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Ebben a cikksorozatban az 1666-ban Ã©pÃ¼lt Eendracht nevÃ», holland kÃ©tÃ¼tegsoros hajÃ³ rekonstrukciÃ³jÃ¡ra tett
kÃ-sÃ©rletemet kÃ¶vethetitek nyomon. Mivel a rekonstrukciÃ³val pÃ¡rhuzamosan a hajÃ³ 1:38-as mÃ©retarÃ¡nyÃº modellje Ã©s
kÃ©szÃ¼l, a cikk mellett igyekszem majd folyamatosan Ãºj, naprakÃ©sz kÃ©peket is feltÃ¶lteni a galÃ©riÃ¡ba. A tervezÃ©s Ã©
Ã©pÃ-tÃ©s rÃ©szletes technikai bemutatÃ³ja aÂ fÃ³rumban Â Ã©rhetÃµ el.

Â

BevezetÃ©s

ÂÂ

Â A Holland Aranykor

A 17. szd mÃ¡sodik fele a tengeri hadviselÃ©s Ã©s kereskedelem tÃ¶rtÃ©netÃ©nek fontos idÃµszaka EurÃ³pÃ¡ban. A VIII. Hen
Ã¡ltal a XVI. szd kÃ¶zepÃ©n alapÃ-tott, s a spanyolok legyÃµzÃ©sÃ©t kÃ¶vetÃµen a vilÃ¡gtengerek egyeduralkodÃ³jÃ¡nak szÃ¡
angol flotta versenytÃ¡rsat kapott egy kicsiny, de erÃµs kontinentÃ¡lis orszÃ¡g, Hollandia szemÃ©lyÃ©ben. Ebben az idÃµben
kezdÃµdtek az angol-holland hÃ¡borÃºk, melyek egÃ©szen a 18. szd vÃ©gig tartottak (Ã¶sszesen 4 hÃ¡borÃº). A hÃ¡borÃºk
nyomÃ¡n a hollandok sikerrel vettÃ©k fel a kÃ¼zdelmet az angolokkal szemben Ã©rdekeik Ã©rvÃ©nyesÃ-tÃ©sÃ©Ã©rt a
vilÃ¡gtengereken, megtÃ¶rve az angol hegemÃ³niÃ¡t. Ennek eredmÃ©nyekÃ©ppen a Holland Kelet-Indiai TÃ¡rsasÃ¡g
(Vereenigde Oost-Indische Compagnive, rÃ¶vidÃ-tve VOC) 1602-es alapÃ-tÃ¡sÃ¡tÃ³l kÃ¶zel kÃ©t Ã©vszÃ¡zadon keresztÃ¼l
4.700 hajÃ³val mintegy 2.5 millÃ³ tonna Ã¡zsiai Ã¡rut mozgatott meg. LegkÃ¶zelebbi vetÃ©lytÃ¡rsa, az Angol Kelet-Indiai
TÃ¡rsasÃ¡g 2.700 hajÃ³jÃ¡val mindÃ¶ssze ennek Ã¶tÃ¶dÃ©re volt kÃ©pes. Az eredmÃ©nyes kereskedelem rÃ©vÃ©n a 17. szd
Holland Aranykor (Golden Eeuw) ideje lett, mely sorÃ¡n a holland befolyÃ¡s Ã©s kultÃºra akadÃ¡lytalanul terjedhetett a
vilÃ¡gban.
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Michiel Adriaenszon de Ruyter Ã©s az Eendracht

