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There are no translations availableEgy hajÃ³modell rekonstrukciÃ³jÃ¡nak Ã©s Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek "oknyomozÃ¡si" tÃ¶rtÃ©nete. A
Mennyi idÅ‘ Ã©s tÃ¼relem kell egy speciÃ¡lis modell megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez?

Van vagy 30 Ã©ve, hogy megvettem BjÃ¶rn LandstrÃ¶m "Das Schiff" (A hajÃ³) c. kÃ¶nyvÃ©t. Napokig kotlottam a sok szÃ©p
szÃ-nes Ã¡bra fÃ¶lÃ¶tt. Melyiket is kellene megÃ©piteni? Great Harry, Galeere Reale, Royal Prince, Royal Sovereign , St.
Louis?
De vÃ©gÃ¼l is a 124-125 oldalon talÃ¡lhatÃ³ FlÃ¤mische Galeone 1593 vitte el a pÃ¡lmÃ¡t. CsodÃ¡latosan tarka, hogy ne
mondjam "giccses" reneszÃ¡nsz cikornyÃ¡k!

(MÃ¡r meg voltam fertÅ‘zve - a fr. sebeken Ã©s az arab ghanjÃ¡n keresztÃ¼l - a kÃ¼lÃ¶nleges, egzotikus hajÃ³k bacilusÃ¡val.
Victory-t meg Golden Hind-et mindenki Ã©pÃ-t. Ez nem leÃ©rtÃ©kelÃ©s akar lenni, csak tÃ©nymegÃ¡llapÃ-tÃ¡s. De a vilÃ¡g tele
valÃ³szÃ-nÅ±leg tÃ¶bb mint 100.000 Ã³cskÃ¡bbnÃ¡l Ã³cskÃ¡bb GH meg Victory modellel - az Ã©n kezdeti modelljeimet is
beleÃ©rtve (AzÃ³ta - akkoriban nem gondoltam volna - 6 Golden Hind-et meg 5 Victory-t Ã©pÃ-tettem megrendelÃ©sre,
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ Ã©pÃ-tÅ‘dobozokbÃ³l, habÃ¡r nekem szemÃ©lyesen a Victory egyÃ¡ltalÃ¡n nem tetszik.) MiÃ©rt nem valami
kÃ¼lÃ¶nlegeset? Igaz, hogy a pl. fr. sebek 1972-ben csak MagyarorszÃ¡gon volt ÃºjdonsÃ¡g meg egzotikus, de nem az
Ã©vszÃ¡zados tengerÃ©szeti tradÃ-ciÃ³val rendelkezÅ‘ nÃ©peknÃ©l!)

A szÃ©p szÃ-nes arÃ¡nyos rajz egy mÃ©retarÃ¡ny lÃ©cet is tartalmaz, amibÅ‘l kiderÃ¼lt, hogy ez egy szÃ©p nagy hajÃ³ lehetet
Meg voltam fertÅ‘zÅ‘dve! (Piros lÃ©c: mÃ©ter, fekete lÃ©c: lÃ¡b)
Az eredeti modell 1593-bÃ³l a madridi Museo Naval-ban talÃ¡lhatÃ³. De sajnos Ãºn. fogadalmi modell, azaz nem arÃ¡nyos.
FelfÃ¼ggesztÃ©sre kÃ©szÃ-tettÃ©k, ezÃ©rt az elÅ‘hajÃ³ tÃºl sovÃ¡ny, az oldalak Ã©s az Ã¡rbocozat tÃºl magasak. Ã•rtam a
mÃºzeumnak, kÃ¼ldtek kÃ©t fÃ©nykÃ©pet, meg a modell tÃ¶rtÃ©netÃ©t, de tervrajzzal nem rendelkeztek. TÃ¶bb hÃ³napos
levelezÃ©s mÃ¡s mÃºzeumokkal - nem lÃ©teznek rajzok!

