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There are no translations availableKorÃ¡bban mÃ¡r megjelent I. (Nagy) PÃ©ter cÃ¡r kedvenc hajÃ³jÃ¡rÃ³l, az "Ingermanland"rÃ³l szÃ³lÃ³ cikk fordÃ-tÃ¡sa. Az eredeti orosz honlapon kÃ¶zzÃ©tettÃ©k a folytatÃ¡st is, ami Ãºjabb Ã©rdekessÃ©gekkel szolgÃ
hajÃ³t illetÅ‘en.
Az egÃ©sz XVIII. szÃ¡zadban Ã©s a XIX. elsÅ‘ felÃ©ben hat orosz hadihajÃ³ kapta az Ingermanland nevet, Ã©s ez egyÃ¡ltalÃ¡n
nem a vÃ©letlennel magyarÃ¡zhatÃ³. IngermanlandiÃ¡nak a svÃ©dek az Izsori FÃ¶ldeket (finnÃ¼l Ingria) neveztÃ©k, amely
terÃ¼let a XIV. szÃ¡zadtÃ³l a Nagy Novgorod vodszki rÃ©szÃ©hez tartozott. A megnevezÃ©st Izsor korelam nÃ©pÃ©tÅ‘l kaptÃ
akik mÃ©g a VIIIIX. szÃ¡zadokban telepÃ¼ltek le a NÃ©va partjain Ã©s a Finn-Ã¶bÃ¶l keleti rÃ©szÃ©n. A Moszkvai Rusz szÃ¡m
fÃ¡jdalmas idÅ‘ben (XVII. szÃ¡zad) IngriÃ¡t elfoglaltÃ¡k a svÃ©dek, Ã©s a stolbovoi bÃ©ke (1617) alapjÃ¡n tartomÃ¡nyuk lett. TÃ
mint 80 Ã©vig OroszorszÃ¡gnak nem volt kijÃ¡rata a Balti-tengerre, Ã©s csak az 17121714. Ã©vekben szabadÃ-tottÃ¡k fel az
orosz seregek IngermanlandiÃ¡t [1].Ennek az esemÃ©nynek a dicsÅ‘sÃ©gÃ©re az abban az idÅ‘ben a szentpÃ©tervÃ¡ri
AdmiralitÃ¡snÃ¡l Ã©pÃ¼lÅ‘ hajÃ³k kÃ¶zÃ¼l az Ã¶tÃ¶dik kapta az Ingermanland nevet. Ezt a hajÃ³t egy orosz szolgÃ¡latban lÃ©v
angol mester, R. Kozenc Ã©pÃ-tette. KitÅ±nÅ‘ hadi Ã©s tengerjÃ¡rÃ³ kÃ©pessÃ©geinek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en az elsÅ‘ Ingermanlan
PÃ©ter kedvenc hajÃ³ja lett, az 1715., 1716., 1718., 1719. Ã©s 1721. Ã©vek hadjÃ¡rataiban Ã¡llandÃ³ zÃ¡szlÃ³shajÃ³ja volt [2, 3
A hÃ-res hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘, A. A. Popov sok Ã©v elmÃºltÃ¡val Ã©ppen ennek, a szerinte elsÅ‘ Ingermanland-nak tÃ¼ndÃ¶klÅ‘ Ã©r
adta: Tervrajzai Ã©s elemei elsÅ‘ Ã¡tnÃ©zÃ©sre megmutatjÃ¡k, hogy fÅ‘ mÃ©retei igen arÃ¡nyosan lettek megÃ¡llapÃ-tva;
ugyanezeket az arÃ¡nyokat hasznÃ¡ljuk ma is A bordÃ¡zat vonalvezetÃ©se kellemetes; a hajÃ³test vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sa elegendÅ‘
a szÃ¼ksÃ©ges teher hordozÃ¡sÃ¡ra; Az orr Ã©s a farrÃ©szek kÃ¼lÃ¶nbsÃ©ge segÃ-tette a vÃ-z erÅ‘s rÃ¡hatÃ¡sÃ¡t a kormÃ¡n
Ã¶sszessÃ©gÃ©ben azt lehet mondani, hogy a fordulÃ©konysÃ¡g Ã©s a kormÃ¡nyengedelmessÃ©g tekintetÃ©ben a legmagas
szintet Ã©rte el a tÃ¶bbiekkel szemben [4].Az Ingermanland nevet viselÅ‘ hajÃ³k jellemzÅ‘inek Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡saHajÃ³nÃ©v,
Ã©pÃ-tÅ‘ neve,Ã©pÃ-tÃ©s helyeÃ•gyÃºk szÃ¡maFÅ‘ mÃ©retek*Ã‰pÃ-tÃ©s kezdete** Ã©s a vÃ-zretÃ©telSzÃ©t-bontÃ¡sÃ©veh
magassÃ¡gIngermanland,R. Kozenc,SzentpÃ©tervÃ¡r641514218,3
1712. oktÃ³ber 30. 1715. mÃ¡jus 1.1736Ingermanland, G. A. Mensikov,SzentpÃ©tervÃ¡r66155,641,618
1733. jÃºlius 14.1735. augusztus 17.1752Ingermanland,Shooterland,?rhangelszk66155,6 41,618

1751. jÃºlius 4.1752. Ã¡prilis 30.1765Ingermanlandia, Davidov Ã©s Malcev, ?rhangelszk66155,641,6181771. november 1.
