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There are no translations availableFÃ¼ggetlenÃ¼l az archÃ-vumi felfedezÃ©stÅ‘l, miszerint az elsÅ‘ orosz iskolahajÃ³nak a
"Kronslot" hooker-t lehet nevezni (lÃ¡sd Szudosztrojenyije, 1984, ? 9. 59. oldal), elegendÅ‘ anyag az ilyen speciÃ¡lis hajÃ³k
Ã©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l eddig mÃ©g messze nem elegendÅ‘ mennyisÃ©gben kerÃ¼lt elÅ‘.
KiindulÃ³ pontul az archÃ-vumi kutatÃ¡sokhoz az AdmiralitÃ¡s kollÃ©giuma 1764. jÃºnius 21-i elÅ‘terjesztÃ©se szolgÃ¡lt, ami
OroszorszÃ¡gban Ã©pÃ-tendÅ‘, tisztÃ¡n iskolahajÃ³ megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t irÃ¡nyozza elÅ‘: "â€¦ A tengerÃ©szek Ã©s â€¦ kadÃ©tok
hajÃ³testÃ©t tekintve hÃ¡romÃ¡rbocos jachtot megtervezni, felÃ©pÃ-teni Ã©s minden szÃ¼ksÃ©gessel ellÃ¡tni (Az orosz flotta
tÃ¶rtÃ©neti anyagai, 3. rÃ©sz, 1865). KÃ©tsÃ©g sincs, hogy a hajÃ³t megÃ©pÃ-tettÃ©k, mivel az elÅ‘terjesztÃ©sen II. Katalin je
talÃ¡lhatÃ³: "Ãšgy legyen!" Ugyanakkor a hajÃ³ nevÃ©nek Ã©s Ã©pÃ-tÃ©si adatainak meghatÃ¡rozÃ¡sa messze nem egyszerÅ±
feladatnak mutatkozott. A nehÃ©zsÃ©gek azzal kapcsolatosak, hogy a KadÃ©tiskola anyagait nem lehet felhasznÃ¡lni, az
1777-es tÅ±zvÃ©sz teljesen elpuszÃ-totta nem csak az archÃ-vumÃ©t, de minden valÃ³szÃ-nÅ±sÃ©g szerint mÃ¡s
dokumentumokat is, amelyek felbecsÃ¼lhetetlen segÃ-tsÃ©get jelenthettek volna. A kutatÃ¡st zavarta az a tÃ©ny, hogy a
hajÃ³k osztÃ¡lyainak Ã©s fegyverzetÃ©nek hivatalos lajstromaiban egÃ©szen a XIX. szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©ig maga az "iskolahajÃ³
megnevezÃ©s nem lÃ©tezik.MeglehetÅ‘sen aprÃ³lÃ©kos munkÃ¡t kellett elvÃ©gezni - Ã¡tnÃ©zni az 1764-1770. kÃ¶zÃ¶tt Ã©pÃ
hajÃ³krÃ³l kÃ©szÃ¼lt eredeti tervrajzokat Ã©s mÃ¡solatokat; ez szerencsÃ©re nemvÃ¡rt felfedezÃ©ssel jÃ¡rt - az egyÃ©bkÃ©nt
"Nagyezsda" fregatt tervrajzÃ¡n az alÃ¡bbi felirat lÃ¡thatÃ³: "â€¦ kÃ©szÃ¼lt, elfogadtatott, a â€¦ dÃ¶ntÃ©sben megerÅ‘sÃ-tve a
TengerÃ©szeti KadÃ©tiskola rÃ©szÃ©re megÃ©pÃ-teni rendeli â€¦ 1765. szeptember 13." (KFA HTF, 327. 1. 1380). Ugyanitt va