MindkÃ©t kÃ©pbÅ‘l lÃ¡thatÃ³, hogy a modell arÃ¡nytalan, mert Ãºn. fogadalmi ill. templomi modellkÃ©nt Ã©pÃ-tettÃ©k. BÅ‘vebb
" Egy galeon rekonstrukciÃ³ja ...Â "
MiutÃ¡n akkoriban mÃ¡r 2 Golden Hind-et, egy Mayflowert, meg egy Revenge-et meg egy fÃ©lkÃ©sz francia sebeket
Ã©pÃ-tettem, nem beszÃ©lve sok mÅ±anyag modellrÅ‘l, elÃ©g nagyfiÃºnak Ã©reztem magam - mint a galeonok ismerÅ‘je - ha
mÃ¡s, akkor rekonstruÃ¡lom!
Ã“ "kÃ©kszemÅ±" naiv magabiztossÃ¡g, hogy ne mondjam fiatalos bekÃ©pzeltsÃ©g: ide nekem az oroszlÃ¡nt is, de azonnal!
(Igaz, akkor mÃ¡r rekonstruÃ¡ltam egy dunai gÃ¡lyÃ¡t, Ã•rpÃ¡d idejÃ©bÅ‘l, a rajzokat 15.000 Ft-Ã©rt adtam el, amikor a havi
fizetÃ©sem kb. 5000 Ft. volt. Ã‰rdekes szÃ¡mok nem ? FÅ‘leg nektek, akik hozzÃ¡ vagytok szokva szÃ¡zezrekben szÃ¡molni.)

Az elsÅ‘ lÃ©pÃ©s: A LandstrÃ¶m kÃ¶nyv szÃ-nes rajzÃ¡t felnagyÃ-tottam 1:50-re. (TermÃ©szetesen kÃ©zzel, rajztÃ¡blÃ¡n, kÃ¶
vonalzÃ³val, sokat szÃ¡molva, logarlÃ©cen (!), szÃ¡molÃ³gÃ©p meg mÃ¡solÃ³gÃ©p mÃ©g nem lÃ©tezett! Ã‰s a cikornyÃ¡k nÃ
Hogyan tovÃ¡bb ? Mi van a bordarajzokkal ? EgyszerÅ±!

Vettem a Hoeckel Revenge-Ã©nek a rajzait, az oldalnÃ©zetet a fÅ‘bordÃ¡nÃ¡l "elvÃ¡gtam" (mert rÃ¶videbb volt, mint a flamand),
a hÃ¡tsÃ³ rÃ©szt a fartÅ‘kÃ©nÃ©l, az elsÅ‘t az orrtÅ‘kÃ©nÃ©l a flamand oldalnÃ©zetÃ©re fektettem, a kÃ¶zÃ©pen hiÃ¡nyzÃ³ bo
utÃ¡n (PI x Nagyujj! vicc!) megrajzoltam. Nem tudom hÃ¡ny szÃ¡z Ã³rÃ¡t tÃ¶kÃ¶ltem vele! (MÃ¡s modellek Ã©pÃ-tÃ©se mellett.)
az elsÅ‘ keserÅ± csalÃ³dÃ¡s! A Revenge bordÃ¡i a Hoeckel rajzain tÃºl sovÃ¡nyak, jobban mondvaÂ

felfelÃ© nincsenek elÃ©ggÃ© behÃºzva. (HabÃ¡r M. Baker eredeti galeon rajzain is a bordÃ¡k majdnem hasonlÃ³ak, de ennek
ellentmond az Ã‰rtekezÃ©s a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©srÅ‘l 1620, ahol a bordÃ¡k felsÅ‘ fele igen csak be van hÃºzva, lÃ¡sd: 6. Ã¡bra) S
kÃ©sÅ‘bb kiderÃ¼lt, LandstrÃ¶m oldalnÃ©zetÃ©n az Å±rmÃ©lysÃ©g s ezzel egyÃ¼tt a merÃ¼lÃ©s tÃºl kevÃ©s s ezt is korrigÃ
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NÃ©hÃ¡ny szÃ¡z Ã³ra kÃºtba esett!
El is ment a kedvem tÅ‘le kÃ©t Ã©vre. (Na ja, sok mÃ¡s dolgom is volt.)

Sok Ãºj kÃ¶nyv Ã©s rajz beszerzÃ©se utÃ¡n, a mÃ¡sodik nekifutÃ¡s. A tizedik borda ÃºjrarajzolÃ¡sa utÃ¡n kiderÃ¼lt, hogy ez sem
jÃ³! SzerencsÃ©re csak kb. 100 Ã³ra veszett kÃ¡rba!
AztÃ¡n megint hosszÃº szÃ¼net.