Â

Ebben az idÃµszakban, a MÃ¡sodik Angol-Holland HÃ¡borÃº (1665-1667) alatt jÃ¡tszÃ³dott le a vitorlÃ¡s hajÃ³k tÃ¶rtÃ©netÃ©ne
legnagyobb erÃµket fÃ¶lvonultatÃ³ csatÃ¡ja, a NÃ©gynapos csata (1666 jÃºnius 1.-4.), melyben Ã¶sszesen 140 nagy hajÃ³ vett
rÃ©sz (56 angol, Ã©s 84 holland rÃ©szrÃµl). A csatÃ¡ban rÃ©szt vett holland hajÃ³k kÃ¶zÃ¼l vÃ¡lasztÃ¡som az Eendracht (rÃ©
Eendragt, jelentÃ©se: "EgysÃ©g, harmÃ³nia") nevÃµ hajÃ³ra esett, mely 1666-ban Ã©pÃ¼lt Rotterdamban. MÃ©reteiben (160 lÃ
hosszÃº, 42.5 lÃ¡b szÃ©les Ã©s 16 lÃ¡b magas) Ã©s fegyvezetÃ©ben (76/80 Ã¡gyÃº) megkÃ¶zelÃ-tette a valaha Ã©pÃ-tett
leghÃ-resebb holland vitorlÃ¡shajÃ³t, a flotta zÃ¡szlÃ³shajÃ³jÃ¡t, az 1665-ben Ã©pÃ-tett Zeven Provincient (163 lÃ¡b hosszÃº, 43
lÃ¡b szÃ©les Ã©s 16.5 lÃ¡b magas, 80 Ã¡gyÃº), mely a korszak legnagyobb holland hajÃ³ja volt, s igen sok csatÃ¡ban szerepelt
eredmÃ©nyesen. A holland flotta admirÃ¡lisa a tÃ¶rtÃ©nelem egyik leghÃ-resebb tengernagya, Michiel Adriaenszon de Ruyter
volt, akire a magyar protestÃ¡nsok a mai napig emlÃ©keznek, mivel a nÃ©metalfÃ¶ldi kormÃ¡ny megbÃ-zÃ¡sÃ¡bÃ³l 1676. februÃ
11-Ã©n kiszabadÃ-totta a magyarorszÃ¡gi ellenreformÃ¡ciÃ³ idejÃ©n koncepciÃ³s perekben elÃ-tÃ©lt, majd NÃ¡polyba
gÃ¡lyarabsÃ¡gra hurcolt 30 protestÃ¡ns tanÃ-tÃ³t Ã©s prÃ©dikÃ¡tort. TiszteletÃ©re a Debreceni ReformÃ¡tus Nagytemplom
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kertjÃ©ben emeltek emlÃ©koszlopot. Ruyter admirÃ¡lis a holland tÃ¶rtÃ©nelem egyik legnagyobb Ã©s legtiszteletremÃ©ltÃ³bb
alakja, nemcsak zsenialitÃ¡sa Ã©s katonai sikerei, de szemÃ©lye, kÃ¶zismerten hÃ-res szerÃ©nysÃ©ge, egyszerÃ»sÃ©ge, vala
pÃ©ldamutatÃ³ Ã©s mÃ©rtÃ©kletes magatartÃ¡sa miatt is (ellentÃ©tben a megÃ¡nÃ©leti botrÃ¡nyairÃ³l is hÃ-ressÃ© vÃ¡lt Lord
Nelsonnal). CsatÃ¡ba utoljÃ¡ra az idÃµkÃ¶zben javÃ-tÃ¡s alatt lÃ©vÃµ Zeven Provincien helyett az Eendracht fedÃ©lzetÃ©n ind
1676. Ã¡prilis 22-Ã©n, a franciÃ¡k ellen a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeren. Az Aogosta-i csatÃ¡ban az addig egÃ©sz Ã©ltÃ©ben sÃ©rtetlen
admirÃ¡lis mindkÃ©t lÃ¡bÃ¡t elvitte egy Ã¡gyÃºgolyÃ³, s egy hÃ©t mÃºlva, 1676. Ã¡prilis 29-Ã©n, az Eendracht fedÃ©lzetÃ©n,
SiracusÃ¡nÃ¡l belehalt a seblÃ¡zba. KivÃ¡lÃ³ admirÃ¡lis Ã©s katona volt, hÃ-res volt rÃ³la, hogy vesztett helyzetbÃµl is a lehetÃµ
legkevesebb (ember)vesztesÃ©ggel tudta kihozni a flottÃ¡t. HalÃ¡lÃ¡nak hÃ-rÃ©re a franciÃ¡k fegyverszÃ¼netet hirdettek, s az
Eendracht hazaÃºtja sorÃ¡n minden franciaorszÃ¡gi kikÃ¶tÃµben, ami mellett elhaladt a hajÃ³, dÃ-szsortÃ¼zet lÃ¶vettek
tiszteletÃ©re. 1677. mÃ¡rcius 18-Ã¡n, az amszerdami Neuwe Kerk-ben helyeztÃ©k Ã¶rÃ¶k nyugalomra.