1773. mÃ¡jus 14.1784* Angol lÃ¡bban (1 lÃ¡b = 0,305 m).**A rÃ©gi idÅ‘szÃ¡mÃ-tÃ¡s szerintAlekszander Andreevics mindÃ¶ssze
egyben tÃ©vedett igen nagyra Ã©rtÃ©kelte, de nem a pÃ©teri, hanem a mÃ¡sodik, 1735-ben Ã©pÃ¼lt Ingermanland-ot.
KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp a kivÃ¡lÃ³ Ã©s teljessÃ©ggel megszolgÃ¡lt Ã©rtÃ©kelÃ©s az ismert orosz hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘, PÃ©ter fÃ©szk
A. Mensikov munkÃ¡jÃ¡nak szÃ³l, akit mÃ©g gyerekkorÃ¡ban besoroztak a fiatal PÃ©ter hÃ¡zi hadseregÃ©be (1687-tÅ‘l
Preobrazsenszkij Ã©s Szemenovszkij ezredek). Gavrila Andrejevics rÃ©szt vett az azovi hadjÃ¡ratokban (16951696), mint a
Preobrazsenszkij ezred bombavetÅ‘je. Mint PÃ©ter kÃ¶zeli beosztottjÃ¡t, kineveztÃ©k a hollandiai nagykÃ¶vetsÃ©gre
Ã¶nkÃ©ntesnek (1697), ahol az amszterdami Kelet-Indiai TÃ¡rsasÃ¡g hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mÅ±helyÃ©ben dolgozott, a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ
megfelelÅ‘ kÃ©pzettsÃ©get elsajÃ¡tÃ-tva. A szÃ¼lÅ‘fÃ¶ldre visszatÃ©rve rÃ©szt vett az Azovi Flotta rÃ©szÃ©re a voronyezsi
mÅ±helyben kÃ©szÃ¼lÅ‘ hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©ben, kÃ©sÅ‘bb (17041705) mÃ¡r Å‘ maga vezette a lugai mÅ±helyben a vitorlÃ¡s
brigantin Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t; elsÅ‘ sorhajÃ³ja (az 50 Ã¡gyÃºs Pernov) Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t 1710-ben kezdtÃ©k. EgyelÅ‘re nem ismert ok
hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mester cÃ-met Gavrila Andrejevicsnek csak 1721 Ã¡prilisÃ¡ban adomÃ¡nyoztÃ¡k. A persidi hadjÃ¡rat ideje alatt
(1722 1723) AsztrahÃ¡ny, Nyizsnyij-Novgorod Ã©s Kazany mÅ±helyeiben kereskedelmi hajÃ³k Ã©s laposfenekÅ± dereglyÃ©k
Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t vezette, 17261731 kÃ¶zÃ¶tt SzentpÃ©tervÃ¡ron az AdmiralitÃ¡snÃ¡l az 54 Ã¡gyÃºs Ãšj RemÃ©ny hadihajÃ³t Ã©
tÃ¶bb mint 20 Ã©vet szolgÃ¡lt. AlÃ¡ kell hÃºzni, hogy Mensikov rÃ©szt vett az elsÅ‘ orosz hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si SzabÃ¡lyzat
elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©ben Ã©s elfogadtatÃ¡sÃ¡ban. Majd 40 Ã©ves hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ tevÃ©kenysÃ©ge alatt (1737 novemberÃ©ben v
nyugdÃ-jba) Gavrila Andrejevics nÃ©gy sorhajÃ³t, kÃ©tszÃ¡z kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ hadi Ã©s kereskedelmi hajÃ³t Ã©pÃ-tett, Ã©s aktÃ
rÃ©szt vett egy sor hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mÅ±hely felszerelÃ©sÃ©ben [5].Ã‰rdekes Ã¶sszehasonlÃ-tani a XVIII. szÃ¡zadi Ingermanla
viselÅ‘ hajÃ³k fÅ‘ mÃ©reteit (tÃ¡blÃ¡zat) a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si SzabÃ¡lyzat ajÃ¡nlÃ¡saival (66 Ã¡gyÃºs, hossza 155,6, szÃ©lessÃ©g
beltÃ©r magassÃ¡ga 18 lÃ¡b.) A SzabÃ¡lyzat szerinti arÃ¡nyokat Ã©s elÅ‘Ã-rÃ¡sokat az orosz mesterek tÃ¶bb mint fÃ©l Ã©vszÃ
keresztÃ¼l betartottÃ¡k, mikÃ¶zben az utolsÃ³ ezen hajÃ³k kÃ¶zÃ¼l a XVIII. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n kerÃ¼lt bontÃ¡sra.G. A.
Mensikov Ã¡ltal a SzabÃ¡lyzat-tal teljes Ã¶sszhangban megÃ©pÃ-tett 50 hajÃ³bÃ³l a 66 Ã¡gyÃºs Ingermanland az elsÅ‘ volt a
sorban [2]. A pÃ©teri Ingermanland fÅ‘ mÃ©retei eltÃ©rtek a SzabÃ¡lyzat elÅ‘Ã-rÃ¡saitÃ³l, ami teljes egÃ©szÃ©ben Ã©rthetÅ‘: K
vele azonos tÃ-pusÃº 64 Ã¡gyÃºs MoszkvÃ¡-val egyszerre Ã©pÃ-tette, Ã©s a harmadik osztÃ¡lyÃº (60-66 Ã¡gyÃºs) hajÃ³k fÅ‘
mÃ©reteinek, arÃ¡nyainak Ã©s a hajÃ³test architektÃºrÃ¡jÃ¡nak kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡ra speciÃ¡lisan kÃ©szÃ-tett tervrajzok alkotÃ³ja Å
PÃ©ter voltak. Ugyanebben az irÃ¡nyban tÃ©nykedtek R. Braun, O. Noy Ã©s F. SzklÃ¡jev; az Ã¡ltaluk Ã©pÃ-tett hajÃ³k
Ã¼zemelÃ©sÃ©bÅ‘l levont tapasztalatok tettÃ©k lehetÅ‘vÃ© a legjobb arÃ¡nyok meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡t, amit a SzabÃ¡lyzat-ban
rÃ¶gzÃ-tettek.Kozenc Ã©s Mensikov Ingermanland-jain egyforma kaliberÅ± Ã¡gyÃºk Ã¡lltak, ugyanakkor a szÃ¡muk Ã©s a
lÃ¶vegcsÃ¶vek konstrukciÃ³s-geometriai jellemzÅ‘i kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztek. A hajÃ³tÃ¡blÃ¡zatban (1715. mÃ¡jus 3.) a SzentpÃ©tervÃ¡r
Ã©s KotlinÃ¡ban felszerelt hajÃ³kon mennyi Ã©s milyen kaliberÅ± Ã¡gyÃº talÃ¡lhatÃ³ rÃ¶gzÃ-tett, hogy az Ingermanland-on
