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There are no translations availableKedves megszÃ¡llott hajÃ³modellezÅ‘ tÃ¡rsak, Ã-gÃ©retemhez hÃ-ven folytatnÃ¡m
kÃ¶nyvbemutatÃ³mat az alÃ¡bbi mÅ±vel

Jean Boudriot - Hubert Berti: La Belle-Poule FrÃ©gate de 12 cÃ-mÅ± monogrÃ¡fiÃ¡ja

A kÃ¶nyvet a Francia HajÃ³zÃ¡stÃ¶rtÃ©neti Sorozat keretÃ©ben az A.N.C.R.E.
kiadÃ³ 1985-ben jelentette meg. A kiadvÃ¡ny lÃ©nyegÃ©ben kÃ©t rÃ©szbÅ‘l Ã¡ll.
EgyrÃ©szt magÃ¡bÃ³l a monogrÃ¡fiÃ¡bÃ³l, amely egy 115 oldalas (leginkÃ¡bb a
fÅ‘iskolai jegyzetekre hasonlÃ-tÃ³) fekete-fehÃ©r kÃ©peket Ã©s Ã¡brÃ¡kat
tartalmazÃ³ kÃ¶nyv, mÃ¡srÃ©szt pedig a tervrajzokbÃ³l.

A mÅ± sajnos eddig csak Francia
nyelven jelent meg. LefordÃ-ttatÃ¡sÃ¡ra kÃ-sÃ©rletet tettem (tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt
ez is oka annak, hogy ilyen sokÃ¡ig nem jelentkeztem), de a hivatalos
fordÃ-tÃ³ megfizethetetlennek bizonyult, a "barÃ¡ti alap" pedig kudarcot
vallott.

Mint emlÃ-tettem a kiadvÃ¡ny kÃ©t rÃ©szbÅ‘l Ã¡ll, elÅ‘szÃ¶r nÃ©zzÃ¼k az elsÅ‘ felÃ©t, a kÃ¶nyvet.

La Belle-Poule Les Fregates de 12. (A "Csinos TyÃºk" a 12 fontos
fregattok) cÃ-met viseli a kÃ¶nyv, amely, hogy folytassuk az osztÃ³dÃ¡st
szintÃ©n kÃ©t rÃ©szre bonthatÃ³, ezek:- ElsÅ‘ fejezet a 12 fontos Ã¡gyÃºkkal
felfegyverzett fregattok tÃ¶rtÃ©netÃ©t vesÃ©zi ki 1748-tÃ³l 1798-ig 59
oldalon keresztÃ¼l.- MÃ¡sodik fejezet pedig monogrÃ¡fia a Belle-Poule nevÅ±
fregattrÃ³l 54 oldalon keresztÃ¼l.A kÃ¶nyv - annak ellenÃ©re, hogy sajnos
franciÃ¡ul nem tudok - sok hasznos informÃ¡ciÃ³val szolgÃ¡lt, ez kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘
a sok Ã¡brÃ¡nak Ã©s kÃ©pnek. Az elsÅ‘ fejezet elejÃ©n - tÃ¡blÃ¡zatba szedve felsoroljÃ¡k mind a 104 db az emlÃ-tett idÅ‘szak alatt Ã©pÃ¼lt "12 fontos
fregattot" nÃ©v szerinti sorrendben, mellettÃ¼k feltÃ¼ntetve a
szolgÃ¡latban tÃ¶ltÃ¶tt idÅ‘ kezdetÃ©t Ã©s vÃ©gÃ©t, a hajÃ³ tervezÅ‘jÃ©nek nevÃ©t,
a fegyverzet adatait, Ã©s ha mÃ©g lÃ©tezik az eredeti tervrajz, akkor
annak pontos fellelÃ©si helyÃ©t. Ismertetik mÃ©g, hogy a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘
hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mÅ±helyekben hÃ¡ny darab Ã©pÃ¼lt a tÃ-pusbÃ³l, illetve az Ã©vek
sorÃ¡n mikÃ©nt alakult a vÃ-zrebocsÃ¡tÃ¡sok szÃ¡ma. A kÃ¶vetkezÅ‘ oldalakon a
szerzÅ‘pÃ¡ros bemutatja a 12 "fontos" hajÃ³k szerkezeti fejlÅ‘dÃ©sÃ©t (tÃ¶bb
eredeti tervrajz alapjÃ¡n), ezutÃ¡n kÃ¶vetkezik a hajÃ³k belsÅ‘
felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©nek taglalÃ¡sa (szintÃ©n tÃ¶bb Ã¡brÃ¡val), majd a fegyverzet Ã©s
vÃ©gÃ¼l a vÃ-zvonal alatti rÃ©zburkolat ismertetÃ©se.A mÃ¡sodik szakasz
lÃ©nyegÃ©ben a kiadvÃ¡ny tervrajzaihoz adott szÃ¶veges magyarÃ¡zat, illetve
tervek alapjÃ¡n megÃ©pÃ-thetÅ‘ hajÃ³ tÃ¶rtÃ©netÃ©nek rÃ¶vid bemutatÃ¡sa. Nos
ennÃ©l a fejezetnÃ©l elkÃ©l a francia nyelv ismerete, fÅ‘kÃ©nt azÃ©rt, mert a
jelentÅ‘sebb szÃ¶veges rÃ©szt a kÃ¶tÃ©lzet bemutatÃ¡sa teszi ki.
MindazonÃ¡ltal a tervrajzok kÃ¶zÃ¶tt tÃ¶bb is talÃ¡lhatÃ³, amely a
kÃ¶tÃ©lzettel - vitorlÃ¡zattal foglalkozik, Ã©s az ott feltÃ¼ntetett
szÃ¡mozÃ¡s alapjÃ¡n a kÃ¶nyvben beazonosÃ-thatÃ³, hogy Ã©ppen melyhez tartozik
a szÃ¶veges magyarÃ¡zat. Itt aztÃ¡n van "Ã¡tmÃ©rÅ‘ dzsungel" rendesen, tehÃ¡t
a kÃ¶tÃ©lverÅ‘gÃ©p nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen!

