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There are no translations available1497. jÃºlius 8-Ã¡n egy kicsiny, de jÃ³l felszerelt flottilla kifutott Lisszabon kikÃ¶tÅ‘jÃ©bÅ‘l,
hogy Afrika megkerÃ¼lÃ©sÃ©vel eljusson a fÅ±szerillatÃº IndiÃ¡ba. A nagy fÃ¶ldrajzi felfedezÃ©sek tÃ¶rtÃ©netÃ©ben a
portugÃ¡loknak jutott az ÃºttÃ¶rÅ‘ szerep. Makacs kitartÃ¡ssal, lÃ©pÃ©srÅ‘l lÃ©pÃ©sre apasztottÃ¡k az akkor mÃ©g igencsak na
kiterjedÃ©sÅ± â€žterra incognitÃ¡â€•-t. KÃ©sÅ‘bb a spanyolok, a hollandok, az angolok Ã©s a franciÃ¡k Ã¡tvettÃ©k tÅ‘lÃ¼k a st
de az elsÅ‘sÃ©g dicsÅ‘sÃ©ge az Ã¶vÃ©k.
A fÃ¶ldrajzi felfedezÃ©sek hÃ¡tterÃ©ben technikai ÃºjÃ-tÃ¡sok Ã©s fontos gazdasÃ¡gi, politikai vÃ¡ltozÃ¡sok Ã¡lltak. 711 utÃ¡n a
Pireneusi-fÃ©lsziget nagy rÃ©szÃ©t az arabok meghÃ³dÃ-tottÃ¡k. PortugÃ¡lia csak 1249-re szabadult fel, mÃ-g a szomszÃ©dos
SpanyolorszÃ¡gnak mÃ©g csaknem 250 Ã©vet kellett vÃ¡rnia erre. A portugÃ¡l uralkodÃ³k minden erejÃ¼kkel tÃ¡mogattÃ¡k a
tengeri kereskedelmet: itÃ¡liai Ã©s mÃ¡s kÃ¼lhoni hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mestereket hÃ-vtak orszÃ¡gukba, erdÅ‘ket telepÃ-ttettek a
faanyag biztosÃ-tÃ¡sÃ¡ra. A gyors fejlÅ‘dÃ©s ellenÃ©re, a legnagyobb haszonnal kecsegtetÅ‘ Kelet-Nyugat kÃ¶zÃ¶tti
kereskedelemben csupÃ¡n statisztaszerep jutott nekik. A velencei Ã©s a genovai hajÃ³sok monopolizÃ¡ltÃ¡k az eurÃ³pai
fÅ±szerpiacot, megosztozva a hatalmas nyeresÃ©gen az arabokkal.TengerÃ©sz HenrikAz akkoriban alig egymilliÃ³ lakosÃº
PortugÃ¡lia katonai erÅ‘vel nem vehette Ã¡t a gazdag levantei kereskedÅ‘vÃ¡rosok szerepÃ©t, ezÃ©rt egyetlen mÃ³d kÃ-nÃ¡lkoz
szÃ¡mÃ¡ra: Ãºj kereskedelmi Ãºtvonal felfedezÃ©se Ã©s megnyitÃ¡sa. Akkoriban a legnagyobb realitÃ¡sa Afrika
kÃ¶rÃ¼lhajÃ³zÃ¡sÃ¡nak volt, Ã¡m nem Ã-gÃ©rkezett kÃ¶nnyÅ± feladatnak. Azt tartottÃ¡k, hogy aki tÃºljut a Bojador-fokon
(NetovÃ¡bb-foknak is neveztÃ©k), az nÃ©gerrÃ© vÃ¡lik a forrÃ³sÃ¡gtÃ³l, majd elevenen megÃ©g Ã©s a lelke a pokolra jut.