Â

Â

Â

ForrÃ¡sok, a rekonstrukciÃ³ lehetÃµsÃ©gei

Â

A NÃ©gynapos csatÃ¡t, de Ã¡ltalÃ¡ban a kor hÃ-res hajÃ³it neves mÃ»vÃ©szek szÃ¡mtalan rajzon Ã©s festmÃ©nyen
megÃ¶rÃ¶kÃ-tettÃ©k. E mÃ»vÃ©szek kÃ¶zÃ¼l legismertebbek id. Ã©s ifj. Willem van de Velde, akik amellett, hogy tehetsÃ©ge
mÃ»vÃ©szeknek szÃ¡mÃ-tottak, nagyon pontos megfigyelÃµk is voltak. A hajÃ³krÃ³l kÃ©szÃ¼lt rajzaik szÃ¡zai mÃ©rnÃ¶ki szem
is igen Ã©rtÃ©kesek, s ma akÃ¡r mÃ¡r az interneten is szerezhetÃµ belÃµlÃ¼k mÃ¡solat a greenwich-i National Maritime Museu
bÃ³l. A festmÃ©nyek, rajzok keletkezÃ©se utÃ¡n valamivel jÃ¶ttek lÃ©tre az elsÃµ holland hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si leÃ-rÃ¡sok is, melye
legfontosabb (de korÃ¡ntsem tejesmÃ©rtÃ©kben hiteles!) elsÃµdleges forrÃ¡snak tekinthetÃµek. Az Ã©szak-holland hajÃ³Ã©pÃelÃµszÃ¶r Nicolaes Witsen 1671-ben Ã-rott "Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier" cÃ-mÃ» mÃ»ve, mÃ-g a
dÃ©li (Maaskant) Ã©pÃ-tÃ©smÃ³dot Cornelis van Yk 1697-ban kiadott mÃ»ve, a "De Nederlansche scheepsbouw-konst open
gestelt" ismerteti. A holland hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s ezek alapjÃ¡n jelentÃµsen eltÃ©rt a kor mÃ¡s, elterjedtebb hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si mÃ³dj
MÃ-g a francia Ã©s angol hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s meglehetÃµsen hasonlÃ³ volt, addig a holland hajÃ³k mÃ¡s koncepciÃ³ alapjÃ¡n
kÃ©szÃ¼ltek. Tervrajzot nem hasznÃ¡ltak, a hajÃ³kat egyetlen epÃ-tÃµmester Ã©pÃ-tette, kÃ©pletek alapjÃ¡n. A korabeli hajÃ³k
mÃ©rteinek kiderÃ-tÃ©sÃ©ben, tervrajzok hiÃ¡nyÃ¡ban a legfontosabb forrÃ¡s a kÃ©t, fentiekben emlÃ-tett hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si
szakkÃ¶nyv, valamint ezek mellett a hajÃ³k megrendelÃ©si szerzÃµdÃ©se, melyekben a megrendelÃµk minden mÃ©retre
kiterjedÃµen, tÃ¶bb 10 oldalban rÃ¶gzÃ-tettÃ©k a megrendelt hajÃ³ adatait, szinte a legprÃ³bb rÃ©szletekig. EzekbÃµl szerencs
jÃ³nÃ©hÃ¡ny fennmaradt, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a legnagyobb tÃ¡szlÃ³shajÃ³, a Zeven Provincien szerzÃµdÃ©se is, mely mintegy 2
oldalon taglalja a megrendelt hajÃ³ pontos mÃ©reteit. Ezek mellett rÃ¡nk maradtak tovÃ¡bbÃ¡ korabeli modellek is, mint pl. a
II. VilÃ¡ghÃ¡borÃºban feltehetÃµen elpusztult, de elÃµtte rÃ©szletesen felmÃ©rt Hohenzollern-modell (Heinrich Winter: Der
Hollandische Zweidecker, Hinstorff-Verlag sorozat), a VOC egyik hÃ-res hajÃ³jÃ¡nak, a Prins Willemnek a modellje
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(Herman Ketting: Prins Willem, Ein Ostindienfahrer, Hinstorff-Verlag sorozat), vagy akÃ¡r a szÃ¡zad vÃ©gÃ©nek
hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t reprezentÃ¡lÃ³, hÃ¡romÃ¼tegsoros William Rex is (Ab Hoving: William Rex, model of a 17th century
warship). Mindezeket egybevÃ©ve megÃ¡llapÃ-thatjuk, hogy rendkÃ-vÃ¼l gazdag szÃ¶veges Ã©s kÃ©pi anyag Ã¡ll
rendelkezÃ©sÃ¼nkre, ha egy klasszikus, 17. szd-i kÃ©tÃ¼tegsoros holland hajÃ³t szeretnÃ©nk rekonstruÃ¡lni.