A tervrajzok
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A kiadvÃ¡nyhoz 22 tervrajz tartozik, amelyek nagysÃ¡ga az A3-astÃ³l - a
mÃ©retarÃ¡ny miatt - "lepedÅ‘" mÃ©retig terjed. A hajÃ³ a tervek alapjÃ¡n
elsÅ‘dlegesen 1/48-as mÃ©retarÃ¡nyban Ã©pÃ-thetÅ‘ meg, azonban a 22 tervrajz
kÃ¶zÃ¼l 1 db-ot az 1/72-es mÃ©retarÃ¡nyÃº modell elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez lehet
felhasznÃ¡lni. SÅ‘t mellÃ©kelnek egy Ã¡tvÃ¡ltÃ³ tÃ¡blÃ¡zatot, amely az 1/32-es
mÃ©retarÃ¡nyban tÃ¶rtÃ©nÅ‘ Ã©pÃ-tÃ©shez nyÃºjt segÃ-tsÃ©get.
A tervrajzok az alÃ¡bbiak szerinti nÃ©zetekben mutatjÃ¡k be a hajÃ³t:

- Hosszanti keresztmetszet (szerkezet)
- HorizontÃ¡lis vonalrajz (felÃ¼lnÃ©zet)
- VertikÃ¡lis vonalrajz (bordarajz)
- Galion Ã©s tattÃ¼kÃ¶r szerkezete
- ÃœtegfedÃ©lzet szerkezete
- FÅ‘fedÃ©lzet szerkezete
- HajÃ³test oldalnÃ©zete
- HajÃ³test elÃ¶l- Ã©s hÃ¡tulnÃ©zete
- A hajÃ³test hÃ¡rom fÅ‘ keresztmetszeti nÃ©zete (szerkezet)
- Az Ã¼teg- Ã©s fÅ‘fedÃ©lzet hosszanti metszete
- A hajÃ³test felszerelÃ©si tÃ¡rgyai (oldalpÃ¡rkÃ¡ny, kÃ¶tÃ©ljÃ¡rgÃ¡ny, korlÃ¡t, kormÃ¡ny stb.)
- CsÃ³nakok, horgonyok, Ã¡gyuk
- HajÃ³test rÃ©zborÃ-tÃ¡sÃ¡nak terve
- Ã•rbocok Ã©s vitorlarudak
- Ã•rbockosarak
- ElÅ‘Ã¡rboc vitorla- Ã©s kÃ¶tÃ©lterve keresztmetszeti nÃ©zetbÅ‘l
- FÅ‘Ã¡rboc vitorla- Ã©s kÃ¶tÃ©lterve keresztmetszeti nÃ©zetbÅ‘l
- Orr- Ã©s tatÃ¡rboc vitorla- Ã©s kÃ¶tÃ©lterve keresztmetszeti nÃ©zetbÅ‘l
- Vitorla- Ã©s kÃ¶tÃ©lterv oldalnÃ©zetbÅ‘l
- 1/72 mÃ©retarÃ¡nyÃº kÃ¶tÃ©l- Ã©s vitorlaterv oldalnÃ©zetbÅ‘l
- 1/72 mÃ©retarÃ¡nyban a kÃ¶tÃ©lzet fedÃ©lzeti lekÃ¶tÃ©si helyei
- 1/72 mÃ©retarÃ¡nyban a hajÃ³ hosszanti szerkezeti metszete, valamint horizontÃ¡lis Ã©s vertikÃ¡lis vonalrajza

