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There are no translations available
NemrÃ©g fogtam bele egy amerikai szkÃºner Ã©pÃ-tÃ©sÃ©be, a FÃ¼ggetlensÃ©gi HÃ¡borÃº idejÃ©bÅ‘l. Gondoltam, Ã©pÃ-tÃ
utÃ¡nanÃ©zek a hajÃ³ tÃ¶rtÃ©netÃ©nek, hogy immÃ¡r ne csak szÃ¡razfÃ¶ldi, de tengeri ismeretekre is szert tegyek a nevezett
idÅ‘szakrÃ³l. KutakodÃ¡saim szÃ¡momra nem kis meglepetÃ©st okozÃ³ eredmÃ©nyÃ©t olvashatjÃ¡tok e cikkben.

Makettem dobozos kivitelÅ±, s a doboz oldalÃ¡n a hajÃ³ tÃ¶rtÃ©nete alatt a kÃ¼vetkezÅ‘ olvashatÃ³: Az Independence nevÅ±
amerikai szkÃºner 1775-ben Ã©pÃ¼lt Ã©s harcolt a FÃ¼ggetlensÃ©gi HÃ¡borÃºban az angolok ellen. HÃ¡t nem volt szÃ³menÃ©
az illetÅ‘nek, aki ezt odafirkantotta. ElsÅ‘ lÃ©pÃ©skÃ©nt tehÃ¡t termÃ©szetesen nagy hÃ©vvel megnyitottam a google oldalÃ¡t a
interneten, majd lÃ¡zasan kutakodni kerestem egy 1775-ben Ã©pÃ¼lt amerikai szkÃºner utÃ¡n, amit Independence-nek
hÃ-vtak. Hosszas keresgÃ©lÃ©sem eredmÃ©nyeit a kÃ¶vetkezÅ‘kÃ©ppen tudnÃ¡m rÃ¶viden Ã¶sszefoglalni: ha leÃ-rom azt a h
szÃ³t, hogy schooner, Independence Ã©s 1775, akkor ezek kÃ¶zÃ¼l egyszerre legfeljebb tetszÃ¶leges kettÅ‘ lehet igaz.
Magyarul: 1.) 1776-ban volt vÃ-zen amerikÃ¡ban Independence nevÅ± hajÃ³, ami viszont egy, a szkÃºnerrel nem kÃ¶nnyen
Ã¶sszekeverhetÅ‘ szlup volt. 2.) Az amerikai haditengerÃ©szet kÃ¶telÃ©kei alatt szolgÃ¡lt Independence nevÅ± szkÃºner, de
nem 1775-ben Ã©s tÃ¡jÃ©kÃ©n, hanem 1836 Ã©s 1838 kÃ¶zÃ¶tt az elsÅ‘ texasi flottÃ¡ban. 3.) 1775-ben, azaz az amerikai
haditengerÃ©szet tÃ¶rtÃ©netÃ©nek hajnalÃ¡n a fÃ¼ggetlensÃ©gÃ©rt szÃ¡mos szkÃºner kÃ¼zdÃ¶tt, de valahogy egyiket sem h
Independence-nek.

Ezen a ponton elgondolkodtam kicsit. VÃ©gÃ¼l is mi Ã©pÃ¼l a kezeim kÃ¶zÃ¶tt? Ez a hajÃ³ nem is lÃ©tezett? Esetleg
megfeledkeztek rÃ³la? TalÃ¡n a mÃ©retei miatt kevÃ©sbÃ© volt hÃ-res, s a tÃ¶rtÃ©nelem vihara kissÃ© lesodorta a lapokrÃ³l?
nÃ©ztem utÃ¡na elÃ©g tÃ¼zetesen? S ekkor elhatÃ¡roztam, hogy ha mÃ¡r egyszer Ã©pÃ-tem a hajÃ³t, belevetem magam kissÃ
rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³, elsÅ‘sorban on-line irodalomba, hogy nyomÃ¡ra akadjak ennek az altÅ±nt kincsnek.

