Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

A nÃ¡polyi galleass
Contributed by TÃ¶rÃ¶k AndrÃ¡s
2019. April 17. Wednesday 12:00
Last Updated 2019. April 17. Wednesday 12:35

There are no translations availableAz 1588-as Spanyol armada tÃ¶rtÃ©netÃ©t gondolom, sokan ismerik. Ez a cikk az
Armada nÃ¡polyi flottaegysÃ©gÃ©nek 4 hajÃ³jÃ¡rÃ³l szÃ³l.Â

A forrÃ¡sok, amelyeket felhasznÃ¡ltam a cikk megÃ-rÃ¡sÃ¡hoz, a hajÃ³ megtervezÃ©sÃ©hez, Ã©s amelyekre a tovÃ¡bbiakban
hivatkozni fogok, a kÃ¶vetkezÃµek:

1.: David Howard: Az Armada pusztulÃ¡sa, Kossuth KÃ¶nyvkiadÃ³ 1984, ISBN 963 09 2394 7

2.: Roger Whiting: A spanyol armada, Hajja & Fiai KÃ¶nyvkiadÃ³ Kft. 2007, ISBN 978Â 963 7054 464

3.: Gabriele Hoffmann: ElsÃ¼llyedt vilÃ¡gok, A tenger alatti rÃ©gÃ©szet regÃ©nye, Novotrade Rt., ISBN 963Â 585Â 014 4

A kÃ©szÃ¼lÃµ makettet nem nevesÃ-tem, mivel a rekonstrukciÃ³hoz felhasznÃ¡lt
festmÃ©ny nem adja meg a rajta szereplÃµ hajÃ³ nevÃ©t, Ã©s a forrÃ¡sok alapjÃ¡n
sem azonosÃ-thatÃ³ a galleass. EttÃµl fÃ¼ggetlenÃ¼l kÃ¶vetkeztetÃ©seket fogok
levonni, hogy melyik egysÃ©g lehet a festmÃ©nyen.

Â
A nÃ¡polyi flottaegysÃ©g hajÃ³i, az 1588. mÃ¡jus 9-dikei szemle alapjÃ¡n, Hugo de Moncada vezetÃ©sÃ©vel, nÃ©v szerint:

San Lorenzo Â Â Â 50 Ã¡gyÃº, 386 fÃµ, 300 gÃ¡lyarab

ZunigaÂ Â Â Â Â Â 50 Ã¡gyÃº, 290 fÃµ, 300 gÃ¡lyarab

GironaÂ Â Â Â Â Â 50 Ã¡gyÃº, 289 fÃµ, 300 gÃ¡lyarab

NapolitanaÂ Â Â 50 Ã¡gyÃº, 376 fÃµ, 300 gÃ¡lyarab

A flottaegysÃ©g egyes hajÃ³inak tÃ¶rtÃ©nete a megjelÃ¶lt forrÃ¡sok alapjÃ¡n a kÃ¶vetkezÃµ:

1588. jÃºlius 23. La Coruna

Â„A Zuniga hÃ¡romÃ¡rbocos hadigÃ¡lya vitorlafelvonÃ¡s eltÃ¶rte kormÃ¡nycsapjait
(a hadigÃ¡lyÃ¡k mindig sokat bajlÃ³dtak a kormÃ¡nylapÃ¡tjaikkal),Â” (1. 114.
o.)

1588. augusztus 4. Wight szigeti csata:

Â„Lord Howard olyannyira csalÃ³dott volt csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n reggel, hogy evezÃµs
csÃ³nakokkal vontattatta hajÃ³jÃ¡t kÃ©t spanyol bÃ¡rka, a lemaradÃ³ San Luis
hadigÃ¡lya Ã©s a Santa Ana vitorlÃ¡s utÃ¡n. Hamarosan hÃ¡rom hadigÃ¡lya is
felbukkant Â– az egyik De Leyva hatalmas vitorlÃ¡sÃ¡t vontatta Â– Ã©s
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csatlakozott a csetepatÃ©hoz. Lord Howard kÃ©sÃµbb azt Ã¡llÃ-totta, mindegyik
hajÃ³ban Â„jelentÃµs kÃ¡rokatÂ” okozott. IgazsÃ¡g szerint azonban nem sok
sÃ©rÃ¼lÃ©s esett: a Girona elvesztette a tatlÃ¡mpÃ¡sÃ¡t, a San Lorenzo pedig a
hajÃ³orrot dÃ-szÃ-tÃµ szobrot. Komolyabban a Zuniga sÃ©rÃ¼lt: egy lÃ¶vÃ©s
Ã¡tÃ¼tÃ¶tte a hajÃ³testet a vÃ-zvonal alatt, aminek kÃ¶vetkeztÃ©ben erÃµsen
jobbra dÃµlt.Â” (2. 92. o.)