Lamb James hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mester sajÃ¡tkezÅ± alÃ¡Ã-rÃ¡sa is. MeglepÅ‘ ennyi beleegyezÃ©s meglÃ©te ilyen magas szinten - k
generÃ¡lis, admirÃ¡lis Ã©s mÃ¡s fÅ‘emberek alÃ¡Ã-rÃ¡sa. Az AdmiralitÃ¡s kollÃ©giumÃ¡nak elÅ‘terjesztÃ©se Ã©s a tervrajz kibo
dÃ¡tumÃ¡nak Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sa, a "Nagyezsda" Ã¶sszekÃ¶tÃ©se a dokumentumokban a KadÃ©tiskolÃ¡val, valamint a
haditengerÃ©szeti vezetÃ©s kiemelt figyelme a mÃ©reteiben Ã©s fegyverzetÃ©ben szolÃ-d hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©se irÃ¡nt, az alÃ¡bb
kÃ¶vetkeztetÃ©s levonÃ¡sÃ¡t sugallja: valÃ³jÃ¡ban a fentebb emlÃ-tett "hÃ¡romÃ¡rbocos jacht"-rÃ³l van szÃ³, annÃ¡l is inkÃ¡bb,
hogy az orosz flottÃ¡ban 10 Ã¡gyÃºs harci fregatt sohasem lÃ©tezett. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp a "Nagyezsda" jogosult az
OroszorszÃ¡gban elsÅ‘kÃ©nt, speciÃ¡lisan oktatÃ¡si cÃ©lra Ã©pÃ-tett vitorlÃ¡s-iskolahajÃ³ megnevezÃ©sre.A "Nagyezsda" freg
vitorlarÃºdjainak feltÃ©telezett mÃ©reteiA vitorlarudak megnevezÃ©se Teljes hossz, az Ã¡rboccsÃºccsal ill. vitorlarÃºd-vÃ©gekk
m Ã•rboccsÃºcs ill. vitorlavÃ©g hossza, m Max Ã©s min. Ã¡tmÃ©rÅ‘k, mm
OrrÃ¡rboc (az orrtÅ‘kÃ©tÅ‘l) 6,3 - 440-340
OrrsudÃ¡r 6,3 0,4 200-150
BukdÃ¡lÃ³fa 1,5 1,5 100
Vakvitorla rÃºd 4,3 0,2 100-75
ElÅ‘-Ã¡rboctÃ¶rzs (a hajÃ³gerinc felsÅ‘ Ã©lÃ©tÅ‘l) 15,4 2,6 450-400
ElÅ‘-Ã¡rbocderÃ©k 9,6 1,2 350-300
ElÅ‘Ã¡rbocsudÃ¡r 4,3 0,3 250-175
LobogÃ³rÃºd 1,3 - 100-75
ElÅ‘-tÃ¶rzsvitorla rÃºd 12,0 0,4 350-200
ElÅ‘-derÃ©kvitorla rÃºd 9,0 1,1 250-150
ElÅ‘-sudÃ¡rvitorla rÃºd 5,8 0,4 125-75
FÅ‘Ã¡rboctÃ¶rzs (a hajÃ³gerinc felsÅ‘ Ã©lÃ©tÅ‘l) 16,4 2,6 450-400
FÅ‘-Ã¡rbocderÃ©k 10,0 1,2 350-300
FÅ‘-Ã¡rbocsudÃ¡r 4,3 0,3 250-175
LobogÃ³rÃºd 1,3 - 100-75
FÅ‘-tÃ¶rzsvitorla rÃºd 12,6 0,4 350-200
FÅ‘-derÃ©kvitorla rÃºd 9,6 1,2 250-150
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FÅ‘ sudÃ¡rvitorla rÃºd 6,0 0,4 125-75
HÃ¡tsÃ³ Ã¡rboc (a hajÃ³gerinc felsÅ‘ Ã©lÃ©tÅ‘l) 14,0 2,0 370-300
HÃ¡tsÃ³ Ã¡rbocderÃ©k 8,0 1,2 280-200
HÃ¡tsÃ³ Ã¡rbocsudÃ¡r 4,1 0,2 180-125
LobogÃ³rÃºd 1,5 - 100-75
Farfa (Boom) 10,5 0,4 250-175
HÃ¡tsÃ³-derÃ©kvitorla rÃºd 6,7 0,8 200-125
