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There are no translations availableAz 1300-as Ã©vek kÃ¶zepÃ©n Ãºj fegyver jelent meg a hajÃ³kon, amely hosszÃº
Ã©vszÃ¡zadokra megvÃ¡ltoztatta a tengeri hadviselÃ©st: a hajÃ³Ã¡gyÃº.
A XIII. szÃ¡zadban megjelent Ãºj fegyver, a szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n bevonult a tengeri hadviselÃ©sbe is. Az elso angol hajÃ³, amit
Ã¡gyÃºval szereltek fel a 1338-ban a Christopher of the Tower volt. MÃ©g ebben az Ã©vben francia hajÃ³kat is felszereltek
Ã¡gyÃºkkal, melyek Southamptont tÃ¡madtÃ¡k. Ekkor mÃ©g inkÃ¡bb volt ijeszto - hatalmas hangjÃ¡val - mint hasznÃ¡lhatÃ³
fegyver. Eleinte az Ã¡gyÃºkat az elo- Ã©s hÃ¡tsÃ³ bÃ¡styÃ¡kon helyeztÃ©k el. A kÃ¶vetkezo szÃ¡zadban a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sben
vÃ¡ltozÃ¡sokat hozott: a magas bÃ¡styaszeru felÃ©pÃ-tmÃ©nyeket alacsonyabbra Ã©pÃ-tettÃ©k, az Ã¡gyÃºk okozta
tÃ¶megkÃ¶zÃ©ppont vÃ¡ltozÃ¡sok miatt, valamint a magas felÃ©pÃ-tmÃ©nyek jÃ³ cÃ©lpontok voltak az Ã¡gyÃºknak. A sÃºlypon
volt szÃ¼ksÃ©ges a nagy Ã¡gyÃºk alacsonyabbra helyezÃ©se is. 1500 kÃ¶rÃ¼l Des Charges a hajÃ³ oldalÃ¡ba vÃ¡gott
Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sokat, Ã©s Ã-gy az Ã¼tegsor a fedÃ©lzet alÃ¡ kerÃ¼lt.Az elso Ã¡gyÃºk rÃ¶vidcsÃ¶vuek voltak, abronccsal
Ã¶sszefogott falÃ©cekbol, vagy vasrudakbÃ³l Ã¡lltak. (mint a hordÃ³) Az Ã¶ntÃ¶ttvas hasznÃ¡latÃ¡val vÃ¡lt lehetovÃ© nagyobb
kaliberu (furatÃº) cso kialakÃ-tÃ¡sa. A furatot az Ã¶ntomintÃ¡ba helyezett maggal alakÃ-tottÃ¡k ki, Ã-gy egyenetlen volt a
felÃ¼let, kicsi volt a talÃ¡lati arÃ¡ny. A XV. szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n fejlesztettÃ©k ki az Ã¡gyÃºfÃºrÃ³t, ezzel az Ã¡gyÃºk pontossÃ¡ga
Ã-gy harcÃ©rtÃ©ke is jelentosen megnott. A XV-XVI. szÃ¡zadban a nagyobb hajÃ³k legfontosabb fegyverÃ©vÃ© vÃ¡lt. A hÃ¡bor
Ã©s a kalÃ³zveszÃ©ly egyre tÃ¶bb, Ã©s egyre nagyobb Ã¡gyÃºk elhelyezÃ©sÃ©re sarkalta a hajÃ³sokat, Ã©s a kÃ©t-hÃ¡rom
Ã¼tegfedÃ©lzetes hajÃ³k kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ban talÃ¡ltÃ¡k meg a megoldÃ¡st. Ebben a kÃ-sÃ©rleti korban sokfÃ©le csotÃ-pust
kÃ©szÃ-tettek, melyek kÃ¶zÃ¼l a legnevesebbek az alÃ¡bbiak voltak:MegnevezÃ©sCsohossz (angol lÃ¡b)Kaliber (angol
hÃ¼velyk)LÃ¶vedÃ©k tÃ¶mege (angol font)Rabbinet31 3/41Falconet422Falcon62 3/43-4Minion835-6Saker93 1/26-8Demiculverin10-124 1/210-12Culverin11-135 1/218-24Demi-cannon10-12636Cannon12758Long-culverin164 3/41215Basilisk204 1/210-12Az Ã¡gyÃºk mÃ©g ekkoriban is elÃ©g pontatlanok voltak. A sok vÃ¡ltozat, a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo furat, Ã©s
golyÃ³mÃ©retek, a puskapor minosÃ©ge, mind-mind bizonytalanÃ-totta a pontos cÃ©lzÃ¡st. Egy mÃ¡sik forrÃ¡s a XVI.