1588. augusztus 7. Calais-i kitÃ¶rÃ©s

Â„A spanyol hajÃ³k egymÃ¡s utÃ¡n szabadultak meg horgonyaiktÃ³l, s kÃ¶tÃ¶ttek
rÃ¡juk bÃ³jÃ¡t. Alig Ã¶t perccel azt kÃ¶vetÃµen, hogy a gyÃºjtÃ³hajÃ³k Ã¡ttÃ¶rtek a
naszÃ¡dok vonalÃ¡n, a vitorlÃ¡k sorra nyÃ-ltak szÃ©t, az Armada hajÃ³i Ãºtnak
indultak. Nem egy Ã¶sszeÃ¼tkÃ¶zÃ©s tÃ¶rtÃ©nt azonban, ahogy a sÃ¶tÃ©tben
nehÃ©zkesen manÃµverezÃµ bÃ¡rkÃ¡k egymÃ¡snak rohantak. A hadigÃ¡lya-flottilla
zÃ¡szlÃ³shajÃ³ja, a San Lorenzo sÃºlyosan megrongÃ¡lÃ³dott, amikor
kormÃ¡nylapÃ¡tja belegabalyodott egy mÃ¡sik hajÃ³ horgonykÃ¶telÃ©be.Â” (2. 103
o.)

Â„TermÃ©szetesen elÃµfordultak Ã¶sszeÃ¼tkÃ¶zÃ©sek. ElÃµszÃ¶r is a San Martin nem
tudott megfordulni, mert mindkÃ©t oldalÃ¡n torlÃ³dtak mellette. De
mindÃ¶ssze egyetlen sÃ©rÃ¼lt meg sÃºlyosan: a San Lorenzo, a nagy hadigÃ¡lyÃ¡k
zÃ¡szlÃ³shajÃ³ja, pedig Ã©ppen ennek volt a legkevesebb oka rÃ¡, hogy ilyen
helyzetbe kerÃ¼ljÃ¶n. Az ember azt hihetnÃ©, hogy evezÃµsei
szembeszegÃ¼lhettek volna a dagÃ¡llyal, hogy ne forduljanak el a szÃ©llel;
csakhogy a gÃ¡lya kormÃ¡nylapÃ¡tja beleakadt egy mÃ¡sik hajÃ³ horgonylÃ¡ncÃ¡ba,
Ã©s leszakadt.Â” (1. 195. o.)

1588. augusztus 8. Gravelines-i csata

Â„Az elsÃµ, amit Howard megpillantott, a ronccsÃ¡ lett San Lorenzo
hÃ¡romÃ¡rbocos hadigÃ¡lya volt, amint partkÃ¶zelben evickÃ©l Calais felÃ©; sok
szÃ¡z gÃ¡lyarab inaszakadtÃ¡bÃ³l hÃºzta az evezÃµt. Howard nem Ã¡llhatott
ellen ekkora kÃ-sÃ©rtÃ©snek. AkÃ¡rcsak az elÃµzÃµ hÃ©ten Drake, Ãµ is gazdag
zsÃ¡kmÃ¡nyra szomjazott. Elfordult a fÃµ irÃ¡nytÃ³l, egÃ©sz hajÃ³raja a
nyomÃ¡ban.Â

