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Egy kevÃ©sbÃ© ismert francia tengerÃ©sz a napÃ³leoni idÅ‘kbÅ‘l: Robert Surcouf

Robert Surcouf (1773. december 12. â€“ 1827. jÃºlius 8.) francia rabszolgakereskedÅ‘ Ã©s corsaire (privateer) volt, aki az Indiai
Ã³ceÃ¡non tevÃ©kenykedett 1789 Ã©s 1801, valamint 1807 Ã©s 1808 kÃ¶zÃ¶tt. Ezen idÅ‘ alatt tÃ¶bb mint 40 hajÃ³t zsÃ¡kmÃ¡n
megalapozva vagyonÃ¡t, amit hajÃ³tulajdonoskÃ©nt Ã©s kereskedÅ‘kÃ©nt a kÃ©sÅ‘bbiekben tovÃ¡bb nÃ¶velt.
Surcouf matrÃ³zkÃ©nt, majd tisztkÃ©nt kezdte a pÃ¡lyafutÃ¡sÃ¡t az Aurore, a Courrier dâ€™Afrique Ã©s a Navigateur
rabszolgahajÃ³kon. ElÃ©rte a hajÃ³skapitÃ¡nyi rangot, Ã©s mikor 1793-ban a Nemzeti Konvent betiltotta a
rabszolgakereskedelmet, a CrÃ©ole nevÅ± hajÃ³ kapitÃ¡nyakÃ©nt kezdett dolgozni. KÃ©sÅ‘bb az Ã‰milie kapitÃ¡nya lett, ezze
hajÃ³val kezdte corsaire pÃ¡lyafutÃ¡sÃ¡t - annak ellenÃ©re, hogy akkor mÃ©g nem rendelkezett megbÃ-zÃ³levÃ©llel. LeginkÃ¡bb
brit hajÃ³kat tÃ¡madott meg Ã©s ejtett zsÃ¡kmÃ¡nyul, hÃ-ressÃ© vÃ¡lt a Triton nevÅ± angol-kelet-indiai kereskedÅ‘hajÃ³ (East
Indiaman) elfogÃ¡sa. EzutÃ¡n visszatÃ©rt Isle de France-ra (Mauritius), ahol a zsÃ¡kmÃ¡nyolt hajÃ³kat a kormÃ¡nyzÃ³
lefoglaltatta. Ekkor visszatÃ©rt FranciaorszÃ¡gba, ahol sikerÃ¼lt kifizettetnie a kormÃ¡nnyal a zsÃ¡kmÃ¡ny Ã©rtÃ©kÃ©nek egy
rÃ©szÃ©t.
VisszatÃ©rve az Indiai Ã³ceÃ¡nra, Surcouf a Clarisse Ã©s a Confiance hajÃ³kon parancsnokolt, ezekkel fosztogatta a brit,
amerikai Ã©s portugÃ¡l kereskedÅ‘ket. Ezen idÅ‘szakÃ¡bÃ³l hÃ-ressÃ© vÃ¡lt a Kent nevÅ± angol-kelet-indiai (East Indiaman)
kereskedÅ‘hajÃ³ elfogÃ¡sa 1800. oktÃ³ber 7.-Ã©n. Ãšjra visszatÃ©rt FranciaorszÃ¡gba, ahol kitÃ¼ntettÃ©k a BecsÃ¼letrenddel
(Legion dâ€™Honneur), ezutÃ¡n letelepedett mint hajÃ³tulajdonos.
Surcouf mÃ©g tett egy rÃ¶vid â€žkirÃ¡ndulÃ¡stâ€• az Indiai Ã³ceÃ¡nra a megrendelÃ©sre gyÃ¡rtott Revenant kapitÃ¡nyakÃ©nt, m
visszatÃ©rt FranciaorszÃ¡gba. Itt corsaire hajÃ³kat Ã©s kereskedÅ‘hajÃ³kat Ã©pÃ-ttetett Ã©s szerelt fel. Ezek a corsaire hajÃ³k
sikeres â€žbeszerzÅ‘â€• kÃ¶rutakat tettek az Indiai Ã³ceÃ¡non, viszont katasztrofÃ¡lisan tevÃ©kenykedtek az Angol csatornÃ¡n (
Manche csatorna). Egyetlen kivÃ©telt ez alÃ³l a Renard kÃ©pezett, amelyik 1812. szeptember 9.-Ã©n legyÅ‘zte a HMS Alpheat. A Bourbon-restaurÃ¡ciÃ³ utÃ¡n Surcouf halÃ¡sz Ã©s kereskedÅ‘ expedÃ-ciÃ³kat szervezett Terre-Neuve (Ãšjfoundland)
kÃ¶rnyÃ©kÃ©re Ã©s hatalmas vagyont szerzett. 1827-ben hunyt el, Saint-Malo temetÅ‘jÃ©ben helyeztÃ©k Ã¶rÃ¶k nyugalomra.

IfjÃºsÃ¡ga
Robert Surcouf 1773. december 12.-Ã©n szÃ¼letett Saint-Malo-ban, hajÃ³tulajdonos csalÃ¡dban. Apja, Charles-Ange
Surcouf de Boisgris annak a Robert Surcouf de Maisonneuve-nek volt az unokÃ¡ja, aki az Aimable corsaire hajÃ³
parancsnoka volt XIV. Lajos alatt. Anyai Ã¡gon Robert tÃ¡voli rokona volt RenÃ© Duguay-Trouin-nek (egy mÃ¡sik, mÃ©ltatlanul
elfeledett nagy francia tengerÃ©sznek). Mikor a szÃ¼lei elkÃ¼ldtÃ©k a Dinan-i papneveldÃ©be, megszÃ¶kÃ¶tt Ã©s tizenhÃ¡rom
Ã©vesen elszegÅ‘dÃ¶tt a HÃ©ron nevÅ± kereskedÅ‘hajÃ³ra, amelyik Saint-Malo Ã©s Cadiz kÃ¶zÃ¶tt bonyolÃ-tott forgalmat.
