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There are no translations availableI. (Nagy) PÃ©ter, az orosz hadiflotta Ã©s SzentpÃ©tervÃ¡r alapÃ-tÃ³ja igen nagy sÃºlyt
fektetett az orosz hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s megteremtÃ©sÃ©re Ã©s fellendÃ-tÃ©sÃ©re. E cÃ©lbÃ³l az akkori legnevesebb hajÃ³Ã©pÃszakembereit hÃ-vta meg udvarÃ¡ba, hogy eltanulhassÃ¡k tQlÃ¼k mestersÃ©gÃ¼ket.Az egyik ilyen angol hajÃ³Ã©pÃ-tQ
mesterrQl, Joseph Noy-rÃ³l, aki kÃ¶zel 40 Ã©vet tÃ¶ltÃ¶tt OroszorszÃ¡gban megbecsÃ¼lt szakemberkÃ©nt, szÃ³l a
www.1rss.com honlapon talÃ¡lhatÃ³ cikk alÃ¡bbi fordÃ-tÃ¡sa.

East Cowes-bÃ³l SzentpÃ©tervÃ¡rra(avagy az angol hajÃ³Ã©pÃ-tQ mester, Joseph Noy tÃ¶rtÃ©nete Nagy PÃ©ter cÃ¡r
szolgÃ¡latÃ¡ban) 1753-ban London Deptford temetQjÃ©ben sÃ-remlÃ©ket Ã¡llÃ-tottak Joseph Noy-nak. A sÃ-remlÃ©k felirata:
â€žNagy PÃ©ter cÃ¡r hajÃ³Ã©pÃ-tQ mestereâ€•. Mi mÃ³don tÃ¶rtÃ©nhetett, hogy az addig senki Ã¡ltal nem ismert hajÃ³Ã©pÃ-t
legfontosabb helyet foglalta el azon korabeli mesterek kÃ¶zÃ¶tt, akik letettÃ©k a maguk nÃ©vjegyÃ©t Nagy PÃ©terÂ hÃ-res Bal
FlottÃ¡jÃ¡nak lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ban?Joseph Noy (AngliÃ¡ban a nevÃ©nek kiejtÃ©se Nej vagy Noj) minden valÃ³szÃ-nqsÃ©g szerin
angliai Hampshire-ben szÃ¼letett. VÃ©lhetQen a portsmouth-i KirÃ¡lyi HaditengerÃ©szeti Flotta dokkjaiban tanult, ahonnan
1692-ben tÃ¡vozott. 1695-ben szerzQdÃ©st kÃ¶t a HaditengerÃ©szeti Flotta MinisztÃ©riumÃ¡val, Ã©s hadihajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©
tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a â€žPoolâ€• Ã¶tÃ¶dosztÃ¡lyÃº hajÃ³Ã©Ã©rt. MegalapÃ-tja sajÃ¡t hajÃ³Ã©pÃ-tQ mqhelyÃ©t East Cowes-ben
kisvÃ¡roskÃ¡ban a White-szigeten â€“ Anglia dÃ©li tengerpartjÃ¡nÃ¡l, nem messze Portsmouth-tÃ³l.Cowes lÃ¡tkÃ©pe a tengerrQ
Tomkins festmÃ©nye a XVII. szÃ¡zadbÃ³l.Â A â€žPoolâ€• Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek befejezÃ©se utÃ¡n 1696-ban a haditengerÃ©szet
szerzQdÃ©st kÃ¶t vele a negyedik osztÃ¡lyÃº â€žJerseyâ€• megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©re. Ennek a hajÃ³nak a megÃ©pÃ-tÃ©se kapcsÃ
egy sor problÃ©mÃ¡ja keletkezik. NÃ©hÃ¡ny munkÃ¡sÃ¡t erQszakkal besorozzÃ¡k a Cowes-ban Ã¡llomÃ¡sozÃ³ hadi- Ã©s
kereskedelmi hajÃ³kra. Ezen kÃ-vÃ¼l a faanyagot, ami a hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges, kisebb partmenti hajÃ³kkal
szÃ¡llÃ-tjÃ¡k (angolul â€žhoyâ€•) a Sussex grÃ³fsÃ¡gbeli Erandel-bQl Ã©s Shoreham-bÃ³l. Ezen hajÃ³k legÃ©nysÃ©gÃ©t, ami Ã
