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Â A â€žPeregrine Galleyâ€• befejezÃ©se utÃ¡n valami egyszerÅ±bb, rÃ¶videbb idÅ‘ alatt elkÃ©szÃ-thetÅ‘ makettre gondoltam.
vÃ¡lasztÃ¡s egy kis egyÃ¡rbocos vitorlÃ¡s a bermuda szlÃºpra esett.
MÃ¡r rÃ©g Ã³ta fontolgattam egy ilyen kisebb hajÃ³ megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t, tetszett a formÃ¡ja Ã©s Ã©rdekesnek
talÃ¡ltam a tÃ¶rtÃ©nelmÃ©t is.

RÃ¶viden egy pÃ¡r szÃ³ a szlÃºp eredetÃ©rÅ‘l, felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡rÃ³l:

A hajÃ³ szÃ¼letÃ©se a BermudÃ¡kon Ã©lÅ‘ kolÃ³niÃ¡khoz kÃ¶thetÅ‘, ahol a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s a XVII szÃ¡zadban fontos iparÃ¡gn
szÃ¡mÃ-tott. Az itt gyÃ¡rtott hajÃ³k elÅ‘szÃ¶r fÅ‘leg az amerikai partokon megtalÃ¡lhatÃ³ angol gyarmatokkal folytattak intenzÃ-v
kereskedÃ©st, de kÃ©sÅ‘bb eljutottak Nyugat-IndiÃ¡ba Ã©s vÃ©gÃ¼l EurÃ³pÃ¡ba is. A fÅ‘ kereskedelmi cikkek kÃ¶zÃ© tartozot
pÃ¡linka, bor, kakaÃ³ Ã©s gabona. A kereskedelemmel jÃ¡rÃ³ jÃ³lÃ©t mÃ©g jobban rÃ¡irÃ¡nyÃ-totta a figyelmet a hajÃ³gyÃ¡rtÃ¡s
fontossÃ¡gÃ¡ra Ã©s Ã-gy a XVIII. szÃ¡zadban az itt gyÃ¡rtott hajÃ³k mennyisÃ©ge mÃ¡r elÃ©rte az 1000 db-ot! A gyÃ¡rtÃ¡s alapj
a szigeteken talÃ¡lhatÃ³ bermuda cÃ©drus (Juniperus bermudiana) szolgÃ¡lt. Ez a kÃ¼lÃ¶nleges fa alacsony sÅ±rÅ±sÃ©gÅ±,
kÃ¶nnyÅ±, de nagy szilÃ¡rdsÃ¡gÃº Ã©s ugyan akkor nagyon jÃ³l ellenÃ¡ll a tengervÃ-z korhasztÃ³ hatÃ¡sÃ¡nak. A hajÃ³test
Ã¶blÃ¶s kikÃ©pzÃ©se Ã©s a sekÃ©ly Ã¡llandÃ³ ballaszt miatt ezek a hajÃ³k mÃ©retÃ¼khÃ¶z kÃ©pest viszonylag sok terhet tud
elvinni, ami igen gazdasÃ¡gossÃ¡ tette a felhasznÃ¡lÃ¡sukat. JÃ³l â€žÃ¡lltÃ¡kâ€• a tengert akÃ¡r part menti, akÃ¡r nyÃ-ltvÃ-zi
hajÃ³zÃ¡snÃ¡l is. A hatalmas hosszanti vitorlÃ¡k nagyon manÅ‘verkÃ©pessÃ© Ã©s gyors jÃ¡rÃ¡sÃºvÃ¡ tettÃ©k a viszonylag kÃ¶n
hajÃ³kat. Erre a jÃ³ tulajdonsÃ¡gÃ¡ra felfigyelve hamar nÃ©pszerÅ±vÃ© vÃ¡lt a kalÃ³zok kÃ¶rÃ©ben Ã©s Ã-gy elÅ‘szeretettel
hasznÃ¡ltÃ¡k portyÃ¡zÃ¡saik sorÃ¡n. Ilyen hajÃ³ja volt tÃ¶bbek kÃ¶zt a hÃ-rhedt kalÃ³znak Fekete SzakÃ¡ll-nak (Edward Teach)
is. A hajÃ³tÃ-pus az 1700-as Ã©vek vÃ©gÃ©re Ã©rte el fÃ©nykorÃ¡t, mikor is elÅ‘szeretettel hasznÃ¡ltÃ¡k 8-12 Ã¡gyÃºval felsze
kÃ¶nnyÅ± partvÃ©delmi cÃ©lokra.