MegkezdÅ‘dÃ¶tt tehÃ¡t a hajÃ³ azonosÃ-tÃ¡sa. ElsÅ‘ Ã©s legfontosabb tÃ¡mpontom maga a hajÃ³. RÃ¡nÃ©zve a hajÃ³testre
valÃ³szÃ-nÅ±leg kevÃ©s hajÃ³zÃ¡sban jÃ¡rtas ember mondanÃ¡, hogy ez egy szkÃºner. A szkÃºner tÃ-pus hallatÃ¡n
valÃ³szÃ-nÅ±leg mindenkinek az a jÃ³l ismert XIX. szd.-i , modern hajÃ³alak jut az eszÃ©be, mint amilyen pÃ©ldÃ¡ul a hÃ-res
"America" versenyszkÃºnerÃ©: kecses, hosszÃº, vÃ©kony, elÃ¶l erÅ‘sen keskenyedÅ‘ hajÃ³test, mely mentes az orr Ã©s a
tatfelÃ©pÃ-tmÃ©nyektÅ‘l, sÅ‘t, a kifejlett hajÃ³tÃ-pus esetÃ©n a fartÃ¼kÃ¶r is eltÅ±nik. Emellett termÃ©szetesen a szkÃºnerek
leginkÃ¡bb szembeÃ¶tlÅ‘ tulajdonsÃ¡ga a kÃ©t hÃ¡tradÅ‘lÅ‘ Ã¡rboc Ã©s a hosszanti vitorlÃ¡zat. Ezzel szemben mivel talÃ¡lkozun
mi "szkÃºnerÃ¼nk" esetÃ©ben? SzÃ©les, elÃ¶l Ã¶blÃ¶s hajÃ³testtÃ©vel, tatfelÃ©pÃ-tmÃ©nyÃ©vel, a gerinc alakjÃ¡val Ã©s a fa
az egÃ©sz hajÃ³ leginkÃ¡bb egy jellegzetes XVII.-XVIII. szd.-i sorhajÃ³ kicsinyÃ-tett mÃ¡sÃ¡ra emlÃ©keztet. Az Ã¡rbocok szintÃ©
nem jellegzetesen erÅ‘sen hÃ¡tradÅ‘ltek, csupÃ¡n enyhÃ©n, valamint mÃ©g megtalÃ¡lhatÃ³ egy keresztvitorla is az elÅ‘Ã¡rbocon
EbbÅ‘l Ã©s a megadott 1775-Ã¶s Ã©vszÃ¡mbÃ³l azt szÅ±rtem le, hogy esetÃ¼nkben egy, mÃ©g a korÃ¡bbi szÃ¡zadok
hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si hagyomÃ¡nyait kÃ¶vetÅ‘, korai szkÃºnerrel, valamifÃ©le "pre-szkÃºner"-rel van dolgunk (valÃ³jÃ¡ban ezt a tÃ-p
"colonial schooner"-nek neveztÃ©k, Ã©rdemben 1763 Ã©s 1775 kÃ¶zÃ¶tt volt jelen - kÃ¶szÃ¶net Tyrmannak). Mivel ez a
hajÃ³alak aÂ XIX. szd.-tÃ³l mÃ¡r nem jellemzÅ‘ a szkÃºnerekre, a hajÃ³ alakja Ã©s kora megfelelnek egymÃ¡snak. A kÃ©rdÃ©s
talÃ¡lunk, sÅ‘t, egyÃ¡ltalÃ¡n talÃ¡lunk-e hasonlÃ³ hajÃ³t az amerikai vÃ-zi hadtÃ¶rtÃ©netben legfeljebb nÃ©hÃ¡ny Ã©vtizedes
"sugarÃº" kÃ¶rben. A vÃ¡lasz egyszerÅ±, hajÃ³nknak akÃ¡r testvÃ©rhajÃ³ja is lehetne George Wahington elsÅ‘ hajÃ³ja, a hÃ-res
Hannah 1763-bÃ³l, mely az elsÅ‘ colonial schooner Ã©s megszÃ³lalÃ¡sig hasonlÃ-t az Independence-re.

