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Az arab ghanja
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ElnÃ©zÃ©st, hogy ezzel a cikkel megszakÃ-tom az Ã‰pÃ-tÅ‘dobozok... sorozatot. De kedves kollÃ©gÃ¡nk, HajÃ³mester egyik
kÃ¶zbeszÃ³lÃ¡sÃ¡ra (Soha nem Ã©pÃ-tenÃ©k hajÃ³modellt dobozbÃ³l!) reagÃ¡lva, (Hadd cukkoljam Å‘t egy kicsit! EgyÃ©bkÃ©n
szemÃ©lyes levÃ©lben megÃ-rtam ezzel kapcsolatos vÃ©lemÃ©nyemet.) Ãºgy lÃ¡ttam, hogy talÃ¡n akkor ideje lenne a nem
dobozbÃ³l Ã©pÃ-tÅ‘knek is valamit kÃ¼ldeni.
A tÃ-pus

A ghanja a dauk nagy csalÃ¡djÃ¡hoz tartozik. HabÃ¡r dau (Dhau, Dhow), mint hajÃ³ nem lÃ©tezett, nem lÃ©tezik. Ez egy
tipikus eurÃ³pai Ã©s angol gyÅ±jtÅ‘fogalma arab, egyiptomi Ã©s indiai hajÃ³knak, mind a latin ill. a dau vitorlÃ¡zattal, azaz
hÃ¡romszÃ¶gÅ± vagy dauvitorlÃ¡kkal â€“ amik tÃ¶bbÃ©-kevÃ©sbÃ© hasonlÃ-tottak egymÃ¡sra, mÃ©gis sok lokÃ¡lis vÃ¡ltozatba
vitorlÃ¡ztak. A legismertebbek kÃ¶zÃ¼lÃ¼k a baghalla, a sambuk Ã©s a ghanja. (Akiket a tÃ©ma jobban Ã©rdekel, azoknak
ajÃ¡nlom B. LandstrÃ¶m Ã©s W. Mondfeld kÃ¶nyveit.)

A modell

Ennek a modellnek â€“ vÃ©lemÃ©nyem szerint â€“ Ã©rdekes pÃ¡lyafutÃ¡sa van. Mert 10 Ã©vig tartott, mÃ-g elkÃ©szÃ¼lt, pedi
nehÃ©z Ã©pÃ-teni, s nem dolgoztam rajta tÃ¶bbet 300 Ã³rÃ¡nÃ¡l.A modellt mÃ©g MagyarorszÃ¡gon 1985-ben kezdtem el Ã©pÃ
Ã©s Ã©ppen a hajÃ³testtel lettem kÃ©sz.1986-ban kivÃ¡ndoroltam NÃ©metorszÃ¡gba. A kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vekben nem volt idÅ‘m
hajÃ³modellezÃ©ssel foglalkozni. A modell 1992-ig a szÃ¼leim hÃ¡zÃ¡nak padlÃ¡sÃ¡n Ã¡lmodott, amikor kihoztam Ã©s kb. 100
Ã³rÃ¡t dolgoztam rajta. VÃ©gÃ¼l is 1996-ban lett kÃ©sz.

A modellt W. zu Mondfeld kÃ¶nyve Ã©s tervrajza alapjÃ¡n Ã©pÃ-tettem 1:50 mÃ©retarÃ¡nyban, (W. zu Mondfeld: Die arabische
Dau) nÃ©hÃ¡ny mÃ³dosÃ-tÃ¡ssal.