Â

Â

Â

EmlÃ-tÃ©st Ã©rdemel mÃ©g, hogy az Ã-rÃ¡sos forrÃ¡sok nyelve Ã³holland, ami gyakran megnehezÃ-ti a rekonstruktÃµr dolgÃ¡t
mivel a nehÃ©zkes, rÃ©gies szÃ¶veg kÃ¶nnyen fÃ©lreÃ©rthetÃµ. Mindezek mellÃ© tÃ¡rsul, hogy az Ã-rÃ¡sos forrÃ¡sok Ã©s a r
maradt modellek szÃ¡mos esetben ellentmondani lÃ¡tszanak egymÃ¡snak. A Hohenzollern-modell, a korszakot leginkÃ¡bb
jellemzÃµ hajÃ³tÃ-pus modelljÃ©nek mÃ©reteinek arÃ¡nyait is egyre gyakrabban Ã©ri kritika, nem beszÃ©lve a hozzÃ¡ mellÃ©k
tÃ¶bb helyen sÃºlyosan hibÃ¡s tervrajzrÃ³l. El kell dÃ¶nteni tehÃ¡t, hogy mi az, amihez ragaszkodunk, amit hitelesnek
fogadhatunk el. Ami segÃ-tsÃ©gÃ¼nkre lehet, hogy az Ã-rÃ¡sos forrÃ¡sokbÃ³l kiderÃ¼l, hogy a korabeli hajÃ³k elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ
elÃ©g sok volt a "tÃ»rÃ©s", ami egyrÃ©szt a hajÃ³Ã©pÃ-tÃµ mester sajÃ¡t belÃ¡tÃ¡sÃ¡n, mÃ¡srÃ©szt - Ã©s fÃµleg - a rendekez
nyersanyag minÃµsÃ©gÃ©n Ã©s mennyisÃ©gÃ©n mÃºlott, Ã-gy a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s Ã-rott arÃ¡nyszabÃ¡lyaitÃ³l Ã©s a szerzÃµd
foglaltaktÃ³l gyakran szÃ¡mottevÃµen eltÃ©rtek, ha azt a szÃ¼ksÃ©g Ãºgy hozta. Ezt az Ã¡llÃ-tÃ¡st megerÃµsÃ-tik a jelenleg ak
kutatÃ¡si eredmÃ©nyek is (Ab Hoving). Ez a fajta tÃ»rÃ©s egy Ã¡tlagos hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l elÃµnyt jelenthet, de egy konk
rekonstrukciÃ³jÃ¡t a fentiek tÃ¼krÃ©ben csaknem remÃ©nytelennÃ© teszi.

Â

Â

Â

Â

Holland hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s a 17. szd-ban

Â

A 17. szd-i holland hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek 2 kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ mÃ³dja ismeretes: az Ã©szaki (amsterdamse) Ã©s a dÃ©li (rott
v kÃ¶zkeletÃ»bb nevÃ©n masskant) stÃ-lus. A kÃ©t mÃ³d kÃ¶zÃ¶tt a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gek a mÃ©retek felvÃ©telÃ©nek mÃ³djÃ¡ba
arÃ¡nyok eltÃ©rÃ©sÃ©ben, Ã©s az Ã©pÃ-tÃ©s kivitelezÃ©sÃ©ben nyilvÃ¡nultak meg. Az Ã©szaki hajÃ³k egyenes gerinccel kÃ
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Ãºn. "schell-first" eljÃ¡rÃ¡ssal, azaz a gerinc Ã©s a tÃµkÃ©k felÃ¡llÃ-tÃ¡sa utÃ¡n a palÃ¡nkok kÃ¶vetkeztek. A hajÃ³ magassÃ¡gÃ
csaknem harmadÃ¡ig, a palÃ¡nkokat kÃ¼lÃ¶nfÃ©le szerkezetekkel egymÃ¡shoz szorÃ-tva Ã©s azokat belÃ¼lrÃµl Ã¡cskapcsokk
Ã©s hasonlÃ³ szerszÃ¡mokkal Ã¶sszetartva, elkÃ©szÃ-tettÃ©k a hajÃ³ hÃ©jÃ¡t, s csak ezutÃ¡n kerÃ¼lt be az elsÃµ borda! Ezze
szemben, a dÃ©li hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©si mÃ³d esetÃ©n (mely feltehetÃµleg az Ã©szakibÃ³l fejlÃµdÃ¶tt ki), a gerinc felÃ¡llÃ-tÃ¡sa utÃ
a kÃ©t alsÃ³, speciÃ¡lis palÃ¡nk kerÃ¼lt fÃ¶l, majd a bordÃ¡k meghatÃ¡rozott sorrendben tÃ¶rtÃ©nÃµ beÃ¡llÃ-tÃ¡sa kÃ¶vetkezez
dÃ©li hajÃ³k tovÃ¡bbi ismÃ©rve, hogy nem egyenes, hanem hÃ¡trafelÃ© lejtÃµ, ferde gerinccel kÃ©szÃ¼ltek (Stuurlast), mely
nagyban nÃ¶velte kormÃ¡nyozhatÃ³sÃ¡gukat Ã©s manÃµverezÃµkÃ©pessÃ©gÃ¼ket.