Az amerikai hadiflotta tÃ¶rtÃ©netÃ©nek eme korai szakaszÃ¡t hitelesen leÃ-rÃ³ forrÃ¡skÃ©nt a rendkÃ-vÃ¼l impozÃ¡ns
referenciÃ¡kat fÃ¶lvonultatÃ³ http://www.americanrevolution.org oldalt nevezem meg. A tÃ¶rtÃ©net 1775-ben kezdÅ‘dÃ¶tt, egy
Hannah nevÅ± halÃ¡szhajÃ³val, melyet George Washington vÃ¡sÃ¡rolt meg Ã©s alakÃ-ttatott Ã¡t 1775-ben. A nagyjÃ¡bÃ³l 70
tonnÃ¡s hajÃ³ fegyvereket, valamint erÅ‘sÃ-tett kÃ¶tÃ©lzetet Ã©s vitorlÃ¡zatot kapott, s Ã¡talakÃ-tÃ¡sa utÃ¡ni elsÅ‘ hajÃ³zÃ¡sÃ¡v
megkezdÅ‘dÃ¶tt az amerikai haditengerÃ©szet (Continental Navy, kÃ©sÅ‘bb US Navy) tÃ¶rtÃ©nete. Az elsÅ‘ amerikai hajÃ³ vol
ami az angolok ellen harcolt. A FÃ¼ggetlensÃ©gi HÃ¡borÃºban feltehetÅ‘leg nem vetette fel a pÃ©nz az amerikaiakat, tehÃ¡t
csupÃ¡n kevÃ©s szÃ¡mÃº Ã©s kicsi hajÃ³t tudtak fenntartani. Ezek tengeri csatÃ¡ban persze mit sem Ã©rtek volna az angol flott
ellen, de nem is ezt a cÃ©lt szolgÃ¡ltÃ¡k. Ezeket a gyorsan manÅ‘verezÅ‘, kevÃ©s fegyverzettel ellÃ¡tott kÃ¶nnyÅ± hajÃ³kat nem
mÃ¡sÃ©rt alkalmaztÃ¡k az amerikaiak, mint elfoglalni az angol hajÃ³kat Ã©s megszerezni az Ã¡ltaluk szÃ¡llÃ-tott munÃ-ciÃ³t,
elsÅ‘sorban a puskaport. Ezt legjobban George Washington elsÅ‘, 1775. szeptember 2-Ã¡n kelt parancsa illusztrÃ¡ja, mely a
Hannah kapitÃ¡nyÃ¡nak, Nicholson Broughton-nak szÃ³l: "Å‘n, mint az Ã‰szak.Amerikai EgyesÃ¼lt KolÃ³niÃ¡k HadseregÃ©nek
kinevezett KapitÃ¡nya utasÃ-ttatik szolgÃ¡latÃ¡t folytatni a KontinentÃ¡lis kiadÃ¡sok terhÃ©re nemrÃ©g felszerelt, fegyverekkel,
munÃ-ciÃ³val Ã©s Ã©lelemmel ellÃ¡tott, Beverly-ben Ã¡llomÃ¡sozÃ³ Hannah nevÅ± szkÃºneren. UtasÃ-ttatik tovÃ¡bbÃ¡, mint
nevezett SzkÃºner kapitÃ¡nya, azonnali hatÃ¡llyal vegye fel a harcot az angol hadsereg (Ministerial Army) szolgÃ¡latÃ¡ba
tartozÃ³, Bostonba tartÃ³ vagy onnan kihajÃ³zÃ³ bÃ¡rmilyen nemÅ± vitorlÃ¡s ellen nyÃ-lt tengeren vagy mÃ¡sutt, hatÃ¡rainkon
kÃ-vÃ¼l Ã©s belÃ¼l Ã©s utasÃ-ttatik ezen hajÃ³k elfoglalÃ¡sÃ¡ra Ã©s az Ã¡ltaluk nevezett Hadsereg szÃ¡mÃ¡ra szÃ¡llÃ-tott vag