A hajÃ³test

MielÅ‘tt folytatom, szeretnÃ©k a kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©rdÃ©sekkel foglalkozni:Festett vagy natÃºrfa? Ha festett, hogyan? Ha natÃºrfa
melyek? Mikor Ã©s miÃ©rt az egyik vagy a mÃ¡sik?Pl. a Victory modellje natÃºr fÃ¡bÃ³l? LÃ¡ttÃ¡tok az eredetit Portsmouth-ban?
Vagy a Vasa-t Stockholmban? Festett vagy natÃºr fa?HabÃ¡r a Vasa jelenleg natÃºrnak nÃ©z ki, (a sok szÃ¡z Ã©ves vÃ-z alatti
tartÃ³zkodÃ¡s, Ã©s a kÃ©sÅ‘bbi vegyszeres tartÃ³sÃ-tÃ¡s miatt egÃ©sz sÃ¶tÃ©tbarna a fa) de a sajÃ¡t idejÃ©ben nagyon is szÃ
volt.ErrÅ‘l a tÃ©mÃ¡rÃ³l mÃ©g beszÃ©lÃ¼nk.Mindenesetre a ghanja szÃ-nes (festett) volt. A FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeri vitorlÃ¡sok zÃ¶
ma is tarkÃ¡ra van mÃ¡zolva.TehÃ¡t van szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk nemes fÃ¡ra? TermÃ©szetesen nem! Vagy az anyagkÃ¶ltsÃ©geket a
egekbe akarjuk hajtani? Akkor vegyÃ¼nk drÃ¡ga nemes fÃ¡kat Ã©s fessÃ¼k kÃ©sÅ‘bb be Å‘ket?Akkor tehÃ¡t a hajÃ³test.Gerinc
orrtÃ¶ke Ã©s fartÃ¶ke egyÃ¼tt egy 4-5 mm vastag, a bordÃ¡k 3 mm-es rÃ©teges lemezbÅ‘l kifÅ±rÃ©szelve, egymÃ¡sba rakva Ã
ragasztva. (Az Ãºn. Ã¶sszerakÃ³ v. Ã¶sszeÃ©pÃ-tÅ‘ mÃ³dszer)Az egÃ©sz bordÃ¡zat fejtetÅ‘re Ã¡llÃ-tva Ã©s egy 15-20 mm vast
alapra rÃ¶gzÃ-tve.Most el lehet kezdeni a palÃ¡nkozÃ¡st 3x2 mm-es fenyÅ‘- vagy hÃ¡rslÃ©cekbÅ‘l.(Az Ã¶reg rÃ³kÃ¡k tudjÃ¡k mÃ
hogy megy ez, a vÃ©res kezdÅ‘ nyulak olvassanak sok szakirodalmat.)SzÃ©p lenne!De! Hogyan lehet a keskeny Ã©s hosszÃº
hÃ¡tsÃ³ galÃ©riÃ¡t odaerÅ‘sÃ-teni? Sehogy! KÃ©sÅ‘bb nem megy! A galÃ©ria a test rÃ©sze, vele egyÃ¼tt kell Ã©pÃ-teni! A pro
csak az, hogy ezen a rÃ©szen mÃ¡r nincsenek bordÃ¡k! Hova jÃ¶nnek akkor a palÃ¡nklÃ©cek?FelmÃ©ritek az alaplapon
(Ã©pÃ-tÅ‘lapon) az Ã¡ltÃ¼kÃ¶r helyÃ©t az utolsÃ³ borda kÃ¶zepÃ©tÅ‘l. Itt egy fÃ¼ggÅ‘leges segÃ©dlapot kell felerÅ‘sÃ-teni, am
pontosan felrajzoljÃ¡tok az Ã¡ltÃ¼kÃ¶r helyÃ©t, Ã©s odaragasztjÃ¡tok az Ã¡ltÃ¼krÃ¶t. Az Ã¡ltÃ¼kÃ¶r oldalaira tudjÃ¡tok aztÃ¡n
kifuttatni Ã©s ragasztani a palÃ¡nkokat. Ha a palÃ¡nkozÃ¡s kÃ©sz van, le lehet vÃ¡gni a lÃ©ceket az Ã¡ltÃ¼kÃ¶r elÅ‘tt, Ã©s
beragasztani az igazi tÃ¼krÃ¶t! Ã‰rtitek? (A rajzbÃ³l talÃ¡n â€“ sÅ‘t biztosan â€“ Ã©rthetÅ‘bb!)- Rajz: Gh. Galerie1 - Alaplap (sÃ
A segÃ©dlap3 - Gerinclap4 - A leghÃ¡tsÃ³ borda5 - PalÃ¡nklÃ©cek6 - Ã•ltÃ¼kÃ¶r7 - Igazi tÃ¼kÃ¶rHa a palÃ¡nkozÃ¡s a fÅ‘fedÃ©
mellvÃ©djÃ©nek a tetejÃ©ig kÃ©sz van, fal kell rakni a dÃ¶rzsfÃ¡kat.Berajzolni a vÃ-zvonalat, az alsÃ³ rÃ©szt piszkosfehÃ©rre
festeni.Ha ez megvan, lehet a modellt a gerincre Ã¡llÃ-tani, felerÅ‘sÃ-teni, Ã©s megkezdeni a felÃ©pÃ-tmÃ©nyeket. BelÃ¼l a