szÃ¡zadbÃ³l, az alÃ¡bbiak szerint adja meg az Ã¡gyÃºtÃ-pusokat. Ezt nagyjÃ¡bÃ³l megegyezik az elozovel, de itt lotÃ¡volsÃ¡gok
is szerepelnek:

MegnevezÃ©sKaliber (angol hÃ¼velyk)LÃ¶vedÃ©k tÃ¶mege (angol font)KÃ¶zvetlen lotÃ¡volsÃ¡g (lÃ©pÃ©s)BecsÃ¼lt lotÃ¡volsÃ
(lÃ©pÃ©s)Minion3 1/443201600Saker3 1/253401700FÃ©lcsatakÃ-gyÃ³4 1/494002500CsatakÃ-gyÃ³5
1/4174002500MozsÃ¡rÃ¡gyÃº8243201600FÃ©lÃ¡gyÃº6 1/4323401700Ã•gyÃº7 1/4503402000Az Ã¡gyÃºk vasgolyÃ³t lottek ki,
kivÃ©ve a mozsarat, amely kogolyÃ³kat. Ezek gyakran mÃ¡r a levegoben szÃ©tmÃ¡llottak, Ã-gy a hajÃ³ban kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb kÃ¡
nem okoztak.A hÃ¡rom nagy Ã¡gyÃº, furatÃ¡hoz kÃ©pest rÃ¶vid csÃ¶vu volt, Ã-gy a csatakÃ-gyÃ³k lotÃ¡volsÃ¡ga nagyobb volt a
Ã¡gyÃºkÃ©nÃ¡l.A kÃ¶zvetlen lotÃ¡volsÃ¡gon belÃ¼l, magassÃ¡gi irÃ¡nyzÃ¡s nÃ©lkÃ¼l tÃ¼zeltek, a becsÃ¼lt lotÃ¡volsÃ¡g az a
legnagyobb tÃ¡volsÃ¡g, ameddig az Ã¡gyÃº magassÃ¡gi irÃ¡nyzÃ¡ssal hordott. (Ã©s nÃ©ha talÃ¡lt is)Az Ã¡gyÃºkat legfokÃ©ppen
AngliÃ¡ban, NÃ©metalfÃ¶ldÃ¶n Ã©s ItÃ¡liÃ¡ban Ã¶ntÃ¶ttÃ©k. Gazdagon dÃ-szÃ-tettÃ©k cÃ-merekkel Ã©s egyÃ©b motÃ-vumo
legjobb Ã¡gyÃºkat bronzbÃ³l, az Ã¡gyÃºk tÃ¶bbsÃ©gÃ©t azonban a XVI. szÃ¡zad mÃ¡sodik felÃ©re vasbÃ³l Ã¶ntÃ¶ttÃ©k. Ezek
szilÃ¡rdak Ã©s pontosak, de olcsÃ³bbak voltak.A fenti kÃ©pen egy XVII-XIX. szÃ¡zadban hasznÃ¡lt hajÃ³Ã¡gyÃº lÃ¡thatÃ³. A A
XVII. szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n az Ã¡gyÃº elÃ©rte azt a formÃ¡t, amely 200 Ã©vig - mÃ-g 1859-ben meg nem jelentek a vÃ©rtezett
hadihajÃ³k - alig vÃ¡ltoztattak. Ennek az Ã¡gyÃºcsotÃ-pusnak az alÃ¡bbiak a rÃ©szei:A torkolatszÃ©l, B gyurus pÃ¡rna, C-D