HÃ¡tsÃ³-sudÃ¡rrvitorla rÃºd 4,9 0,3 125-75

Latinvitorla rÃºd (Gaff) 15,0 0,5 175-75 Â A hÃ¡romÃ¡rbocos fregattot 1765. december 23-Ã¡n, SzentpÃ©tervÃ¡ron az
AdmiralitÃ¡snÃ¡l kezdtÃ©k el Ã©pÃ-teni, Ã©s a kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©v jÃºnius 4-Ã©n bocsÃ¡tottÃ¡k vÃ-zre (legnagyobb hossza a tattÃ
az orrsudÃ¡r csÃºcsÃ¡ig 33,64 m; a fedÃ©lzeten 23,47 m; a merÅ‘legesek kÃ¶zÃ¶tt 23,77 m; szÃ©lessÃ©ge a palÃ¡nkozÃ¡s nÃ©
6,71 m; belsÅ‘tÃ©r mÃ©lysÃ©ge 2,81 m; oldalmagassÃ¡ga 3,1 m; kÃ¶zepes merÃ¼lÃ©se a gerinc nÃ©lkÃ¼l 2,1 m; a rÃºdgerin
magassÃ¡ga 0,24 m). ValÃ³szÃ-nÅ±leg a siettetett Ã©pÃ-tÃ©si tempÃ³ a tÃ©li idÅ‘szakban, valamint a nem elÃ©ggÃ© szÃ¡raz f
hasznÃ¡lata megmutatkozott a hajÃ³ szolgÃ¡lati idejÃ©n - mÃ¡r nyolc Ã©v mÃºlva (1774) Kronstadtban le kellett
bontani.Mindezek ellenÃ©re a fregatt nÃ©hÃ¡ny konstrukciÃ³s sajÃ¡tossÃ¡ggal rendelkezett, amik az akkori idÅ‘k hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©
nÃ©zeteit tÃ¼krÃ¶ztÃ©k. A hajÃ³test megnÃ¶velÃ©se szerint (3,5 m) emlÃ©keztet a lassÃº "kelet-indiai" angol hajÃ³kra,
ugyanakkor a hajÃ³vÃ©gek vÃ-zalatti rÃ©szei nem tompa Ã©s lekerekÃ-tett formÃ¡jÃºak; a kÃ¶zÃ©psÅ‘ szelvÃ©nyre jellemzÅ‘ a
idÅ‘k hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ divatjÃ¡tÃ³l eltÃ©rÅ‘ hordÃ³alak, erÅ‘sen befelÃ© gÃ¶rbÃ¼lÅ‘ felsÅ‘ bordavÃ©gekkel, valamint az oldalfalak
kÃ¶rvonala, ami a csÃ¡klyÃ¡zÃ³ harchoz ideÃ¡lis; lÃ¡thatÃ³an nem lehet iskolahajÃ³nak minÅ‘sÃ-teni, hisza annak szÃ©les Ã©s
nem telezsÃºfolt fedÃ©lzet kell, ami helyet biztosÃ-t a gyakornokok elhelyezÃ©sÃ©re. A "Nagyezsda" szerkezete az angol
tÃ-pushoz Ã¡ll kÃ¶zelebb, nem a francia vÃ¡ltozathoz (I. PÃ©ter szerint - "ÃºjmanÃ-r"-hoz): szolÃ-d hosszirÃ¡nyÃº fedÃ©lzethajla
(relatÃ-v alacsony far- Ã©s orr kialakÃ-tÃ¡s), a fedÃ©lzet kersztirÃ¡nyÃº lejtÃ©se gyakorlatilag megfelel az elÅ‘Ã-rÃ¡soknak, ame
a mai napig megmaradtak; a "sÃ¼llyesztett" farfedÃ©lzet alatt - kÃ¶nnyÅ± fÃ©lfedÃ©lzet a lakÃ³helyisÃ©geknek: parancsnoki Ã
kÃ©tszemÃ©lyes tiszti kajÃ¼t, "emberi" a hÃ¡rom jelzÅ‘nek Ã©s a rÃ©vkalauznak, lakÃ³helyisÃ©g 25 kadÃ©t rÃ©szÃ©re; a fart