bordÃ¡k felsÅ‘ rÃ©szÃ©t, amik tÃºlnyÃºlnak a fÅ‘fedÃ©lzeten, ki kell tÃ¶rni vagy vÃ¡gni, a palÃ¡nkok belsÅ‘ rÃ©szÃ©t lecsiszolni
egy Ã¡lpalÃ¡nkozÃ¡st 0,6 mm-es bÃºtorfurnÃ©r csÃ-kokat ragasztani.A fÅ‘fedÃ©lzet Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sait kÃ-vÃ¼lrÅ‘l felrajzolni, kiv
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Ã©s mÃ©retre reszelni.Mivel a fedÃ©lzeti palÃ¡nkok nem a kÃ¶zÃ©pvonalhoz pÃ¡rhuzamosan futnak, hanem â€“ mint a modern
jachtoknÃ¡l â€“ pÃ¡rhuzamosan a fedÃ©lzet kÃ¼lsÅ‘ vonalÃ¡val, egyenkÃ©nt kell Å‘ket mÃ©retre szabni Ã©s beilleszteni. EzutÃ
az igazi bordÃ¡kat 2x2 mm-es lÃ©cekbÅ‘l leszabni Ã©s beragasztani Ã©s felÃ¼l a takarÃ³lÃ©ccel (Handlauf) lezÃ¡rni.EzutÃ¡n a
kajÃ¼t Ã©s a galÃ©ria fedÃ©lzeti palÃ¡nkjait beszabni Ã©s felragasztani. ElkÃ©szÃ-teni Ã©s a helyÃ©re rakni a kajÃ¼t hÃ¡tsÃ³
keresztfalÃ¡t (az elsÅ‘ keresztfalat egy bordÃ¡val egyÃ¼tt kell kivÃ¡gni), a galÃ©ria bordÃ¡it Ã©s takarÃ³lÃ©ceit.A kajÃ¼t kÃ©t
oldalfala nagyon pontos munkÃ¡t kÃ¶vetel, a 9 db furcsÃ¡n kialakÃ-tott arabos ablaka miatt. 1 mm-es rÃ©teges lemez. Ezt
csak pontos marÃ³gÃ©pen lehet, kÃ©zi lombfÅ±rÃ©sszel nem megy! (mind a kilencnek egyformÃ¡nak kell lennie!)Ã‰n
berendeztem a kajÃ¼tÃ¶t, kÃ©t koje, egy szekrÃ©ny meg egy asztal, de nem muszÃ¡j.MiutÃ¡n ez a kÃ©t oldalfal szÃ©pen
befestve a helyÃ©re van ragasztva, kÃ¶vetkeznek a fÃ©lfedÃ©lzet pallÃ³i.A hajÃ³oldalak festÃ©sÃ©t menetkÃ¶zben lehet
kivitelezni.Most mÃ©g egy kevÃ©s finom munka.A fÃ©lfedÃ©lzet kÃ©t oldalsÃ³, hÃ¡tsÃ³ Ã©s elÃ¼lsÅ‘ korlÃ¡tai 1 mm rÃ©teges
valamint 2x2 Ã©s 3x3 mm-es lÃ©cekbÅ‘l vannak Ã¶sszeragasztva. FestÃ©s utÃ¡n a helyÃ¼kre ragasztani.KormÃ¡nylapÃ¡tot a
zsanÃ©rokkal felerÅ‘sÃ-teni.A galÃ©ria takarÃ³lÃ©cÃ©n kerek fejÅ± rudak Ã¡llnak, amiket 2mm-es kerek pÃ¡lcÃ¡bÃ³l (fogpiszkÃ
Ã©s kerek fejÅ± (3 mm) dÃ-szgombostÅ±bÅ‘l lehet kÃ©szÃ-teni.A kajÃ¼t elÃ¼lsÅ‘ fala elÃ© jÃ¶n kÃ©toldalt egy-egy rÃ¶vid
futÃ³palÃ¡nk kÃ©t-kÃ©t rÃ¶vid Ã©s kÃ©t-kÃ©t hosszabb lÃ©pcsÅ‘vel, kÃ¶zÃ©pen pedig a gÃ¶rbe 3 csigÃ¡s kÃ¶tÃ©lbak a fÅ‘Ã¡
ejtÅ‘kÃ¶telÃ©nek. A hÃ¡rom ajtÃ³t felerÅ‘sÃ-teni.OldalkÃ¶tÃ©lvasakat (0,2 mm-es rÃ©zlemezbÅ‘l, rÃ©zkarikÃ¡bÃ³l) felerÅ‘sÃ-ten
oldalfalakra.Most mÃ¡r csak a 8 db. 6 fontos Ã¡gyÃº a fÅ‘fedÃ©lzeten Ã©s a 2 db. 2 fontos a fÃ©lfedÃ©lzeten van hÃ¡tra.
TermÃ©szetesen az Ã¶sszes Ã¡gyÃºkÃ¶tÃ©lzettel. 6 db. 1 fontos kÃ©zi Ã¡gyÃº (Drehbassen) a mellvÃ©den egÃ©szÃ-ti ki a
fegyverzetet. A hajÃ³test kÃ©sz.Se csÃ¶rlÅ‘ (Spill), se kapÃ¡s horgony (Stockanker) nem volt hasznÃ¡latos, estenkÃ©nt
azonban 2-3 kis, max. 1,6 m hosszÃº tÃ¶bbÃ¡gÃº horgony (Draggen) volt a fedÃ©lzeten, ill. a hajÃ³Å±rben raktÃ¡rozva.
(HasonlÃ-t a pecÃ¡s horgokra.)