VisszatÃ©rni pedig nem lehet, mivel az Ã¡ramlÃ¡sok (KanÃ¡ri-Ã¡ramlÃ¡s) Ã©s a passzÃ¡tszelek Ã³hatatlanul dÃ©l felÃ© sodorjÃ¡
hajÃ³kat. A Szahara kopÃ¡r, Ã©lettelen szegÃ©lyÃ©t a sekÃ©ly tengerben alattomosan megbÃºvÃ³ homokpadok Ã©s
sziklazÃ¡tonyok kÃ-sÃ©rik, s a megfeneklett hajÃ³k legÃ©nysÃ©gÃ©re biztos pusztulÃ¡s vÃ¡r.Ekkor tÅ±nt fel Dom Henrique o
Novegador (1394-1460), TengerÃ©sz Henrik herceg. Ã‰letcÃ©ljÃ¡nak tekintette, hogy kapcsolatot teremtsen a gazdag afrikai
â€žaranyorszÃ¡gokkalâ€•, majd kÃ©sÅ‘bb IndiÃ¡val, habÃ¡r csak egyszer vett rÃ©szt egy rÃ¶videbb tengeri Ãºton 21 Ã©ves kor
amikor hadjÃ¡ratot vezetett az Ã©szak-afrikai mÃ³r erÅ‘ssÃ©g, Ceuta elfoglalÃ¡sÃ¡ra. FeljegyeztÃ©k rÃ³la, hogy â€žsosem Ã©ri
borospoharat vagy asszonyi szÃ¡jat, egyetlen szenvedÃ©lye az volt, hogy az afrikai partokrÃ³l fÃ¶llebbentse a fÃ¡tylatâ€•. CÃ©lj
elÃ©rÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ge volt jÃ³l irÃ¡nyÃ-thatÃ³, az elemek dÃ¼hÃ©nek ellenÃ¡llÃ³ hajÃ³kra, az irÃ¡nyt mutatÃ³ eszkÃ¶zÃ
olyan emberekre, akik kÃ©pesek bÃ¡nni ezekkel. A mÅ±szerek egy rÃ©szÃ©nek hasznÃ¡latÃ¡hoz elmÃ©leti feltÃ©telkÃ©nt el k
fogadni, hogy a FÃ¶ld gÃ¶mb alakÃº. Ez tÃ¶bb volt, mint egyszerÅ± hajÃ³zÃ¡si problÃ©ma: vilÃ¡gnÃ©zeti kÃ©rdÃ©s, sÅ‘t sokÃ¡
eretnek gondolat volt.TengerÃ©sz Henrik elsÅ‘ expedÃ-ciÃ³ja utÃ¡n csaknem tizenÃ¶t Ã©vnek kellett eltelnie ahhoz, hogy
legmerÃ©szebb hajÃ³sa, Eannes, legyÅ‘zve babonÃ¡k szÃ¼lte fÃ©lelmÃ©t, 1434-ben tÃºljusson a Bojador-fokon. A rÃ©gi fÃ©le
ennek ellenÃ©re csak lassan oszladoztak. FÃ©l Ã©vszÃ¡zad telt el mire Diego Cao tÃºljutva az EgyenlÃ-tÅ‘n felfedezte a KongÃ
folyÃ³t. EzutÃ¡n felgyorsultak az esemÃ©nyek. Egy Ã©vre rÃ¡ Bartolomeu Diaz vihar tÃ©pte hajÃ³i megkerÃ¼ltÃ©k Afrika dÃ©li
csÃ¼cskÃ©t, kÃ¶zben felfedezve a Vihar-fokot (Cabo Tormentoso). Az elnevezÃ©st II. JÃ¡nos portugÃ¡l kirÃ¡ly a biztatÃ³bb
csengÃ©sÅ± JÃ³remÃ©nysÃ©g fokÃ¡ra (Cabo de Boa Esperanza) keresztelte Ã¡t. Az Ãºj nÃ©v az uralkodÃ³ azon Ã³hajÃ¡t fejez
