÃ-tÃ¡sÃ¡ra.
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1722 januÃ¡rjÃ¡ban, OroszorszÃ¡gnak az Ã‰szaki hÃ¡borÃºban SvÃ©dorszÃ¡g felett elÃ©rt gyÅ‘zelmÃ©t Ã¼nnepelve, amiben
szerepet jÃ¡tszott a flotta, a cÃ¡r megparancsolta a HajÃ³cska elhelyezÃ©sÃ©t a Kremlben egy speciÃ¡lis talapzatra, hogy
mindenki megnÃ©zhesse. A HajÃ³cska mellett helyeztÃ©k el azon nagy hajÃ³k makettjeit, melyek rÃ©szt vettek a hÃ¡borÃºban.
Az Ã¼nnepsÃ©g utÃ¡n PÃ©ter elhatÃ¡rozta a HajÃ³cska Ã¡tszÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t SzentpÃ©tervÃ¡rra. A HajÃ³cska szÃ¡llÃ-tÃ¡sa nagy
Ã³vatossÃ¡ggal tÃ¶rtÃ©nt.

A parancsban, melyet Korenyev gÃ¡rda-Å‘rmester kapott, megjegyeztÃ©k: Utaznod a hajÃ³cskÃ¡val, Ã©s elvinni Slisszelburgig
posta fogaton Ã©s ÃºtkÃ¶zben figyelmesen nÃ©zni, hogy ne sÃ©rÃ¼ljÃ¶n meg, mivel a hajÃ³ rÃ©gi, ezÃ©rt csak nappal menni
Ã¡llni, Ã©s ahol gÃ¶drÃ¶k vannak, azokon Ã³vatosan Ã¡tvinni A vÃ¡rosokban Ã©s a falvakban az udvarokon Ã©s az utcÃ¡kon se
nem megÃ¡llni vele a tÃ¼zek elkerÃ¼lÃ©se vÃ©gett, aholÂ szÃ¼ksÃ©ges megÃ¡llni, azt a vÃ¡rosokon Ã©s falvakon kÃ-vÃ¼l, a
mezÅ‘n kell, messze az Ã©pÃ¼letektÅ‘l, Ã©s mellÃ© Å‘rÃ¶ket kell Ã¡llÃ-tani, amihez kapsz kÃ¡plÃ¡rt Ã©s 12 fÅ‘ katonÃ¡t A para
szÃ³ esik a HajÃ³cska mielÅ‘bbi, egÃ©szben Ã©s Ã©psÃ©gben PÃ©tervÃ¡rra szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges segÃ-tsÃ©g bizt
egÃ©szen addig, hogy a szÃ¡llÃ-tÃ¡s ÃºtvonalÃ¡n az Ã¶reg hidakat meg kell javÃ-tani, Ã©s Ãºjakat kell Ã©pÃ-teni.

NÃ©gy hÃ³napig tartott az orosz flotta nagypapÃ¡jÃ¡nak utazÃ¡sa. 1723. mÃ¡jus 30-Ã¡n Ã¼nnepÃ©lyesen kÃ¶szÃ¶ntÃ¶tte a
NÃ©vÃ¡n az Alekszandro-Nyevszkij kolostor falainÃ¡l a NÃ©vai Flotta a pÃ©tervÃ¡ri magÃ¡ntulajdonban lÃ©vÅ‘ hajÃ³k flottillÃ¡ja
PÃ©ter parancsa szerint a HajÃ³cska fogadÃ¡sÃ¡nak ceremÃ³niÃ¡jÃ¡ban a rÃ©szvÃ©tel kÃ¶telezÅ‘ volt. A HajÃ³cska fogadÃ¡sÃ
meg nem jelenÅ‘ hajÃ³tulajdonosokat szigorÃºan megbÃ-rsÃ¡goltÃ¡k. Megmaradt ezen hajÃ³tulajdonosok listÃ¡ja, amire PÃ©ter
rÃ¡Ã-rta: Az ilyen jelentÅ‘s bÅ±nÃ©rt minden hajÃ³ra 15 rubelt kivetni. A kÃ¶vetkezÅ‘ nap a HajÃ³cska a NÃ©vai Flotta hajÃ³inak
kÃ-sÃ©retÃ©ben Ã¡thajÃ³zott a PÃ©ter-PÃ¡l erÅ‘dhÃ¶z, ahonnan 31 dÃ-szlÃ¶vÃ©ssel Ã¼dvÃ¶zÃ¶ltÃ©k. A HajÃ³cska hÃ¡rom
dÃ-szlÃ¶vÃ©ssel vÃ¡laszolt az Ã¼dvÃ¶zlÃ©sre.