Ã•rbocozat, kÃ¶tÃ©lzet, vitorlÃ¡zat

Sok tapasztalt modellezÅ‘, akik mÃ¡r jÃ³ nÃ©hÃ¡ny modern hajÃ³ szuper modelljÃ©t megÃ©pÃ-tettÃ©k, szorongÃ³ fÃ©lelemmel
bÃ¡muljÃ¡k egy hÃ¡romÃ¡rbocos vitorlÃ¡s hajÃ³ kÃ¶tÃ©lzetÃ©t, ami Ãºgy tÅ±nik, mintha Å‘rÃ¼lt pÃ³kok hÃ¡lÃ³ja lenne.ValÃ³jÃ¡b
azonban Ã©vszÃ¡zadok sorÃ¡n kifinomÃ-tott, Ã¡tgondolt, hogy ne mondjam, kiokoskodott rendszer Ã¡ll mÃ¶gÃ¶tte.HiggyÃ©tek e
ha egyszer rÃ¡jÃ¶ttÃ¶k az izÃ©re, lelkesedni fogtok egy galeon kÃ¶tÃ©lzetÃ©nek szÃ©psÃ©gÃ©Ã©rt Ã©s cÃ©lszerÅ±sÃ©gÃ©
fÃ©lelem!Azoknak, akik mÃ¡r egyszer Ã¡tkÃ¼zdÃ¶ttÃ©k magukat egy 3-4 Ã¡rbocos hajÃ³ kÃ¶tÃ©lzetÃ©n, a ghanja kÃ¶tÃ©lzete
egyenesen nevetsÃ©gesnek fog feltÅ±nni.ValÃ³ban! Itt Ã©s ott egy pÃ¡r szÃ¡l nevetsÃ©gesen vÃ©kony szÃ¡rÃ-tÃ³kÃ¶tÃ©l. Szin
hihetetlen, hogy a hatalmas szÃ©lnyomÃ¡snak â€“ ami a nagy felÃ¼letÅ± vitorlÃ¡kat terhelte â€“ ellen tudtak Ã¡llni.Sok estben a
hasznÃ¡ltak Ã¶reg, kopott vitorlÃ¡kat elÅ‘szeretettel, mert nagy viharban inkÃ¡bb a vitorla meg a kÃ¶tÃ©l szakadt, nem az Ã¡rboc
meg a palÃ¡nk tÃ¶rÃ¶tt! VitorlÃ¡t meg kÃ¶telet mindig meg lehetett foltozni, volt belÅ‘lÃ¼k tartalÃ©k!HabÃ¡r a dauk â€“ mint min
hosszvitorlÃ¡zatÃº hajÃ³ â€“ jÃ³val kemÃ©nyebben tudtak a szÃ©lre prÃ©selni, mint a keresztvitorlÃ¡zatÃºak,, tÃ¶bbnyire csak
passzÃ¡tszÃ©llel, tehÃ¡t hÃ¡tszÃ©llel vitorlÃ¡ztak.Azokon a vizeken, ahol a dauk otthon voltak Ã©s ma is vannak, ma is Ã©l a
mondÃ¡s:â€žCsak Å‘rÃ¼ltek Ã©s keresztÃ©nyek (ami valÃ³jÃ¡ban ugyanaz) vitorlÃ¡znak szÃ©l ellen.â€•A ghanjÃ¡k 2, ritkÃ¡bba
szÃ¡lÃ¡rbocot hordtak, amik meglehetÅ‘sen extrÃ©m elÅ‘re dÅ‘ltek.Ezekre voltak felhÃºzva a nagyon hosszÃº, kÃ©t vagy hÃ¡rom
darabbÃ³l Ã¶sszetoldott vitorlarudak.Mivel a fogÃ¡skÃ¶telek (ReffbÃ¤nde) teljesen ismeretlenek voltak, ezÃ©rt minden rÃºdhoz
3 db. kÃ¼lÃ¶nfÃ©le nagysÃ¡gÃº vitorla tartozott, amiket a szÃ©lerÅ‘ssÃ©gtÅ‘l fÃ¼ggÅ‘en cserÃ©lgettek.Ã•gy pl. ennÃ©l a ghan
legnagyobb vitorlafelÃ¼let (a fÅ‘rÃºd Ã©s a besan legnagyobb vitorlÃ¡ival) 306 m2 volt, a legkisebb (a fÅ‘rÃºdon a besan
legkisebb vitorlÃ¡ja) majdnem ennek tizede 36 m2, a kettÅ‘ kÃ¶zÃ¶tt sok variÃ¡ciÃ³val.Az orrÃ¡rboc, ami nem is orrÃ¡rboc,
hanem egyfajta kivetÅ‘rÃºd (Auslegerstange), ami nincs fixen felerÅ‘sÃ-tve, hanem a szÃ©lirÃ¡nytÃ³l fÃ¼ggÅ‘en a jobb vagy a
baloldalra kinyÃºlva, gerendÃ¡kon volt megkÃ¶tve. A kÃ¼lsÅ‘ vÃ©gÃ©re erÅ‘sÃ-tett blokkon keresztÃ¼l vezettÃ©k a nagyvitorla
csÃ¼csÃ¶kkÃ¶telÃ©t a fedÃ©lzetre.