1789. mÃ¡rcius 3.-Ã¡n Ã¶nkÃ©nteskÃ©nt jelentkezett az Aurore rabszolgahajÃ³ra, amelyik Tardivet kapitÃ¡ny parancsnoksÃ¡ga
alatt az Indiai Ã³ceÃ¡nra indult. Pondicherry-nÃ©l csapatokat hajÃ³ztak be Isle de France cÃ©lÃ¡llomÃ¡ssal. KÃ¶vetkezÅ‘ Ãºtjuko
rabszolgÃ¡k utÃ¡n indulva a JÃ³remÃ©nysÃ©g foka felÃ©, az Aurore elsÃ¼llyedt a Mozambiki csatornÃ¡ban, 400 lelÃ¡ncolt feke
rabszolgÃ¡val a hajÃ³fenÃ©kben. Tardivet kapitÃ¡ny 1790. oktÃ³berben kibÃ©relte a portugÃ¡l San Anoine-t Port-Louis felÃ©, de
az idÅ‘jÃ¡rÃ¡s SzumÃ¡trÃ¡ba kÃ©nyszerÃ-tette Å‘ket, Ã-gy csak 1790 vÃ©gÃ©n jutottak Port-Louisba, mÃ©gpedig Pondicherry f
gyarmaton Ã¡t. Surcouf-ot tisztkÃ©nt besoroztÃ¡k a Courrier dâ€™Afrique nevÅ± rabszolgahajÃ³ra, amely Mozambikba kÃ©szÃ¼
indulni Garnier kapitÃ¡ny parancsnoksÃ¡ga alatt, Tardivet kapitÃ¡ny azonban Ã¡tvette a fiatal tisztet hadnagynak Ãºj
hajÃ³jÃ¡ra, a Revanche-ra. Ezen a hajÃ³n Surcouf tÃ¶bb utazÃ¡st tett MadagaszkÃ¡r kÃ¶rnyÃ©kÃ©re.
Ezek utÃ¡n Surcouf-ot besoroztÃ¡k kormÃ¡nyosnak a Francia KirÃ¡lyi Flotta 20 Ã¡gyÃºs Bienvenue nevÅ± fluyt-jÃ¡ra (flute,
fleute), Haumont tengerÃ©sz hadnagy parancsnoksÃ¡ga alÃ¡. 1792. januÃ¡r 2.-Ã¡n Ã©rkeztek meg Lorient-be, ahol
szembesÃ¼ltek a kÃ©sÅ‘bb a Francia Forradalomhoz vezetÅ‘ politikai vÃ¡ltozÃ¡sokkal.
Hat hÃ³nap utÃ¡n Surcouf hadnagykÃ©nt szegÅ‘dÃ¶tt a Navigateur rabszolgahajÃ³ra, Lejoliff kapitÃ¡ny alÃ¡. 1792. augusztus
27.-Ã©n indultak Mozambikba, onnan pedig Isle de France-ra, ahol megÃ©rkezÃ©sÃ¼kkor Ã©rtesÃ¼ltek a Francia Forradalmi
hÃ¡borÃº (1792-1802, az ElsÅ‘ Francia KÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡g hÃ¡borÃºja a kÃ¶rnyezÅ‘ monarchiÃ¡k szÃ¶vetsÃ©geivel, lezÃ¡rja az Am
i bÃ©ke, folytatÃ¡sa a NapÃ³leoni hÃ¡borÃº 1803-1815) kitÃ¶rÃ©sÃ©rÅ‘l. A 40 Ã¡gyÃºs CybÃ©le fregatt fedÃ©lzetÃ©n zÃ¡szlÃ³s
rÃ©szt a francia flotta 1794. oktÃ³ber 22.-i akciÃ³jÃ¡ban, mikor sikeresen Ã¡ttÃ¶rtÃ©k Isle de France brit blokÃ¡djÃ¡t, elkergettÃ©
a brit hadihajÃ³kat, nÃ©hÃ¡ny hÃ©tre lehetÅ‘vÃ© tÃ©ve a szabad hajÃ³zÃ¡st Ã©s ezÃ¡ltal elkerÃ¼lve a fenyegetÅ‘ Ã©hÃ-nsÃ©g
ekkor esett Ã¡t a tÅ±zkeresztsÃ©gen.
MegszerezvÃ©n a kapitÃ¡nyi rangot, Surcouf Ã¡tvette a 4 Ã¡gyÃºs CrÃ©ole rabszolgakereskedÅ‘ brigg parancsnoksÃ¡gÃ¡t. 1794
jÃºnius 3.-Ã¡n hagyta el Isle de France kikÃ¶tÅ‘jÃ©t Afrika Ã©s MadagaszkÃ¡r irÃ¡nyÃ¡ban, ahol folytatta a rabszolgakereskedÃ©
annak ellenÃ©re, hogy a Nemzeti Konvent Ã©s az Ile Bourbon (RÃ©union) szigeti KÃ¶zgyÅ±lÃ©s is egyÃ©rtelmÅ±en megtiltotta
azt. VisszatÃ©rÃ©se utÃ¡n a KÃ¶zbiztonsÃ¡gi BizottmÃ¡ny Ã¼gynÃ¶kei Ã¡tvizsgÃ¡ltÃ¡k a hajÃ³t, rabszolgakereskedÃ©sre utalÃ
jeleket keresve, de Surcouf idejÃ©ben eladta a rabszolgÃ¡kat, Ã-gy nem talÃ¡ltak semmit.