A tengeri hadviselÃ©s erkÃ¶lcsi szabÃ¡lyai szerint ez igazolhatatlan lÃ©pÃ©s
volt, hiszen Ã©letÃ©nek legdÃ¶ntÃµbb csatÃ¡ja vÃ¡rt Howardra, olyan
Ã¶sszecsapÃ¡s, amelytÃµl Anglia sorsa fÃ¼ggÃ¶tt. Ã•rÃ¼lt dÃ¶ntÃ©s is volt, nem
csupÃ¡n bÃ»nÃ¶s cselekedet, de ha volt is angol parancsnok, aki
helytelenÃ-tette a fÃµparancsnok dÃ¶ntÃ©sÃ©t, mindenesetre hallgatott rÃ³la.
Amikor a nagy hadigÃ¡lyÃ¡n Ã©szleltÃ©k, hogy Ã¼ldÃ¶zik Ãµket, a spanyolok mÃ©g
kÃ¶zelebb eveztek a parthoz, majd vÃ©gÃ¼l felfutottak a fÃ¶venyre. Amint a
dagÃ¡ly visszahÃºzÃ³dott, a gÃ¡lya megdÃµlt a part felÃ©, tengerre irÃ¡nyzott
Ã¡gyÃºi pedig tehetetlenÃ¼l meredtek az Ã©gnek.Â

Egy hÃ¡romÃ¡rbocos hadigÃ¡lya merÃ¼lÃ©se jÃ³val csekÃ©lyebb, mint egy vitorlÃ¡s
hadihajÃ³Ã©, Howard emiatt nem is tudott a San Lorenzo kÃ¶zelÃ©be jutni, a
vÃ-z ugyanis itt igen sekÃ©ly, mÃ©g a parttÃ³l egy mÃ©rfÃ¶ldnyire is az, Ã-gy
azutÃ¡n az angoloknak eszÃ¼kbe sem juthatott, hogy apÃ¡ly idejÃ©n
megkÃ¶zelÃ-tsÃ©k a zsÃ¡kmÃ¡nyt. Howard tehÃ¡t egy hosszÃº dereglyÃ©t bocsÃ¡tott
alÃ¡, tovÃ¡bbÃ¡ nÃ©hÃ¡ny kisebbet, zsÃºfolva lelkes Ã¶nkÃ©ntesekkel. Az
ellenfelek heves tÃ»zharcot vÃ-vtak muskÃ©tÃ¡ikkal, Ã©s mindkÃ©t oldalon sok
tengerÃ©szt Ã©rt halÃ¡los lÃ¶vÃ©s. A fegyverropogÃ¡s csak akkor szÃ»nt meg,
amikor Don Hugo de Moncada hajÃ³raj parancsnok holtan rogyott Ã¶ssze; a
szeme kÃ¶zÃ¶tt Ã©rte a golyÃ³. Ekkor a matrÃ³zok, a katonÃ¡k Ã©s a rabok
sorsÃ¡ra hagytÃ¡k a gÃ¡lyÃ¡t, Ã©s kiÃºsztak vagy kigÃ¡zoltak a partra. Â… Most
azutÃ¡n sem a spanyolok, sem a franciÃ¡k, sem pedig Howard nem tudta ismÃ©t
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vÃ-zre bocsÃ¡jtania San LorenzÃ³t. Ott hevert mÃ©g sokÃ¡ig Calais elÃµtt a
fÃ¶venyen, amÃ-g teljesen el nem korhadt.Â” (1. 199., 200. o.)

Â„Hamar nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ vÃ¡lt, hogy a San Lorenzo sÃ©rÃ¼lt kormÃ¡nylapÃ¡tjÃ¡val
igen kÃ¶nnyÃ» cÃ©lpontot jelent. KapitÃ¡nya mindent megtett, hogy mielÃµbb a
calais-i helyÃµrsÃ©g tÃ¼zÃ©rsÃ©ge Ã¡ltal lefedett vizekre evezzen, Ã¡m Lord
Howard teljes hajÃ³raja a nyomÃ¡ba eredt. Sir Drake is megtette, hogy a
flottÃ¡t magÃ¡ra hagyva Recalde hajÃ³ja utÃ¡n vetette magÃ¡t, s most Howard
viselkedett nagyarÃ¡nyÃº Ã¼tkÃ¶zetre kÃ©szÃ¼lÃµ hajÃ³had admirÃ¡lisÃ¡hoz
mÃ©ltatlanul.