Tarcsok (Stage)Sok dau egyÃ¡ltalÃ¡n nem hordott tarcsot, mert az Ã¡rbocok extrÃ©m elÅ‘re dÅ‘ltek. Ezen a ghanjÃ¡n volt egy
fÅ‘tarcs, amit kÃ©t nehÃ©z blokkal az orrtÅ‘kÃ©re erÅ‘sÃ-tettek. Ã•tmÃ©rÅ‘je megegyezett az ejtÅ‘Ã©vel. A besanÃ¡rbocnak so
tarcsa.

CsarnakokÂ ( Wanten )

Amik szintÃ©n nem csarnakok, legalÃ¡bbis az Ã©szak-eurÃ³pai Ã©rtelmezÃ©s
szerint, inkÃ¡bb oldalkÃ¶tÃ©lnek lehetne nevezni.2 vagy 3 csigÃ¡s csigasor
(Takel), ahol a futÃ³ Ã¡g alsÃ³ vÃ©ge un. pecekkel (Knebel) volt â€“ a
kÃ¶nnyebb Ã©s gyors oldhatÃ³sÃ¡g Ã©rdekÃ©ben â€“Â az oldalkÃ¶tÃ©lvasakra
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erÅ‘sÃ-tve. A latin vitorlÃ¡zatÃº hajÃ³kon a legtÃ¶bb kÃ¶tÃ©lvÃ©g pecekkel volt
valahova erÅ‘sÃ-tve. Â Â A fÅ‘Ã¡rboc 3, a besan 2 pÃ¡r csarnakkal volt
rÃ¶gzitve.

EjtÅ‘k (Fallen)

A nehÃ©z rudak Ã©s vitorlÃ¡k vastag ejtÅ‘ket kÃ¶veteltek meg. A fÅ‘ejtÅ‘ volt a dauk legvastagabb kÃ¶tele, sokszor vastagabb,
mint a fÅ‘tarcs. A dupla fÅ‘ejtÅ‘ a rÃºdtÃ³l az Ã¡rbocfejben levÅ‘ kÃ©t csigÃ¡n keresztÃ¼l vezetett lefelÃ©, ahol egy nehÃ©z
hÃ¡romcsigÃ¡s blokkbÃ³l (Kardeelblock)Ã©s egy nehÃ©z, gÃ¶rbe szolgafÃ¡bÃ³l (Knecht) Ã¡llÃ³ csigasorral volt rÃ¶gzÃ-tve. A
besanejtÅ‘ a fele volt a fÅ‘ejtÅ‘nek, ennek megfelelÅ‘en csak egy csigÃ¡val az Ã¡rbocfejben, Ã©s kisebb blokkokkal alul.Mivel a
patrÃ¡cok (Pardunen) szerepÃ©t is Ã¡tvettÃ©k, ezÃ©rt a daukon nem talÃ¡lunk patrÃ¡cot.