Az Ã‰milie Ãºtja Ã©s a Triton elfogÃ¡sa
1795 tavaszÃ¡n Surcouf Ã¡tvette a Malroux Ã©s Levaillant Ã¡ltal felszerelt 180 tonnÃ¡s 4 Ã¡gyÃºs Modeste corsaire szkÃºner
parancsnoksÃ¡gÃ¡t, 32 fÅ‘s legÃ©nysÃ©ggel, amelyet Ã¡tnevezett Ã‰milie-nek. Malartic Ã¼gyvivÅ‘ megtagadta a corsaire
megbÃ-zÃ³levÃ©l kiÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t Ã©s parancsot adott Surcouf-nak, hogy a Seychelle szigetekrÅ‘l hozzon teknÅ‘sbÃ©kÃ¡kat
Ã©lelemkÃ©nt Isle de France-ra.
http://hajomakett.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 21 October, 2018, 14:52

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Az Ã‰milie 1795. szeptember 3.-Ã¡n hagyta el a kikÃ¶tÅ‘t egy â€žcongÃ© de navigationâ€• birtokÃ¡ban, ami felhatalmazta az
Ã¶nvÃ©delemre, de nem engedÃ©lyezte a zsÃ¡kmÃ¡nyejtÃ©st. A Sainte Anne szigeteknÃ©l kÃ©t nagymÃ©retÅ± brit hajÃ³ vett
Ã¼ldÃ¶zÅ‘be, de Ã©jjel a zÃ¡tonyok kÃ¶zÃ¶tt Ã¡thajÃ³zva lerÃ¡zta Å‘ket.
Surcouf ekkor elhatÃ¡rozta, hogy a Mergui szigettengerre (archipelagosz) hajÃ³zik egy rakomÃ¡ny rizs behajÃ³zÃ¡sÃ¡ra.
ÃštkÃ¶zben, 1795. december 8.-Ã¡n a Gangesz deltÃ¡ja elÅ‘tt elfogta corsaire pÃ¡lyafutÃ¡sa elsÅ‘ hajÃ³jÃ¡t, a faÃ¡ruval rakott
Penguin-t, amelyet PÃ©ru hadnagy parancsnoksÃ¡ga alatt kisszÃ¡mÃº legÃ©nysÃ©ggel elkÃ¼ldÃ¶tt Isle de France-ra.
A Gangesz deltÃ¡jÃ¡ban hajÃ³zva, 1796. januÃ¡r 19.-Ã©n talÃ¡lkozott a Cartier kalauzhajÃ³val (pilot ship), amelyik kÃ©t
kereskedÅ‘hajÃ³t, a Russel-t Ã©s a Sambolasse-t kÃ-sÃ©rte a deltÃ¡n keresztÃ¼l. Surcouf megtÃ¡madta Ã©s elfogta mindhÃ¡ro
hajÃ³t, majd Ã¡thelyezte az Ã‰milie nÃ©gy Ã¡gyÃºjÃ¡t Ã©s a parancsnoksÃ¡got a Cartier-ra, amelyet Ã¡tnevezett Hasard-nak. A
elfogott kereskedÅ‘hajÃ³t, amelyek rizset szÃ¡llÃ-tottak, az Ã‰milie-vel egyÃ¼tt minimÃ¡lis legÃ©nysÃ©ggel Croizet hadnagy
parancsnoksÃ¡ga alatt elkÃ¼ldte Isle de France-ra. A Hasard-on alig 22 fÅ‘s legÃ©nysÃ©ge maradt.
JanuÃ¡r 28.-Ã¡n Ã©jjel elfogta a 12 Ã¡gyÃºs Diana-t, amelyen 6 000 zsÃ¡k rizset talÃ¡ltak. A kÃ¶vetkezÅ‘ napon talÃ¡lkoztak a
Triton indiaman-nel, amelynek 26 darab 12 fontos Ã¡gyÃºja volt Ã©s 150 fÅ‘s legÃ©nysÃ©ggel hajÃ³zott. Surcouf nagy
tÃ¡volsÃ¡gbÃ³l utÃ¡na indult, majd kÃ¶zelebb Ã©rve felismerte a nyomasztÃ³ tÃºlerÅ‘t, mÃ©gis a tÃ¡madÃ¡s Ã©s megcsÃ¡klyÃ¡z
mellett dÃ¶ntÃ¶tt. Brit lobogÃ³ alatt kÃ¶zeledett a Triton-hoz, kÃ¶zben fellelkesÃ-tette 26 emberÃ©t, majd az utolsÃ³
pillanatban felvonta a francia lobogÃ³t Ã©s heves tÃ¡madÃ¡st indÃ-tott. Az ezt kÃ¶vetÅ‘ 45 perces kÃ¼zdelem sorÃ¡n elesett a
Triton parancsnoka, Burnycat kapitÃ¡ny, az elsÅ‘ tiszt Picket, valamint 10 matrÃ³z, tovÃ¡bbi 5 sÃºlyosan megsÃ©rÃ¼lt, a
tÃ¶bbiek pedig megadtÃ¡k magukat (133-an 27-nek!!). Surcouf a foglyokat Ã¡tkÃ¼ldte a Diana fedÃ©lzetÃ©re, amelyet aztÃ¡n
30Â 000 rÃºpia vÃ¡ltsÃ¡gdÃ-j fejÃ©ben elengedett.