MÃ¡r 4 Ã©ve itt Ã©ltem, amikor P. Kirsch kÃ¶nyve "Die Galeonen" a kezembe kerÃ¼lt. HurrÃ¡! (LÃ¡sd a cikkemet a kÃ¶nyvekrÅ
Nagy lelkesedÃ©ssel egybÅ‘l festettem egy perspektivikus kÃ©pet. (70x50 cm)

A harmadik nekifutÃ¡sra sikerÃ¼lt a rekonstrukciÃ³. Tartott vagy 3 Ã©vig.
BordabeosztÃ¡s, bordaszerkesztÃ©s - a vÃ-zvonal alatti rÃ©szt mÃ©lyebbre kellett venni -, Ã©s sok-sok szÃ¡molÃ¡s!
Â

OldalnÃ©zet a cikornyÃ¡kkal, hosszmetszet a berendezÃ©sekkel, sok felÃ¼lnÃ©zet, sok keresztmetszet, Ã¡rbocozat, kÃ¶tÃ©lze
vitorlÃ¡zat stb., 24 rajz 1:50-ben.
A rÃ©szletekkel nem akarlak benneteket untatni!

VÃ©gÃ¼l is sok-sok Ã©v, kutatÃ¡s Ã©s munka utÃ¡n 1997-ben kÃ©sz lettem a komplett rajzokkal, Ã©s mÃ©g tovÃ¡bbi 2 Ã©vig
rajzok "tisztÃ¡ba" rajzolÃ¡sa. (Nos, idÅ‘kÃ¶zben Ã©lni is kellett valamibÅ‘l!) ValÃ³szÃ-nÅ±leg ezt a hajÃ³t eredetiben soha nem
Ã©pÃ-tettÃ©k meg, az eredeti modell egy ajÃ¡ndÃ©k volt, amit hÅ± flamand vazallusok II. FÃ¼lÃ¶pnek ajÃ¡ndÃ©koztak. HabÃ¡
nÃ©hÃ¡ny szakirodalomban utalÃ¡sok vannak egy "Le GranÂ´GriffÃ³n" (A nagy griffmadÃ¡r) nevÅ± nagy flamand galeonra. De
ha megÃ©pÃ-tettÃ©k volna, valÃ³szÃ-nÅ±leg kb. Ã-gy nÃ©zett volna ki. A mÃ©retezÃ©se legalÃ¡bbis megfelel a korabeli adato

A rajzokkal teljesen 1999-ben lettem kÃ©sz. UtÃ¡na kÃ©szÃ-tettem egy kis tesztmodellt 1:100 -ban, a bordametszeteim
ellenÅ‘rzÃ©sÃ©re. Nagy megelÃ©gedÃ©semre minden palÃ¡nk "futott", azaz a szÃ©p Ã-velÃ©s sehol sem volt hullÃ¡mos, pÃºp
Sehol sem kellett a rajzokat korrigÃ¡lni!
Ez egyrÃ©szt azt bizonyÃ-tja, hogy az 1620-bÃ³l szÃ¡rmazÃ³ szerkesztÃ©si mÃ³dszer igazÃ¡n jÃ³, (bÃ¡r elsÅ‘ nekifutÃ¡sra
bonyolultnak lÃ¡tszik, igaz, hogy aki haragban van a matematikÃ¡val meg a geometriÃ¡val - 3. Ã©s 4.-ik hatvÃ¡nyokkal Ã©s
gyÃ¶kÃ¶kkel, valamint trigonometriÃ¡val kell szÃ¡molni - az valÃ³ban jobban teszi, ha meg sem prÃ³bÃ¡lja) mÃ¡srÃ©szt, hogy a
szÃ¡mÃ-tÃ¡saim Ã©s a szerkesztÃ©seim is jÃ³k voltak.