NyaklÃ³kÂ (Racks)

2 vagy 3 gyÃ¶ngysorbÃ³l (Korallen) Ã¡llÃ³ nyaklok az Ã¡rbocot Ã©s az ejtÅ‘kÃ¶telet (soha nem a vitorlarudat, mint az Ã©szaki
hajÃ³knÃ¡l!) Ã¶leltÃ©k kÃ¶rÃ¼l, tÃ¡volsÃ¡gtartÃ³ lÃ©cek (Schlieten) nÃ©lkÃ¼l!

A rudak nem hordtak alul nyak- ill. szarvkÃ¶telet Ã©s nyakfordÃ-tÃ³t. A fÅ‘rÃºdnak felÃ¼l volt 2 fordÃ-tÃ³ja. A vitorlÃ¡knak volt
alul egy-egy csÃ¼csÃ¶kkÃ¶telÃ¼k ( Schot ) elÃ¶l Ã©s hÃ¡tul. EgyÃ©bkÃ©nt semmi mÃ¡s futÃ³kÃ¶tÃ©lzet.

A vitorlÃ¡k (Die Segel)

A vitorlÃ¡k Ã¡ltalÃ¡ban natÃºr szÃ-nÅ±ek voltak, (kenderbÅ‘l, kÃ©sÅ‘bb lenbÅ‘l) de az elhasznÃ¡lÃ³dÃ¡stÃ³l fÃ¼ggÅ‘en kÃ¼lÃ¶nb
Ã¡rnyalatokban. A FÃ¶ldkÃ¶zi Ã©s az Arab tenger tÃ©rsÃ©gÃ©ben a szÃ-nes, festett vitorlÃ¡k is nagyon kedveltek voltak.
SÃ¡frÃ¡nysÃ¡rgÃ¡tÃ³l a vÃ¶rÃ¶sbarnÃ¡n keresztÃ¼l nÃ©ha majd egÃ©szen a feketÃ©ig, valamint csÃ-kosak, ahol az egymÃ¡s m
lÃ©vÅ‘ anyagsÃ¡vok (Bahnen) vÃ¡ltakozva fehÃ©r-piros vagy kÃ©k-piros ill. fehÃ©r-kÃ©k voltak. (Soha nem zÃ¶ld, lÃ©vÃ©n a z
prÃ³fÃ©ta szÃ-ne! ) SÅ‘t mi tÃ¶bb, sokszor a vitorlÃ¡k szÃ-ne az elhasznÃ¡lÃ³dÃ¡s miatt is kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃ¶tt egymÃ¡stÃ³l, valam
elÅ‘fordult, hogy egy szakadt vitorlÃ¡t egÃ©szen mÃ¡s szÃ-nÅ± toldalÃ©kdarabbal foltoztak meg -s Ã-gy a dÃ©lszaki lezsersÃ©g
vagy csak szÃ¼ksÃ©g - egyfajta bÃ¡jos pittoreszk megjelenÃ©st adott ezeknek vitorlÃ¡soknak. Nem beszÃ©lve arrÃ³l, hogy miutÃ¡n szabvÃ¡nyok, normÃ¡k egyÃ¡ltalÃ¡n nem lÃ©teztek (mint a kÃ©sÅ‘bbi Ã©szaki tengeri nemzeteknÃ©l, elsÅ‘sorban az
angoloknÃ¡l, franciÃ¡knÃ¡l Ã©s hollandoknÃ¡l, aki mÃ¡r 1650 Ã³ta megprÃ³bÃ¡ltak a haditengerÃ©szetben szabvÃ¡nyokat,
normÃ¡kat bevezetni) minden (kalÃ³z)kapitÃ¡ny a sajÃ¡t szakÃ¡llÃ¡ra alakÃ-tgatta a kÃ¶tÃ©lzetet, s a vitorlÃ¡zatot â€“
termÃ©szetesen az adott hajÃ³test lehetÅ‘sÃ©gein belÃ¼l.A ghanja vitorlÃ¡inak egyik sajÃ¡tossÃ¡ga, hogy az alsÃ³
lÃ¡bkÃ¶tÃ©lszegÃ©ly vagy lÃ¡bszegÃ©lykÃ¶tÃ©l (FuÃŸliek) nem volt folyamatosan a vitorla szÃ©lÃ©re varrva, hanem csak min
mÃ¡sodik varratnÃ¡l volt bandÃ¡zsolva. Itt meg kell jegyeznem, hogy a szegÃ©lykÃ¶tÃ©l varrÃ³szÃ¡lÃ¡t soha nem fÅ±ztÃ©k Ã¡t a
szegÃ©lykÃ¶tÃ©len, hanem mindig csak kÃ¶rÃ¼lvezettÃ©k, Ãºgy hogy a varrÃ³szÃ¡l a szegÃ©lykÃ¶tÃ©l meneteibe fekÃ¼dt!