Surcouf a zsÃ¡kmÃ¡nyolt hajÃ³kkal 1796. mÃ¡rcius 10.-Ã©n tÃ©rt vissza Isle de France-ra. Mivel az Ã‰milie-t eredetileg inkÃ¡bb
kereskedÅ‘hajÃ³nak szereltÃ©k fel, semmint corsaire hajÃ³nak, a â€žZsÃ¡kmÃ¡nybÃ-rÃ³sÃ¡gâ€• (szÃ³ szerinti fordÃ-tÃ¡s, angolb
Prize court, a corsaire-ek Ã¡ltal elfoglalt hajÃ³k elfogÃ¡sa kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeinek tÃ¶rvÃ©nyes vagy tÃ¶rvÃ©nytelen voltÃ¡t eldÃ¶n
tÃ¶rvÃ©nyszÃ©k vagy akÃ¡r egyetlen szemÃ©ly, pl. a kormÃ¡nyzÃ³) elkobozta a zsÃ¡kmÃ¡nyt Ã©s eladta az Ã¡llam hasznÃ¡ra,
hajÃ³k elfogÃ¡sÃ¡t tÃ¶rvÃ©nyesnek Ã-tÃ©lte. Surcouf ekkor visszatÃ©rt FranciaorszÃ¡gba, hogy visszaigÃ©nyelje a
zsÃ¡kmÃ¡nyrÃ©szÃ©t. VÃ©gÃ¼l 1797. szeptember 3.-Ã¡n a kormÃ¡nyzat megÃ-tÃ©lt neki 660Â 000 frankot, amibÅ‘l viszont csa
80Â 000-et kapott kÃ©zhez.

A Clarisse utazÃ¡sa
MiutÃ¡n 14 hÃ³napot tÃ¶ltÃ¶tt PÃ¡rizsban, 1798 elejÃ©n Surcouf Ã¡tvette a Clarisse corsaire brigg parancsnoksÃ¡gÃ¡t. Ez egy
14 Ã¡gyÃºs hajÃ³ volt, 4 darab 12 fontos Ã©s 10 darab 8 fontos Ã¡gyÃºval, 120 fÅ‘s legÃ©nysÃ©ggel. 1798. februÃ¡rban hagyta
Paimboeuf-i hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘t, ezÃºttal egy Ã©rvÃ©nyes corsaire megbÃ-zÃ³levÃ©l birtokÃ¡ban. Az Isle de France felÃ© vezetÅ‘ Ã
Ã¼ldÃ¶zÅ‘be vett egy brit rabszolgahajÃ³t, amelyik elmenekÃ¼lt, miutÃ¡n ellÅ‘tte a Clarisse elÅ‘Ã¡rbocÃ¡nak sudarÃ¡t (foremast
tops). KÃ©sÅ‘bb, a JÃ³remÃ©nysÃ©g fokÃ¡tÃ³l dÃ©lre Surcouf elfogott egy brit brigget, amelyik a figyelmeztetÅ‘ lÃ¶vÃ©sre meg
magÃ¡t. Erre Ã¡tkÃ¼ldÃ¶tt egy kis lÃ©tszÃ¡mÃº legÃ©nysÃ©get Dujardin kapitÃ¡ny parancsnoksÃ¡ga alatt, majd december 5.-Ã
megÃ©rkeztek La RÃ©union-ra.
1799 elejÃ©n Surcouf elvitorlÃ¡zott SzumÃ¡trÃ¡ra, ahol Susoh kikÃ¶tÅ‘jÃ©ben kÃ©t 20 Ã¡gyÃºs kereskedÅ‘hajÃ³t talÃ¡lt amint Ã©
borsot rakodtak. A Clarisse a kÃ¶zelÃ¼kben horgonyzott le Ã©s tÃ¼zet nyitott, miutÃ¡n Surcouf elkÃ¼ldte Ã¶ccsÃ©t, Nicolas-t
20 emberrel csÃ³nakokon, hogy kerÃ¼lje meg a nagyobbik hajÃ³t Ã©s tÃ¡madja meg, mÃ-g Å‘ a Clarisse-szal a mÃ¡sik
oldalrÃ³l tÃ¡madott. A kÃ©t oldalrÃ³l egyszerre megtÃ¡madott hajÃ³ legÃ©nysÃ©ge 30 perces kÃ¼zdelem utÃ¡n megadta magÃ
A mÃ¡sik hajÃ³ elvÃ¡gta a horgonykÃ¶teleit Ã©s menekÃ¼lni prÃ³bÃ¡lt, de a csÃ³nakok lerohantÃ¡k Ã©s ellenÃ¡llÃ¡s nÃ©lkÃ¼l
elfoglaltÃ¡k, mivel a legÃ©nysÃ©gÃ©nek legnagyobb rÃ©sze a parton volt. Surcouf jÃºniusban tÃ©rt vissza Isle de France-ra a
zsÃ¡kmÃ¡nnyal.