hogy hajÃ³sai vÃ©gre elÃ©rjÃ©k IndiÃ¡t.Ã–rÃ¶kÃ¶lt expedÃ-ciÃ³Vasco da Gama 1469-ben, kilenc Ã©vvel TengerÃ©sz Henrik h
utÃ¡n szÃ¼letett SÃ-nesben. Mire felcseperedett, hazÃ¡ja tengerÃ©szei mÃ¡r jÃ³rÃ©szt felderÃ-tettÃ©k Afrika nyugati partjait, a
kontinens aranyÃ¡nak â€žkiszivattyÃºzÃ¡sÃ¡raâ€• felÃ©pÃ-tettÃ©k erÅ‘djeiket Ã©s a â€žrabszolgakaravellÃ¡kâ€• is rendszerese
rakomÃ¡nyukat a portugÃ¡l kikÃ¶tÅ‘kbe. Ã‰s TengerÃ©sz Henrik Ã¡lmÃ¡nak beteljesÃ¼lÃ©se sem sokÃ¡ig vÃ¡ratott magÃ¡ra.1
jÃºlius 8-Ã¡n nÃ©gy hajÃ³ indult el vilÃ¡gtÃ¶rtÃ©nelmi jelentÅ‘sÃ©gÅ± ÃºtjÃ¡ra. A bizalmatlan uralkodÃ³k Ã³vakodtak a nÃ©psze
utazÃ³ktÃ³l, ezÃ©rt I. Manuel kirÃ¡ly nem a rÃ¡termettsÃ©gÃ©t mÃ¡r bebizonyÃ-tÃ³, az afrikai vizeken otthonosan mozgÃ³ Diazra
bÃ-zta a flottilla vezetÃ©sÃ©t, hanem az akkor mindÃ¶ssze 28 esztendÅ‘s kÃ¶znemesre, Vasco da GamÃ¡ra. (Egyes forrÃ¡sok
szerint kinevezÃ©sÃ©t rÃ¶viddel az expedÃ-ciÃ³ indulÃ¡sa elÅ‘tt elhunyt Ã©desapjÃ¡tÃ³l Ã¶rÃ¶kÃ¶lte.)A hÃ¡romÃ¡rbocos,
keresztvitorlÃ¡zatÃº Sao Raphael Ã©s Sao Gabriel hajÃ³kat Diaz ÃºtmutatÃ¡sai alapjÃ¡n hosszÃº, nyÃ-lt tengeri utazÃ¡sra
terveztÃ©k. Ezeket egÃ©szÃ-tette ki a Berrio, egy latin vitorlÃ¡s karavella Ã©s egy, a tengerÃ©szek ellÃ¡tÃ¡sÃ¡t biztosÃ-tÃ³ 200
tonnÃ¡s teherhajÃ³. AmÃ-g Gama elÅ‘deinek ÃºtjairÃ³l kevÃ©s tudomÃ¡nyos szempontbÃ³l is Ã©rtÃ©kelhetÅ‘ informÃ¡ciÃ³ mara
fenn, az 1497-99-es utazÃ¡st rÃ©szletesen ismerjÃ¼k a hajÃ³naplÃ³, a roteiro jÃ³voltÃ¡bÃ³l. A hajÃ³raj a ZÃ¶ld-foki-szigetekig â€
az Ãºj Ã¡llomÃ¡shelyÃ©re igyekvÅ‘ Diazzal egyÃ¼tt â€“ ismerÅ‘s, de nem veszÃ©lytelen vizeken hajÃ³zott, majd a Sierra LeonemagassÃ¡gÃ¡ban a parancsnok a zÃ¡szlÃ³shajÃ³ orrÃ¡t a nyÃ-lt Ã³ceÃ¡n felÃ© fordÃ-ttatta. Ezzel a merÃ©sz hÃºzÃ¡ssal vette
kezdetÃ©t az eurÃ³pai tengerÃ©szek Ã¡ltal egyhuzamban megtett, addigi leghosszabb nyÃ-lt tengeri utazÃ¡s. Az akkoriban
mÃ©g fehÃ©r foltnak szÃ¡mÃ-tÃ³ Szent Ilona-szigetet nyugatrÃ³l nagy Ã-vben megkerÃ¼ltÃ©k, s hÃ¡rom hÃ³nap mÃºlva DÃ©l-A