kapitÃ¡nybÃ³l, matrÃ³zbÃ³l Ã©s hajÃ³sinasbÃ³l Ã¡llt, nem csak erQszakkal besoroztÃ¡k tengeri szolgÃ¡latra, hanem a LaManche csatornÃ¡ban cirkÃ¡lÃ³ kalÃ³zoknak is tÃ¶bbszÃ¶r Ã¡ldozatul estek.Ily mÃ³don 1698-ra Noy pÃ©nzÃ¼gyi
nehÃ©zsÃ©gekkel kÃ¼zdÃ¶tt, Ã©s egy hÃ©ttel Nagy PÃ©ter Londonba Ã©rkezÃ©se elQtt elhagyja East Cowes-t, Ã©s London
utazik. VÃ©letlen egybeesÃ©s, vagy tudott a cÃ¡r terveirQl, aki hajÃ³Ã©pÃ-tQket toborozna a sajÃ¡t szolgÃ¡latÃ¡ra, nem
ismeretes. Ismert az, hogy elhagyva Cowes-t, tartozÃ¡sban maradt a sajÃ¡t hajÃ³Ã©pÃ-tQivel szemben, akik fÃ©lbehagytÃ¡k a
munkÃ¡t, Ã©s szintÃ©n Londonba utaztak Noy utÃ¡n, azzal az elhatÃ¡rozÃ¡ssal, hogy kiverik belQle ezt a tartozÃ¡st. Az
elhatÃ¡rozÃ¡suk olyan erQs volt, hogy a csQdbizottsÃ¡ghoz akartak fordulni. Noy partnere, George Moore Ã©s a portsmouthi kereskedQ, Thomas Barton Cowes-ben maradtak. Ã•tszerveztÃ©k a hajÃ³Ã©pÃ-tQket, Ã©s a â€žJerseyâ€• Ã©pÃ-tÃ©se hama
tovÃ¡bb folytatÃ³dott, de az csak jelentQs kÃ©sÃ©ssel â€“1698 novemberÃ©ben â€“, majdnem mÃ¡sfÃ©l Ã©vvel kÃ©sQbb feje
be.Â Cowes tÃ©rkÃ©pe. John Andrews, 1769.KÃ¶zben a Londonban tartÃ³zkodÃ³ Noy megtalÃ¡lja az ÃºtjÃ¡t PÃ©terhez. PÃ©te
elszÃ¡molÃ¡saiban Noy neve kÃ©tszer talÃ¡lhatÃ³ meg: amikor meglehetQsen magas Ã¶sszeget, 100 fontsterlinget fizetnek ki
neki. P volt az egyetlen a hajÃ³Ã©pÃ-tQk kÃ¶zÃ¼l, akinek a neve ezekben az elszÃ¡molÃ¡sokban megjelenik, ami kÃ©sQbb
arra adott okot, hogy felmerÃ¼ljenek bizonyos spekulÃ¡ciÃ³k, miszerint Noy feltÃ¡rta PÃ©ternek az angol hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s
titkait.1698 jÃºniusÃ¡ban Noy Arhangelszkbe hajÃ³zik, Ã©s csatlakozik az ebben az idQben orosz szolgÃ¡latban lÃ©vQ
egyetlen mÃ¡sik hajÃ³Ã©pÃ-tQhÃ¶z, John Dean-hoz. DeanÂ az ismert angol hajÃ³Ã©pÃ-tQ mester, sir Anthony Dean fia, Ã©s Ã
lÃ¡tszik, hogy a kÃ©t hajÃ³Ã©pÃ-tQt â€“ a fiatalabb Dean-t Ã©s Noy-t az a lord Carmarten ajÃ¡nlotta PÃ©ternek, aki a â€žRoyal
Transportâ€• jachtot tervezte, amit 1697-ben PÃ©ternek ajÃ¡ndÃ©koztak. Lord Carmarten monopÃ³liumot kapott dohÃ¡ny
szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra OroszorszÃ¡gba magÃ¡tÃ³l PÃ©tertQl, annak londoni utazÃ¡sa idejÃ©n.Mind a kÃ©t fiatal hajÃ³Ã©pÃ-tQ munkÃ
lÃ¡t Voronyezsben, ahol angol stÃ-lusban egy sorhajÃ³t Ã©pÃ-tenek PÃ©ter rÃ©szÃ©re. PÃ©ter mÃ¡r korÃ¡bban meggyQzQdÃ
arrÃ³l, hogy az angol hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si mÃ³dszer felÃ¼lmÃºlja a hollandot, Ã©s mindenfÃ©lekÃ©pp tÃ¡mogatta ezt a rendszert.