A Clarisse augusztus 16.-Ã¡n futott ki Isle de France-rÃ³l La RÃ©union felÃ©, Malartic Ã¼gyvivÅ‘ jelentÃ©seit vitte a
kormÃ¡nyzÃ³nak. Innen JÃ¡vÃ¡ra hajÃ³zott vizÃ©rt, ahovÃ¡ szeptember 27.-Ã©n Ã©rkezett meg. OktÃ³ber 1.-Ã©n elfogott egy dÃ
kereskedÅ‘hajÃ³t, amelyet Fonroc hadnagy parancsnoksÃ¡ga alatt elkÃ¼ldÃ¶tt Isle de France-ra; november 4.-Ã©n elfogta a
portugÃ¡l Nostra Signora de la Conception-t, amely 116Â 000 piasztert szÃ¡llÃ-tott; 6.-Ã¡n elfogott egy brit sÃ³szÃ¡llÃ-tÃ³t; 11.Ã©n pedig a 20 Ã¡gyÃºs Auspicious-t, amelynek a fedÃ©lzetÃ©n 1Â 032Â 580 frank Ã©rtÃ©kÅ± rakomÃ¡nyt zsÃ¡kmÃ¡nyoltak.
December 10.-Ã©n Mergui felÃ© indult Ã©lelemÃ©rt Ã©s hogy a foglyokat szabadon eressze. ÃštkÃ¶zben talÃ¡lkozott a francia
Malartic corsaire hajÃ³val, amelyen Jean Dutertre parancsnokolt. Nem sokkal ezutÃ¡n a kÃ©t hajÃ³ belefutott a 38 Ã¡gyÃºs
HMS Sybille fregattba, amely Ã¼ldÃ¶zÅ‘be vette a franciÃ¡kat. Surcoufnak Ãºgy sikerÃ¼lt megszÃ¶knie, hogy kidobatott a
hajÃ³bÃ³l nyolc Ã¡gyÃºt Ã©s egyÃ©b felszerelÃ©si tÃ¡rgyakat.
1800. januÃ¡r 1.-Ã©n a Clarisse elfogott egy nagy kereskedÅ‘hajÃ³t, a brit James-t, ami rizzsel volt megrakva. JanuÃ¡r 3.-Ã¡n
Ã©szleltek kÃ©t amerikai 16 karronÃ¡dos hajÃ³t, amelyek csatasorban haladtak. BÃ¡r a Clarisse-rÃ³l nagyon hiÃ¡nyzott az a
kidobott nyolc Ã¡gyÃº, Surcouf mÃ©gis harcba szÃ¡llt. MegcsÃ¡klyÃ¡ztÃ¡k a hÃ¡tul haladÃ³ Louisa-t, kÃ¶zben folyamatosan lÅ‘ttÃ
a mÃ¡sik hajÃ³t, a Mercury-t, amelyik megprÃ³bÃ¡lt a Louisa segÃ-tsÃ©gÃ©re sietni. Nicolas Surcouf vezetÃ©sÃ©vel a 30 fÅ‘s
tÃ¡madÃ³ csapat Ã¡tugrÃ¡lt a Louisa fedÃ©lzetÃ©re, kÃ¶zben a Mercury elmenekÃ¼lt. A Clarisse nem tudta Ã¼ldÃ¶zÅ‘be venni
mert az Ã¼tkÃ¶zÃ©skor letÃ¶rt az orrÃ¡rboca. Az elfoglalt Louisa kapitÃ¡nyi tisztÃ©t Nicolas Surcouf kapta meg.
A javÃ-tÃ¡sok elvÃ©gzÃ©se utÃ¡n a Clarisse folytatta ÃºtjÃ¡t, melynek sorÃ¡n mÃ©g elfogta a Catherine, a Haderbux, az Anna
Maria, a Nostra Signora de la Cruz, a Louis, a Janna, a Notre Dame de Bon SuccÃ¨s Ã©s az Albion nevÅ± hajÃ³kat. 1800.
februÃ¡r elejÃ©n tÃ©rt vissza Isle de France-ra.

A Confiance Ãºtja Ã©s a Kent elfogÃ¡sa
Surcouf 1800. mÃ¡jusÃ¡ban vette Ã¡t a 18 Ã¡gyÃºs gyors brigg, a Bordeaux-i Confiance parancsnoksÃ¡gÃ¡t. Erre a
parancsnoki posztra elÅ‘zÅ‘leg Dutertre kapitÃ¡nnyal egyÃ¼tt pÃ¡lyÃ¡ztak, a versengÃ©sÃ¼k mÃ¡r-mÃ¡r pÃ¡rbajig fajult. Malartic
Ã¼gyvivÅ‘nek kellett kÃ¶zbelÃ©pnie, Å‘ azzal Ã©rvelt, hogy egy ilyen Ã¶sszecsapÃ¡s â€žegy angol gyÅ‘zelemâ€• lenne. Ekkor
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be matrÃ³znak Ambroise Louis Garneray festÅ‘t, aki kÃ©sÅ‘bb Surcouf Ã©letrajzÃ-rÃ³ja lett (az Å‘ alkotÃ¡sa a lentebb lÃ¡thatÃ³ â
Confiance elfogja a Kentetâ€• cÃ-mÅ± festmÃ©ny).
1800. Ã¡prilisÃ¡ban a Confiance a Szunda szorosban hajÃ³zott, ahol elfogott egy amerikai hajÃ³t, ezutÃ¡n elhagyta a
szorost, mivel hÃ-rek szerint arrafelÃ© jÃ¡rÅ‘rÃ¶zÃ¶tt egy amerikai fregatt. Ãštban a Seychelle szigetek felÃ© elkerÃ¼lt egy brit
sorhajÃ³t Ã©s egy fregattot, majd a BengÃ¡li Ã¶bÃ¶l felÃ© vette az irÃ¡nyt.
Szeptember 19.-Ã©n a Confiance elfogta a Kalkuttai Prize-ot, amely tÃ-z Ã¡gyÃºjÃ¡bÃ³l nyolcat a rakterÃ©ben vitt a stabilitÃ¡s
nÃ¶velÃ©se vÃ©gett. A kÃ¶vetkezÅ‘ napon a Prize 85 emberrel a fedÃ©lzetÃ©n elindult Isle de France felÃ©, Surcouf pedig Ga
felÃ© vette az irÃ¡nyt, ahol elfogott hÃ¡rom kisebb hajÃ³t.
