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There are no translations availableEgy galeon rekonstrukcioja egy autentikus mÃºzeumi modell utÃ¡n. Museo Naval
Madrid 1:50

KirÃ¡lyhÅ± flamand vazallusok 1593-ban az akkori spanyol kirÃ¡lynak, II. FÃ¼lÃ¶pnek egy szÃ©p hajÃ³modellt ajÃ¡ndÃ©koztak,
ami jelenleg a madridi Museo Naval-ban talÃ¡lhatÃ³. A modell a korszak legjelentÅ‘sebb hajÃ³tÃ-pusÃ¡t Ã¡brÃ¡zolja.

HabÃ¡r a modell a szakirodalomban Ã©s a mÃºzeum leltÃ¡rlistÃ¡jÃ¡n a galeone megjelÃ¶lÃ©st hordozza, tulajdonkÃ©ppen inkÃ¡
egy lassÃºjÃ¡rÃ¡sÃº, nehÃ©zkes karracke Ã©s egy karcsÃº, fordulÃ©kony hadigaleon keverÃ©ktÃ-pusa.

A karracke-tÃ³l a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz mellvÃ©djÃ©nek felfelÃ© futÃ³, fokozat nÃ©lkÃ¼li, szÃ©p hosszÃº tÃ¶retlen Ã-velÃ©sÃ©t Ã¶rÃ
nem a karracke-ra jellemzÅ‘ elÅ‘re kinyÃºlÃ³ elÅ‘bÃ¡styÃ¡jÃ¡t. A galeontÃ³l ellenben a karcsÃºbb formÃ¡t, a jellemzÅ‘, elÅ‘renyÃºl
galliont, a tÃ¶kÃ©letesebb vitorlÃ¡zatot Ã©s jobb manÅ‘verezÅ‘kÃ©pessÃ©gÃ©t.
Sajnos a madridi modell nem arÃ¡nyos. "Votivschiff"-kÃ©nt, azaz fogadalmi ill. templomi modellkÃ©nt lett Ã©pÃ-tve, azaz
felfÃ¼ggesztÃ©sre.
HosszirÃ¡nyban szÃ©pen arÃ¡nyosan van kialakitva, de az oldalfalak Ã©s az Ã¡rbocok arÃ¡nytalanul magasak, az elÅ‘hajÃ³ tÃºl
keskeny Ã©s kicsi, mindez persze azÃ©rt, hogy a szemlÃ©lÅ‘ alulrÃ³l arÃ¡nyosnak lÃ¡ssa a modellt.
Az oldalfalak reneszÃ¡nsz stÃ-lusÃº dÃ-szÃ-tÃ©se egyszerÅ±en pÃ¡ratlan! Sokkal dekoratÃ-vabb, mint az angol galeonok
geometrikus festett mintÃ¡zata (Revenge, Elisabeth Jonas), szebben Ã©s filigrÃ¡nabban kiviteleztÃ©k, mint az Ãºn. stockholmi
galeonnÃ¡l. Az eredeti modellnÃ©l az oldalfalak festve vannak. Csak a hosszÃº galÃ©ria oldalai faragottak. Tapasztalt
modellÃ©pÃ-tÅ‘knek ajÃ¡nlatos az oldalmotÃ-vumokat is faragÃ¡ssal ill. plasztikusan Ã¡brÃ¡zolni.

A modell kÃ¶tÃ©lzete itt-ott kÃ¡rosodott Ã©s szakÃ©rtelem nÃ©lkÃ¼l javÃ-tottÃ¡k, ezÃ©rt meglehetÅ‘sen tarka, nem egÃ©szen
Az Ã¡rbocozat, - a spriet (felsÅ‘ orrÃ¡rboc), elÅ‘- ,fÅ‘- , besan - Ã©s bonaventura Ã¡rbocokkal - arra utal, hogy a modell korÃ¡nak
egy nagy hajÃ³jÃ¡t Ã¡brÃ¡zolja.
Mint mÃ¡r emlÃ-tettem, a modell nem arÃ¡nyos. A rekonstrukciÃ³ a modell alapjÃ¡n azonban egy olyan hajÃ³t kÃ-vÃ¡nt
Ã¡brÃ¡zolni, amelynek mÃ©retei egy korabeli galeonnak megfelenek.