CsodÃ¡lom, hogy ezt a Marjai Ã¡ltal kitalÃ¡lt marhasÃ¡got mÃ©g ennyi idÅ‘ utÃ¡n sem lehetett kiirtani! (Ha valaki ellÃ¡togat
valamelyik Ã©szaki vagy keleti fÃ¶ldkÃ¶zi tengerparti vÃ¡rosba, megnÃ©zheti az Ã¶reg vitorlÃ¡sokon!)MÃ©g egyszer a kÃ©rdÃ©
SzÃ-nes vagy natÃºr?Nagy tisztelÅ‘je vagyok Ivan Trtanj Ãºrnak (egy profi a Bodeni tonÃ¡l â€“ Museum Link:
images/stories/flamenco/ghanja/http://historische-schiffsmodelle.com/), aki Ãºgy mondja: â€žÃ‰n soha nem festem a
modelljeimet!â€•De Å‘ egy kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ osztÃ¡lya a hajÃ³modell-Ã©pÃ-tÅ‘knek, Ã©s mint egy szuper profi hajÃ³modell-Ã©pÃ-t
a vÃ©lemÃ©nyÃ©hez a maga nÃ©zÅ‘pontjÃ¡bÃ³l joga van.Engem is mindig megragad a 10-15 kÃ¼lÃ¶nfÃ©le nemes fÃ¡bÃ³l kÃ
modellek szÃ©psÃ©ge, amelyek â€“ szerÃ©ny vÃ©lemÃ©nyem szerint â€“ inkÃ¡bb Ã©pÃ-tÅ‘jÃ¼k valÃ³ban csodÃ¡latos Ã¼gye
tÃ¼relmÃ©t bizonyÃ-tjÃ¡k, mint a modellek tÃ¶rtÃ©nelmi hÅ±sÃ©gÃ©t.VÃ©lemÃ©nyem szerint azonban, ha az eredeti festett v
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modellnek is szÃ-nesnek kell lennie.Egy szÃ©pen festett modellnek is megvan a maga szÃ©psÃ©ge, Ã©s a szÃ©pen, precÃ-ze
kivitelezett faragÃ¡sok a festÃ©k vagy az aranyozÃ¡s alatt is szÃ©pek Ã©s precÃ-zek maradnak, mÃ-g egy natÃºrfÃ¡ban
kivitelezett primitÃ-v â€žkopjafaszerÅ±â€• faragÃ¡s â€“ ami termÃ©szetesen egy szÃ©kely kopjafÃ¡n megtalÃ¡lja a maga Ã©rtÃ©
modellmÃ©retben egyszerÅ±en elnagyoltnak tÅ±nik!Az Ã©rem mÃ¡sik oldala az Ã¡r! A festÃ©k olcsÃ³bb a nemesfÃ¡knÃ¡l!Egy
Victory, egy Vasa, egy galeon nemesfÃ¡bÃ³l? Brrrr! Persze, ahol a hajÃ³oldalak csak kÃ¡trÃ¡nyozva voltak, az mÃ¡s! De pl. a
Vasa palÃ¡nkjain talÃ¡lt festÃ©kpigmentek elÃ¡rultÃ¡k a kutatÃ³knak, valÃ³jÃ¡ban mennyire tarkÃ¡k voltak a korabeli hajÃ³k!
Mivel a festÃ©kek drÃ¡gÃ¡k voltak, mÃ¡r csak presztÃ-zsbÅ‘l is! (Nem voltak mÃ©g nagy kÃ©miai Ã¼zemek, amik a szÃ¡munkra
termÃ©szetes tiszta, vilÃ¡gos szÃ©p szÃ-neket olcsÃ³n elÅ‘Ã¡llÃ-tottÃ¡k volna!) Mint ahogy egy ember; aki egy olyan nadrÃ¡got
hordott, aminek egyik szÃ¡ra zÃ¶ld, a mÃ¡sik piros volt, nem bolond, hanem gazdag volt!KÃ©pek:

Â

Na ennyit a hajÃ³k tarkasÃ¡gÃ¡rÃ³l! Nem kell fÃ©lni a szÃ-nektÅ‘l!TermÃ©szetesen azokat a hajÃ³kat, amik eredetiben sem
voltak festve, a modellkÃ©nt sem szabad festeni.