1800. oktÃ³ber 7.-Ã©n Kalkutta kÃ¶zelÃ©ben, Sand Heads elÅ‘tt a Confiance Ã¶sszefutott a 824 (egyes forrÃ¡sok szerint 1200)
tonnÃ¡s, 40 Ã¡gyÃºs Kent East Indiaman-nel, amelyen Robert Rivington kapitÃ¡ny parancsnokolt. A Kent fedÃ©lzetÃ©n
tartÃ³zkodott a korÃ¡bban hajÃ³tÅ±zben elpusztult Queen megmentett legÃ©nysÃ©ge, miÃ¡ltal Ã¶sszesen 437 fÅ‘ - ebbÅ‘l 300
tengerÃ©sz Ã©s katona - volt a hajÃ³n (egyes forrÃ¡sok szerint 120 gyalogos sorkatona is). Surcouf megcsÃ¡klyÃ¡zta, a francia
corsaire-ek megrohantÃ¡k a fedÃ©lzetet, majd tÃ¶bb mint mÃ¡sfÃ©l Ã³rÃ¡s csata utÃ¡n ellenÅ‘rzÃ©sÃ¼k alÃ¡ hajtottÃ¡k a hajÃ³t
A britek vesztesÃ©ge 14 halott, kÃ¶ztÃ¼k a kapitÃ¡ny, Ã©s 44 sebesÃ¼lt volt, mÃ-g francia oldalon 5 halott Ã©s 10 sebesÃ¼lt
volt. Surcouf egy Ã³ra szabad rablÃ¡st engedÃ©lyezett az embereinek, Ã¡m ez alatt a nÅ‘ket a kabinjaikban Å‘riztette, Ã-gy Å‘ket
nem Ã©rte semmilyen zaklatÃ¡s. A foglyok kÃ¶zÃ¶tt volt Frederick St. John tÃ¡bornok Ã©s a felesÃ©ge, Arabella Craven.
Surcouf a Confiance elsÅ‘ tisztjÃ©t, Drieux hadnagyot kÃ¼ldte Ã¡t a Kent-re parancsnoknak 60 fÅ‘nyi legÃ©nysÃ©ggel, a
foglyokat pedig egy pÃ¡r nappal kÃ©sÅ‘bb megÃ¡llÃ-tott kereskedÅ‘hajÃ³ra szÃ¡llÃ-ttatta Ã¡t Ã©s elengedte. A Confiance Ã©s a
novemberben Ã©rkeztek meg Port-Louis-ba a Rade des Pavillons-hoz. A Kent elfogÃ¡sa Ã³riÃ¡si szenzÃ¡ciÃ³t keltett, a Brit
AdmiralitÃ¡s pedig dÃ-jat tÅ±zÃ¶tt ki Surcouf fejÃ©re.

Az Isle de France-ra valÃ³ visszatÃ©rÃ©s utÃ¡n a Confiance â€žen aventurierâ€• felszerelÃ©st kapott (a francia tengerÃ©szetnÃ
a hajÃ³kat neveztÃ©k Ã-gy, amelyeket hÃ¡borÃºs idÅ‘kben kereskedelmi hajÃ³kÃ©nt egyedÃ¼l, kÃ-sÃ©ret nÃ©lkÃ¼li hajÃ³zÃ¡s
szereltek fel, teljes fegyverzettel Ã©s maximÃ¡lis legÃ©nysÃ©ggel, Ã¡m Ã¡ruval megrakodva, Ã©s amelyek a honi kikÃ¶tÅ‘be
tartottak), 89 fÅ‘s legÃ©nysÃ©ggel, gyarmati Ã¡ruval megrakva indult FranciaorszÃ¡g felÃ©. ÃštkÃ¶zben azÃ©rt Surcouf mÃ©g e
pÃ¡r hajÃ³t, melyek kÃ¶zÃ¼l jelentÅ‘s a portugÃ¡l Ebre, egy 18 darab 12 fontos karronÃ¡ddal ellÃ¡tott, 60 fÅ‘s legÃ©nysÃ©ggel
rendelkezÅ‘ hajÃ³, amelyet 10Â 000 piaszter vÃ¡ltsÃ¡gdÃ-j ellenÃ©ben szabadon bocsÃ¡jtott, miutÃ¡n kicserÃ©lte a fÅ‘Ã¡rbocÃ¡t
Confiance-Ã©val.
A francia partok elÅ‘tt a Confiance belefutott a brit blokÃ¡dba Ã©s Ã¼ldÃ¶zÅ‘be vette egy fregatt, amelyet Surcouf-nak Ãºgy
sikerÃ¼lt lerÃ¡znia, hogy egy hÃ-jÃ¡n minden Ã¡gyÃºjÃ¡t, a horgonyokat, a csÃ³nakokat, sÅ‘t az Ã¡rbocok nÃ©hÃ¡ny darabjÃ¡t is
tengerbe dobatta. ValÃ³szÃ-nÅ±leg 1801. Ã¡prilis 13.-Ã¡n Ã©rkezett meg La Rochelle-be.