A HajÃ³cska elsÅ‘ talÃ¡lkozÃ¡sa a Balti Flotta hadihajÃ³ival 1723. augusztus 11-Ã©n tÃ¶rtÃ©nt, a Nistadt-i bÃ©ke kÃ©tÃ©ves
Ã©vfordulÃ³jÃ¡nak elÅ‘estÃ©jÃ©n. Ennek az esemÃ©nynek a tiszteletÃ©re a hajÃ³k felsorakoztak a kronstadti rÃ©vben. Ãœnne
feldÃ-szÃ-tve kÃ¶szÃ¶ntÃ¶ttÃ©k a rÃ©sztvevÅ‘ket. Hiszen az Å‘ erÅ‘feszÃ-tÃ©sÃ¼k rÃ©vÃ©n alakult meg alig tÃ¶bb, mint husz
az erÅ‘s tengeri hadiflotta.

A napsÃ¼tÃ©ses, nyugodt nap csendjÃ©t Ã¡gyÃºlÃ¶vÃ©sek tÃ¶rtÃ©k szÃ©t. Minden hajÃ³ Ã¼dvÃ¶zÃ¶lte a sor mellett elhalad
HajÃ³cskÃ¡-t. A hajÃ³cska szemÃ©lyzete nem mindennapi volt. A kormÃ¡nynÃ¡l maga I. PÃ©ter Ã¼lt, magÃ¡ra vÃ©ve ez
alkalommal a kvÃ¡rtÃ©lymester tisztÃ©t, Pjotr Mihajlovics admirÃ¡liskÃ©nt. Az evezÅ‘knÃ©l Pjotr Ivanovics Sziversz Ã©s Thoma
Gordon altengernagyok, Naum Akimovics SzenjÃ¡vin Ã©s Thomas Saunders ellentengernagyok. Alekszandr Danyilovics
Mensikov altengernagy a mÃ©lysÃ©gmÃ©rÅ‘ szerepÃ©t tÃ¶ltÃ¶tte be. A flotta feldzeichmeistere (fÅ‘tÃ¼zÃ©re a szerzÅ‘), Otto
volt a tÃ¼zÃ©r. A hajÃ³ parancsnoka a 62 Ã©ves Fedor Matvejevics Aprakszin vezÃ©rtengernagy, az Azovi hadjÃ¡rat, Viborg
elfoglalÃ¡sa, a HankÃ¶-i Ã¼tkÃ¶zet rÃ©sztvevÅ‘je volt.

A flottaparancsnoki csÃ³nakok dÃ-szkÃ-sÃ©retÃ©ben a HajÃ³cska Ã¼nnepÃ©lyesen elhaladt a 21 sorhajÃ³ Ã©s egyÃ©b hajÃ³k
sorfala elÅ‘tt. TÃ¶bb mint mÃ¡sfÃ©lezer lÃ¶veg tisztelgett neki. Ezt a HajÃ³cska viszonozta a sajÃ¡t Ã¡gyÃºibÃ³l.