2004 szeptember kÃ¶zepÃ©n kezdtem neki a nagy modellnek 1:50-ben. Jelenleg (2007.11.30) 2300 Ã³rÃ¡nÃ¡l tartok. (S itt
megint kÃ¶zbeszÃ³lt a megÃ©lhetÃ©s. AzÃ³ta Ã©pÃ-tettem egy Osebergi Wikinget 1:25-ben (az Ã¶sszes szegeccsel!), kÃ©t
Victory-t, egy Rattlesnake-t, egy hÃ³nap alatt, meg egyÂ Agamemnon-t, jelenleg egy Polacker Schebecke-t (Mistycque)
Ã©pÃ-tek, valamint egy Frisia nevÅ± vitorlÃ¡s gÅ‘zhajot kell nÃ©hÃ¡ny rajzbÃ³l rekonstruÃ¡lnom, nem beszÃ©lve egy
"kirÃ¡ndulÃ¡srÃ³l" a repÃ¼lÅ‘modellÃ©pÃ-tÃ©sbe - egy ismerÅ‘s dokinak kell a magÃ¡nrepÃ¼lÅ‘gÃ©pÃ©t kb. 1 m hosszban
megÃ©pÃ-teni, s Ã-gy a Flamand megint vÃ¡rhat(ott) egy kicsit.) BecslÃ©sem szerint a kÃ©sz modell (vitorlÃ¡zattal) igencsak
3000-3200 - ha nem tÃ¶bb - Ã³rÃ¡ba fog kerÃ¼lni! De ez a modell hogy Ãºgy mondjam, hobbim! A tÃ¶bbi rÃ©szben Ã¼zlet Ã©s
megÃ©lhetÃ©s. De az eladÃ¡sra kÃ©szÃ-tett Ã©pÃ-tÅ‘dobozos modelljeimet is mindig tunnigoltam!

A vilÃ¡g telÃ-tve van, s egyre jobban tele lesz eladÃ¡sra kÃ©szÃ-tett hajÃ³modellekkel. A konkurrencia Ã³riÃ¡si. Mint minden
mÃ¡s piacon is (autÃ³, bÃºtor, ruhÃ¡zat stb.) itt is tolonganak a keleti Ã©s tÃ¡vol-keleti cÃ©gek. BÃ¡r hajÃ³modell "Ã¼zletben" az
ezeken a piacokon ajÃ¡nlott (Kelet, TÃ¡vol-Kelet, Afrika, Mauritius stb.) modellek minÅ‘sÃ©ge remÃ©nytelenÃ¼l pocsÃ©k,
dÃ¶mpingÃ¡rÃº.

A jelszÃ³: tÃ¶megtermelÃ©s olcsÃ³n, eladÃ¡s minÃ©l drÃ¡gÃ¡bban! Pl. Mauritiuson egÃ©sz csalÃ¡dok barkÃ¡csolnak hetekig,
hÃ³napokig - komoly Ã©pÃ-tÃ©srÅ‘l itt nem lehet szÃ³ - 2-3 cÃ©gnek Ã©hbÃ©rÃ©rt! ÃœdvÃ¶zlÃ¼nk benneteket az Ãºj, nemzet
kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s, az Ãºj imperializmus birodalmÃ¡ban! De ne politizÃ¡ljak. Mindenesetre az arany kÃ¶zÃ©putat, a
kompromisszumot megtalÃ¡lni - eladÃ¡sra egy modellt Ã©pÃ-teni, ami fÃ©lig-meddig hÅ± Ã©s az Ã³rabÃ©red is kijÃ¶n - nagyon
nehÃ©z.

EgyszemÃ©lyes cÃ©gkÃ©nt egyedÃ¼l hajÃ³modellezÃ©sbÅ‘l nem lehet megÃ©lni, fÅ‘leg ha valakinek a "lelkiismerete" tÃºl nag
ahhoz, hogy minden szemetet erre a vilÃ¡gra barkÃ¡csoljon drÃ¡gÃ¡n! (Akiket ez a tÃ©ma Ã©rdekel, azoknak tudok linkeket
kÃ¼ldeni, ahol megnÃ©zhetitek, hogyan nem szabad hajÃ³modelleket Ã©pÃ-teni. S a szemÃ©rmetlen Ã¡rajÃ¡nlat tabellÃ¡kat is
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lehÃ-vhatjÃ¡tok hozzÃ¡. Igaz, hogy senki nem tudja ellenÅ‘rizni, hogy valÃ³jÃ¡ban mennyit is adtak el.)