nyugati partjÃ¡n, a JÃ³remÃ©nysÃ©g fokÃ¡nak kÃ¶zelÃ©ben nyÃ-lÃ³ kis Ã¶bÃ¶lben vetettek horgonyt.A JÃ³remÃ©nysÃ©g foka
korÃ¡bbi nevÃ©hez mÃ©ltÃ³n, tÃ¶bbmÃ©teres hullÃ¡mÃ³riÃ¡sokkal kÃ¶szÃ¶ntÃ¶tte az eurÃ³pai hajÃ³sokat. Hat nap alatt tudtÃ¡
megkerÃ¼lni a tengerbe nyÃºlÃ³, Ã©les sziklafokot. Az esemÃ©ny emlÃ©kÃ©re â€“ a kor portugÃ¡l hajÃ³zÃ¡si szokÃ¡sainak
megfelelÅ‘en â€“ egy dÃ-szÃ-tett kÅ‘oszlopra erÅ‘sÃ-tett keresztet, Ãºgynevezett padraÃ³t Ã¡llÃ-tottak fel a tengerparton, birtokb
vÃ©ve a terÃ¼letet. Az ott talÃ¡lt â€žszÃ¡raz falevÃ©lszÃ-nÅ±â€• Å‘slakÃ³k, a hottentottÃ¡k azonban nemigen Ã¶rÃ¼ltek ennek
Ã¶sszetÅ±zÃ©sben maga a kapitÃ¡ny is megsÃ©rÃ¼lt...ImmÃ¡r az Indiai-Ã³ceÃ¡non vitorlÃ¡zva 1497. december 24-Ã©n, szente
egy meredek, magas partot pillantottak meg, amelyet JÃ©zus szÃ¼letÃ©sÃ©nek napjÃ¡rÃ³l (dies natalis) Natalnak,
KarÃ¡csonynak kereszteltek el. (Az elnevezÃ©s a DÃ©l-Afrikai KÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡g egyik tartomÃ¡nyÃ¡nak nevÃ©ben Ã©l tovÃ¡bb.)
viharos tengerektÅ‘l Ã¶vezett DÃ©l-Afrika nem csÃ¡bÃ-totta megtelepedÃ©sre a portugÃ¡lokat. Az aranyra Ã©hes tengerÃ©szek
IndiÃ¡ba tartÃ³ hajÃ³i â€“ nem sejtvÃ©n, milyen Ã³riÃ¡si kincseket rejteget mÃ©hÃ©ben e fÃ¶ld â€“ elvitorlÃ¡ztak a partok elÅ‘tt.
tavaszÃ¡n Ã©rtÃ©k el a mai Mozambikot, ahol kÃ¼lÃ¶nÃ¶s meglepetÃ©sben volt rÃ©szÃ¼k: a partok mentÃ©n eurÃ³pai szemm
nÃ©zve is gyÃ¶nyÃ¶rÅ± vÃ¡rosok sorakoztak. A forgalmas kikÃ¶tÅ‘kben pedig olyan tengerÃ©szekkel talÃ¡lkoztak, akik mÃ¡r jÃ
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ismertÃ©k az IndiÃ¡ba vezetÅ‘ hajÃ³utat.ElÃ-tÃ©lt partraszÃ¡llÃ³kA portugÃ¡lok szemÃ©lyÃ©ben idegen trÃ³nkÃ¶vetelÅ‘k jelente
az arab felsÃ©gvizeken, megbontva ezzel az Indiai-Ã³ceÃ¡n kereskedelmÃ©nek tÃ¶bb Ã©vszÃ¡zados rendjÃ©t. A kezdeti
barÃ¡tsÃ¡gos fogadtatÃ¡s â€“ eleinte muzulmÃ¡noknak vÃ©ltÃ©k Å‘ket â€“ hamar a visszÃ¡jÃ¡ra fordult. BÃ¡r az egyik legerÅ‘seb