A spanyol hadigÃ¡lya, fedÃ©lzetÃ©n 300 katonÃ¡val, 450 evezÃµssel Ã©s
tengernyi ezÃ¼sttel Ã©s arannyal azonban olyan sekÃ©ly vizekre
merÃ©szkedett, hogy evezÃµsei mÃ¡r nem tudtÃ¡k mozgatni a sÃºlyos hajÃ³testet.
Howard nyomban 15, Ã¶nkÃ©ntesekkel megrakott, hosszÃºcsÃ³nakot kÃ¼ldetett a
zÃ¡tonyra futott hajÃ³ kivÃ©gzÃ©sÃ©re. TÃ»zpÃ¡rbaj vette kezdetÃ©t, melynek
sorÃ¡n nagyon sokan vesztettÃ©k Ã©letÃ¼ket. A csetepatÃ©nak a
hajÃ³rajparancsnok, Don Hugo de Moncada halÃ¡la vetett vÃ©get, akinek egy
lÃ¶vedÃ©k kiverte mindkÃ©t szemÃ©t. Â… A hadigÃ¡lya a zÃ¡tonyon ragadva idÃµvel
elkorhadt.Â” (2. 103., 104. o.)

1588. szeptember 16.

Â„Boetinus Clancy komolyan aggÃ³dott a Zuniga vitorlÃ¡s (50 Ã¡gyÃº,
fedÃ©lzetÃ©n 290 fÃµs legÃ©nysÃ©ggel, illetve kalandorokkal, inasokkal,
felcserekkel Ã©s papokkal) miatt is, melyrÃµl mÃ¡r szeptember 16-Ã¡n
jelentÃ©st kÃ©szÃ-tett Bingham szÃ¡mÃ¡ra. Â„Az emlÃ-tett hajÃ³nak kÃ©t
mentÃµcsÃ³nakja van, melyek kÃ¶zÃ¼l az egyik leszakadt a hajÃ³rÃ³l Ã©s a partra
sodrÃ³dott. Ez nem olyan, mint az angol mentÃµcsÃ³nakok. LegalÃ¡bb 20
embert szÃ¡llÃ-thatnak, szÃ-nÃ¼k vÃ¶rÃ¶s, hasonlÃ³ szÃ-nÃ» horgonyukat hajÃ³forma
dÃ-szÃ-ti, s aprÃ³cska fedÃ©lzete is van. MifÃ©le hajÃ³ ez, nem tudom.Â” A Juan
de Saavedra parancsnoksÃ¡ga alatt Ã¡llÃ³ vitorlÃ¡s sÃ©rÃ¼lt kormÃ¡nylapÃ¡tjÃ¡val
az Orkney- Ã©s a Fair-szigetek kÃ¶zÃ¶tt hajÃ³zott el, hiÃ¡ba prÃ³bÃ¡lva
segÃ-tsÃ©get kÃ©rni Medina SidoniÃ¡tÃ³l vagy Recalde-tÃµl. Szeptember elejÃ©n a
Tralee Ã¶bÃ¶l kÃ¶zelÃ©ben jÃ¡rt, szeptember 14. Ã©s 22. kÃ¶zÃ¶tt pedig
Liscannor partjainÃ¡l horgonyzott, s nyilvÃ¡nvalÃ³an nem volt olyan
Ã¡llapotban, hogy nyomban SpanyolorszÃ¡gba induljon. Ã‰ppen Ã©lelmet Ã©s
vizet vett fel, amikor Bingham jelentette ottlÃ©tÃ©t. Â… A hajÃ³ vÃ©gÃ¼l mÃ©gis
hazaindult, de besodrÃ³dott a La Manche csatornÃ¡ba, egÃ©szen a Calais
kÃ¶zelÃ©ben lÃ©vÃµ Havre de Grace kikÃ¶tÃµjÃ©ig, amelyet oktÃ³ber 11-Ã©n Ã©rt el.
Ott a zÃ¡tonyra futott San Lorenzo gerendÃ¡it felhasznÃ¡lva kijavÃ-tottÃ¡k a
sÃ©rÃ¼lÃ©seit, s fedÃ©lzetÃ©re vette az utÃ³bbi dereglye 56 tÃºlÃ©lÃµjÃ©t is.
1589. Ã¡prilisÃ¡ban ismÃ©t kihajÃ³zott, de a viharos tenger miatt kÃ©nytelen
volt visszahÃºzÃ³dni La Havre kikÃ¶tÃµjÃ©be. LÃ¡zadÃ¡s tÃ¶rt ki, amelyet hamar
elfojtottak. Noha a hajÃ³test megÃ¼lt a tengerfenÃ©k homokjÃ¡ban, vÃ©gÃ¼l
valÃ³szÃ-nÃ»leg mÃ©gis sikeresen hazatÃ©rt SpanyolorszÃ¡gba.Â” (2. 156., 157.
o.)