ban Voronyezsben Ã-rt levelÃ©ben Oszip Naj (Ã-gy neveztÃ©k Qt OroszorszÃ¡gban) tudÃ³sÃ-t az angol rendszer cÃ¡r Ã¡ltali
tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡rÃ³l: â€žÃ‰n az angol fazon szerint Ã©pÃ-tem az 54 Ã¡gyÃºsat, ami PfelsÃ©gÃ©t fellelkesÃ-ti, Ã©s mindig felma
flottÃ¡nkatâ€•.A holland hajÃ³Ã©pÃ-tQk a sajÃ¡t hajÃ³ik Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l azt az irÃ¡nyzatot kÃ¶vetik, hogy felhasznÃ¡ljÃ¡k
tapasztalatukat, titkolt szemÃ©lyes tudÃ¡sukat, az â€žujj szabÃ¡lyaâ€• szerinti tradicionÃ¡lis mÃ©rÃ©stechnolÃ³giÃ¡t. Az angol re
inkÃ¡bb a tudomÃ¡nyos, matematikai elvekre Ã©s a papÃ-rra vetett hajÃ³tervre alapozott. Hagyatkozva a rÃ©szletesen
kidolgozott tervrajzra, az arra felvitt pontos mÃ©retekre, bÃ¡rmelyik hajÃ³Ã©pÃ-tQ el tudott kÃ©szÃ-teni egy hajÃ³t ezeket az
utasÃ-tÃ¡sokat kÃ¶vetve. Ily mÃ³don nem volt szÃ¼ksÃ©g hatalmas szemÃ©lyes tapasztalat birtoklÃ¡sÃ¡ra, vagy a hajÃ³Ã©pÃszemÃ©lyÃ©nek a jelenlÃ©tÃ©re. PÃ©ter szÃ¡mÃ¡ra a legfontosabb az volt, hogy az orosz hajÃ³Ã©pÃ-tQk lÃ©nyegesen kÃ¶nn
tudtak tanulni Ã©s dolgozni a rajzok alapjÃ¡n. Maga PÃ©ter is ily mÃ³don tanult, Ã©s nemcsak kivÃ¡lÃ³ hajÃ³kat Ã©pÃ-tett, de le
tudta rajzolni a hajÃ³ tervÃ©t papÃ-rra. Ã‰lÃ©nk Ã©rdeklQdÃ©sÃ©t az angol rendszer utÃ¡n illusztrÃ¡lni lehet azokkal a fizetÃ©
amit kifizetett a hajÃ³Ã©pÃ-tQknek. Akkor, amikor Noy Ã©s Kozenc (szintÃ©n angol hajÃ³Ã©pÃ-tQ) 100 rubel kÃ¶rÃ¼l kaptak, a
legjobban megfizetett holland hajÃ³Ã©pÃ-tQ, John Terpley nem kapott tÃ¶bbet, mint a legalacsonyabban fizetett angol
hajÃ³Ã©pÃ-tQ. PÃ©ter tisztelete az angol hajÃ³Ã©pÃ-tQk irÃ¡nt kifejezQdÃ¶tt a velÃ¼k valÃ³ kapcsolatÃ¡ban is. Mindig szÃ-ves
tÃ¶ltÃ¶tte velÃ¼k az idejÃ©t, egyÃ¼tt ittak, Ã©s esetenkÃ©nt, fQleg a hajÃ³k vÃ-zretÃ©telekor, megosztotta velÃ¼k az asztalÃ
amit senki mÃ¡ssal. PÃ©ter ragaszkodÃ¡sÃ¡t a sajÃ¡t hajÃ³Ã©pÃ-tQjÃ©hez leÃ-rta a szentpÃ©tervÃ¡ri brit kÃ¶vet a jelentÃ©sÃ©
tisztelet, amit kinyilvÃ¡nÃ-t velÃ¼k szemben tÃ¶bb, mint amire Qk szÃ¡mÃ-thatnÃ¡nak bÃ¡rmely mÃ¡s idegen orszÃ¡gban, mivel
Qk kÃ¼lÃ¶nleges embereknek szÃ¡mÃ-tanak, amiÃ©rt is Qk a legdrÃ¡gÃ¡bbak a cÃ¡rnak, kÃ¶vetkezÃ©skÃ©ppen a birodalom
legfontosabb emberei; rÃ©szt vesznek a szÃ³rakozÃ¡saiban, az Ã¼nnepnapokon a szemÃ©lyes asztalÃ¡nÃ¡l Ã¼lnek, amÃ-g a
birodalom mÃ¡s legfontosabb emberei Ã¡llni Ã©s vÃ¡rni kÃ©nyszerÃ¼lnek; rÃ¶viden, a cÃ¡r semmit nem mulaszt el, hogy