Â

A hajÃ³k mÃ©reteit, felÃ©pÃ-tÃ©sÃ¼ket, valamint Ã©pÃ-tÃ©sÃ¼k mÃ³djÃ¡t mind Witsen, mind Yk munkÃ¡ja tartalmazza. A Wit
mÃ»ben talÃ¡lhatunk egy 30 oldalas leÃ-rÃ¡st egy kisebb, egyÃ¼tegsoros hajÃ³rÃ³l, korÃ¡nak kedvenc tÃ-pusÃ¡rÃ³l, a 134 lÃ¡b
hosszÃº pinasse-rÃ³l. A pinasse Ã¡tmenetet kÃ©pez a galeonok Ã©s a fregattok kÃ¶zÃ¶tt. A galleonoktÃ³l modernebb alakja
van, de szintÃ©n meglehetÃµsen kicsi, Ã©s alapvetÃµen kereskedelmi Ã©s katonai cÃ©lokat is szolgÃ¡lt. Witsen mÃ»vÃ©tÃµl e
mely meglehetÃµsen csapongÃ³ stÃ-lusÃº, nehÃ©z olvasmÃ¡ny - Cornelis Yk mÃ»ve jÃ³val mÃ©rnÃ¶kibb felfogÃ¡sÃº, olvashatÃ
mÃ». KÃ¶nyve 300 oldalon keresztÃ¼l pontrÃ³l pontra vÃ©gigkÃ¶veti a 17. szd-i holland hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s lÃ©pÃ©seit, a szabÃ¡
ismertetÃ©sÃ©vel, valamint szÃ¡mos pÃ©lda tÃ¡blÃ¡zatos felsorolÃ¡sÃ¡val. MÃ»ve hivatkozik Witsen mÃ»vÃ©re is. Ez alapjÃ¡n
megcsillan a remÃ©ny, hogy lehetsÃ©ges egy korabeli hajÃ³ rekonstrukciÃ³ja, azonban rÃ¶gtÃ¶n meg kell emlÃ-tenÃ¼nk,
hogy az 1665-1667-es szÃ©ria hajÃ³i a korÃ¡bbiaktÃ³l jÃ³val nagyobb hajÃ³k voltak, ahol az addigi szabÃ¡lyok alkalmazÃ¡sa
mÃ¡r nem volt relevÃ¡ns tÃ¶bbÃ©, a mÃ©retnÃµvekedÃ©s Ã©s a fegyverzet sÃºlyÃ¡nak nÃ¶vekedÃ©se miatt mÃ¡skÃ©pp kelle
megtervezni a testet, hogy azonos merÃ¼lÃ©s esetÃ©n is elÃ©ggÃ© stabil lehessen (Ab Hoving). A holland flotta legnagyobb
hajÃ³ja, az 1665-ben Ã©pÃ¼lt Zeven Provincien replikÃ¡ja napjainkban is kÃ©szÃ¼l, s szerencsÃ©re rekonstruktÃµrei komoly
munkÃ¡t fektettek a fizikai tÃ¶rvÃ©nyek ellenÃµrzÃ©sÃ©re, Ã-gy egy hidrosztatikai teszteken is ellenÃµrzÃ¶tt, a jelenlegi
tudÃ¡sunknak legjobban megfelelÃµ bordarajz is rendelkezÃ©sÃ¼nkre Ã¡ll (Cor Emke).