tulipÃ¡n (pÃ¡rna), E torkolati csokarima, F, G, H kÃ¶zÃ©pso erosÃ-to karimÃ¡k, I csap, J zÃ¡vÃ¡rzat, K, L a zÃ¡vÃ¡rzat
csokarimÃ¡i, M csofenÃ©k, N gomb, O furat vagy kaliber.Ekkorra kialakultak az Ã¡gyÃºtalpak formÃ¡i is. A lÃ¶vegtalpak
(lafettÃ¡k) tÃ¶lgyfÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼ltek, Ã©s nÃ©gy kerÃ©ken gÃ¶rdÃ¼ltek. Az Ã¡gyÃºkat a nagy haditengerÃ©szetek
szabvÃ¡nyosÃ-tottÃ¡k, megszunt a sok hangzatos nevu, eltÃ©ro kaliberu vÃ¡ltozat. A szabvÃ¡nyosÃ-tÃ¡s elsosorban a
csofÃºratott Ã©s az Ã¡gyÃºgolyÃ³ mÃ©retÃ©t rÃ¶gzÃ-tette. A ketto kÃ¶zt 1/4 hÃ¼velyk (6,3 mm) volt az Ã¡tmÃ©ro kÃ¼lÃ¶nbsÃ
Ã¡gyÃºkat, a kiloheto golyÃ³ sÃºlya alapjÃ¡n kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztettÃ©k meg. (pl. 32 fontos Ã¡gyÃº) Az angol haditengerÃ©szet a XVII
szÃ¡zadban az alÃ¡bbi Ã¡gyÃºgolyÃ³ tÃ-pusokat hasznÃ¡lta:Az Ã¡gyÃºgolyÃ³ tÃ¶mege (angol font)Ã•tmÃ©roje (angol
hÃ¼velyk)11,92322,42332,79343,05363,49494,000124,403185,040245,546326,106366,350426,648Ezek segÃ-tsÃ©gÃ©vel
szÃ¡mÃ-tottÃ¡k ki az Ã¡gyÃºtalpak, Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok mÃ©reteit:
- az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok tÃ¡volsÃ¡ga egymÃ¡stÃ³l a golyÃ³ Ã¡tmÃ©rojÃ©nek 25-szÃ¶rÃ¶se,
- az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s szÃ©lessÃ©ge a golyÃ³ Ã¡tmÃ©rojÃ©nek 6,5-szÃ¶rÃ¶se,
- az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s alsÃ³ peremÃ©nek (pÃ¡rkÃ¡nyÃ¡nak) magassÃ¡ga a fedÃ©lzet felett a golyÃ³ Ã¡tmÃ©rojÃ©nek 3,5-szÃ¶rÃ¶
- az Ã¡gyÃºtalp oldallapjÃ¡nak, Ã©s tengelyÃ©nek vastagsÃ¡ga egyenlo a golyÃ³ Ã¡tmÃ©rojÃ©vel, (A kÃ©pen a Victory Ã¡gyÃºi
lÃ¡thatÃ³ak.)A legkorszerubb muszaki eloÃ-rÃ¡sai a francia haditengerÃ©szetnek voltak a XVII-XVIII. szÃ¡zadban. Az 1786.