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kimutassa szeretetÃ©t, Ã©s meggyQzze Qket, folytassÃ¡k szolgÃ¡latukat Ã©letÃ¼k vÃ©gÃ©ig. MÃ©g egy jelentÃ©s a brit korm
ami Ã¶sszecseng a kÃ¶vet szavaival: â€žezeket az embereket a cÃ¡r kÃ©nyezteti, ahogy csak lehet: a fizetÃ©sÃ¼k hatalmas, Ã
pontosan kifizetÃ©sre kerÃ¼l, egyÃ¼tt esznek vele, az asztalÃ¡nÃ¡l Ã¼lnek a legnagyobb esemÃ©nyeken, Ã©s akÃ¡rhovÃ¡ me
vagy szÃ³rakozik, nincs olyan, hogy valamelyikÃ¼k ne tÃ¡rsulna hozzÃ¡; ilyen gondoskodÃ¡ssal a cÃ¡r igyekszik
megszerezni a lojalitÃ¡sukat, Ã©s ily mÃ³don elÃ©rni, hogy ne hagyjÃ¡k el Qt;â€¦â€• Egy mÃ¡sik kortÃ¡rs Ã©s szemtanÃº azt mo
hogy PÃ©ter â€žmindig nagy tiszteletben tartotta a hajÃ³Ã©pÃ-tQit; a nyilvÃ¡nos helyzetekben kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k foglalt helyet, Ã©s
barÃ¡tainak nevezte Qket.â€• Noy-hoz Ã-rt leveleiben maga PÃ©ter Ã¡ltalÃ¡ban kÃ©rte â€žÃ¡tadni bÃ³kjait minden hajÃ³Ã©pÃ-tQ
barÃ¡tunknak.â€• Nem meglepQ ezÃ©rt, hogy az angol hajÃ³Ã©pÃ-tQk boldogan maradtak a cÃ¡r szolgÃ¡latÃ¡ban. Noy
Voronyezsben a sorhajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel volt elfoglalva, ahol a hampshire-i Richard Kozenc mester csatlakozott hozzÃ¡,
azutÃ¡n, hogy John Dean az orosz tÃ©l Ã¡ldozata lett, Ã©s 1699-ben, MoszkvÃ¡ban meghalt. A kÃ©t mester hajÃ³k egÃ©sz
sorÃ¡nak Ã©pÃ-tÃ©sÃ©ben mqkÃ¶dik egyÃ¼tt, amiknek nagyobb rÃ©sze feleslegessÃ© vÃ¡lt a TÃ¶rÃ¶korszÃ¡ggal dÃ©len foly
harc befejezÃ©se miatt. 1711-ben Noy a munka folytatÃ¡sÃ¡ra Ã¡tkÃ¶ltÃ¶zik SzentpÃ©tervÃ¡rra, ahol PÃ©ter sietve kÃ©szÃ-ti a
flottÃ¡t a svÃ©dek visszaszorÃ-tÃ¡sÃ¡ra, Ã©s a Balti-tenger feletti uralom megszerzÃ©sÃ©re.Kezdetben Noy minden bizonnyal a
AdmiralitÃ¡s mellett lakott. 1714-ben egy skÃ³t utazÃ³, aki megszÃ¡llt Noy-nÃ¡lÂ emlÃ©kezetÃ©be vÃ©steÂ a cÃ¡rt, akiÂ : â€žkim
Ã¼zembe egy Ã³rÃ¡val a munkakezdÃ©s elQtt ilyen hideg reggelen isâ€• PÃ©ter elkÃ¼ldte az udvaroncÃ¡t Noy-hoz, aki gyorsa
kijÃ¶tt, Ã©s: â€žbevezette PfelsÃ©gÃ©t a hÃ¡zba, ahol az mÃ¡sfÃ©l Ã³rÃ¡ig maradtâ€•Â Ez az eset is mutatja nemcsak a kÃ¶ze
tÃ¡rsadalmi kapcsolatot, ami PÃ©ter Ã©s Noy kÃ¶zÃ¶tt kialakult, hanem azt, hogy PÃ©ter kÃ¼lÃ¶nÃ¶s figyelmet fordÃ-tott mind
hajÃ³ja Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re.Â PÃ©ter eljÃ¶tt megnÃ©zni a hajÃ³t, amit Noy Ã©pÃ-tett, mert â€žakart nÃ©hÃ¡ny ÃºtmutatÃ¡st adni