1588. oktÃ³ber 26.

Â„A megmaradt hajÃ³ a Girona nevÃ» hÃ¡romÃ¡rbocos hadigÃ¡lya volt; legÃ©nysÃ©ge
azon fÃ¡radozott, hogy a kÃ©t hajÃ³roncs palÃ¡nkjaival valamikÃ©ppen
Ã¶sszefoldozza a hajÃ³t, amelynek kormÃ¡nylapÃ¡tja ismÃ©t eltÃ¶rÃ¶tt. Az Ã-r
falucskÃ¡ban majdnem 1600 ember zsÃºfolÃ³dott Ã¶ssze. A Girona semmikÃ©ppen
nem szÃ¡llÃ-thatta el ezt a tÃ¶meget. Akadtak azonban kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k Ã-rek, akik
hajlandÃ³nak mutatkoztak ottmaradni, mÃ¡sok, a betegek, a sebesÃ¼ltek, a
haldoklÃ³k amÃºgy sem tudtÃ¡k elszÃ¡nni magukat az Ãºjabb tengeri Ãºtra, Ã©s
Ãºgy dÃ¶ntÃ¶ttek, inkÃ¡bb vÃ¡llaljÃ¡k a kockÃ¡zatot Ã©s Ãºj Ã©letet kezdenek az
idegen parton. LegalÃ¡bb 300 embert rostÃ¡ltak ki ekkÃ©ppen, s vagy
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ezerhÃ¡romszÃ¡zat zsÃºfoltak a hadigÃ¡lyÃ¡ra. OktÃ³ber 26-Ã¡n Ãºgy-ahogy
befejeztÃ©k a javÃ-tÃ¡sokat, Ã©s a gÃ¡lya kifutott a tengerre.Â” (1. 253.,
254. o.)

Â„ValÃ³jÃ¡ban a hÃ¡rom hajÃ³ kÃ¶zÃ¼l kettÃµ hajÃ³tÃ¶rÃ©st szenvedett, s csupÃ¡n a
Girona gÃ¡lya (700-800 hajÃ³tonna, hossza 45 m, 36 evezÃµ, legÃ©nysÃ©ge
102/121, 244 evezÃµs, 186/196 katona, 50 Ã¡gyÃº) maradt a felszÃ-nen.
LegÃ©nysÃ©ge a mÃ¡sik kÃ©t hajÃ³rÃ³l leszedett palÃ¡nkokkal MÂ’Sweeney Bannagh
embereinek Ã©s csÃ³nakjainak segÃ-tsÃ©gÃ©vel megprÃ³bÃ¡ltÃ¡k betÃ¶mni a
hajÃ³testen keletkezett lÃ©keket. Az Ã¶t hajÃ³ teljes, Ã©letben maradt
legÃ©nysÃ©ge valamivel tÃ¶bb mint 1500 fÃµt szÃ¡mlÃ¡lt Â– akkor a legnagyobb
spanyol haderÃµ Ã•rorszÃ¡gban -, s a Girona Ã¶nmagÃ¡ban ennyi embert
elszÃ¡llÃ-tani nem tudott. A kÃ¶ztÃ¼k lÃ©vÃµ Ã-rek szÃ-vesen maradtak
hazÃ¡jukban, a sebesÃ¼ltek Ã©s a betegek pedig nem bÃ-rtak volna ki egy
hosszÃº tengeri utazÃ¡st. Ã•m mÃ©g Ã-gy is 1300 (a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ forrÃ¡sok szerint
800 Ã©s 1800 kÃ¶zÃ¶tt) fÃµ kellett, hogy hajÃ³ra szÃ¡lljon. OktÃ³ber 26-Ã¡n, a
tÃ©l kÃ¶zeledtÃ©vel vitorlÃ¡ztak ki egy immÃ¡r alapvetÃµen meggyengÃ¼lt
szerkezetÃ» hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©n. (2. 139. o.)