Ez a cikk gyakorlatilag a "HajÃ³(modell)testek Ã©s palÃ¡nkozÃ¡sok" harmadik rÃ©szÃ©ben ill. a "Flamand galeon Ã©pÃ-tÃ©se 1
rÃ©sz" fog folytatÃ³dni, ahol az Ã©pÃ-tÃ©s mÃ³dszereit ezen a modellen keresztÃ¼l fogjuk megtÃ¡rgyalni. VÃ©gezetÃ¼l nÃ©hÃ
pÃ©lda a rajzokbÃ³l

OlvassÃ¡tok el ehhez az Fg. Story-t is, ami a nÃ©met ismertetÅ‘nek a fordÃ-tÃ¡sa. A kÃ©sÅ‘bbiekben meg tudjÃ¡tok Ã-tÃ©lni, ho
mennyire tartottam magam az Ã©pÃ-tÃ©sben a sajÃ¡t rajzaimhoz. HabÃ¡r Ã©pÃ-tÃ©s kÃ¶zben megengedtem magamnak, hogy
ott nÃ©hÃ¡ny kisebb rÃ©szletet korrigÃ¡ljak.

MielÅ‘tt azonban a modell Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t Ã©s annak rÃ©szleteit bemutatnÃ¡m, Ãºgy gondolom, hogy elÅ‘tte mÃ©g mÃ©g megt
hajÃ³(modell)testek Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t Ã©s a palÃ¡nkozÃ¡sokat, az ez utÃ¡n kÃ¶vetkezÅ‘ cikksorozatban. UgyanÃ-gy fogok eljÃ¡rni
hajÃ³test Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek bemutatÃ¡sa utÃ¡n, ahol is a tÃ©nyleges Ã©pÃ-tÃ©s folyamatÃ¡t az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet tÃ-pusaival Ã©
szerelÃ©sÃ©vel fogom megszakÃ-tani.
Ã•zelÃ-tÅ‘Ã¼l Ã¡lljon itt nÃ©hÃ¡ny kÃ©p a modell jelenlegi Ã¡llapotÃ¡rÃ³l:

Ui.: - A modell utÃ¡n vÃ¡lasztottam magamnak nÃ¡latok a Flamenco nevet. GaleÃ³n Flamenco (sp.),Â azaz flamand galeon

(TÃ¶bben kÃ¶zÃ¼letek a Flamenco szÃ³t egy spanyol tÃ¡nccal fogjÃ¡tok azonosÃ-tani, ami teljesen jogos, de hogy egy
spanyol tÃ¡nc hogyan kapta a nevÃ©t egy 1000 kilomÃ©terre keletebbre Ã©lÅ‘ nemzetisÃ©grÅ‘l (Flamand, Flamme, FlÃ¤me,
flÃ¤misch, Flamenco ), azt a tÃ¶rtÃ©nÃ©szekre kell bÃ-znom. (HabÃ¡r nyilvÃ¡nvalÃ³an van valami Ã¶sszefÃ¼ggÃ©s, hiszen an
idejÃ©n a jelenlegi Hollandia Ã©s Belgium nagy rÃ©sze spanyol tartomÃ¡ny volt.)
Mint ahogy azt is, hogy egy fÃ¶ldkÃ¶zi-tengeri hajÃ³tÃ-pus, a Polacker Ã©s a kÃ©sÅ‘bbi Polacker-Schebecke hogyan kapta a
nevÃ©t egy Keleti-tenger mellett fekvÅ‘ orszÃ¡grÃ³l, nevezetesen LengyelorszÃ¡grÃ³l (Polen). Gyerekkoromban Ã©s mÃ©g
sokÃ¡ig kÃ©sÅ‘bb is a Tatai szÅ‘nyeggyÃ¡rat csak PolÃ¡k gyÃ¡rnak hÃ-vtÃ¡k, mert az egykori tulajdonosa lengyel volt.Â De
alighanem ezeket az etimolÃ³giai elmÃ©lkedÃ©seket nyugodtan meghagyhatjuk a tÃ¶rtÃ©nÃ©szeknek Ã©s a nyelvÃ©szeti
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 19 September, 2019, 02:33

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

kutatÃ³knak.)

A flamand galeon Ã©pitÃ©sÃ©rÃ¶l aÂ szeibel.makettblog.hu link alatt lehet olvasni.

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 19 September, 2019, 02:33