ilyenfajta rÃ©szvÃ©tele a hajÃ³s Ã¼gyekben a cÃ¡r jellemzQ vonÃ¡sa volt, ami megnyilvÃ¡nult a flottÃ¡ja irÃ¡nti Ã©rdeklQdÃ©sÃ
Ã©s szeretetÃ©ben. Amikor egyÃ©b dolgai elvontÃ¡k a Voronyezsbe utazÃ¡stÃ³l, Q a korÃ¡bbiakhoz hasonlÃ³an, levÃ©len
keresztÃ¼l tartotta fenn a kapcsolatot Noy-jal.SzentpÃ©tervÃ¡ron Noy alapvetQen a sorhajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel foglalkozik,
fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy 20 barkentin Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel kezdte, amikkel Q korÃ¡bban nem foglalkozott. Ã‰pÃ-t mÃ©g nÃ©hÃ
bombÃ¡zÃ³hajÃ³t Ã©s fregattot, valamint egy jachtot is. Noy emellett foglalkozik az orosz hajÃ³Ã©pÃ-tQk megtanÃ-tÃ¡sÃ¡val a
hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s mqvÃ©szetÃ©nek angol mÃ³dszerÃ©re. BarÃ¡tja, az angol John Dean leÃ-rja, hogy az orosz hajÃ³Ã©pÃ-tQ ot
Ã©pÃ-teni a hajÃ³jÃ¡t, ahol az angol mester a sajÃ¡tjÃ¡t. Ily mÃ³don az orosz mÃ¡solni tudta a mÃ©reteket, Ã©s elsajÃ¡tÃ-tani az
angoltÃ³l a munkavÃ©gzÃ©s technikÃ¡jÃ¡t. â€žAzÃ©rt, hogy az oroszok jobban meg tudjÃ¡k Ã©rteni a dolgok lÃ©nyegÃ©t, meg
volt, hogy amikor az angol mester elkezdte Ã©pÃ-teni a hajÃ³t, elrendelte az orosz mesternek Ãºj hajÃ³ elkezdÃ©sÃ©t a
kÃ¶zelben, ugyanolyan mÃ©retekkel, Ã©s akinek szabadon figyelnie Ã©s mÃ©rnie kellett az angol munkÃ¡jÃ¡tâ€•. TermÃ©szete
meghozta a maga gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©t, mivel Ã©ppen ebben az idQszakban jelent meg nÃ©hÃ¡ny ismert orosz hajÃ³Ã©pÃ-tQ mes
mint SzklÃ¡jev Ã©s Verescsagin.1719-re a brit kormÃ¡ny Ã©rzÃ©kelte, hogy az angol hajÃ³Ã©pÃ-tQk hatÃ¡sosan segÃ-tenek a
cÃ¡rnak lÃ©trehozni a hatalmas haditengerÃ©szeti flottÃ¡t olyan hajÃ³kbÃ³l, amik kÃ©pesek vetÃ©lkedni az angol hajÃ³kkal, Ã©
a flotta a jÃ¶vQben potenciÃ¡lis fenyegetÃ©st jelenthet Anglia szÃ¡mÃ¡ra. 1715-ben az angol sir John Norris admirÃ¡lis erre a
fÃ¶lÃ©nyre rÃ¡mutatva Ã-rta: â€žOstobasÃ¡g, hogy Ã–nÃ¶k azt kell higgyÃ©k, hogy az Q (a cÃ¡r) nÃ©pe nÃ©hÃ¡ny angol Ã©pÃ
segÃ-tsÃ©gÃ©vel olyan javÃ-tÃ¡sokat tudott lÃ©trehozni, amiket mi talÃ¡ltunk ki. Van neki hÃ¡rom Ãºj, SzentpÃ©tervÃ¡ron Ã¡ltal
Ã©pÃ-tett hatvanÃ¡gyÃºs hajÃ³ja, amik mindenben egyenlQek az azonos osztÃ¡lyÃº hajÃ³kkal a mi orszÃ¡gunkban.â€• James