Ã©vi muszaki szabÃ¡lyzatban (Reglement) az alÃ¡bbi adatok vonatkoztak az Ã¡gyÃºcsÃ¶vek mÃ©retezÃ©sÃ©re:Az Ã¡gyÃº
rÃ©szeiMÃ©retekAz Ã¡gyÃºgolyÃ³ tÃ¶mege (livres)3624181286Kaliber (m)0,1750,1520,1390,1210,1060,096Az Ã¡gyÃºgolyÃ³
Ã¡tmÃ©roje (m)0,1680,1470,1340,1170,1030,093A csap Ã¡tmÃ©roje (m)0,1790,1570,1430,1260,1100,100Az Ã¡gyÃºcso
hossza a zÃ¡vÃ¡rzattÃ³l a csotorkolatig (m)2,9202,7602,6002,4352,3002,273A gomb Ã©s a fenÃ©krÃ©sz egyÃ¼ttes hossza
(m)0,3500,3040,2770,2420,2120,192A zÃ¡vÃ¡rzat Ã©s a csap kÃ¶zÃ¶tti tÃ¡volsÃ¡g (m)1,3321,2271,1571,0871,0521,013A
zÃ¡vÃ¡rzat csokarimÃ¡jÃ¡nak Ã¡tmÃ©roje (m)0,6200,5480,5110,4510,3950,363A cso Ã¡tmÃ©roje a zÃ¡vÃ¡rzat csokarimÃ¡ja utÃ¡
(m)0,5780,5050,4690,4080,3560,325A cso Ã¡tmÃ©roje a kÃ¶zÃ©pso csokarimÃ¡k utÃ¡n
(m)0,4950,4320,4000,3520,3040,277A cso Ã¡tmÃ©roje a torkolati csokarima elott Ã©s utÃ¡n
(m)0,3590,3150,2920,2570,2230,205A tulipÃ¡n Ã¡tmÃ©roje (m)0,4680,4090,3790,3330,2910,264A gomb Ã¡tmÃ©roje
(m)0,1850,1620,1490,1300,1150,105A cso tÃ¶mege (kg)35172502206014651174847Az Ã¡gyÃºtalp mÃ©reteit egy rÃ©gi
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amerikai szabÃ¡lyzat Ã-gy hatÃ¡rozta meg:
- az Ã¡gyÃºtalp kÃ©t oldallapjÃ¡nak Ã©s a kerÃ©ktengelyeknek a vastagsÃ¡ga egyenlo a kaliber mÃ©retÃ©vel,
- az elÃ¼lso kerÃ©ktengely hÃ¡tsÃ³ szÃ©le pontosan az Ã¡gyÃºcsocsap kÃ¶zÃ©ppontja alatt van,
- az Ã¡gyÃºcsocsap fÃ©szkÃ©nek kÃ¶zÃ©ppontja az oldallapok elÃ¼lso szÃ©lÃ©tol a fÃ©szekÃ¡tmÃ©ro kÃ©tszeresÃ©nek m
tÃ¡volsÃ¡gra legyen,
- Az oldallapok hosszÃºsÃ¡ga egyenlo, az Ã¡gyÃºcsocsap kÃ¶zÃ©ppontjÃ¡tÃ³l a gomb vÃ©gÃ©ig mÃ©rt tÃ¡volsÃ¡ggal plusz az
Ã¡gyÃºcsocsap Ã¡tmÃ©rojÃ©nek kÃ©tszerese,
- az Ã¡gyÃºtalp magassÃ¡gÃ¡t Ãºgy kell megtervezni, hogy a vÃ-zszintesre Ã¡llÃ-tott Ã¡gyÃºcso torkolatÃ¡nak kÃ¶zÃ©ppontja 3
angol hÃ¼velykkel alacsonyabban legyen, mint az Ã¡gyÃºablak kÃ¶zepe,
- az elÃ¼lso kerÃ©k Ã¡tmÃ©roje egyenlo az Ã¡gyÃºcsocsap Ã¡tmÃ©rojÃ©nek hÃ¡romszorosÃ¡val, a hÃ¡tsÃ³ kerÃ©k Ã¡tmÃ©roj