Mombasa lÃ¶vetÃ©se csupÃ¡n vÃ¡lasz volt az arabok portugÃ¡loknak szÃ¡nt csapdÃ¡jÃ¡ra, a â€žszomszÃ©d vÃ¡râ€•, Malindi ur
rokonszenvÃ©t mÃ©gis Ã©pp ezzel nyertÃ©k el. Az uralkodÃ³, abban a remÃ©nyben, hogy erÅ‘s szÃ¶vetsÃ©gesekre talÃ¡lt a
Mombasa elleni harcban, friss vÃ-z Ã©s Ã©lelem mellett egy kivÃ¡lÃ³ gujarati (indiai) kormÃ¡nyost is Gama rendelkezÃ©sÃ©re
bocsÃ¡tott. (A rÃ©vkalauzt tÃ¶bben a kor legnevesebb navigÃ¡torÃ¡val, az omÃ¡ni szÃ¡rmazÃ¡sÃº Ahmed Ibn Madzsiddal
azonosÃ-tjÃ¡k. LegjelentÅ‘sebb mÅ±ve az Al Mahet; Hasznos tudnivalÃ³k a tengerÃ©szeti tudomÃ¡ny alapjairÃ³l Ã©s
szabÃ¡lyairÃ³l.)A portugÃ¡lok â€žAfrika szarvÃ¡igâ€•, a SzomÃ¡li-fÃ©lszigetig vitorlÃ¡ztak, majd keletnek fordulva a dÃ©lnyugati
monszun szÃ¡rnyÃ¡n alig egy hÃ³nap alatt kÃ¶nnyedÃ©n elÃ©rtÃ©k IndiÃ¡t. Ezt a hajÃ³utat mÃ¡r az Ã³korban is rendszeresen
hasznÃ¡ltÃ¡k. KÃ¶vetve a partvonalat hamarosan megÃ©rkeztek Kalikutba (ma Kozhikode), az akkori India talÃ¡n
leghÃ-resebb kereskedelmi kÃ¶zpontjÃ¡ba, melyet Ibn Battuta arab utazÃ³ az Ã¶t vilÃ¡gkikÃ¶tÅ‘ egyikekÃ©nt emlÃ-tett. A
partraszÃ¡llÃ¡s veszÃ©lyes feladata az egyenest e cÃ©lra toborzott bÅ±nÅ‘zÃ¶k egyikÃ©re vÃ¡rt. A kikÃ¶tÅ‘ben Ã¶sszesereglet
kÃ-vÃ¡ncsiskodÃ³k a matrÃ³zt egy Mussald nevÅ± arabhoz kÃ-sÃ©rtÃ©k, aki e szavakkal fogadta Å‘t: â€žMifÃ©le Ã¶rdÃ¶g hozo
tÃ©ged?â€•Zamorin, Kalikut kormÃ¡nyzÃ³ja, a fÃ¶ld Ã©s a tenger ura audienciÃ¡ra hÃ-vta a portugÃ¡l parancsnokot. Gama
azonban nem bÃ-zott jÃ³ szÃ¡ndÃ©kÃ¡ban, s mielÅ‘tt eleget tett volna a meghÃ-vÃ¡snak, vÃ©grendelkezett. EzutÃ¡n tizenkÃ©t
emberÃ©vel partra szÃ¡llt, Ã©s a kormÃ¡nyzÃ³ hÃ¡romezer fÅ‘s testÅ‘rsÃ©gÃ©tÅ‘l kÃ¶rÃ¼lvÃ©ve megÃ©rkezett a palotÃ¡ba. A
szÃ-vÃ©lyes uralkodÃ³ a kereskedelmi Ã©rdekeltsÃ©geiket joggal fÃ©ltÅ‘ arab kufÃ¡rok Ã¡rmÃ¡nykodÃ¡sa miatt hamarosan
elhidegÃ¼lt a portugÃ¡loktÃ³l... Az elsietett indulÃ¡s (nem vÃ¡rtÃ¡k be az Ã©szakkeleti monszun Ã©rkezÃ©sÃ©t) utÃ¡n 3 hÃ³nap
bolyongtak az Ã³ceÃ¡non, mÃ-g megÃ©rkeztek a kelet-afrikai partokra. A vitaminszegÃ©ny tÃ¡plÃ¡lkozÃ¡s miatt a skorbut