Jeffrey, a szentpÃ©tervÃ¡ri brit kÃ¶vet rÃ¡mutatott, hogy a magas helyzetÃ¼knek Ã©s nagy fizetÃ©sÃ¼knek kÃ¶szÃ¶nhetQen,
amit az angol hajÃ³Ã©pÃ-tQ mesterek Nagy PÃ©tertQl kapnak, meglehetQsen nehÃ©z lenne Qket meggyQzni, hogy tÃ©rjenek
vissza AngliÃ¡ba. â€žâ€¦ de kÃ¶nyÃ¶rgÃ¶m MÃ©ltÃ³sÃ¡gaitok, vegyÃ©k figyelembe a nehÃ©zsÃ©geket, melyekkel Ã©n a hajÃ
rÃ©szÃ©rQl talÃ¡lkoztam. Ezek az emberek, akik mindent elhoztak ebbe az orszÃ¡gba, akiknek nincsen fÃ¶ldjÃ¼k, vagy
bÃ©rveadhatÃ³ hÃ¡zuk, akiknek Ã-gy nincs vesztenivalÃ³juk Nagy-BritanniÃ¡ban, akik ideutaztak ebbe az orszÃ¡gba a
csalÃ¡djukkal egyÃ¼tt FortunÃ¡t keresni, Ã©s bizonyos Ã©rtelemben meg is talÃ¡ltÃ¡k, mivel a fizetÃ©sÃ¼k jelentQs, ketten
kÃ¶zÃ¼lÃ¼k Ã©vente Ã©s fejenkÃ©nt 2000 rubelt keresnek, a mÃ¡sik hÃ¡rom fejenkÃ©nt 800-at, ezen kÃ-vÃ¼l esetenkÃ©nt
ajÃ¡ndÃ©kokat is kapnak Ã©s egyÃ©b privilÃ©giumokat Ã©lveznekâ€•.A hajÃ³k, melyeket Noy Ã©s mÃ¡s kÃ¼lfÃ¶ldi mesterek Ã
â€žannyira jÃ³k Ã©s jÃ³l megÃ©pÃ-tettek voltak, amiket EurÃ³pa is kÃ-vÃ¡nhatott magÃ¡nakâ€•. Ami az erQk egyensÃºlyÃ¡t illet
tengeren, a brit kormÃ¡ny egyre jobban aggÃ³dott korÃ¡bbi protezsÃ¡ltja, Nagy PÃ©ter miatt, de legjobban nyugtalanÃ-totta a
kormÃ¡nyt az egyre jobban nÃ¶vekvQ orosz haditengerÃ©szeti flotta minQsÃ©ge Ã©s nÃ¶vekedÃ©sÃ©nek sebessÃ©ge. 1719brit Parlament,Â Ã¡thatva ettQl a nyugtalansÃ¡gtÃ³l, tÃ¶rvÃ©nytervezetet fogadott el, amely azon angolok ellen irÃ¡nyult, akik
kÃ¼lfÃ¶ldi haderQknÃ©l dolgoztak, Ã©s kiadta a parlamenti hatÃ¡rozatotÂ â€ža kellemetlensÃ©gek megelQzÃ©sÃ©re, Nagy-B
kÃ©zmqves manufaktÃºrÃ¡inak idegen Ã¡llamokban tÃ¶rtÃ©nQ megnÃ¶vekedÃ©sÃ©vel kapcsolatbanâ€• Â RÃ¶gtÃ¶n ezutÃ¡n
kÃ¶vet, Jeffrey megrovÃ¡st kapott, az angolokat hazatÃ©rÃ©sre felszÃ³lÃ-tÃ³ proklamÃ¡ciÃ³ engedÃ©ly nÃ©lkÃ¼li kiadÃ¡sÃ¡Ã©
Saripov bÃ¡rÃ³ megmagyarÃ¡zta mennyire eredmÃ©nytelenek voltak ezek a kÃ-sÃ©rletek, mivel â€žez a lÃ©pÃ©s jelenleg
haszontalan, Ã©s a cÃ¡r mÃ¡r maga is kÃ©pes hajÃ³kat Ã©pÃ-teni, Ã©s idQvel alkalmassÃ¡ tenni azokat a tengeri hasznÃ¡latraâ
ValÃ³ban, hÃ¡la Noy-nak Ã©s a tÃ¶bbi kÃ¼lfÃ¶ldi hajÃ³Ã©pÃ-tQ mesternek, igen sok orosz hajÃ³Ã©pÃ-tQ tanulta ki a hajÃ³Ã©p
mestersÃ©gÃ©t az angol mÃ³dszer szerint, Ã©s ezzel lefektettÃ©k a fÃ¼ggetlen nemzeti hajÃ³Ã©pÃ-tQ ipar alapjait. Nagyon kÃ
volt mÃ¡r kÃ-sÃ©rletezni a â€žbekerÃ-tÃ©sselâ€• ValÃ³sÃ¡gban a helyzet 1719-re annyira kritikussÃ¡ vÃ¡lt, hogy Noy, Kozenc Ã