(Kozenc) huszonhat 24 Ã©s 12 fontos Ã©s tizenhat 6 fontos Ã¡gyÃº Ã¡llt (Ã¶sszesen 68 db). Ugyanilyen fegyverzet lett
megemlÃ-tve, de a fedÃ©lzeteken valÃ³ elhelyezÃ©sÃ¼k nÃ©lkÃ¼l, az 1726. jÃºlius 19-Ã©n, KoppenhÃ¡gÃ¡ban megjelent oros
hajÃ³k kimutatÃ¡sÃ¡-ban [6]. Meg kell jegyezni, hogy a hajÃ³k szolgÃ¡latÃ¡nak kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ Ã©veiben a tÃ¼zÃ©rsÃ©gi eszkÃ
mennyisÃ©ge a hivatalos 64 Ã¡gyÃºhoz kÃ©pest vÃ¡ltakozott 6070 kÃ¶zÃ¶tt, mivel a halfdeck-en (kÃ¶zÃ©pfedÃ©lzet) Ã©s az
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orrfelÃ©pÃ-tmÃ©nyen 6 fontos Ã¡gyÃºkat is elhelyeztek. Ã•gy R. Kozenc Ingermanland-jÃ¡nak fegyverzete a kÃ¶vetkezÅ‘kÃ©pp
alakult hajÃ³oldalankÃ©nt: hondeck Ã©s operdeck (alsÃ³ Ã©s felsÅ‘ fedÃ©lzet) 13 Ã¡gyÃºÃ¡llÃ¡s, halfdeck (kÃ¶zÃ©pfedÃ©lzet)
attÃ³l fÃ¼ggÅ‘en, hÃ¡nyat Ã¡llÃ-tottak fel az orrbÃ¡styÃ¡n. Mensikov rajzaibÃ³l [7] vilÃ¡gosan kivehetÅ‘, hogy a hondeck-en Ã©s a
operdeck-en 12 Ã¡gyÃºÃ¡llÃ¡st helyeztek el, a halfdeck-en hetet; ehhez hozzÃ¡ kell tenni a kÃ©t orrÃ¡gyÃºt, amit igaz, a
rajzokon nem Ã¡brÃ¡zolnak (az orrbÃ¡stya szerkezeti kialakÃ-tÃ¡sÃ¡t Mensikov nem fejezte be); a hajÃ³n 66 Ã¡gyÃºÃ¡llÃ¡s
talÃ¡lhatÃ³. A fegyverzet, a lÃ¶vegek mÃ©retÃ©nek Ã©s elhelyezÃ©sÃ©nek kivÃ¡lasztÃ¡sakor Gavrila Andrejevics szigorÃºan
betartotta a SzabÃ¡lyzat elÅ‘Ã-rÃ¡sait.Az Ã¡gyÃºÃ¡llÃ¡sok szÃ¡mÃ¡t Ã©s elhelyezÃ©sÃ©t tekintve A. A. Popov ennek megfelelÅ‘e
alkotta meg sajÃ¡t rajzÃ¡t; ugyanakkor a kÃ-sÃ©rÅ‘ tÃ¡blÃ¡zatban az alÃ¡bbi adatokat adta meg: A hondeck-en 30 fontos Ã¡gyÃº
24, az operdeck-en 16 fontos 24, a kÃ¶zÃ©pfedÃ©lzeten 4 fontos 14, az orrbÃ¡styÃ¡n 4 fontos 2 [4]. A XVIII. szÃ¡zadi orosz
hadihajÃ³k ilyen fegyverzet-elrendezÃ©se nem felel meg a valÃ³sÃ¡gnak. A SzabÃ¡lyzat AdmiralitÃ¡srÃ³l Ã©s hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘
mÅ±helyekrÅ‘l szÃ³lÃ³ cikkÃ©nek (1722. 1. fejezet 12 Â§) megfelelÅ‘en: Milyen Ã¡gyÃºkat kell hasznÃ¡lni a hajÃ³kon az
osztÃ¡lyozÃ¡s szerint [8], a 66 Ã¡gyÃºs hajÃ³nak ajÃ¡nlott a hondeck-en 24, az operdeck-en 12, a halfdeck-en 6 fontos Ã¡gyÃºk
(azaz ugyanazon kaliberÅ±ek, mint R. Kozenc Ingermanland-jÃ¡n. Mensikov, 1733-ban foglalkozott a SzabÃ¡lyzat, 1723.