tucatjÃ¡val szedte Ã¡ldozatait. (Az IndiÃ¡ba jÃ¶vÅ‘-menÅ‘ hajÃ³k gyomrÃ¡ban kÃ©sÅ‘bb Ã³riÃ¡steknÅ‘sÃ¶k is helyet kaptak. Ezek
egy-kÃ©t mÃ¡zsÃ¡s, jÃ¡mbor gÃ³liÃ¡tok vÃ-z Ã©s Ã©lelem nÃ©lkÃ¼l is hosszÃº ideig Ã©letben maradtak, Ã-gy a tÃ¶bb hÃ³napo
utazÃ¡s sorÃ¡n a tengerÃ©szek Ã-zletes, friss hÃºshoz jutottak. Arra is akadt pÃ©lda, hogy az Ã©desvÃ-z hiÃ¡nyÃ¡ban kiszÃ¡rad
matrÃ³zokat e hÃ¼llÅ‘k hÃºgyhÃ³lyagjÃ¡ban tÃ¡rolÃ³dÃ³, kesernyÃ©s Ã-zÅ± folyadÃ©k mentette meg a szomjhalÃ¡ltÃ³l.)Ismeret
vizeken...A felfedezÅ‘k viszonylag kevÃ©s zsÃ¡kmÃ¡nnyal, de a kereskedelmi Ã©s hÃ³dÃ-tÃ¡si lehetÅ‘sÃ©gek Ã-gÃ©retÃ©vel Ã
vissza a portugÃ¡l kirÃ¡lyi udvarba. ElsÅ‘kÃ©nt 1499. jÃºlius 10-Ã©n a Berrio Covelha vetett horgonyt Lisszabon kikÃ¶tÅ‘jÃ©ben
beteg fivÃ©re mellett maradÃ³ Gama csak egy hÃ³nappal kÃ©sÅ‘bb â€“ bÃ¡tyja temetÃ©se utÃ¡n â€“ Ã©rkezett haza. KitÃ¼ntet
halmoztÃ¡k el, de a kÃ¶vetkezÅ‘ expedÃ-ciÃ³ vezetÃ©sÃ©t mÃ¡sra bÃ-ztÃ¡k. Gama mÃ©g kÃ©tszer visszatÃ©rt IndiÃ¡ba, Ã©s
alkirÃ¡lykÃ©nt hunyt el Kocsinban. Hamvait 14 Ã©vvel kÃ©sÅ‘bb hazaszÃ¡llÃ-tottÃ¡k, s a lisszaboni Szent Jeromos-kolostorban
helyeztÃ©k vÃ©gsÅ‘ nyugalomra.Da Gama elsÅ‘ ÃºtjÃ¡nak legÃ©rtÃ©kesebb navigÃ¡ciÃ³s eredmÃ©nye nem az volt, hogy az In
Ã³ceÃ¡nt Ã¡tszelve elÃ©rte IndiÃ¡t â€“ ezt elÅ‘tte mÃ¡r tÃ¶bben is megtettÃ©k â€“, hanem az, hogy az Atlanti-Ã³ceÃ¡n dÃ©li, add
ismeretlen medencÃ©jÃ©ben hajÃ³zva felderÃ-tette azokat a szÃ©lrendszereket, amelyek alig kÃ©t Ã©vvel kÃ©sÅ‘bb Cabral ha
mai BrazÃ-lia partjaira sodortÃ¡k. A korai portugÃ¡l felfedezÅ‘k ZarcÃ³tÃ³l Diazig az afrikai partvonalat szorosan kÃ¶vetve,
Ã¶bÃ¶lrÅ‘l Ã¶bÃ¶lre hatoltak mind dÃ©lebbre. Vasco da Gama mert elÅ‘szÃ¶r eltÃ©rni a bevÃ¡lt ÃºtirÃ¡nytÃ³l, s ismeretlen vizek
vitorlÃ¡zni.A XV. szÃ¡zad mÃ¡sodik felÃ©tÅ‘l megjelentek a holland, az angol Ã©s a francia csatahajÃ³k Afrika, majd India
partjainÃ¡l. KifosztottÃ¡k, majd elsÃ¼llyesztettÃ©k a fÅ±szerrel Ã©s arannyal megrakott portugÃ¡l hajÃ³kat, az egykoron