Az 1800-as Ã©vek elejÃ©re a kalÃ³ztanyÃ¡kat lassan felszÃ¡moltÃ¡k Ã©s a tÃ-pus gyÃ¡rtÃ¡sa is lassan hanyatlani kezdet, Ã©s i
Ã¡tadta helyÃ©t mÃ¡s Ãºjabb hajÃ³fajtÃ¡knak.

{mospagebreak title=2. rÃ©sz}

A makett kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l:
KiindulÃ¡si alapnak Fredrik Henrik af Chapman kÃ¶nyve az Architectura Navalis Mercatoria szolgÃ¡lt. Az ebben talÃ¡lhatÃ³
rajzot nagyÃ-tottam fel 1:48 mÃ©retarÃ¡nyÃºra Ã©s nyomtattam ki. SzerencsÃ©mre a rajz tartalmazza az Ã¡rbocokat Ã©s a
vitorlarudakat is. Ã•gy azok viszonylag kÃ¶nnyen mÃ©retezhetÅ‘vÃ© vÃ¡ltak

A gerinc Ã©s a bordÃ¡zat 5mm-es rÃ©tegelt lemezbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt, a lÃ¡thatÃ³ rÃ©szeken diÃ³fÃ¡t hasznÃ¡ltam.

A kÃ©sz gerinc a rÃ¡ragasztott diÃ³ rÃ©sszel.

KÃ©t borda a hajÃ³orr rÃ©szÃ©rÅ‘l Ã©s a kormÃ¡nylapÃ¡t.
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A gerincbe beragasztottam a bordÃ¡kat, Ã©s vÃ©kony rÃ©tegelt lemezbÅ‘l felragasztottam a fedÃ©lzetet.

A hajÃ³orr rÃ©szÃ©nÃ©l a bordÃ¡k kÃ¶zÃ© balsa fÃ¡bÃ³l betÃ©teket ragasztottam, hogy kÃ¶nnyebben felragaszthatÃ³ legyen a
palÃ¡nkozÃ¡s.

A hajÃ³tat ablakait elkÃ©szÃ-tettem majd fehÃ©rre festÃ©s utÃ¡n beÃ©pÃ-tettem a helyÃ¼kre.

Mivel a kettÅ‘s palÃ¡nkozÃ¡s hÃ-ve vagyok, Ã-gy a belsÅ‘ â€žvakpalÃ¡nkotâ€• balsa-bÃ³l elkÃ©szÃ-tettem Ã©s felraktam. A bals
viszonylag nehezen alakÃ-thatÃ³, viszont puhasÃ¡ga miatt kÃ¶nnyen Ã©s hamar felcsiszolhatÃ³.

A hÃ©zagokat folyÃ©kony fÃ¡val kijavÃ-tottam, majd a felcsiszolÃ¡s utÃ¡n bejelÃ¶ltem az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sokat.

EzutÃ¡n kÃ¶vetkezet a fedÃ©lzeti hajÃ³padlÃ³ felrakÃ¡sa. A faanyag â€žlimeâ€• fa, mÃ-g a rÃ¶gzÃ-tÅ‘ csapok bambuszbÃ³l lette
hÃºzva. A csaphelyek bejelÃ¶lÃ©se utÃ¡n Ã¡tfÃºrtam 0,7 mm-es fÃºrÃ³val Ã©s beragasztottam a csapokat. a ragasztÃ³
szÃ¡radÃ¡sa utÃ¡n a felesleget fogÃ³val lecsipkedtem, majd az egÃ©szet felcsiszoltam. A deszka kÃ¶zi tÃ¶mÃ-tÅ‘anyag
imitÃ¡lÃ¡sa vÃ©gett a deszkÃ¡k Ã©leit puha grafitceruzÃ¡val befeketÃ-tettem.