Ã–sszefoglalÃ¡s

A ghanja Ã©pÃ-tÃ©se teljesen kezdÅ‘knek nem ajÃ¡nlatos, de a mÃ¡r kis gyakorlattal rendelkezÅ‘knek egy viszonylag kÃ¶nnyen
Ã©pÃ-thetÅ‘, nem drÃ¡ga Ã©s szÃ©p, egzotikus modell. Az anyagkÃ¶ltsÃ©g minimÃ¡lis, sok rÃ©sz a barkÃ¡cslÃ¡dÃ¡ban Ã¶ssze
maradÃ©kbÃ³l elkÃ©szÃ-thetÅ‘. A gerinclap meg a bordÃ¡k rÃ©teges lemez, a palÃ¡nkok olcsÃ³ fenyÅ‘ vagy hÃ¡rs lÃ©cek, bÃ¡r
jÃ¡vorbÃ³l szebb a festÃ©s alatt is. A kÃ©t Ã¡rboc kÃ©szÃ¼lhet pl. fakanÃ¡lnyÃ©lbÅ‘l, a vÃ©konyabb rudak fogpiszkÃ¡lÃ³bÃ³l Ã
fanyÃ¡rsbÃ³l. (2-3-4 mm)A kis golyÃ³k (3 mm) dÃ-szgombostÅ±rÅ‘l, az orrtÅ‘kÃ©n a nagy golyÃ³ (10-12 mm) egy fagolyÃ³ egy
barkÃ¡csboltbÃ³l.A vitorlÃ¡k egy batiszt asztalterÃ-tÅ‘bÅ‘l vannak, teÃ¡val szÃ-nezve, majd a piros csÃ-kok akrylfestÃ©kkel
festve.A kÃ¶tÃ©lzet szÃ-nezett horgolÃ³cÃ©rna.A kevÃ©s blokk elkÃ©szÃ-tÃ©se nem okoz sok gondot, de ebben a mennyisÃ©
venni se drÃ¡ga.EgyedÃ¼l az Ã¡gyÃºk kerÃ¼lnek valamibe, ha nincs esztergÃ¡d, de ennÃ©l a kevÃ©s darabszÃ¡mnÃ¡l nem hal
bele az ember.A szÃ-nezÃ©st teljesen W. Mondfeld kÃ¶nyve utÃ¡n festettem, ahol azonban megemlÃ-tik, hogy mÃ¡s szÃ-nek
is elkÃ©pzelhetÅ‘k, ( bÃ¡r zÃ¶ld soha, kÃ©k is ritkÃ¡n ) de a csÃ-kok sÃ©mÃ¡jÃ¡t lehetÅ‘sÃ©g szerint be kell tartani.

(S itt mÃ©g nÃ©hÃ¡ny megjegyzÃ©s: A rÃ©gebbi eurÃ³pai szakkÃ¶nyvek ill. szerzÅ‘k szerint a dauk a portugÃ¡l karavellÃ¡k utÃ
voltak Ã©pÃ-tve. A legÃºjabb kutatÃ¡sok szerint ez pont fordÃ-tva, volt.A dauk mÃ¡r Ã©vszÃ¡zadokkal a karavellÃ¡k elÅ‘tt
hajÃ³ztak. Lehet, hogy az eurÃ³pai Ã¶nÃ©rzetnek ez egy keserÅ± pirula, de tÃ©ny, hogy az elsÅ‘ portugÃ¡l karavellÃ¡k mind a
hajÃ³test felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©ben, mind a vitorlÃ¡zatban a daukat mÃ¡soltÃ¡k, s csak a kÃ©sÅ‘bbi karavellÃ¡kon talÃ¡lhatÃ³k
keresztvitorlÃ¡k (Carabella Redonda â€“ Kerek Karavella)Ã©szaki behatÃ¡sra. SÅ‘t mi tÃ¶bb, a FÃ¶ldkÃ¶zi tengeren kb. 1700-to
kÃ¶zkedvelt algÃ-ri, spanyol Ã©s francia sebekek is a dauktol szÃ¡rmaztak, fÅ‘leg az Ã©les vonalÃº GhanjÃ¡tol, ami mÃ¡r jÃ³val
sebekek megjelenÃ©se elÅ‘tt az Ã©szak-afrikai Ã¡llamocskÃ¡k kedvelt kalÃ³zhajÃ³i voltak. Akiket ez a tÃ©ma kÃ¶zelebbrÅ‘l
Ã©rdekel, ajÃ¡nlom B. LandstrÃ¶m kÃ¶nyveit. )
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