bÃ¼szkÃ©n Ã¡llÃ³ padraÃ³kat pedig sorra ledÃ¶ntÃ¶ttÃ©k. A fÃ©nykorÃ¡ban Lisszabon vetÃ©lytÃ¡rsakÃ©nt emlegetett szÃ©p,
Ã©letÅ± indiai portugÃ¡l barokk vÃ¡ros, Velha Goa ostromlott, jÃ¡rvÃ¡ny sÃºjtotta kÃ-sÃ©rtetvÃ¡ros lett.Ã‰letveszÃ©lyes irÃ¡nyt
nyÃ-lt tengeri hajÃ³zÃ¡shoz nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen mÃ¡gnestÅ± irÃ¡nymegjelÃ¶lÅ‘ alkalmassÃ¡gÃ¡t mÃ¡r a XII. szÃ¡zadban leÃ-rt
Alexander Neckam angol tudÃ³s a De naturis rerum cÃ-mÅ± Ã©rtekezÃ©sÃ©ben. Brunetto Latini azonban fÃ©l Ã©vszÃ¡zaddal
kÃ©sÅ‘bb a kÃ¶vetkezÅ‘ket tette hozzÃ¡: â€žEgyetlen hajÃ³skapitÃ¡ny sem meri hasznÃ¡lni, nehogy varÃ¡zslÃ³nak tartsÃ¡k, de a
legÃ©nysÃ©g sem bÃ-znÃ¡ magÃ¡t vezetÃ©sÃ©re, ha a kapitÃ¡ny lÃ¡tszÃ³lag a pokolbÃ©li szellemek befolyÃ¡sa alatt Ã¡llÃ³
kÃ©szÃ¼lÃ©ket vinne magÃ¡val.â€• A kÃ-naiak mÃ¡r jÃ³val az eurÃ³paiak elÅ‘tt ismertÃ©k Ã©s hasznÃ¡ltÃ¡k az irÃ¡nytÅ±t. Mar
megemlÃ-tett egy Ching nevÅ± uralkodÃ³t, akinek az udvarÃ¡ban mÃ¡r a Kr. e. XI. szÃ¡zadban hasznÃ¡ltak egy ÃºtmutatÃ¡sra
szolgÃ¡lÃ³ eszkÃ¶zt, amelynek a neve a mai kÃ-nai nyelvhasznÃ¡latban irÃ¡nytÅ±t jelent.A fÃ¶ldrajzi szÃ©lessÃ©g
meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡ra tÃ¶bbfÃ©le mÅ±szert is szerkesztettek. Igen egyszerÅ± elvek alapjÃ¡n mÅ±kÃ¶dÃ¶tt a tengerÃ©szeti
kvadrÃ¡ns. EnnÃ©l pontosabb volt a mÃ¡r Ptolemaiosz Ã¡ltal is ismert asztrolÃ¡bium. KÃ©sÅ‘bb elterjedt a mozgÃ³ hajÃ³kon
jobban hasznÃ¡lhatÃ³ JÃ¡kob botjÃ¡nak nevezett mÅ±szer is. A hasznÃ¡latuk elve hasonlÃ³ volt: a delelÅ‘ Ã©gitestek, fÅ‘leg a
Nap Ã©s a Sarkcsillag horizont felettimagassÃ¡gÃ¡t prÃ³bÃ¡ltÃ¡k megmÃ©rni velÃ¼k. A fÃ¶ldrajzi hosszÃºsÃ¡g
meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡hoz akkor mÃ©g hiÃ¡nyoztak a pontos Ã³rÃ¡k, a kronomÃ©terek.forrÃ¡s:
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1998/9806/eretnek/eretnek.html

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 27 September, 2020, 19:58

