
SS GREAT BRITAIN 

1843. július 19-én bocsátották vízre Bristolban a kor legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Britaint, az első teljes 
egészében vasból készített, hajócsavarral meghajtott óceánjárót, a későbbi nagy személyszállító hajók előfutárát.

A gőzhajózás történelmében hatalmas áttörésnek számított, amikor 1843-ban megjelent az első kovácsoltvasból épített 
hajó, amelynek ráadásul az alakja is újszerű volt, elhagyva a szokásos, vitorlásra emlékeztető kinézetet. A Great Britain, mely 
elsőként szelte át az Atlanti-óceánt, Bristolban készült. Súlya 1930 tonna volt, hossza pedig 100 méter és még így is 30 
méterrel megelőzte legközelebbi riválisát. Az első hajócsavarral működő óceánjáró címet is magáénak tudhatta.  A kezdetben 
alkalmazott lapátkerekeket akkoriban mindinkább a hajócsavar váltotta fel, mely már sokkal alkalmasabbá tette a gőzhajókat 
a tengeri hajózásra. Alapvetően luxus-utasszállító hajónak tervezték, az első- illetve másodosztályon összesen 252 utas fért 
el, emellett 130 főnyi személyzet utazhatott rajta. A Great Britain nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert nem 
vonzott elég utast, így anyagilag sem volt jövedelmező. Ráadásul 1846-ban Észak-Írországnál, a Dundrum-öbölben zátonyra 
futott, a költséges javítás csődbe vitte a Great Western Steamship Company-t. Ezután Gibbs Bright és vállalata vásárolta meg 
az óceánjárót, melyet újjáépítettek és ügyesen felvirágoztattak. Sikerült kihasználniuk ugyanis az ausztráliai nagy aranylázat: 
a kivándorlók szállítására specializálódtak. Egy újabb emelet hozzácsatolásával és plusz egy motorral kiegészítve folytatta 
útját a hatalmas monstrum, mely így már 750 utas szállítására volt alkalmas.  Átlagosan 120 nap alatt tette meg Anglia és 
Ausztrália között az utat oda-vissza, 24 év alatt összesen 32-szer, 16 ezer kivándorló szállításáról gondoskodva. Később a 
szebb napokat látott hajó katonákat, majd szenet szállított és amikor már szénraktárnak is alkalmatlanná vált, 1937-ban 
egyszerűen zátonyra futtatták és sorsára hagyták. Csak 1970-ben sikerült egy mentőakciónak köszönhetően hazavontatni 
Bristolba. Felújították a hajótestet, mely keményen ellenállt az idő vasfogának, és egy múzeumban helyezték el 2005-ben, 
ahol még mind a mai napig megtekinthető. 
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