FranciaorszÃ¡gban a tengerÃ©szeti miniszter, Truguet megprÃ³bÃ¡lta Surcouf-ot besorozni altisztnek a flottÃ¡hoz, Ã¡m Å‘ nem
volt hajlandÃ³. Hennequin szerint maga NapÃ³leon ajÃ¡nlotta fel Surcouf-nak a kapitÃ¡nyi rangot Ã©s kÃ©t fregatt
parancsnoksÃ¡gÃ¡t, Ã¡m Å‘ nem akarta elveszÃ-teni a cselekvÃ©si szabadsÃ¡gÃ¡t Ã©s nem fogadta el a felajÃ¡nlott rangot.
NapÃ³leon mindazonÃ¡ltal kitÃ¼ntette a â€žSabre dâ€™honneurâ€•-rel (a â€žDicsÅ‘sÃ©g kardjaâ€•, az 1799-ben alapÃ-tott â€ž
katonai kitÃ¼ntetÃ©s-sorozat rÃ©sze, amelyekkel kiemelkedÅ‘ haditettek vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡t ismertÃ©k el). A â€žLegion dâ€™Ho
(BecsÃ¼letrend, a mai napig a legmagasabb francia kitÃ¼ntetÃ©s) megalapÃ-tÃ¡sa utÃ¡n, mint a â€žSabre dâ€™Honneurâ€•
tulajdonosa, automatikusan megkapta azt 1802. mÃ¡jus 19.-Ã©n.
Saint-Malo-ban, 1801. mÃ¡jus 28.-Ã¡n felesÃ©gÃ¼l vette Marie Blaize-t, aki mÃ¡r kÃ©t Ã©ve volt a menyasszonya, hÃ¡zassÃ¡gu
ideje alatt Ã¶t gyermekÃ¼k szÃ¼letett. 1805 kÃ¶rÃ¼l, az apÃ³sÃ¡val kÃ¶zÃ¶sen, elkezdett corsaire hajÃ³kat felszerelni SaintMalo-ban, ezek kÃ¶zÃ¼l emlÃ-tÃ©sre mÃ©ltÃ³k a Caroline, amely nÃ©gy hajÃ³t fogott el az Indiai Ã³ceÃ¡non Nicolas Surcouf
parancsnoksÃ¡ga alatt, a Marsouin, Ã©s a Confiance, amely kÃ©t hajÃ³t zsÃ¡kmÃ¡nyolt Joseph Potier parancsnoksÃ¡ga alatt.

A Revenant Ãºtja
Ã–tÃ©vnyi visszavonult Ã©let utÃ¡n, 1807 elejÃ©n Surcouf megrendelt egy 18 Ã¡gyÃºs corsaire hajÃ³t, amihez Å‘ maga adta me
specifikÃ¡ciÃ³kat. A hajÃ³ a Revenant nevet kapta. MÃ¡rcius 2.-Ã¡n futott ki Saint-Malo-bÃ³l 192 fÅ‘s legÃ©nysÃ©ggel BengÃ¡lia
felÃ©. ÃštkÃ¶zben, mÃ¡rcius 9.-Ã©n elfogta a Liverpool-bÃ³l nemrÃ©g indult, 16 darab 12 fontos Ã¡gyÃºval ellÃ¡tott Aun brit
rabszolgahajÃ³t, amelyrÅ‘l tengerbe dobatta az Ã¡gyÃºkat, elÃ¡ztatta a puskaport, tÃ¶nkretette nÃ©hÃ¡ny vitorlÃ¡jÃ¡t, majd
vÃ¡ltsÃ¡gdÃ-j fejÃ©ben elengedte.
JÃºniusban Ã©rkezett meg Isle de France-ra, Ã¡ttÃ¶rve a brit blokÃ¡dot, miutÃ¡n ÃºtkÃ¶zben mÃ©g elfogott nÃ©hÃ¡ny hajÃ³t. Az
ezutÃ¡n kÃ¶vetkezÅ‘ Ãºtja sorÃ¡n, amely az utolsÃ³ volt, Surcouf elfogott 16 brit hajÃ³t, rÃ©szben azÃ©rt, mert a brit hajÃ³k
hajlamosak voltak bevonni a lobogÃ³t, amikor rÃ¡jÃ¶ttek, hogy ki az ellenfelÃ¼k.
Surcouf megÃ©rkezÃ©se Isle de France-ra nem maradt Ã©szrevÃ©tlen: a hivatalos szervek Ã©s a lakossÃ¡g nagy lelkesedÃ©s
fogadtÃ¡k, a kalkuttai brit biztosÃ-tÃ³ tÃ¡rsasÃ¡gok pedig megduplÃ¡ztÃ¡k a fejÃ©re kitÅ±zÃ¶tt vÃ©rdÃ-jat, ami Ã-gy elÃ©rte az e
rÃºpiÃ¡t (lak vagy lakh: dÃ©lÃ¡zsiai mÃ©rtÃ©kegysÃ©g, 100Â 000-et jelent), azaz a 250Â 000 frankot. Szeptember 3.-Ã¡n kihajÃ
BengÃ¡lia felÃ©. Ezen az ÃºtjÃ¡n az alÃ¡bbi hajÃ³kat fogta el:
-Â Â Â Â szeptember 25: brit 12 Ã¡gyÃºs Trafalgar, 10Â 000 zsÃ¡k rizzsel, 14 Ã¡gyÃºs Mangles, 11Â 000 zsÃ¡k rizzsel
-Â Â Â Â szeptember 27: 12 Ã¡gyÃºs Admiral Applin, 9Â 500 zsÃ¡k rizzsel
-Â Â Â Â oktÃ³ber 1: 1 Ã¡gyÃºs Suzannah, 5Â 500 zsÃ¡k rizzsel
-Â Â Â Â oktÃ³ber 19: Success, faÃ¡ruval rakott, leÃ©gett
-Â Â Â Â oktÃ³ber 30: 12 Ã¡gyÃºs Fortune, rakomÃ¡ny nÃ©lkÃ¼l, elsÃ¼llyedt
-Â Â Â Â november 15: az indiai Macauly
-Â Â Â Â december 18: brit 10 Ã¡gyÃºs Sir William Borrough
-Â Â Â Â december 30: portugÃ¡l Oriente
-Â Â Â Â 1808 januÃ¡r 6: arab Jem lab Dim
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A zsÃ¡kmÃ¡nyolt hajÃ³kat Surcouf Isle de France-ra kÃ¼ldte, majd januÃ¡r 31.-Ã©n Å‘ maga is visszatÃ©rt.
