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There are no translations availableA Mayflowert 1606 kÃ¶rÃ¼l az angliai Leigh-ben Ã©pÃ-tettÃ©k. BÃ¡r pontos adatok nem
maradtak fent rÃ³la, mint Ã¡ltalÃ¡ban a korabeli hajÃ³krÃ³l, azÃ©rt tudjuk rÃ³la, hogy egy 26 mÃ©ter hosszÃº 180 tonna
teherbÃ-rÃ¡sÃº galeon volt.

Az elsÅ‘ hiteles feljegyzÃ©sek 1609-bÅ‘l szÃ¡rmaznak. Ezen feljegyzÃ©sek szerint ebben az idÅ‘ben Christopher Nicholls, Robe
Child, Thomas Shorte Ã©s Christopher Jones voltak a tulajdonosai. Az ezt kÃ¶vetÅ‘ tÃ-z Ã©vben a Mayflower az Anglia Ã©s
FranciaorszÃ¡g kÃ¶zti kereskedelemben vett rÃ©szt. FÅ‘leg szÃ¶vetett szÃ¡llÃ-tott majd bort vett helyette fel, Ã©s szÃ¡llÃ-tott
vissza. Csak kÃ©t kivÃ©telrÅ‘l tudunk, bÃ¡r lehet tÃ¶bb nem feljegyzett is. Az egyik egy norvÃ©giai a mÃ¡sik egy hamburgi Ãºt.

Az ok amiÃ©rt e hajÃ³ neve mÃ©gis bekerÃ¼lt a tÃ¶rtÃ©nelembe az az Ãºt, amely 1620 jÃºliusÃ¡ban vette kezdetÃ©t amikor is
angliai puritÃ¡nok egy csoportja Ãºj hazÃ¡t keresve kihajÃ³zott LeydenbÅ‘l a Speedwellel, hogy Southamptonban talÃ¡lkozva
a Mayflowerrel mÃ¡r kÃ©t hajÃ³n folytassÃ¡k Ãºtjukat. SajnÃ¡latos mÃ³don azonban a Speedwell nem volt egy Atlanti Ã“ceÃ¡ni
utazÃ¡sra alkalmas Ã¡llapotban, Ã©s ki kellett kÃ¶tnie Plymouth. Ã•gy egy hajÃ³val kellett folytatniuk az Ãºtjukat. Mivel hÃºszan
inkÃ¡bb a maradÃ¡s mellett dÃ¶ntÃ¶ttek Ã-gy vÃ©gÃ¼l a Mayflower 104 emberrel a fedÃ©lzetÃ©n 1620 szeptember 6.-Ã¡n kifut
Plymouth kikÃ¶tÅ‘jÃ©bÅ‘l, Ã©s elindult az ÃšjvilÃ¡g felÃ©. Ezzel kezdetÃ©t vette Amerika felfedezÃ©sÃ©nek egy Ãºj korszak, a
lakossÃ¡g Ã¡ttelepedÃ©se. 1620 november 9.-Ã©n lÃ¡ttÃ¡k meg a fÃ¶ldet Cape God-i TruronÃ¡l, Ã©s november 11.-Ã©n szÃ¡llta
partra Provincetown kikÃ¶tÅ‘jÃ©ben. A kemÃ©ny tÃ©l utÃ¡n, amely sok ember, kÃ¶ztÃ¼k a legÃ©nysÃ©g felÃ©nek, Ã©letÃ©t k
Mayflower 1621 Ã¡prilis 5.-Ã©n futott ki akikÃ¶tÅ‘bÅ‘l Ã©s nem tÃ¶bb, mint 31 nap alatt tette meg az utat AngliÃ¡ig.

EttÅ‘l kezdve a hajÃ³ tÃ¶rtÃ©nete misztikum kÃ¶dÃ©be vÃ©sz. EzutÃ¡n mÃ¡r csak kÃ©tszer emlÃ-tik a nevÃ©t egyszer Jones
kapitÃ¡nnyal Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben 1621-ben Ã©s a kapitÃ¡ny Ã¶zvegyÃ©vel kapcsolatban 1624-ben.

Adatok:

- A hossza a gerincen kb 18.5 mÃ©ter.
- A teljes hossza kb 26 mÃ©ter, amelyhez kb 4.5 mÃ©ter orrdÃ-sz
- SzÃ©lessÃ©ge kb. 7,5 mÃ©ter (fedÃ©lzettartÃ³ gerenda)Â
- A belmagassÃ¡g a fedÃ©lzetek kÃ¶zÃ¶tt nem haladta meg a 1.5 mÃ©ter.
- RaktÃ©r 3,4 m mÃ©ly
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