FotÃ³ egy mÃ¡sik nÃ©zetbÅ‘l.

A kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s fÃ©lig felrakva. A rÃ¶gzÃ-tÅ‘ csapok itt is a mÃ¡r jÃ³ bevÃ¡lt bambuszbÃ³l kÃ©szÃ¼ltek.

BelÃ¼lre is felkerÃ¼lt a diÃ³faborÃ-tÃ¡s, majd kÃ¼lÃ¶nfÃ©le durvasÃ¡gÃº csiszolÃ³papÃ-rral felcsiszoltam az egÃ©szet.

FelkerÃ¼ltek a dÃ¶rzsfÃ¡k Ã©s a korlÃ¡tfÃ¡k.

Egy felvÃ©tel hÃ¡tsÃ³ nÃ©zetbÅ‘l, ahol jÃ³ lÃ¡thatÃ³ a tattÃ¼kÃ¶r is.

Lassan felkerÃ¼lt a tÃ¶bbi rÃ©sz is, mint a terpesztÅ‘ pÃ¡rkÃ¡nyok, a horgonydaru, a kÃ©zi Ã¡gyÃºk tartÃ³ oszlopai Ã©s a kÃ¶tÃ
rÃ¶gzÃ-tÅ‘ bakok. A fedÃ©lzetre felkerÃ¼lt a vÃ-zmeder gerenda (a vÃ-z levezetÅ‘ nyÃ-lÃ¡sokkal) illetve a kÃ¶tÃ©lfogÃ³ szegek
pÃ¡rkÃ¡nyai.

Egy mÃ¡sik nÃ©zetbÅ‘l.
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Nagy hÃ-ve vagyok a mindenfÃ©le praktikus segÃ©deszkÃ¶zÃ¶k kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nek. Ezekkel sokszor kÃ¶nnyebbÃ©, egyszer
tehetjÃ¼k a munkÃ¡nkat. Egyszer kell csak legyÃ¡rtani Ã©s utÃ¡na sokszor hasznÃ¡lhatÃ³ak. Ezzel a rÃ¶gzÃ-tÅ‘ szerkezettel a
fedÃ©lzeti rÃ¡csok keretÃ©nek Ã¶sszeragasztÃ¡sÃ¡t kÃ¶nnyÃ-thetjÃ¼k meg. A szorÃ-tÃ³ jÃ³l tartja a kis fadarabokat, amÃ-g
megkÃ¶t a ragasztÃ³.

UtÃ¡na Ã¶sszeillesztve a kÃ©t felet kÃ©szre ragaszthatjuk a keretet is.

A keretekbe bekerÃ¼ltek a rÃ¡csok is.

Az Ã¶sszeragasztott rÃ¡csok szÃ©leit marÃ³val kÃ¶rbemartam, a felsÅ‘ sÃ-kjÃ¡t enyhÃ©n domborÃºra csiszoltam, majd az
egÃ©szet erÅ‘sen higÃ-tott diÃ³ pÃ¡ccal Ã¡tkentem. (Szeszes pÃ¡cot hasznÃ¡lok, mert ez nagyon gyorsan pÃ¡rolog Ã©s Ã-gy nin
ideje annyira megdagadni a szÃ©pen felcsiszolt fa rostjainak.)

KÃ¶zben elkÃ©szÃ¼ltek a fedÃ©lzeti ajtÃ³k is.

KÃ©szÃ-tettem kÃ©t vÃ-zpumpÃ¡t is.

Valamint egy kompasz szekrÃ©nyt (szÃ©p fÃ©nyes rÃ©z gombokkal) Ã©s egy fel Ã©s oldalra nyithatÃ³ fedÃ©lzeti lejÃ¡rÃ³t is.