Az Ã¼nnepi ceremÃ³nia utÃ¡n Pjotr Mihajlovics zÃ¡szlÃ³shajÃ³jÃ¡n, a Szent Katalin-on ebÃ©d kÃ¶vetkezett, amin rÃ©szt vettek
a flottaparancsnokok, hajÃ³parancsnokok, kÃ¼lfÃ¶ldi kÃ¶vetek. A HajÃ³cska tiszteletÃ©re emelve poharÃ¡t, I. PÃ©ter
felkiÃ¡ltott: NÃ©zzÃ©k, az unokÃ¡k hogy Ã¼nneplik Ã©s Ã¼dvÃ¶zlik a nagypapÃ¡t! TÅ‘le, az isteni flotta segÃ-tsÃ©gÃ©vel dÃ©
Ã©szakon, rettegÃ©s az ellensÃ©gnek, haszon Ã©s vÃ©delem az orszÃ¡gnak!

A Nistadt-i bÃ©ke Ã¼nnepÃ©nek napjÃ¡n, augusztus 30-Ã¡n a HajÃ³cskÃ¡-t Ã¼nnepÃ©lyesen kiÃ¡llÃ-tottÃ¡k a PÃ©ter-PÃ¡l erÅ
UralkodÃ³i mellvÃ©djÃ©n. Ugyanakkor ez a hely szÃ¡mÃ¡ra messze nem volt ideÃ¡lis. Egy ideig a szabad Ã©g alatt Ã¡llt, Ã©s cs
1724 februÃ¡r kÃ¶zepÃ©n fedtÃ©k be olajos vitorlavÃ¡szonnal. 1761-ben, a PÃ©ter-PÃ¡l erÅ‘dben A. F. Viszt Ã©pÃ-tÃ©sz terve
alapjÃ¡n elegÃ¡ns pavilon Ã©pÃ¼lt, a HajÃ³hÃ¡zikÃ³.

Elismerve a HajÃ³cskÃ¡-nak a flotta lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ban jÃ¡tszott szerepÃ©t, amely egÃ©sz sor csillogÃ³ gyÅ‘zelmet aratott a
svÃ©dek felett, szilÃ¡rdan megvetette lÃ¡bÃ¡t a Balti-tengeren Ã©s segÃ-tette a gyÅ‘zelem kivÃ-vÃ¡sÃ¡t az Ã‰szaki hÃ¡borÃºba
PÃ©ter parancsot adott, kÃ¶telezÅ‘vÃ© tÃ©ve, hogy minden vÃ-zi Ã¼nnepsÃ©get a Nistadt-i bÃ©ke megkÃ¶tÃ©se napjÃ¡n a h
a HajÃ³cska rÃ©szvÃ©telÃ©vel tÃ¶rtÃ©nÅ‘ szemlÃ©jÃ©vel kell kezdeni.
Ugyanakkor I. PÃ©ter halÃ¡la utÃ¡n ez a parancs a feledÃ©s homÃ¡lyÃ¡ba veszett.

A HajÃ³cska mindÃ¶ssze nÃ©hÃ¡ny alkalommal hagyta el helyÃ©t. A NÃ©vÃ¡nÃ¡l elterÃ¼lÅ‘ vÃ¡ros alapÃ-tÃ¡sa szÃ¡zÃ©ves
Ã©vfordulÃ³jÃ¡nak megÃ¼nneplÃ©sekor, 1803. mÃ¡jus 16-Ã¡n az orosz flotta nagypapÃ¡ja a NÃ©vÃ¡n, a SzenÃ¡tus tÃ©rrel
szemben Ã¡llÃ³, 110 Ã¡gyÃºs Gavriil hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©n volt. A HajÃ³cska Ã¼nnepi Å‘rsÃ©gÃ©t a pÃ©teri idÅ‘k nÃ©gy, szÃ¡zÃ
tengerÃ©sze adta.