1/10-del kisebb. Az Ã¡gyÃºtalp rÃ©szeit eros vasalÃ¡sok kÃ¶tÃ¶ttÃ©k Ã¶ssze, Ã©s blokksoros kÃ¶tÃ©lzettel rÃ¶gzÃ-tettÃ©k a h
belso oldalÃ¡hoz. Rendszerint kÃ©t pÃ¡r kerÃ©ken gÃ¶rdÃ¼lt, de elofordult egy pÃ¡r kerÃ©kkel, fasÃ-nen csÃºszÃ³, fÃ¼ggolege
csap kÃ¶rÃ¼l elforgathatÃ³ tÃ-pus is. A kisebb Ã¡gyÃºkat mellvÃ©d pÃ¡rkÃ¡nyÃ¡ra rÃ¶gzÃ-tett forgathatÃ³ villÃ¡kra szereltÃ©k. A
Ã¡gyÃºkra vonatkozÃ³an, a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo haditengerÃ©szeteknÃ©l, eltÃ©ro, Ã©s idorol idore vÃ¡ltozÃ³ szabÃ¡lyzatok voltak
Ã©rvÃ©nyben.A hajÃ³ stabilitÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben a nagyobb Ã¡gyÃºkat az alacsonyabb fedÃ©lzeteken helyeztÃ©k el.Az Ã¡gyÃºk
Ã¶ntÃ¶ttvas golyÃ³n kÃ-vÃ¼l, lÃ¡ncos Ã©s rudas golyÃ³kat is hasznÃ¡ltak, a kÃ¶tÃ©lzet Ã©s az Ã¡rbocok ellen, valamint
kartÃ¡cslÃ¶vedÃ©keket az Ã©lo ero ellen. A kÃ¼lÃ¶nfÃ©le lÃ¶vedÃ©kek, valamint az Ã¡gyÃº tÃ¶lto Ã©s tisztÃ-tÃ³ eszkÃ¶zÃ¶k
a kÃ¶vetkezo Ã¡brÃ¡n.Az angol sorhajÃ³k fo fegyvere a 32 fontos Ã¡gyÃº volt. 3,05 m hosszÃº 2,7 t sÃºlyÃº, lÃ¶vedÃ©ke 14,5 kg
amely 4 kg loporral kilove, 900 m tÃ¡volsÃ¡gbÃ³l Ã¡tÃ¼tÃ¶tte egy sorhajÃ³ vastag oldalÃ¡t. 1780-as Ã©vektol a kovÃ¡s elsÃ¼toszerkezet vÃ¡ltotta fel az izzÃ³ kanÃ³cot. KÃ©t ilyen Ã¡gyÃºt 14 fo kezelt.
- rammer: dÃ¶ngÃ¶lo
- wad: fojtÃ¡s
- shot: Ã¡gyÃºgolyÃ³
- pricker: tÃ¼ske
- powder charge: lopor tÃ¶ltet A 2,5-3 m Ã¡gyÃºk, az amÃºgy is zsÃºfolt hajÃ³kon sok hasznos teret foglaltak el, ezÃ©rt 1799ben bevezettÃ©k a rÃ¶vid csÃ¶vu, de nagy kaliberu karronÃ¡dot. A skÃ³ciai Carron Company vasÃ¶ntÃ¶de fejlesztette ki 1778ban. EloszÃ¶r csak kereskedelmi hajÃ³kon, 1779-ben mÃ¡r a hadihajÃ³k elobÃ¡styÃ¡jÃ¡n is megjelent. Az Ã¡gyÃºtalp
kÃ©tkerekes, vagy szÃ¡ntalpas, Ã©s Ã¡ltalÃ¡ban az elÃ¼lso rÃ©szÃ©be Ã©pÃ-tett csap kÃ¶rÃ¼l elforgathatÃ³. 24, 32, 42, 68 fo
mÃ©retben kÃ©szÃ¼lt. Az alÃ¡bbi kÃ©peken, a Victory karronÃ¡dja mellett egy rÃ©szletesebb muszaki rajz lÃ¡thatÃ³.A
szÃ¡razfÃ¶ldi hadviselÃ©sben a vÃ¡rostromoknÃ¡l hasznÃ¡lt mozsarat is Ã¡tvette a tengeri hadviselÃ©s. KÃ¼lÃ¶n hajÃ³tÃ-pust a