Davenport, szimpatizÃ¡lva az angol aggodalmakkal, beleegyeztek, hogy visszatÃ©rnek AngliÃ¡ba, annak ellenÃ©re, hogy ott
csak a felÃ©t Ã-gÃ©rtÃ©k nekik annak a fizetÃ©snek, amit OroszorszÃ¡gban kaptak. Braun (az orosz irodalomban â€“ Broun) Ã
Ramsey azonban elzÃ¡rkÃ³ztak az ilyen ajÃ¡nlattÃ³l addig, amÃ-g nem fizetnek nekik ugyanolyan munkabÃ©rt, mint amilyet
SzentpÃ©tervÃ¡ron kaptak. Ãšgy lÃ¡tszik azonban, egyikÃ¼k sem tÃ©rt vissza, mert az 1720-as Ã©vek vÃ©gÃ©ig folytattÃ¡k a
Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t OroszorszÃ¡gban.Joseph Noy alÃ¡Ã-rÃ¡sa1723. jÃºnius 10-Ã©n PÃ©ter Noy-t, Kozenc-et Ã©s Braun-t kapitÃ¡ny
parancsnoknak lÃ©ptette elQ, munkÃ¡juk elismerÃ©sekÃ©pp Ã©s az irÃ¡ntuk Ã©rzett nagy tisztelete kifejezÃ©sÃ©re. ValÃ³ban
PÃ©ter Ã¡ltal bevezetett rang-tÃ¡blÃ¡zat szerint a kapitÃ¡ny-parancsnok rang egyenlQvÃ© tette Qket azokkal az ismert
szemÃ©lyisÃ©gekkel, akik ugyanezt a titulust viseltÃ©k. Ezt megerQsÃ-tette Katalin cÃ¡rnQ is 1725 novemberÃ©ben, ahol utalt
arra hogy â€žMi termÃ©szetesen vÃ¡rjuk tovÃ¡bbi hq szolgÃ¡latukat, mint becsÃ¼letes tisztekÃ©tâ€•. Katalin remÃ©nykedett ab
hogy Noy mÃ©giscsak folytatja szolgÃ¡latÃ¡t, amikor az PÃ©ter halÃ¡la utÃ¡n AngliÃ¡ba hazatÃ©rni kÃ©szÃ¼lQdÃ¶tt. PÃ©ter m
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vÃ©lemÃ©nye Noy-rÃ³l vilÃ¡gosan lÃ¡thatÃ³ volt 1725-ben, a temetÃ©si szertartÃ¡son. Noy-t annyira magasra Ã©rtÃ©keltÃ©k, h
kiemelt helyet biztosÃ-tottak szÃ¡mÃ¡ra a temetÃ©si szertartÃ¡son, ahol az egyik kulcsfigura volt PÃ©ter koporsÃ³ja mellett.
Noy tartotta a baldachin egyik zsinÃ³rjÃ¡t, mikÃ¶zben a tÃ¶bbiek megÃ©rintettÃ©k a koporsÃ³ drapÃ©riÃ¡jÃ¡t. Mindannyian
Katalint Ã©s Mensikovot kÃ¶vettÃ©k.Minden valÃ³szÃ-nqsÃ©g szerint, OroszorszÃ¡gban tartÃ³zkodva Noy nem Ã©lt feltqnQ
Ã©letformÃ¡t, a sajÃ¡t hajÃ³Ã©pÃ-tQ dolgÃ¡val foglalkozott, Ã©s soha nem veszÃ-tette el Nagy PÃ©terbizalmÃ¡t, amit nem lehet
elmondani mÃ¡s kÃ¼lfÃ¶ldiekrQl. Ennek ellenÃ©re, egyszer, nem szÃ¡ndÃ©kosan, Noy vitÃ¡ba szÃ¡llt. PÃ©ter halÃ¡la utÃ¡n
belevontÃ¡k egy vitÃ¡ba arrÃ³l, ki fogja befejezni az â€žI. Ã©s II. PÃ©terâ€• hajÃ³t, amit Nagy PÃ©ter 1723-ban kezdett Ã©pÃ-te
kÃ©rdÃ©s az volt, hogy orosz mesterek, vagy Noy Ã©s Braun fogjÃ¡k-e befejezni ezt a presztÃ-zs-hajÃ³t. Ugyancsak vitÃ¡ba
szÃ¡lt Noy a norvÃ©g szÃ¡rmazÃ¡sÃº holland admirÃ¡lissal Krues-szel is. Nem fogadta el annak rendelkezÃ©seit, ugyanakkor