A horgonykÃ¶tÃ©l fel csÃ¶rlÅ‘zÃ©sÃ©hez vÃ-zszintes kÃ¶tÃ©lcsÃ¶rlÅ‘t hasznÃ¡ltak. Ennek az elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez meglepÅ‘
gÃ©pekre volt szÃ¼ksÃ©g. (Eszterga, Ã©s marÃ³gÃ©p osztÃ³fejjel.) De aztÃ¡n vÃ©gÃ¼l elkÃ©szÃ¼lt ez is.

Az Ã¡rboc elÅ‘tt elhelyezkedÅ‘ kÃ¶tÃ©lfogÃ³ pad, a kÃ¶tÃ©lfogÃ³ szegekkel.

A kormÃ¡nylapÃ¡t a zsanÃ©rokkal.

Az Ã¡rbocot Ã©s a sudÃ¡r szÃ¡rt is termÃ©szetesen diÃ³fÃ¡bÃ³l esztergÃ¡ltam.

A gaffrÃºd Ã©s a bummfa is diÃ³bÃ³l kÃ©szÃ¼lt, csak az elkÃ©szÃ-tÃ©s utÃ¡n Ã©ben pÃ¡ccal feketÃ©re szÃ-neztem.

A vitorlarudak, a kitolhatÃ³ szÃ¡rnyvitorla rudakkal.

A fÅ‘Ã¡rboc utÃ¡n az orrÃ¡rboc elkÃ©szÃ-tÃ©se kÃ¶vetkezett. Itt mÃ©g nyers lecsiszolt Ã¡llapotban lÃ¡thatÃ³.

EzutÃ¡n egy nagyon aprÃ³lÃ©kos munka kÃ¶vetkezett. Az Ã¡gyÃºk lafettÃ¡inak oldalait kimartam, majd fÅ±rÃ©szgÃ©ppel
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felszeleteltem. A tengelyvÃ©gek Ã©s a kocsi kerekek esztergÃ¡lva lettek.

Az Ã¡gyÃº kocsik Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡hoz Ãºjabb segÃ©deszkÃ¶zt csinÃ¡ltam. Ezzel kÃ¶nnyen be lehetett Ã¡llÃ-tani az oldalak
Ã¶sszetartÃ¡sÃ¡t.

Beragasztva a tengelyek.

Egy Ã¡gyÃº kocsi kÃ©szen.

Ennyi minden rÃ©szbÅ‘l Ã¡ll Ã¶ssze egy Ã¡gyÃº.

Nyolc darab nÃ©gy fontos Ã¡gyÃº 1:48-as mÃ©retarÃ¡nyban.

{mospagebreak title=4. rÃ©sz}

KÃ¶zben termÃ©szetesen kÃ©szÃ¼lt a hajÃ³test (Hull) is. A vÃ-zvonal alatti rÃ©sz egy vilÃ¡gosszÃ¼rke vÃ©dÅ‘ festÃ©st kapot
vÃ-zvonal felett a hajÃ³test feketÃ©re Ã©s vÃ¶rÃ¶sre lett szÃ-nezve. Maga a makett Ã¡tkerÃ¼lt egy mÃ¡sik praktikusabb
Ã¡llvÃ¡nyba.

Egy mÃ¡sik nÃ©zetbÅ‘l.

FelkerÃ¼ltek a fedÃ©lzetre az Ã¡gyÃºk, felszerelve a fÃ©k Ã©s visszahÃºzÃ³ kÃ¶telekkel, illetve felkerÃ¼lt a kormÃ¡nyÃ¡llÃ¡s is