Ãºn. bomb-ketch-t fejlesztettÃ©k ki, e nagy kaliberu fegyver szÃ¡mÃ¡ra. KismÃ©reto hÃ¡romÃ¡rbocos hajÃ³, elso Ã¡rboca helyÃ©
Ã¡llÃ-tottÃ¡k fel a hajÃ³mozsarat, ami az alÃ¡bbi kÃ©pen lÃ¡thatÃ³.H. J. Paixhans francia tÃ¡bornok talÃ¡lmÃ¡nya a tarack. A
tarack rÃ¶vid csÃ¶ve Ã¶ntÃ¶tt vasbÃ³l kÃ©szÃ¼lt. Nem sima Ã¡gyÃºgolyÃ³t, hanem sokkal hatÃ©konyabb nehÃ©z grÃ¡nÃ¡tot lo
ki, ami meggyorsÃ-totta a pÃ¡ncÃ©los hajÃ³k korÃ¡nak eljÃ¶vetelÃ©t.Az Ã¡gyÃºk hatÃ¡sa a tengeri hadviselÃ©sreA gÃ¡lyÃ¡k
esetÃ©ben mÃ©g nem volt kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb vÃ¡ltozÃ¡s. A keskeny gÃ¡lyÃ¡kon az orrban tudtak 3-7 Ã¡gyÃºt elhelyezni, de a
meghatÃ¡rozÃ³ az ember ember elleni kÃ¼zdelem volt.A vitorlÃ¡soknÃ¡l az Ã¡gyÃºkat a hajÃ³ oldalÃ¡ban helyeztÃ©k el, akÃ¡r
tÃ¶bb Ã¼tegfedÃ©lzeten, Ã-gy a hajÃ³ az oldalÃ¡val fordulva az ellensÃ©g felÃ©, tudta kihasznÃ¡lni teljes tuzerejÃ©t. IdeÃ¡lis a
T-alakzat volt, mikor az egyik hajÃ³ oldalÃ¡val a mÃ¡sik orrÃ¡t vagy tatjÃ¡t kapta el. Ã•gy a mÃ¡sik alig, vagy egyÃ¡ltalÃ¡n nem
tudta viszonozni a tÃ¼zet. A hajÃ³ orrban abszolÃºt nem volt jellemzo Ã¡gyÃº elhelyezÃ©s, hÃ¡tra is csak 2-4
nÃ©zett.Ã‰vtizedekkel a Nagy Armada utÃ¡n is a flottÃ¡k szervezettsÃ©g nÃ©lkÃ¼l rontottak egymÃ¡sra, aminek az eredmÃ©n
hatalmas zurzavar lett. Az Ã¡gyÃºkat Ã-gy nem tudtÃ¡k teljes mÃ©rtÃ©kben kihasznÃ¡lni, mert lÃ¶vÃ©seikkel sajÃ¡t hajÃ³ikat is
veszÃ©lyeztettÃ©k volna. A XVI. szÃ¡zad vÃ©ge felÃ© az Ã¡gyuk tÃ¶ltÃ©se tÃ¶bb mint fÃ©lÃ³rÃ¡t is igÃ©nybe vett, Ã-gy a hajÃ
fordulÃ¡sok sorozata kÃ¶zben, sorba kilottÃ©k minden Ã¡gyÃºjukat, mert a manoverekhez kevesebb ido kellett mint az
ÃºjratÃ¶ltÃ©shez. A vÃ¡ltozÃ¡st a taktikÃ¡ban a tÃ¼zÃ©rsÃ©gi technika fejlodÃ©se hozott. A tÃ¶ltÃ©si ido nÃ©hÃ¡ny percre zsu
Ã-gy a nagyobb tuzerot nem tudtÃ¡k kihasznÃ¡lni. Az I. angol-holland hÃ¡borÃº sorÃ¡n 1653-ban a gabbardi-csatÃ¡ban
alkalmaztÃ¡k eloszÃ¶r a Cromwell admirÃ¡lisai Ã¡ltal kitalÃ¡lt Ãºj taktikÃ¡t, a csatasort. A csatasorban a hajÃ³k egysoros