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ahhoz tartozÃ³ munÃ-ciÃ³, fegyver Ã©s Ã©lelem elkobozÃ¡sÃ¡ra. UtasÃ-ttatik ugyanerre ezenkÃ-vÃ¼l minden olyan esetben,
amikor jÃ³ oka van feltÃ©telezni, hogy egy hajÃ³ e cÃ©lokat szolgÃ¡l." A kicsi hajÃ³k tehÃ¡t nem tengeri csatÃ¡ban gyÅ‘ztÃ©k le
angolokat, hanem inkÃ¡bb elfoglaltÃ¡k a puskaport szÃ¡llÃ-tÃ³ angol hajÃ³kat, tegyÃ¼k hozzÃ¡, egÃ©szen hatÃ©konyan. BÃ¡r a
Hannah mÃ©g 1775 vÃ©ge elÅ‘tt Ã¡ldozatul esett a harcoknak, George Washington azonban, lÃ¡tva a sikert, tovÃ¡bbi hajÃ³kat
vÃ¡sÃ¡rolt.Â E szerint Washington flottÃ¡jÃ¡nak gerincÃ©t az Ãºgynevezett Massachusetts szkÃºnerek alkottÃ¡k, feltehetÅ‘en a
kÃ©szÃ-tÃ©s helyÃ©re utalva. Ezek idÅ‘rendben a Franklin Ã©s a Lynch, a Lee Ã©s a Warren, valamint a Harrison Ã©s a Plym
voltak. Emellett birtokolta mÃ©g a Katy nevÅ± szlup-ot Ã©s a Washington nevÅ± brigantine-t. A tovÃ¡bbi tÃ¶rtÃ©netben mÃ©g e
szkÃºner kerÃ¼lt a "csapatba" 1776-ban, a Hancock. TÃ©nykedÃ©se mellett mÃ©g 1775 decemberÃ©ben egy kongresszusi
hatÃ¡rozat Ã©rtelmÃ©ben megszÃ¼letett a tulajdonkÃ©ppeni elsÅ‘ amerikai flotta (Continental Navy), mely kezdetben 4 hajÃ³t
szÃ¡mlÃ¡lt: 2 fregattot (Alfred Ã©s Columbus) Ã©s kÃ©t brigantine-t (Andrea Doria Ã©s Cabot). A "flotta" 1776 januÃ¡rjÃ¡ban
tovÃ¡bbi 4 taggal bÅ‘vÃ¼lt: ezek 2 szlup, a Providence Ã©s a Hornet, valamint 2 szkÃºner, a Wasp Ã©s a Fly voltak. Az 1775Ã¶s Ã©vben tehÃ¡t tualjdonkÃ©ppen George Wahington magÃ¡nflottÃ¡ja alkotta az amerikai haditengerÃ©szetet, mÃ-g 1776-tÃ³
a Kongresszus Ã¡ltal megalakÃ-tott Continental Navy vÃ¡lt meghatÃ¡rozÃ³vÃ¡. TovÃ¡bbi hiteles forrÃ¡sok utÃ¡n kutatva
Ã©rdemes elidÅ‘zni a http://www.history.navy.mil oldalon. Az 1775-Ã¶s flotta Ã¶sszetÃ©tele itt pontosan a fent megnevezett 8
hajÃ³ra korlÃ¡tozÃ³dik, melyek tÃ-pusa is egybehangzÃ³an van megjelÃ¶lve (akÃ¡rcsak a http://www.schoonerman.com
oldalon). A forrÃ¡s George Washington magÃ¡nszkÃºnereit nem emlÃ-ti. Az 1776-os Ã©vre vonatkozÃ³an azonban mÃ¡r
talÃ¡lhatunk eltÃ©rÃ©seket, pl. mind a Washington-t, mind a Hancock-ot fregattkÃ©nt nevezi meg. A hajÃ³knak rÃ©szletes