PÃ©ter szemÃ©lyesen megrendszabÃ¡lyozta ezt a vitÃ¡t.Noy OroszorszÃ¡gban maradt legalÃ¡bb az 1730-as Ã©vek vÃ©gÃ©ig,
amikor Katalin cÃ¡rnQ kitÃ¼ntette hajÃ³Ã©pÃ-tQkÃ©nt 40 Ã©vig tartÃ³ â€žhosszÃº Ã©s hq szolgÃ¡latÃ¡Ã©rtâ€•, Ã©s Ã©vi 500
adomÃ¡nyozott neki. Ekkor Noy 68 Ã©ves volt, Ã©s mÃ¡r nem tudott a szÃ¼ksÃ©ges mÃ³don dolgozni hajlott Ã©letkora Ã©s
betegsÃ©ge miatt. Katalinhoz fordult engedÃ©lyÃ©rt, hogy visszatÃ©rhessen AngliÃ¡ba, Ã©s ezt az engedÃ©lyt meg is kapta. Ã
utosÃ³ Ã©veit Depthford-ban tÃ¶ltÃ¶tte, ahol elQszÃ¶r talÃ¡lkozott munkaadÃ³jÃ¡val â€“ Nagy PÃ©terrel. Joseph Noy 1753-ban
meg, Ã©s Depthfordban, a Szent MiklÃ³s temetQben lett eltemetve.Noy az elsQ angol hajÃ³Ã©pÃ-tQ volt, akit Nagy PÃ©ter
felfogadott, Ã©s OroszorszÃ¡gban negyven Ã©vig dolgozott. MunkÃ¡jÃ¡nak sok Ã©vÃ©t annak az embernek a tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡ban
tÃ¶ltÃ¶tte, aki idQnkÃ©nt rendkÃ-vÃ¼l goromba Ã©s Ã¶nhatalmÃº volt, idQnkÃ©nt talÃ¡lkozni lehetett vele a hajÃ³Ã©pÃ-tQk kÃ
halÃ¡losan rÃ©szegen, fÃ©lredobva minden ceremÃ³niÃ¡t, rangot Ã©s Ã¶nbecsÃ¼lÃ©st. Noy mesterkÃ©nt Ã©s oktatÃ³kÃ©nt s
tanÃ¡csadÃ³ja Ã©s barÃ¡tja volt Nagy PÃ©ternek. Kozenc Ã©s Braun mellett nagy tiszteletnek Ã¶rvendett, mint az egyik
legfontosabb kÃ¼lfÃ¶ldi hajÃ³Ã©pÃ-tQ. A tÃ¶rtÃ©nÃ©szek helyes kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutottak, hogy â€žPÃ©ter tÃ¶rekvQ volt a
haditengerÃ©szeti erQk lÃ©trehozÃ¡sÃ¡banâ€•. Ã‰s ha arrÃ³l beszÃ©lÃ¼nk, hogy Nagy PÃ©ter alapÃ-totta meg az orosz hajÃ
ipart, Ã©s fektette le az alapjait a korszerq orosz haditengerÃ©szeti erQknek,Â ez rÃ©szben e kiemelkedQ hajÃ³Ã©pÃ-tQ-cÃ¡r
tengeri elQrelÃ¡tÃ¡sÃ¡nak, energikus hajÃ³Ã©pÃ-tQ tevÃ©kenysÃ©gÃ©nek eredmÃ©nye. Ã‰s nem kevÃ©sbÃ© az angol hajÃ³
mestereknek, amilyen Joseph Noy is volt, Ã©s az angolok Ã¡ltal Ã©pÃ-tett angol tÃ-pusÃº hajÃ³knak kÃ¶szÃ¶nhetQ, hogy most
PÃ©ter ilyen reputÃ¡ciÃ³val rendelkezik a tÃ¶rtÃ©nÃ©szek kÃ¶zÃ¶tt.Â Â Â Rob Martin Ã©s Ken KozencÂ BÃ¡rmilyen informÃ¡ci
Noy-rÃ³l vagy Richard Kozenc-rQl, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen orosz archÃ-vumokbÃ³l, hÃ¡lÃ¡val megkÃ¶szÃ¶nÃ¼nk.KÃ©rjÃ¼k
Ã¼zenetÃ¼ket a kÃ¶vetkezQ cÃ-mre kÃ¼ldjÃ©k:Â rob.martin1@btinternet.comÂ OroszbÃ³l fordÃ-totta:Â Kurusa SÃ¡ndor
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