tÃ¼zÃ©rsÃ©gi rÃ©szÃ©vel, ahol ezek a kaliberek mÃ¡r erÅ‘sen rÃ¶gzÃ-tettek az Ã¡gyÃºÃ¡llÃ¡sok mÃ©retÃ©hez, Ã©s a fedÃ©l
elhelyezett szÃ¡muk is adott. Ezen kÃ-vÃ¼l 30 fontos Ã¡gyÃºkat PÃ©ter 1716. december 13-i rendeletÃ©vel rendszeresÃ-tettÃ©
a flottÃ¡nÃ¡l, amikor Kozenc Ingermanland-ja mÃ¡r leszerelÃ©sre kerÃ¼lt; Ã©s csak az I. Ã©s II. osztÃ¡lyÃº hajÃ³kon (100 Ã©s 8
Ã¡gyÃºs) alkalmaztÃ¡k Å‘ket (1767-ig). MeglepÅ‘, hogy olyan gyakorlott hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘, mint A. A. Popov, nem fordÃ-tott figyelme
az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok szabvÃ¡ny mÃ©retei, felsÅ‘ Ã©lÃ¼k fedÃ©lzet feletti magassÃ¡ga Ã©s a tÃ¼zÃ©rsÃ©gi fegyverzetnek me
kÃ¶ztÃ¼k levÅ‘ tÃ¡volsÃ¡g kÃ¶zÃ¶tti eltÃ©rÃ©sÃ©re. Ezzel kapcsolatban felmerÃ¼l a kÃ©rdÃ©s: milyen informÃ¡ciÃ³t hasznÃ¡
Popov a kutatÃ¡sainÃ¡l? Hiszen nem vette Ã©szre az elvi eltÃ©rÃ©seket az angol iskola, aminek kÃ©pviselÅ‘je R. Kozenc volt
(Ingermanland 1712-1715), Ã©s a hazai kÃ¶zÃ¶tt, aminek alapjait a SzabÃ¡lyzat rÃ¶gzÃ-tette (Ingermanland 1733-1735). a
HTFKFA* katalÃ³gusÃ¡ban (f. 327) az Ingermanland rajza a pÃ©teri idÅ‘khÃ¶z kÃ¶tÃ¶tt, holott ez egy jÃ³val rÃ©gebbi rajz
kÃ³piÃ¡ja, amirÅ‘l meggyÅ‘zÅ‘en tanÃºskodnak a papÃ-r 1850-es vÃ-zjelei. Ã‰rdekes, hogy hÃºsz Ã©vvel ezelÅ‘tt a HTFKFA
munkatÃ¡rsai megtalÃ¡ltÃ¡k az eredetit, amirÅ‘l a fenti rajzot mÃ¡soltÃ¡k; ezt vagy valamilyen mÃ¡s, nem ismert kÃ³piÃ¡t
hasznÃ¡lhatott A. A. Popov. Ezt erÅ‘sÃ-ti meg G. A. Mensikov [7] Ã©s A. A. Popov [4] rajzainak egyezÃ©se azzal a
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©ggel, hogy Alekszej Andrejevics felvitt egÃ©sz sor segÃ©d-vÃ-zvonalat Ã©s a kormÃ¡nylapÃ¡t vetÃ¼letÃ©t, ami a
hajÃ³test vÃ-zalatti rÃ©szÃ©nek hidrodinamikai szÃ¡mÃ-tÃ¡saihoz kellettek. JellemzÅ‘, hogy a rajz eredeti formÃ¡jÃ¡nak
megÅ‘rzÃ©sÃ©re mÃ©g a lÃ©ptÃ©kvonalzÃ³ formÃ¡jÃ¡t is vÃ¡ltozatlanul hagyta. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp csak eredeti rajz felelhet
felmerÃ¼lt kÃ©rdÃ©sekre. Az eredeti rajz lemÃ©rÃ©se, amit A. A. Popov hasznÃ¡lt [7], kimutatta a fÅ‘ mÃ©retek, a hajÃ³test
arÃ¡nyai Ã©s a tÃ¼zÃ©rfegyverzet teljes egyezÃ©sÃ©t azokkal az adatokkal, amik az 1723. Ã©vi SzabÃ¡lyzat-ban talÃ¡lhatÃ³ak
Sokat segÃ-tett a rajzok Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sa az ismert Ã©s Kozenc Ã¡ltal kÃ©szÃ-tettekkel sem technikai, sem grafikai
kivitelben nem az Å‘ Ã©rdeme. A rajz szerzÅ‘jÃ©rÅ‘l meggyÅ‘zÅ‘en beszÃ©l a jobb alsÃ³ sarokban lÃ©vÅ‘ alÃ¡Ã-rÃ¡s: 66 Ã¡gyÃº