leÃ-rÃ¡sÃ¡t is olvashatjuk, tÃ¶rtÃ©netÃ¼kkel egyÃ¼tt, valÃ³szÃ-nÅ±leg ebben a kÃ©rdÃ©sben ennek az oldalnak kell hinnÃ¼nk
viszont az biztos, hogy a fogalmak mÃ©g nem teljesen tisztÃ¡zÃ³dtak. Ã‰rdekessÃ©gkÃ©pp, ugyanebben az Ã©vben tÅ±nik fe
Independence nevÅ± szlup a flottÃ¡ban, viszont egyÃ©rtelmÅ±, hogy a szkÃºnert Ã©s a szlup-ot nem keverik a forrÃ¡sok, hiszen
az egyik egy egyÃ¡rbocos kis hajÃ³, a mÃ¡sik meg egy kÃ©tÃ¡rbocos, mÃ©retben is jellemzÅ‘en nagyobb tÃ-pus. Ezen kÃ-vÃ¼l
lÃ¡thatjuk, hogy Independence nÃ©ven hajÃ³ mÃ¡r nem kerÃ¼lt vÃ-zre a XVIII. szd-ban amerikai kÃ¶telÃ©kekben. Az oldal
tovÃ¡bbi bÃ¶ngÃ©szÃ©se sorÃ¡n is talÃ¡lunk Ã©rdekessÃ©geket. TalÃ¡lkozhatunk pÃ©ldÃ¡ul a hÃ-res Bonhomme Richard-dal
bÅ‘l, illetve lÃ¡thatjuk, hogy a flotta Ã¼tÃ¶kÃ©pessÃ©gÃ©t megalapozÃ³, 1776-ban vÃ-zre bocsÃ¡tott 13, egyenkÃ©nt 32 Ã¡gyÃ
fregatt utÃ¡n a szÃ¡zadfordulÃ³ig igencsak vegyes kÃ©pet fest a flotta bÅ‘vÃ¼lÃ©se: fregattok Ã©s kutterek, szlupok Ã©s
szkÃºnerek, brigantine-ok, valamint 1777-ben mÃ©g kÃ©t sebek is rÃ©szÃ©t kÃ©pezte az amerikai flottÃ¡nak!

VisszatÃ©rve 1775-re, megÃ¡llapÃ-thatjuk, hogy kutatÃ¡som nÃ©mikÃ©pp zÃ¡tonyra futott. Az biztos, hogy ebben az idÅ‘szakba
az amerikai flotta szÃ¼letÃ©sÃ©nek Ã©vÃ©ben, s a FÃ¼ggetlensÃ©gi HÃ¡borÃºban jÃ¡tszott szerepÃ¼k miatt egyetlen kis vito
sem feledett el a tÃ¶rtÃ©nelem, Ã-gy kimondhatjuk, hogy 1775-ben amerikai kÃ¶telÃ©kekben nem bocsÃ¡tottak vÃ-zre
Independence nevÅ± szkÃºnert. Jelenleg azon az Ã¡llÃ¡sponton vagyok, hogy a kit gyÃ¡rtÃ³jÃ¡nak reklÃ¡mcÃ©ljai fÅ±zÅ‘dtek
csupÃ¡n az Ã©vszÃ¡m Ã©s a nÃ©v vÃ¡lasztÃ¡sÃ¡hoz. 1775, mint a US Navy szÃ¼letÃ©sÃ©nek Ã©ve Ã©s az Independence
(FÃ¼ggetlensÃ©g) nÃ©v, mely evidensen adÃ³dik. LehetsÃ©ges volna, hogy George Washington 1775-ben vÃ-zre bocsÃ¡tottÂ
szkÃºnerflottÃ¡jÃ¡nak egyik tagjÃ¡t Ã©pÃ-tem? A tÃ©mÃ¡ban valÃ³ tovÃ¡bbi elmÃ©lyedÃ©s Ã©s a rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³, viszon
kÃ¶nnyen hozzÃ¡fÃ©rhetÅ‘ referenciaanyagok tovÃ¡bbi tanulmÃ¡nyozÃ¡sa talÃ¡n elvezet a vÃ¡laszhoz...
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