vonalban kÃ¶vetik egymÃ¡st, Ã©s oldalsortÃ¼zet zÃºdÃ-tanak az elhaladÃ³ hajÃ³kra, Ã©s egymÃ¡st Ã-gy nem zavarjÃ¡k a
tÃ¼zelÃ©sben. Az Ãºj taktikÃ¡val az angolok dÃ¶nto gyozelmet arattak, Ã©s hamarosan szabvÃ¡nyos harceljÃ¡rÃ¡skÃ©nt vezett
be a csatasort. A sikerek hatÃ¡sÃ¡ra persze mÃ¡s nemzetek haditengerÃ©szetei is Ã¡tvettÃ©k a taktikÃ¡t. A taktika
kÃ¶vetkezmÃ©nyekÃ©nt a hajÃ³kat vÃ¡logatni kellett, a tÃºl kicsi, gyenge, kÃ¶nnyuÃ©pÃ-tÃ©su hajÃ³k nem Ã¡lltÃ¡k meg helyÃ¼
csatasorban. A hajÃ³k sebessÃ©gÃ©nek, hajÃ³zÃ¡si tulajdonsÃ¡gainak is hasonlÃ³nak kellett lennie, Ã-gy a hajÃ³k
uniformizÃ¡lÃ³dtak. MegszÃ¼lettek a sorhajÃ³k. 1650-ben egy 30 Ã¡gyÃºs hajÃ³ is megfelelt a csatasorba, 1660-ban 50,
1750-ben legalÃ¡bb 60 Ã¡gyÃºval rendelkezett egy sorhajÃ³. Az angoloknÃ¡l az I. osztÃ¡lyÃº hajÃ³ legalÃ¡bb 100 Ã¡gyÃºs,
hÃ¡rom Ã¼tegfedÃ©lzetes. A legalsÃ³ fedÃ©lzeten a nehÃ©z 32 fontos Ã¡gyÃºk, fÃ¶lÃ¶tte a 24, Ã©s a legfelso Ã¼tegfedÃ©lze
12 fontos Ã¡gyÃºk helyezkedtek el. A II. osztÃ¡lyÃº valamivel kevesebb kb. 90 Ã¡gyÃºval rendelkezett, Ã©s a kÃ¶zÃ©pso
Ã¼tegfedÃ©lzeten 18 fontos Ã¡gyÃºkkal. A III. osztÃ¡lyÃº sorhajÃ³k kÃ©t Ã¼tegfedÃ©lzeten 60-70 Ã¡gyÃºval rendelkeztek. A
franciÃ¡k csak kÃ©t osztÃ¡lyba soroltÃ¡k hajÃ³ikat. A sorhajÃ³k tÃ¶lgyfÃ¡bÃ³l Ã©pÃ¼ltek, Ã©s mÃ©reteik az idok folyamÃ¡n
nÃ¶vekedtek, amit itt most teljes rÃ©szletessÃ©ggel - mivel nem szorosan a tÃ©ma rÃ©sze - nem kÃ-vÃ¡nok ismertetni.Mivel a
pontossÃ¡g nem volt nagy erÃ©nye - ahogy mÃ¡r emlÃ-tettem - ezeknek az Ã¡gyÃºknak, Ã-gy a gyorsasÃ¡g volt az egyik
legfontosabb tÃ©nyezo. Az angolok ebben vilÃ¡gelsok voltak, percenkÃ©nt tudtak leadni sortÃ¼zet, mÃ-g ellenfeleiknek
ehhez 2-3 perc is kellett. Az angolok a XVIII. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n Ãºj agresszÃ-v taktikÃ¡t alkalmaztak. A kÃ¶zelharcot, akÃ¡r
nÃ©hÃ¡ny mÃ©terrol vÃ-vott tuzpÃ¡rbajt eroltettÃ©k. Az angolok a hajÃ³ tÃ¶rzset, a franciÃ¡k a vitorlÃ¡zatra tÃ¼zeltek. (Ã•gy ha