Nos mint a fentiekbÅ‘l kitÅ±nik a kiadvÃ¡ny egy
francia tÃ¶rtÃ©nelmi vitorlÃ¡s modelljÃ©nek megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges
tervrajzok Ã¶sszessÃ©ge, kiegÃ©szÃ-tve a szÃ¼ksÃ©ges magyarÃ¡zatokkal Ã©s egy
rÃ¶vid tÃ¶rtÃ©neti Ã¡ttekintÃ©ssel mind a hajÃ³tÃ-pust, mind magÃ¡t a
megÃ©pÃ-tendÅ‘ hajÃ³t illetÅ‘en.

A mÅ±vet jÃ³ szÃ-vvel ajÃ¡nlom a
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bÃ¡trabb, Ã©s gyakorlattal rendelkezÅ‘ modellezÅ‘k figyelmÃ©be. Sajnos Ã¡ra hasonlÃ³an az elÅ‘zÅ‘leg bemutatott kÃ¶nyvhÃ¶z - tetemes, de mindenkÃ©ppen
megÃ©ri. FÅ‘kÃ©nt, ha arra gondolok, hogy az InternetrÅ‘l ingyenesen
letÃ¶lthetÅ‘ tervrajzok esetÃ©n az ember szembesÃ¼l a "hol nyomtassak
ekkora tervrajzot" Ã©s ha mÃ¡r sikerÃ¼lt is, akkor meg "a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘
nÃ©zetek mÃ©retei nem egyeznek egymÃ¡ssal" problÃ©mÃ¡kkal.

RÃ¡adÃ¡sul ebben az esetben tÃ©nyleg jÃ³kora Ã-vekrÅ‘l van szÃ³, amelyeknek
termÃ©szetesen minden egyes rÃ©szlete tÃ¶kÃ©letesen illeszkedik egymÃ¡shoz,
ez pedig elengedhetetlenÃ¼l szÃ¼ksÃ©ges a pontos munkÃ¡hoz. Ã‰s
tapasztalatbÃ³l mondhatom, mÃ©g a legtÃ¶kÃ©letesebb fÃ©nymÃ¡solatok sem
illeszkednek mindig egymÃ¡shoz!

A nagy hÃ¡trÃ¡ny - legalÃ¡bbis szÃ¡momra - a francia nyelv jelenti, amelyen
a kÃ¶nyvet kiadtÃ¡k, de aki jÃ³l beszÃ©li e nyelvet (Ã©s ismeri az
idekapcsolÃ³dÃ³ szakkifejezÃ©seket is) annak nem hiszem, hogy gondja
akadna. De azoknak sem kell elkeserednie, akik hozzÃ¡m hasonlÃ³an nem
beszÃ©lnek franciÃ¡ul, mert, ha rendelkeznek tapasztalattal a tÃ¶rtÃ©nelmi
vitorlÃ¡sok terÃ©n, akkor e hajÃ³ megÃ©pÃ-tÃ©se sem fog gondot okozni, mivel
a tervrajzok minden nyelven tervrajzok maradnak, azok "nyelvÃ©t" pedig
kÃ¶nnyen el lehet sajÃ¡tÃ-tani. RÃ¡adÃ¡sul az elÅ‘zÅ‘ alkalommal bemutatott
kÃ¶nyv szerzÅ‘je maga is megÃ©pÃ-tette e modellt, Ã©s azt mÅ±vÃ©ben tÃ¶bb
esetben pÃ©ldakÃ©nt is megemlÃ-ti, illetve nÃ©hÃ¡ny oldalt szentel a teljes
modell bemutatÃ¡sÃ¡nak is, Ãºgyhogy ezzel valamennyire Ã¡thidalhatÃ³ a
nyelvi nehÃ©zsÃ©g.

SzÃ³val ezek utÃ¡n nincs mÃ¡s hÃ¡tra, mint elÅ‘re, vagyis itt az idÅ‘, hogy e
tervek vÃ©gre az Ã©n kezem Ã¡ltal is materializÃ¡lÃ³djanak. Ãšgyhogy most egy
idÅ‘re elkÃ¶szÃ¶nÃ¶k Ã©s legkÃ¶zelebb mÃ¡r remÃ©nyeim szerint a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s elsÅ‘
fÃ¡zisaival jelentkezem.

Â
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