EzutÃ¡n az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet felszerelÃ©se kÃ¶vetkezett. KÃ¶tÃ©lverÅ‘ gÃ©p kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©ig mÃ©g nem jutottam el, Ã-gy eh
bevÃ¡lt â€žOszkÃ¡r fÃ©leâ€• kÃ¶tÃ©lzetet hasznÃ¡ltam. HÃ¡â€™l isten Å‘ kÃ©szÃ-ttet bal illetve jobb sodrÃ¡sÃº kÃ¶telet is! A kÃ
(csigÃ¡k) kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez almafÃ¡t hasznÃ¡ltam. EgyrÃ©szt azÃ©rt mert az volt, mÃ¡srÃ©szt azÃ©rt mert a gyÃ¼mÃ¶lcsfÃ¡
sÅ±rÅ±, kemÃ©ny Ã©s tÃ¶mÃ¶r, Ã-gy jÃ³l megmunkÃ¡lhatÃ³. A nagyolÃ¡st gÃ©pekkel vÃ©geztem (kÃ¶rfÅ±rÃ©sz Ã©s marÃ³) a
alakÃ-tÃ¡shoz finom csiszolÃ³ papÃ-rt hasznÃ¡ltam, amit felragasztottam egy vÃ©kony falapocskÃ¡ra.

Egy kÃ¶zelebbi kÃ©p.

Ugyan ez hÃ¡tulrÃ³l.

KÃ¶vetkezett a vitorla rudak felszerelÃ©se Ã©s a hozzÃ¡ tartozÃ³ kÃ¶tÃ©lzet felkÃ¶tÃ©se. Ez Ãºttal Ãºgy dÃ¶ntÃ¶ttem, hogy ne
teszek erre vitorlÃ¡t. Ezt kÃ©sÅ‘bb lÃ¡tni fogjÃ¡tok, hogy miÃ©rt.
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Egy kÃ¶zelebbi kÃ©p hÃ¡tulrÃ³l Ã©s felÃ¼lrÅ‘l.

Egy kÃ¶zeli kÃ©p a tattÃ¼kÃ¶r kikÃ©pzÃ©sÃ©rÅ‘l, ahol jÃ³l lÃ¡thatÃ³ak az â€žÃ³lomÃ¼veg ablakokâ€•.

Mivel egy viszonylag kismÃ©retÅ± hajÃ³rÃ³l van szÃ³, Ã-gy az elmaradhatatlan kiegÃ©szÃ-tÅ‘k kÃ¶zÃ¶tt szerepeltek az evezÅ‘k
Ezeket â€žÃ¼zemen kÃ-vÃ¼lâ€• Ã¡ltalÃ¡ban a hajÃ³ tat rÃ©szÃ©nek az oldalÃ¡n felkÃ¶tve tÃ¡roltÃ¡k.

Egy mÃ¡sik nÃ©zetbÅ‘l.

A kormÃ¡nylapÃ¡t biztosÃ-tÃ¡sa kÃ¶tÃ©llel.

Egy kÃ¶zeli kÃ©p az egyik â€• Swivel gunâ€•-rÃ³l.

Egy belsÅ‘ nÃ©zet a fedÃ©lzetrÅ‘l.

Az evezÅ‘k elkÃ©szÃ-tÃ©se sokkal tÃ¶bb munkafolyamatot rejt magÃ¡ban, mint az ember az elsÅ‘ lÃ¡tÃ¡sra gondolnÃ¡.
Ã‰rdekessÃ©ge miatt rÃ¶viden leÃ-rom az elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t. ElÅ‘szÃ¶r is diÃ³fÃ¡bÃ³l kÃ¶rfÅ±rÃ©sszel nÃ©gyzet keresztmet
rudacskÃ¡kat vÃ¡gtam. Ezeket esztergÃ¡ba fogva, Ã³vatosan kialakÃ-tottam az evezÅ‘k rÃºdjait. UtÃ¡na kivÃ©ve az esztergÃ¡bÃ
kÃ¶rfÅ±rÃ©sszel kÃ©t oldalt lelapoltam az evezÅ‘k tollait. Visszafogva a gÃ©pbe, kialakÃ-tottam a rudak vÃ©gÃ©n a vÃ©konya
Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± fogÃ³ rÃ©szeket. IsmÃ©t kivÃ©ve a gÃ©pbÅ‘l csiszolÃ³ gÃ©ppel Ã©s tÅ±reszelÅ‘vel kinagyoltam a vÃ©gleges fo
evezÅ‘k tollÃ¡nak. Ezt csiszolÃ³ papÃ-rral tovÃ¡bb finomÃ-tva gondosan kialakÃ-tottam a tollak madÃ¡rnyelv keresztmetszetÃ©t
Ã©s felpolÃ-roztam a kÃ©sz evezÅ‘t. KÃ¶vetkezett a pÃ¡colÃ¡s, az evezÅ‘vÃ©g maszkolÃ¡sa Ã©s pÃ¡colÃ¡sa feketÃ©re, valam
evezÅ‘toll maszkolÃ¡sa Ã©s festÃ©se fehÃ©rre. A megszÃ¡radt festÃ©st vizes polirpapÃ-rral felcsiszoltam, majd Ãºjra festettem
legvÃ©gÃ©n az egÃ©szet Ã¡tkentem viaszos narancsolajjal. Ilyenek lettek.