Surcouf Ã¡tadta a Revenant parancsnoksÃ¡gÃ¡t az elsÅ‘ tisztjÃ©nek, Joseph Potier-nek, aki egy rÃ¶vid Ãºt utÃ¡n a PortugÃ¡l Kel
Indiai TÃ¡rsasÃ¡g 34 Ã¡gyÃºs ConceÃ§Ã¡o de San Antonio nevÅ± hajÃ³jÃ¡val tÃ©rt vissza, amelyet egyÃ³rÃ¡s harc Ã¡rÃ¡n foglal
1808. jÃºlius 4.-Ã©n Isle de France kormÃ¡nyzÃ³ja, Decaen tÃ¡bornok elrekvirÃ¡lta a Revenant-ot, Ã¡tnevezte IÃ©na-nak Ã©s
kinevezte parancsnoknak Morice hadnagyot, az elsÅ‘ tiszt pedig Albin Roussin tengerÃ©sz hadnagy lett. Surcouf kemÃ©ny
vitÃ¡ba keveredett Decaen-nel, de vÃ©gÃ¼l kÃ©nytelen volt lemondani a hajÃ³rÃ³l. ValÃ³szÃ-nÅ±leg megvÃ¡sÃ¡rolta a
SÃ©millante-ot, amelyet Ã¡tnevezett Charles-ra Ã©s ezen tÃ©rt vissza Saint-Malo-ba 1809. februÃ¡r 4.-Ã©n.

KÃ©sÅ‘i Ã©vei
1809-tÅ‘l Surcouf Ã¼zletemberkÃ©nt mÅ±kÃ¶dÃ¶tt tovÃ¡bb mint hajÃ³tulajdonos, Ã©s szÃ¡mos corsaire hajÃ³t szerelt fel:
Auguste, Dorade, Biscayenne, Ã‰douard, Espadon, Ville-de-Caen, Adolphe, Ã©s utolsÃ³kÃ©nt a Renard. A britek elfogtÃ¡k az
Ã¶sszes, a La Manche csatornÃ¡ra kÃ¼ldÃ¶tt corsaire hajÃ³jÃ¡t, kivÃ©ve a 14 Ã¡gyÃºs Renard kuttert, ez 1813. szeptember 9.Ã©n legyÅ‘zte a HMS Alphea-t, egy 10 darab 18 fontos karronÃ¡ddal rendelkezÅ‘ szkÃºnert, amelyik a csata sorÃ¡n felrobbant.
1814. januÃ¡rjÃ¡ban Surcouf-ot ezredesnek neveztÃ©k ki a Saint-Malo-i Nemzeti GÃ¡rdÃ¡ba. A â€žSzÃ¡z Napâ€• (Bonaparte
visszatÃ©rÃ©se Elba szigetÃ©rÅ‘l) alatt Surcouf a LÃ©giÃ³ vezÃ©rekÃ©nt szolgÃ¡lt Ã©s fenntartotta a rendet. A Waterloo-i csat
lemondott Ã©s kereskedÅ‘ lett, felszerelt 19 kereskedÅ‘hajÃ³t Ã©s Terre-Neuve-vel (Ãšjfoundland) kereskedett.

Robert Surcouf 1827. jÃºlius 8.-Ã¡n hunyt el Ã©letÃ©nek 54. Ã©vÃ©ben, katonai tiszteletadÃ¡ssal temettÃ©k el Saint-Malo
temetÅ‘jÃ©ben. A sÃ-remlÃ©kÃ©n egy fÃ¶ldgÃ¶mb talÃ¡lhatÃ³ az Indiai Ã³ceÃ¡n tÃ©rsÃ©gÃ©vel Ã©s egy horgony, sÃ-rfelirata
(nyersfordÃ-tÃ¡sban):
â€žEgy hÃ-res tengerÃ©sz bevÃ©gezte pÃ¡lyafutÃ¡sÃ¡t,
Ã–rÃ¶kre nyugszik sÃ-rjÃ¡ban
A tengerÃ©szeket megfosztottÃ¡k apjuktÃ³l
A szerencsÃ©tlenek elvesztettÃ©k barÃ¡tjukatâ€•Â

A francia HaditengerÃ©szetnÃ©l eddig Ã¶t hajÃ³t hÃ-vtak Surcouf-nak eme nagy tengerÃ©sz emlÃ©kÃ©re: egy futÃ¡rgÅ‘zÃ¶st (
aviso), egy pÃ¡ncÃ©lozott cirkÃ¡lÃ³t, egy tengeralattjÃ¡rÃ³ cirkÃ¡lÃ³t (a maga idejÃ©ben a legnagyobb tengeralattjÃ¡rÃ³ volt), egy
konvojkÃ-sÃ©rÅ‘ rombolÃ³t, jelenleg pedig egy lopakodÃ³ fregatt (vagy cirkÃ¡lÃ³?) viseli a Surcouf nevet.

Â
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