A holland hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©ssel megismerkedni szÃ¡ndÃ©kozÃ³k dolgÃ¡t tovÃ¡bb nehezÃ-thei a korabeli holland
mÃ©rtÃ©kegysÃ©grendszer, mely idÃµrÃµl idÃµre, Ã©s bizonyos idÃµkben akÃ¡r vÃ¡rosrÃ³l vÃ¡rosra is kÃ©pes volt vÃ¡ltozni. A
hosszmÃ©rtÃ©k alapja a 11-es szÃ¡mrendszer, tehÃ¡t 11 holland inch (duim) tett ki 1 holland lÃ¡bat (voet), nem pedig 12, mint
az angolszÃ¡sz terÃ¼leteken. Egyetlen kivÃ©tel a rijnlandsche voet volt, ami 12 inchet tett ki, ezzel a mÃ©rtÃ©kegysÃ©ggel a
szÃ¡zad elsÃµ felÃ©ben a rotterdami hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sben talÃ¡lkozhatunk. A 17. szd kÃ¶zepÃ©ig tehÃ¡t igen nagy kavalkÃ¡d
uralkodott a hosszmÃ©rtÃ©kek kÃ¶zÃ¶tt, mÃ-gnem a 17. szd mÃ¡sodik felÃ©tÃµl a VOC nyomÃ¡sÃ¡ra az addig csak
amszerbamban hasznÃ¡lt amsterdamer lÃ¡b lett a hivatalos mÃ©rtÃ©k. Az tehÃ¡t tudhatÃ³, hogy ha mÃ¡skÃ©ppen nem jelÃ¶lik,
akkor szÃ¡zad mÃ¡sodik felÃ©bÃµl szÃ¡rmazÃ³ szerzÃµdÃ©sekben a mÃ©retek amszterdami inch-ben Ã©s lÃ¡bban vannak me
1 amszerdami lÃ¡b metrikus mÃ©rtÃ©kkel kb. 28.3133 cm = 11 amszterdami inch.

E bevezetÃµbÃµl is lÃ¡thatÃ³ talÃ¡n, hogy izgalmas dolgok elÃ© nÃ©zÃ¼nk. A cikket a kÃ¶vetkezÃµ rÃ©szben a hajÃ³ fÃµ mÃ©
ismertetÃ©sÃ©vel folytatom.

Â

Â A hajÃ³ fÃµ mÃ©retei: a gerinc Ã©s tÃµkÃ©k

A holland hajÃ³k hossz/szÃ©lessÃ©g/magassÃ¡g adatait, mint fÃµ adatokat szerencsÃ©re ismerhetjÃ¼k a feljegyzÃ©sekbÃµl, s
ezekbÃµl majdnem minden tovÃ¡bbi mÃ©ret kiszÃ¡mÃ-thatÃ³. A hajÃ³k hosszÃ¡t a az orrtÃµke legelsÃµ Ã©s a fartÃµke leghÃ¡ts
pontjai kÃ¶zÃ¶tt mÃ©rtÃ©k. A szÃ©lessÃ©ge a legnagyobb szÃ©lessÃ©g (ez nem feltÃ©tÃ©tlen a vÃ-zvonalon van), a magass
a teljes gerinc elsÃµ pontja (ez a lejtÃµs gerinc esetÃ©n fontos) Ã©s a vÃ-zvonal fÃ¼ggÃµleges tÃ¡volsÃ¡ga.

Â

Â Az Eendracht adatai:

Hossz: 160 lÃ¡b, SzÃ©lessÃ©g: 42.5 lÃ¡b, MagassÃ¡g: 16 lÃ¡b. (A fedÃ©lkÃ¶zi tÃ¡volsÃ¡g 7.5 lÃ¡b.)

Â
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a. A gerinc

Â

3 v. 4 darabbÃ³l Ã¡ll, a vastagsÃ¡gtÃ³l fÃ¼ggÃµen. A fÃµbordÃ¡nÃ¡l nÃ©gyzet keresztmetszetÃ», elÃµre Ã©s hÃ¡trafelÃ© keske
felÃ¼lnÃ©zetben. MagassÃ¡ga oldalnÃ©zetben Ã¡llandÃ³. A gerinc hÃ¡trafelÃ© lejt. Legnagyobb szÃ©lessÃ©ge (egyben
magassÃ¡ga) a hajÃ³hossz minden 6-7 lÃ¡b hosszÃ¡ra 1 inch, ezt esetÃ¼nkben 25 inch-re vÃ¡lasztottam (lÃ¡sd a Zeven
Provincien szerzÃµdÃ©sÃ©t). LejtÃ©se a hajÃ³ teljes hosszÃ¡nak minden kerek 50 lÃ¡bÃ¡ra 1 lÃ¡b, tehÃ¡t ez 3 lÃ¡b lett. A darab
toldÃ¡sÃ¡nak hossza a magassÃ¡g 5-szÃ¶rÃ¶se, azaz 11 lÃ¡b 4 inch. HosszÃº hajÃ³ lÃ©vÃ©n, 4 darabos gerincet terveztem.