volt el tudtak menekÃ¼lni.) EzÃ©rt voltak nagysÃ¡grenddel nagyobbak a franciÃ¡k embervesztesÃ©gei.A vitorlÃ¡sok korÃ¡nak
harcmodorÃ¡ban a mÃ¡sik dÃ¶nto tÃ©nyezo a szÃ©l. SzÃ©llel szemben pisÃ¡lni nem Ã©rdemes, vitorlÃ¡zni viszont nem lehet. A
szelet kb. 60Â°-ban tudtÃ¡k megkÃ¶zelÃ-teni, ami azt jelenti hogy 120Â°-os zÃ³na volt a vitorlÃ¡sok szÃ¡mÃ¡ra jÃ¡rhatatlan. A
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szÃ©l irÃ¡nyba lavÃ-rozÃ¡ssal lehetett elore jutni, ami azt jelenti hogy furÃ©szfog alakban manovereztek. Ã•gy a szÃ©l feloli
helyzet mindig elonyÃ¶s volt, a szÃ©l alattival szemben. A megfelelo pozÃ-ciÃ³ba kerÃ¼lÃ©s gyakorlatot Ã©s Ã¼gyessÃ©get
kÃ-vÃ¡nt, a jÃ³ manoverezÃ©s mÃ¡r fÃ©l sikernek szÃ¡mÃ-tott. (A franciÃ¡k itt is sokszor a menekÃ¼lÃ©sre koncentrÃ¡ltak, Ã©s
szÃ©l alatti oldalrÃ³l tÃ¡madtak)A hadihajÃ³kon az emberek 3/4 rÃ©sze az Ã¡gyÃºk kezelÃ©sÃ©re volt szÃ¼ksÃ©ges. Csata elo
10 perc kellet egy gyakorlott legÃ©nysÃ©gnek, hogy harckÃ©sszÃ© tegyÃ©k a hajÃ³t. A kabinok mozgathatÃ³ vÃ¡laszfalait, Ã©s
tisztek Ã©rtÃ©kesebb tÃ¡rgyait, minden felesleges dolgot a hajÃ³ mÃ©lyÃ©re vittÃ©k. Az Ã¡gyÃºkat megtÃ¶ltÃ¶ttÃ©k Ã©s kÃ©s
helyeztÃ©k. A tengerÃ©szgyalogosok a puskÃ¡ikkal a felso fedÃ©lzeteken elfoglaltÃ¡k Ã¡llÃ¡saikat. A loporraktÃ¡rat vizes
szonyeggel vettÃ©k kÃ¶rbe, nehogy vÃ©gzetes robbanÃ¡st okozzon az elszÃ³rÃ³dÃ³ puskapor, vagy terjedo tuz. A felcser Ã©s
segÃ©dei a legalsÃ³ fedÃ©lzeten rendeztÃ©k be ideiglenes mutojÃ¼ket.
FelhasznÃ¡lt irodalom:
- Marjai Imre: HajÃ³modellezÃ©s
- Marjai Imre / Pataki DÃ©nes: A hajÃ³ tÃ¶rtÃ©nete
- David Howarth: Az Armada pusztulÃ¡sa
- FÃ¶ldi PÃ¡l: Harc a tengerekenA szÃ¶vegben emlÃ-tett idegen mÃ©rtÃ©kegysÃ©gek:
- 1 angol lÃ¡b = 304,8 mm
- 1 angol hÃ¼velyk = 25,4 mm
- 1 angol font = 453,6 g
- 1 livres = 490 g
- 1 lÃ©pÃ©s = 2 1/2 lÃ¡b (nem egyÃ©rtelmuen meghatÃ¡rozott, ez a vÃ¡ltozat a legvalÃ³szÃ-nubb)

http://hajomakett.hu
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