hajÃ³ rajza. G. Mensikov. Az elkÃ©szÃ-tÃ©s idÅ‘pontjÃ¡rÃ³l dÃ¶nteni lehet az AdmiralitÃ¡s kollÃ©giuma tagjainak alÃ¡Ã-rÃ¡sai
alapjÃ¡n, akik rÃ©szt vettek a hajÃ³ terveinek jÃ³vÃ¡hagyÃ¡sÃ¡ban; A rajzon hÃ©t talÃ¡lhatÃ³ belÅ‘lÃ¼k. Az elsÅ‘ T. Gordon
admirÃ¡lisÃ©, aki 1717-ben lÃ©pett orosz szolgÃ¡latba; R. Kozenc Ingermanland-ja ekkor mÃ¡r kÃ©t Ã©ve a Baltika hullÃ¡mait
szelte. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp T. Gordon nem Ã-rhatta alÃ¡ a hajÃ³ terveit sem 1712-ben, sem mÃ©g Ã¶t Ã©ven keresztÃ¼l, miv
az AdmiralitÃ¡s kollÃ©giuma tagjai kÃ¶zÃ© csak 1721-ben neveztÃ©k ki. A keletkezÃ©s idÅ‘pontjÃ¡nak pontosÃ-tÃ¡sÃ¡t segÃ-tik
alÃ¡Ã-rÃ¡sok: M. Gossler fÅ‘parancsnokÃ© Ã©s P. Bredalj vice-admirÃ¡lisÃ© (a kollÃ©gium tagja 1724-tÅ‘l) valamint V. A. Dmitr
Mamonov fÅ‘parancsnokÃ©, aki 1704-tÅ‘l 1716-ig nem volt OroszorszÃ¡gban, (Ã¶nkÃ©ntesek csoportja Ã©lÃ©n a tengeri
tudomÃ¡nyokat tanulmÃ¡nyozta kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n), az AdmiralitÃ¡s kollÃ©giuma tagjai kÃ¶zÃ© csak 1727. utÃ¡n kerÃ¼lt [5]. EbbÅ‘l
kÃ¶vetkezik, hogy a rajz nem korÃ¡bban, mint 1727, Ã©s 1740-nÃ©l nem kÃ©sÅ‘bben keletkezhetett. Az utÃ³bbi idÅ‘pontot
megerÅ‘sÃ-ti a fartÃ¼kÃ¶r dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©nek kÃ¶zepÃ©n az uralkodÃ³ monogramja; az A betÅ±k kÃ¶zÃ© Ã-rt egyes (t.e. I. An
Anna Joannovna uralkodÃ³nÅ‘ szimbolikÃ¡ja, aki 1730-tÃ³l 1740-ig Ã¼lt a cÃ¡ri trÃ³non.A XVIII. szÃ¡zad harmincas Ã©veiben a
meglehetÅ‘sen tisztes korban lÃ©vÅ‘ G. A. Mensikov hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mester csak egy hajÃ³ a 66 Ã¡gyÃºs Ingermanland Ã©pÃ-tÃ
foglalkozott. Ugyanakkor alÃ¡Ã-rva a rajzot, valamiÃ©rt elfelejtkezett a hajÃ³ nevÃ©rÅ‘l. A magyarÃ¡zat meglehetÅ‘sen egyszerÅ
az Ãºj hajÃ³ csak az elÅ‘dnek a flottÃ¡bÃ³l 1735-ben tÃ¶rtÃ©nt tÃ¶rlÃ©se utÃ¡n kaphatta meg annak nevÃ©t. Ã‰s ez mÃ©g nem
minden: az alapvetÅ‘ elmÃ©leti Ã©s bÃ¡zisvonalak helyzete, a bordÃ¡k hajÃ³test vetÃ¼letÃ©re felrajzolÃ¡sÃ¡nak mÃ³dja, a
hajÃ³test dekoratÃ-v dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©nek gyÃ¶nyÃ¶rÅ± kivitele (Ã¡tmosott akvarel technika) vitÃ¡n felÃ¼l G. A. Mensikov keze
munkÃ¡ja. Ez a stÃ-lus megfigyelhetÅ‘ minden munkÃ¡jÃ¡ban, amik napjainkig megmaradtak (pl. az 1724. Ã©vi Ã©pÃ-tÃ©sÅ± N
Ã©s Ãšj RemÃ©ny sorhajÃ³k rajzai stb.) [7]. Itt tisztÃ¡n megmutatkozik a mester ritka tudÃ¡sa Ã©s az I. PÃ©ter zsenialitÃ¡sÃ¡val