Â

b. OrrtÃµkeÂ

Â

Itt tÃ¶bbfÃ©le megoldÃ¡s lÃ©tezik, kortÃ³l fÃ¼ggÃµen. Az idÃµ haladtÃ¡val az orrtÃµkÃ©k egyre Ã©lesebb szÃ¶gben Ã¡lltak (pl
Rex), mÃ-g korÃ¡bban a hosszan elÃµrenyÃºlÃ³, csaknem negyedkÃ¶r alakÃº orrtÃµkÃ©k voltak jellemzÃµek. Yk a mÃ»vÃ©ben
tÃ¡blÃ¡zatos formÃ¡ban sorol fel jellemzÃµ adatokat, ezt a Zeven Provincien szerzÃµdÃ©sÃ©vel Ã¶sszevetve a kÃ¶vetkezÃµ
vÃ¡lasztÃ¡s szÃ¼letett: A tÃµke magassÃ¡ga (a teljes gerinc tetejÃ©nek elsÃµ pontjÃ¡tÃ³l mÃ©rve) 28 lÃ¡b, "elÃµrenyÃºlÃ¡sa" (s
ettÃµl a ponttÃ³l) 30 lÃ¡b (tehÃ¡t ez mÃ©g a rÃ©gebbi iskola). A vastagsÃ¡ga az elejÃ©n a tetejÃ©n (ez adja a gerinc keskenyed
is) a hajÃ³ hossza lÃ¡bban mÃ©rve / 10 inchben, azaz egy 160 lÃ¡b hosszÃº hajÃ³nÃ¡l 16 inch. SzÃ©lessÃ©ge (oldalnÃ©zet) a
kÃ¶zepÃ©n a vastagsÃ¡g kÃ©tszerese, azaz 32 inch, ettÃµl mind lefelÃ©, mint felfelÃ© vastagabb!!! A gerincbe Ã¡tlapolÃ¡ssal
csatlakozik, a fÃ¼ggÃµleges Ã¡tlapolÃ¡s rÃ©sz a gerincen nem szÃ¡mÃ-tandÃ³ a teljes gerinchez.

Â

c. FartÃµkeÂ

Â

SzintÃ©n tÃ¡blÃ¡zatos formÃ¡ban talÃ¡lunk pÃ©ldÃ¡kat, itt is a Zeven Provincien szerzÃµdÃ©sÃ©hez igazodtam a magassÃ¡g
megvÃ¡lasztÃ¡sÃ¡nÃ¡l. A magassÃ¡ga (a gerinc tetejÃ©nek hÃ¡tsÃ³ pontjÃ¡tÃ³l) 27 lÃ¡b, hÃ¡tranyÃºlÃ¡sa ennek hetede, kb. 4 lÃ¡
VastagsÃ¡ga nagyobb v. egyenlÃµ, mint az orrtÃµke vastagsÃ¡ga, ami erre a mÃ©retre 20 inch (tÃ¡blÃ¡zatbÃ³l). SzÃ©lessÃ©ge
(oldalnÃ©zet) a tetejÃ©n 1.25x vastagsÃ¡g, azaz 25 inch, mÃ-g az alsÃ³ tÃ¼kÃ¶r aljÃ¡n (a kerekfÃ¡k csatlakozÃ¡sÃ¡nÃ¡l) Â Ã©p
(1+1/3)x szÃ©lessÃ©g a tetejÃ©n, azaz kb. 33 inch. Az aljÃ¡n a magasÃ¡ga / 4 lÃ¡b, azaz itt 7 lÃ¡b hosszan fekszik a gerincen.Â