TermÃ©szetesen horgony nÃ©lkÃ¼l nincs hajÃ³.

{mospagebreak title=5. rÃ©sz}

HÃ¡t igen. Szerettem volna egy kicsit mÃ¡smilyen megjelenÃ©st adni a kÃ©sz makettnek, ezÃ©rt a hajÃ³testet nem a
szokvÃ¡nyos tartÃ³kra helyeztem, hanem Ã©pÃ-tettem egy sÃ³lyÃ¡t. Szerettem volna egy olyan kÃ©pet kialakÃ-tani, ahol a
hajÃ³ Ã©ppen egy karbantartÃ¡s utÃ¡n a sÃ³lyÃ¡n Ã¡llva vÃ¡rja a vÃ-zrebocsÃ¡tÃ¡sÃ¡t. Nos ezÃ©rt (is) hiÃ¡nyoznak a vitorlÃ¡k. A
sÃ³lya anyagÃ¡t gÅ‘zÃ¶lt bÃ¼kk lÃ©cek adjÃ¡k, amelyeket ragasztÃ¡s Ã©s csapolÃ¡s utÃ¡n pÃ¡coltam, majd megcsiszoltam.
BefejezÃ©sÃ¼l termÃ©szetesen ez is megkapta az olajos kezelÃ©st.

Az elkÃ©szÃ¼lt sÃ³lya egy mÃ¡sik nÃ©zetbÅ‘l.

Ã‰s Ã-gy mutat a sÃ³lyÃ¡n Ã¡llÃ³ hajÃ³.
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Egy kÃ¶zelebbi kÃ©p.

ElÅ‘l nÃ©zetbÅ‘l.

Ãšgy lÃ¡tom a festÃ©st mÃ©g nem fejeztÃ©k be, mert ott lÃ³g mÃ©g egy vÃ¶dÃ¶r.

Aha. MegjÃ¶tt a festÅ‘, mert elÅ‘kerÃ¼lt egy lÃ©tra is.

LÃ¡tom, hogy kifÃ©nyesÃ-tettÃ©k a hajÃ³harangot is.

A tatfedÃ©lzet mÃ©g elÃ©ggÃ© nÃ©ptelen.

ElÅ‘l sem jobb a helyzet.

SzÃ©p igÃ©nyes mahagÃ³ni dÃ-szÃ-tÃ©se van a fedÃ©lzeti lejÃ¡rÃ³ elsÅ‘ oldalÃ¡nak.

A bummfa â€žkoral gyÃ¶ngyeiâ€• is egyenkÃ©nt lettek esztergÃ¡lva, Pedig igen aprÃ³kâ€¦

Egy kÃ¶zeli kÃ©p a fedÃ©lzetrÅ‘l.

Ã‰s Ãºjra a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz.

A horgonycsÃ¶rlÅ‘.

A tat tÃ¼kÃ¶r.

HÃ¡tulrÃ³l, felÃ¼lrÅ‘l.

FÃ³kuszban az Ã¡gyÃº.

A kompasz szekrÃ©nyt is jÃ³l kikÃ¶tÃ¶ttÃ©k, hogy fel ne boruljon.
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KÃ©pek a kÃ©sz hajÃ³rÃ³l.

Baksa BÃ©la (Gateway)
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