lÃ©trehozott, szÃ¡zadokon keresztÃ¼l fennmaradt orosz hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ iskola. A. A. Popov Ã¡ltal elkÃ¶vetett hiba az
Ingermanland rajza kÃ©szÃ-tÅ‘jÃ©nek meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡nÃ¡l mindenkÃ©pp megmagyarÃ¡zhatÃ³ az alapos informÃ¡ciÃ³k hiÃ¡n
mivel F. F. Veszelago Ã©s Sz. I. Jelagin munkÃ¡i, pontos elkÃ©pzelÃ©sekkel az orosz nemzeti flotta tÃ¶rtÃ©nelmÃ©rÅ‘l, csak a
szÃ¡zad 60 70-es Ã©veiben jelentek meg. AzonkÃ-vÃ¼l Alekszandr Andrejevicset megtÃ©vesztette G. A. Mensikov rajzÃ¡n Ã©s
annak hÃ¡toldalÃ¡n talÃ¡lhatÃ³, jÃ³val kÃ©sÅ‘bbi dezinformÃ¡lÃ³ felÃ¼lÃ-rÃ¡sok sokasÃ¡ga, melyek a HajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ MinisztÃ©r
archÃ-vumÃ¡nak dolgozÃ³itÃ³l szÃ¡rmaznak. 1970-tÅ‘l megjelentek publikÃ¡ciÃ³k az Ingermanland-rÃ³l, amikben sajnos
felÃ¼letesen Ã©s kritika nÃ©lkÃ¼l hasznÃ¡ltÃ¡k fel a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ forrÃ¡sokat. A G. A. Mensikov Ã¡ltal kÃ©szÃ-tett rajz, mint
pÃ©teri idÅ‘k dokumentuma jelent meg. SÅ‘t mÃ©g a mÅ±vÃ©szettÃ¶rtÃ©nÃ©szek, a PÃ©ter korabeli hajÃ³k dekoratÃ-v-plaszt
dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©t elemezve [9], sem vettÃ©k Ã©szre az Ã©szreveendÅ‘t Gavrila Andrejevics keze nyomÃ¡t, holott Ã©ppen Å‘ a k
kevÃ©s hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mester kÃ¶zÃ¼l kitÅ±nt mÅ±vÃ©szi Ã-zlÃ©sÃ©vel, amivel kÃ©pes volt nagyon kifejezetten Ã©s dinamik
Ã¡brÃ¡zolni a dÃ-szÃ-tÃ©s allegorikus formÃ¡iban a pÃ©teri metamorfÃ³zisokat. Nincs tÃ¶rtÃ©nelmi-technikai analÃ-zis mÃ¡s
mÅ±vek sorÃ¡ban sem [10,11, 12, 13]. Ã–sszegzÃ©sÃ¼l el kell mondani, hogy ennek a cikknek a szerzÅ‘i meglehetÅ‘s
mennyisÃ©gÅ± anyagot gyÅ±jtÃ¶ttek az elsÅ‘ Ingermanland (17121715) kinÃ©zetÃ©nek ÃºjraalkotÃ¡sÃ¡hoz; ismertek a fÅ‘ mÃ©
a fedÃ©lzeteken elhelyezett fegyverzet Ã¶sszetÃ©tele Ã©s helye, az Ã¡rbocozat Ã©s a vitorlÃ¡zat. Kozenc Ã©s I. PÃ©ter megm
rajzai, dokumentumai lehetÅ‘vÃ© teszik a hajÃ³test Ã©s az egÃ©sz hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©si kompozÃ-ciÃ³jÃ¡nak ÃºjraalkotÃ¡sÃ¡t, am
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tÃ¶rtÃ©nelmi anyagokkal egyÃ¼tt lehetÅ‘vÃ© teszi a pÃ©teri idÅ‘k egyik legÃ©rdekesebb hajÃ³ja tÃ¶rtÃ©nelmileg Ã©s technika
megbÃ-zhatÃ³ rajzainak rekonstruÃ¡lÃ¡sÃ¡t. Addig a kÃ©rdÃ©s milyen is volt a pÃ©teri hajÃ³, az Ingermanland nyitott marad.V. G
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