egybeÃ©pÃ-tett miniatÅ±r oldalgalÃ©riÃ¡kban raktÃ¡r Ã©s a parancsnok toilettje helyezkedett el. Az orrbÃ¡stya alatt Ã©s a
fÃ©lfedÃ©lzeten volt "az alsÃ³bb rangÃºak" lakhelye Ã©s a tÃ©gla fÅ‘zÅ‘lapÃº hajÃ³konyha. Az ilyen mÃ©retÅ± Ã©s feladatÃº h
tipikus szemÃ©lyzete: fÅ‘tiszti rangÃº parancsnok, parancsnok-helyettes, navigÃ¡ciÃ³s tiszt, hajÃ³vezetÅ‘-helyettes,
fedÃ©lzetmester, Ã¡cs, dugarozÃ³, vitorlakÃ©szÃ-tÅ‘, tÃ¼zÃ©raltiszt, kÃ©t tÃ¼zÃ©r, tÃ-z elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº Ã©s hÃ©t mÃ¡sodos
matrÃ³z, hÃ¡rom napos, Ã©s a hajÃ³szakÃ¡cs.MÃ©g abban az idÅ‘ben (1805), amikor felmerÃ¼lt a "Fecske" Ã©s a "Simeon Ã©
Anna" udvari jachtok Ã¡talakÃ-tÃ¡sa fregatt osztÃ¡lyÃº iskolahajÃ³kkÃ¡, megjelent az ismert hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mester, I. A. Amoszov
kÃ¶vetkezÅ‘ negatÃ-v tartalmÃº megÃ¡llapÃ-tÃ¡sa: hÃ¡romÃ¡rbocos fregatt-tÃ¡ csak a legalÃ¡bb 90 lÃ¡b fedÃ©lzeti hosszÃºsÃ¡g
hajÃ³t lehet Ã¡talakÃ-tani, Ã©s ezek a hajÃ³k mindÃ¶ssze 64 Ã©s 68 lÃ¡b hosszÃºak voltak (KFA HTF, 432, 1,
1311).KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp a "Nagyezsda" sem jogosult a fregatt osztÃ¡lyÃº besorolÃ¡sra (77 lÃ¡b) - csak brigg osztÃ¡lyÃ©ra.
Ugyanakkor az elÅ‘Ã¡rboc Ã¡thelyezÃ©se az orrba, a hÃ¡tsÃ³ Ã¡rboc felszerelÃ©se keresztvitorla rudakkal Ã©s latinvitorla rÃºdd
(mindez az elÅ‘Ã-rÃ¡sok ellenÃ©re), lehetÅ‘vÃ© tette hÃ¡rom Ã¡rboc elhelyezÃ©sÃ©t, Ã©s a "Nagyezsda" bÃ¡r csak miniatÅ±r, d
fregatt lett; mivel iskolahajÃ³ra volt szÃ¼ksÃ©g annak minden attribÃºtumÃ¡val, ami a teljes vitorlÃ¡zatot bemutathatta. A
vitorlÃ¡zatot Ã¡brÃ¡zolÃ³ rajzok hiÃ¡nyÃ¡ban rekonstruÃ¡lni kellett azt az elrendezÃ©si rajzon talÃ¡lhatÃ³ Ã¡rbocok elhelyezÃ©sÃ
Ã©s az orrsudÃ¡r hajlÃ¡sszÃ¶gÃ©nek pontos Ã©rtÃ©keit felhasznÃ¡lva. SegÃ-tettek azok a hajÃ³modellek, amelyeket Lamb Jam
kÃ©szÃ-tett, Ã©s most LeningrÃ¡dban, a KÃ¶zponti Hadi-TengerÃ©szeti MÃºzeumban talÃ¡lhatÃ³k; a prototÃ-pusok tervei (KFA
HTF 327); az ismert festmÃ©nyek. A vitorlÃ¡zat lehetsÃ©ges vÃ¡ltozatÃ¡nak kidolgozÃ¡sakor figyelembe vettÃ¼k azt a tÃ©nyt,