A kÃ¶vetkezÅ‘ fontos Ã©s hosszÃº utazÃ¡st a HajÃ³cska 1872-ben tette meg. Ãœnnepi kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt MoszkvÃ¡ba
szÃ¡llÃ-tottÃ¡k, ahol megnyitottÃ¡k I. PÃ©ter szÃ¼letÃ©se kÃ©tszÃ¡zadik Ã©vfordulÃ³jÃ¡nak szenteltÂ Politechnikai KiÃ¡llÃ-tÃ¡s
tengerÃ©szeti rÃ©szleg a hÃ-res orosz flotta nagypapÃ¡ja megszemlÃ©lÃ©sÃ©vel kezdÅ‘dÃ¶tt.
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1928-ban a HajÃ³cskÃ¡-t a PÃ©ter-PÃ¡l erÅ‘dbÅ‘l Ã¡tszÃ¡llÃ-tottÃ¡k a Peterhof-i parkba, Ã©s a korÃ¡bbi MadÃ¡r-hÃ¡z-ban helyez
1940 augusztusÃ¡ban a DolgozÃ³k KÃ¼ldÃ¶tteinek LeningrÃ¡di TanÃ¡cs vb-a hatÃ¡rozatot hozott a HajÃ³cska Ã¶rÃ¶kÃ¶s
Å‘rzÃ©sÃ©rÅ‘l a KÃ¶zponti Hadi-TengerÃ©szeti MÃºzeumban, ahova is, mÃ©g ugyanazon Ã©v szeptember 3-Ã¡n Ã¡t is szÃ¡llÃ
Nagy HonvÃ©dÅ‘ HÃ¡borÃº alatt a HajÃ³cska ismÃ©t elhagyta LeningrÃ¡dot: 1941. jÃºlius 16-Ã¡n egy folyami uszÃ¡lyon
Uljanovszk-ba szÃ¡llÃ-tottÃ¡k, ahonnan 1946 mÃ¡rciusÃ¡ban vasÃºton tÃ©rt vissza a mÃºzeumba.

HÃ¡romszÃ¡z Ã©v mÃºlt el azÃ³ta, hogy I. PÃ©ter megtalÃ¡lta a HajÃ³cskÃ¡-t, ami a nemzeti flotta lÃ©trehozÃ¡sÃ¡nak kezdetÃ©
jelentette.

*a HajÃ³cska szÃ¡rmazÃ¡sÃ¡nak kutatÃ¡sa, a hajÃ³test, a vitorlÃ¡zat pontos mÃ©reteinek megÃ¡llapÃ-tÃ¡sa, a HajÃ³cska
hÃ¡romszÃ¡z-Ã©ves tÃ¶rtÃ©nete alatt vele tÃ¶rtÃ©nt legfontosabb esemÃ©nyek pontosÃ-tÃ¡sa A. A. Larionov, a KÃ¶zponti Had
TengerÃ©szeti MÃºzeum hajÃ³zÃ¡stechnikai Ã©s modell-tÃ¡rolÃ¡si rÃ©szlege vezetÅ‘jÃ©nek a munkÃ¡ja. NÃ©hÃ¡ny Ã¡ltala pon
szÃ¡mot Ã©s tÃ©nyt hasznÃ¡lnak fel e cikk szerzÅ‘i az alÃ¡bbiakban. A legpontosabb mÃ©rÃ©sek megÃ¡llapÃ-tottÃ¡k, hogy a
HajÃ³cska hossza (minden mÃ©rÃ©s mÃ©terben tÃ¶rtÃ©nt) 6,906 m, szÃ©lessÃ©ge a hÃ©jazat nÃ©lkÃ¼l 1,911 m, szÃ©lessÃ
hÃ©jazattal egyÃ¼tt 1,968 m, hajÃ³oldal magassÃ¡ga kÃ¶zÃ©pen 0,848 m, oldalmagassÃ¡g az orrtÅ‘kÃ©nÃ©l 0,997 m, a fartÅ‘
1,003 m, az Ã¡rboc magassÃ¡ga 6,606 m. A csÃ³naktest tÃ¶mege 1837-ben megmÃ©rve 78 pud Ã©s 22 font (1268,71
kg).KÃ©szÃ¼lt:Â A.A. Razdolgin, M. A. Fatejev A Tengeri dicsÅ‘sÃ©g kurzusÃ¡n kÃ¶nyvÃ©nek anyaga alapjÃ¡nOroszbÃ³l
fordÃ-totta:Â Kurusa SÃ¡ndor
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