Sajnos mÃ©g utalÃ¡sokat sem talÃ¡ltam arra vonatkozÃ³lag, hogy a modell Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek idejÃ©n egy neki megfelelÅ‘ igazi
hajÃ³t is Ã©pÃ-tettek-e. NÃ©hÃ¡ny szakirodalom emlÃ-tÃ©st tesz egy "Le GranÂ´Griffon" (A nagy GriffmadÃ¡r) nevÅ± nagy
flamand hajÃ³rÃ³l, valamint lÃ©tezik nÃ©hÃ¡ny, a tengerfenÃ©krÅ‘l kiemelt Ã¡gyÃº, amelyek Ã¡llÃ-tÃ³lag egy a spanyol ArmadÃ¡
tartozÃ³, azonos nevÅ± flamand galeonhoz (ill annak elsÃ¼llyedt roncsÃ¡hoz) tartoznak. Hogy ez a modellel megegyezÅ‘
lenne, arra sajnos hiÃ¡nyzik a bizonyÃ-tÃ©k.

Ennek ellenÃ©re a modell egy hajÃ³t Ã¡brÃ¡zol, aminek a tÃ-pusÃ¡t a flamand idÅ‘sebb Pieter Brueghel, szÃ¡mtalan rajzÃ¡n Ã©s
festmÃ©nyÃ©n - ha kevesebb dÃ-szÃ-tÃ©ssel is - szakÃ©rtÅ‘kÃ©nt Ã©lethÅ±en mutatja meg.

A fontosabb forrÃ¡sok:

"Abhandlung Ã¼ber den Schiffsbau um 1620" - Ã‰rtekezÃ©s a hajoÃ©pitÃ©srÃ¶l 1620
CÃ-m nÃ©lkÃ¼li anonym angol kÃ©zirat. (Egyes szakÃ©rtÃ¶k ezt is Matthew Bakernek tulajdonÃ-tjÃ¡k)

"A Ship is a concave Body ..." - A hajÃ³ egy konkÃ¡v test ... (Ã-gy kezdÅ‘dik) W. Salisbury feldolgozÃ¡sa
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"Mallung nach dem Hauptspant" - MÃ©retezÃ©s a fÃ¶borda alapjÃ¡n - Matthew Baker

"A Treatise on Rigging 1620" - KÃ¶tÃ©lzet - anonym, W. Salisbury Ã¡tdolgozÃ¡sa

"The SeamanÂ´s Dictionary " - A tengerÃ©sz szÃ³tÃ¡ra (lexikona) - Sir H. Mainwaring

Pieter Breughel hajoÃ¡brÃ¡zolÃ¡sai

Egy flamand galeon modellje - galÃ©ria nÃ©lkÃ¼l - Musee de la Marine - Paris

-

A modell "GroÃŸer LÃ¼becker Adler " - a Nagy lÃ¼becki sas - amirÅ‘l ugyan azt Ã¡llÃ-tjÃ¡k, hogy egy nagy Hansa Kogge - ami
igencsak kÃ©rdÃ©ses, mert az igazi koggÃ©k korszaka 1530 kÃ¶rÃ¼l mÃ¡r rÃ©g lejÃ¡rt, Ã©s tkp. mÃ¡r semmi kÃ¶ze sincs az Ã
Hansa KoggÃ©khoz, de ennek Ã©pÃ-tÃ©se volt a Hansa szÃ¶vetsÃ©g utolsÃ³ kÃ-sÃ©rlete idÅ‘kÃ¶zben ugyancsak lecsÃ¶kken
hegemÃ³niÃ¡jÃ¡nak megmentÃ©sÃ©re, - Ã©s igencsak nagy hasonlosÃ¡got mutat flamand karrackokkal Ã©s galeonokkal. Deutsches Museum, MÃ¼nchen Ã©s Deutsches Schiffartmuseum, Bremenhafen.

Ez a modell 1:25- ben van Ã©pitve, azaz majdnem 3 m hosszÃº:

SzÃ¡mtalan szakkÃ¶nyv

Â FÃ¶ mÃ©retek :

Â
Â M 1:1 (m)
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Â M 1:50 (mm)

Â Legnagyobb vagy teljes hossz (orrÃ¡rboccal Ã©s papagÃ¡jrÃºddal)
Â 67,50
Â 1350

Â Legnagyobb hossz (hajÃ³test)
Â 56,25
Â 1125

Â TÅ‘kÃ©k kÃ¶zÃ¶tti levetÃ-tett hossz
Â 42,90
Â 858

Â VÃ-zvonalhossz
Â 40,00
Â 800

Â Az egyenes gerinc hossza
Â 32,25
Â 645

Â Legnagyobb szÃ©lessÃ©g (a fÅ‘bordÃ¡n)
Â 12,00
Â Â 240

Â SzÃ©lessÃ©g Ã©s gerinchossz arÃ¡nya
1:2,688

Â Å±rmÃ©lysÃ©g
Â 5,00
Â 100

Â MagassÃ¡g a gerinc aljÃ¡tÃ³l a fÅ‘Ã¡rboc zÃ¡szlÃ³gombjÃ¡ig
Â 56,00
Â 1120

Â A fÅ‘vitorlarÃºd hossza
Â 30,00
Â 600

Â
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