1588. oktÃ³ber 28.

Â„Eleve remÃ©nytelen vÃ¡llalkozÃ¡s volt, hiszen mÃ¡r majdnem a tÃ©l derekÃ¡n
jÃ¡rtak, hajÃ³juk pedig iszonyÃºan tÃºlterhelt Ã©s roskatag volt. IsmÃ©t
SkÃ³cia felÃ© evickÃ©ltek, hogy dÃ©lnyugati szÃ©llel megkerÃ¼ljÃ©k Ã•rorszÃ¡g
legÃ©szakibb csÃ¼cskÃ©t. Ã•m az Ã©szaki part felÃµl Â„Isten szeleÂ”, amely mÃ¡r
oly sokszor sÃºjtott le rÃ¡juk, Ãºjra csak Ã©szaki irÃ¡nyba fordult,
viharossÃ¡ vÃ¡lt, Ã©s a part felÃ© Ã»zte a hajÃ³t. A hadigÃ¡lya megroppant,
Ãºjonnan tÃ¡kolt kormÃ¡nylapÃ¡tja leszakadt, a hullÃ¡mok pedig olyan
hatalmassÃ¡ duzzadtak, hogy az evezÃµsÃ¶k nem hasznÃ¡lhattÃ¡k lapÃ¡tjaikat.
Ã‰jfÃ©ltÃ¡jban Dunluce Castle kÃ¶zelÃ©ben zÃ¡tonyra futottak, Ã©s a haj percek
alatt alkotÃ³elemeire hullott szÃ©t. Kilenc kivÃ©telÃ©vel mind az 1300 ember
a vÃ-zbe veszett, kÃ¶ztÃ¼k de Leyva is, valamint a mÃ¡sik hÃ¡rom hajÃ³
parancsnoka Ã©s kapitÃ¡nya, nemkÃ¼lÃ¶nben a legelÃµkelÃµbb spanyol csalÃ¡dok
szÃ-ne-virÃ¡ga.Â” (1. 254. o.)Â

Â„Tekintettel a gyenge kormÃ¡nylapÃ¡tra, nem mertek minden vitorlÃ¡t
felhÃºzni, ahogy a veszÃ©lyes sziklÃ¡kkal, kÃ¶vekkel csipkÃ©zett partvonalat
kÃ¶vetve hajÃ³ztak ÃºticÃ©ljuk felÃ©. Ãštjuk mÃ¡sodik napjÃ¡n a szÃ©l Ã©szakira
fordult, ami szÃ¡mukra a lehetÃµ legrosszabb volt, hiszen Ã-gy a part felÃ©
sodorta Ãµket. A szÃ©l hamarosan viharossÃ¡ fokozÃ³dott. OktÃ³ber 28-Ã¡n
hajnalra a Girona mg kÃ¶zelebb kerÃ¼lt a parthoz, mikÃ¶zben vadul
hÃ¡nykolÃ³dott az erÃµsen hullÃ¡mzÃ³ tengeren. Kora dÃ©lelÃµtt, a Lough Foyle
bejÃ¡rata kÃ¶zelÃ©ben, amikor csupÃ¡n 54 km-t kellett volna hajÃ³zni, hogy
Ã•rorszÃ¡got vÃ©gleg maguk mÃ¶gÃ¶tt hagyjÃ¡k, a kormÃ¡nylapÃ¡t vÃ©gÃ¼l megadta
magÃ¡t Ã©s eltÃ¶rÃ¶tt. A tenger tÃºlsÃ¡gosan viharos volt ahhoz, hogy az
evezÃµket hasznÃ¡ljÃ¡k. TehetetlenÃ¼l hÃ¡nykolÃ³dott a hajÃ³ egÃ©sz Ã©jszaka,
majd nem sokkal Ã©jfÃ©l elÃµtt az Antrim mentÃ©n fekvÃµ GiantÂ’s Causeway
kÃ¶zelÃ©ben, a Lacada-foknÃ¡l nekicsapÃ³dott egy sziklÃ¡nak, mely
felhasÃ-totta a hajÃ³feneket, Ã©s valÃ³szÃ-nÃ»leg fel is borÃ-totta a hajÃ³t. A
hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny letÃ¶rÃ¶tt Ã©s kelet felÃ© sodrÃ³dott a tengeren, a
kapitÃ¡ny kabinja pedig kiszakadt a hajÃ³testbÃµl. CsupÃ¡n kilencen Ã©ltÃ©k
tÃºl a katasztrÃ³fÃ¡t; Don Alonzo nem volt kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k.Â” (2. 140.o.)