hogy 1765-ig a fregattok csak hÃ¡romszintÅ± vitorlÃ¡zatot viseltek - fÅ‘, derÃ©k Ã©s sudÃ¡rvitorlÃ¡t; az orrÃ¡rbocon Ã©s az
orrsudÃ¡ron hÃ¡rom vitorla van elhelyezve - vakvitorla, klÃ¼versegel Ã©s stagsegel; az orrÃ¡rboc alatti vakvitorla meglÃ©tÃ©t
feltÃ©telezi az a tÃ©ny, hogy a jÃ³val kÃ©sÅ‘bb Ã©pÃ-tett jachtok is viseltÃ©k, a "Fecske" (1784) Ã©s a "Simeon Ã©s Anna" (17
hÃ¡tsÃ³ Ã¡rboc a vÃ¡zlaton derÃ©k- Ã©s sudÃ¡rvitorlÃ¡t, valamint "angol tÃ-pusÃº" ferde latinvitorla-rÃºdhoz rÃ¶gzÃ-tett
csonkavitorlÃ¡t hordoz. Az angol variÃ¡ciÃ³ kivÃ¡lasztÃ¡sa a hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ ilyen tÃ-pusÃº vitorlafelszerelÃ©shez kÃ¶tÅ‘dÃ©sÃ©
magyarÃ¡zhatÃ³, az 1777. Ã©vi adatok rÃ©szletes tanulmÃ¡nyozÃ¡sa alapjÃ¡n (Szudosztrojenyije, 1981, ? 1). A rajz
tÃºlzsÃºfolÃ¡sÃ¡nak elkerÃ¼lÃ©se vÃ©gett nem tÃ¼ntettÃ¼k fel a kiegÃ©szÃ-tÅ‘ vitorlÃ¡kat - a szÃ¡rnyvitorlÃ¡kat az elÅ‘- Ã©s f
ami a hajÃ³n inkÃ¡bb oktatÃ³, mint a sebessÃ©g nÃ¶velÃ©sÃ©t szolgÃ¡lÃ³ eszkÃ¶z volt a Finn-Ã¶bÃ¶lben, pontosabban a NÃ©
torkolatÃ¡ban tÃ¶rtÃ©nÅ‘ hajÃ³zÃ¡snÃ¡l.Nem lehet nem beszÃ©lni arrÃ³l, hogy a "Nagyezsda" elnevezÃ©st nemegyszer
hasznÃ¡ltÃ¡k a hazai vitorlÃ¡s iskolahajÃ³knon 1766-tÃ³l kezdve. A "jÃ³ nevek Ã¡tadÃ¡sa nemzedÃ©krÅ‘l nemzedÃ©kre" flotta
tradÃ-ciÃ³nak megfelelÅ‘en az utolsÃ³ tÃ¶bb mint kÃ©tszÃ¡z Ã©vben a "Nagyezsda" szÃ³ hatszor jelent meg OroszorszÃ¡g Ã©s
SzovjetuniÃ³ vitorlÃ¡s iskolahajÃ³in. A legutolsÃ³ a LeningrÃ¡di Nahimov TengerÃ©szeti Iskola kis acÃ©l Gaff-schooner-e, amit
a hatvanas Ã©vekben a leningrÃ¡di KÃ¶zponti jacht-klub rendelkezÃ©sÃ©be Ã¡tadÃ¡s utÃ¡n valamilyen okbÃ³l mÃ¡skÃ©nt neve
el. Ugyanakkor kitÅ±nÅ‘ lehetÅ‘sÃ©g adÃ³dott a hiÃ¡ny betÃ¶ltÃ©sÃ©re - a SzovjetuniÃ³ megrendelÃ©sÃ©re LengyelorszÃ¡gba
elkezdÅ‘dÃ¶tt a "Dar mlodezsi" vitorlÃ¡s iskolahajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©se (Szudosztrojenyije, 1985, ? 12, 31-33. oldal), Ã©s egyet
kÃ¶zÃ¼lÃ¼k "Nagyezsda"-nak szÃ¡ndÃ©koznak elnevezni. V. P. Mitrofanov, P. Sz. MitrofanovSzudosztrojenyije, 1986, No
9.oroszbÃ³l fordÃ-totta: Kurusa SÃ¡ndor
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