Â

d. A tatgerenda

Â

A tatgerenda a fartÃµke tetejÃ©hez belÃ¼lrÃµl, Ã¡tfedÃ©s nÃ©lkÃ¼l csatlakozik.Â A hajÃ³ eleje felÃ© inkÃ¡bb, lefelÃ© enyhÃ©
kifelÃ© keskenyedik. Keresztmetszete kÃ-vÃ¼l Ã©s belÃ¼l ferde, a palÃ¡nkozÃ¡snak Ã©s az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s-fedeleknek kialakÃ
megfelelÃµ nÃºtokkal (gondolom Ã©rzÃ©kelhetÃµ, milyen egyszerÃ» lehet elkÃ©szÃ-teni). A tatgerenda alakjÃ¡nak egyenes
kÃ¶vetkezmÃ©nye, hogy a hajÃ³ alsÃ³ tÃ¼kre nem sÃ-k. A kialakÃ-tÃ¡s nem olyan egyszerÃ», ezÃ©rt ez a legÃ¡ltalÃ¡nosabb
hibÃ¡ja a holland hajÃ³k modelljeinek. A tatgerenda hossza a hajÃ³ hosszÃ¡nak 2/3-3/4 rÃ©sze, korÃ¡bban inkÃ¡bb 2/3,
kÃ©sÃµbb 3/4 rÃ©szt vettek a gyakorlatban. Ã‰n a Zeven Provincien szerzÃµdÃ©sÃ©vel Ã¶sszhengban, 4 hÃ¡tsÃ³ Ã¡gyÃºnyÃ
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rendelkezÃµ hajÃ³ lÃ©vÃ©n a kettÃµ kÃ¶zÃ© vÃ¡laszotottam, Ã-gy ez 30 lÃ¡b lett. SzÃ©lessÃ©ge a gerinc szÃ©lessÃ©ge, 25 in
vastagsÃ¡ga a hajÃ³ szÃ©lessÃ©gÃ©nek fele inch-ben mÃ©rve, de legfeljebb a szÃ©lessÃ©ge, ez nÃ¡lunk Ã©ppen 21 inch.
ElÃµrehajlÃ¡sa (az Ã-vek a kÃ¶rszelet magassÃ¡ga definiÃ¡lja) a szÃ©lessÃ©g fele inchben mÃ©rve, tehÃ¡t 15 inch, lefelÃ© haj
ennek fele-harmada, a Zeven Provincien replikÃ¡bÃ³l indulva nÃ¡lam 7.5 inch lett felÃ¼l, kevesebb alul. Ennek oka, hogy
az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok alsÃ³ Ã©le vÃ-zszintesen kell majd, hogy fusson, mivel itt talÃ¡lhatÃ³ belÃ¼l a hajÃ³ egyetlen teljesen
vÃ-zszintes padlÃ³jÃº helyisÃ©ge, a Konstapelkamer.

Â

e. KerekfÃ¡k, keresztgerendÃ¡k, Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok

Â

A kerekfÃ¡k a tatgerenda vÃ©gÃ©tÃµl indulÃ³, negyedkÃ¶rÃ-v alakÃº, a fatÃµkÃ©be csatlakozÃ³ masszÃ-v darabok. VastagsÃ¡
tatgerenda vastagsÃ¡gÃ¡nak 2/3 rÃ©sze, ez itt 14 inch, mÃ-g a szÃ©lessÃ©ge ennek legalÃ¡bb kÃ©tszerese, azaz 28 inch. A
palÃ¡nkozÃ¡s vastagÃ¡sga a hajÃ³ fÃµ palÃ¡nkvastagÃ¡sÃ¡gnak (alul a fÃµbordÃ¡kon) 2/3 rÃ©sze, ez kb. 3 inch. A keresztgeren
szÃ©lessÃ©ge egyezik a bordÃ¡k gerincen mÃ©rt szÃ©lessÃ©gÃ©vel, ami 14 inch. Az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok magassÃ¡ga a fÃµfed
fÃµÃ¡rbocnÃ¡l mÃ©rt fedÃ©lzetmagassÃ¡g harmada, szÃ©lessÃ©gÃ¼k ennek 5/4 rÃ©sze, de 4 hÃ¡tsÃ³ nyÃ-lÃ¡s esetÃ©n a mÃ
del kell szorozni, vagyis a hÃ¡tsÃ³ nyÃ-lÃ¡sok szÃ©lessÃ©ge 23.5 inch. A tatgerendÃ¡ban lÃ©vÃµ nÃºt magassÃ¡ga Ãºgy adÃ³d
hogy az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s alakja ezzek a nÃºttal egyÃ¼tt Ã©ppen nÃ©gyzet.

Â

NemsokÃ¡ra jÃ¶nnek a mÃ©rtekhez tartozÃ³ kÃ©pek is...

Â
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