Â
A fentiekben felsoroltak alapjÃ¡n a nÃ©gy galleass kÃ¶zÃ¼l, a San LorenzÃ³
Calais mellett zÃ¡tonyra futott, Ã©s kifosztva elkorhadt; a Zuniga SkÃ³cia
Ã©s Ã•rorszÃ¡g megkerÃ¼lÃ©sÃ©vel Calais Ã©s La Havre kikÃ¶tÃµinek Ã©rintÃ©sÃ©vel
valÃ³szÃ-nÃ»leg hazatÃ©rt, bÃ¡r nincs pontos informÃ¡ciÃ³ errÃµl; a Girona
elsÃ¼llyedt az Ã-r partoknÃ¡l, a Napolitana-rÃ³l pedig nincs informÃ¡ciÃ³. A
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Napolitana bizonyos forrÃ¡sok szerint (internet) hazatÃ©rt, Laredo-ban
kÃ¶tÃ¶tt ki, SpanyolorszÃ¡gban.

Â
A Girona roncsait 1967-ben Robert StÃ©nuit belga bÃºvÃ¡r talÃ¡lta meg. (3.
176. o.) A roncsbÃ³l kiemelt tÃ¡rgyak jelenleg az Ã-rorszÃ¡gi Ulster
MÃºzeumban tekinthetÃµek meg.

A roncs koordinÃ¡tÃ¡i: 55.14.85 Ã©szak 06.30.05 nyugat.

A helyszÃ-n vÃ©dettsÃ©g alatt Ã¡ll, a merÃ¼lÃ©s 300 mÃ©teres kÃ¶rzetben tiltott.

Â
A tervezÃ©s

Â
A hajÃ³ megtervezÃ©se sorÃ¡n az alapot a Greenwich-i TengerÃ©szeti MÃºzeumban
(Greenwich National Maritime Museum) lÃ©vÃµ festmÃ©ny adta.

A hajÃ³test mÃ©reteit a hivatalos roncskutatÃ¡si internetes oldal
(https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?13555) adatai adtÃ¡k, amelyek a hajÃ³
vÃ-zvonal mÃ©reteit adjÃ¡k meg. Ezek alapjÃ¡n kÃ©szÃ¼lt a hajÃ³
rekonstrukciÃ³ja. A tervezÃ©s sorÃ¡n Wolfram zu Mondfeld: Historishe
Schiffmodelle kÃ¶nyvÃ©bÃµl egÃ©szÃ-tettem ki azokat a rÃ©szleteket, amelyeket a
festmÃ©nyrÃµl nem tudtam megÃ¡llapÃ-tani.

Az Ã¡gyÃºk rajzaihoz az Ulster-i MÃºseumban kiÃ¡llÃ-tott Ã¡gyÃºk szolgÃ¡ltattÃ¡k
az alapot. A legnehezebb feladat a hajÃ³ lobogÃ³inak Ã©s pajzsdÃ-szeinek
azonosÃ-tÃ¡sa volt. Ehhez a Nigel Pickford: ElsÃ¼llyedt HajÃ³k Ã©s Kincsek
Atlasza kÃ¶nyvben lÃ©vÃµ Ã¡brÃ¡zolÃ¡st hasznÃ¡ltam, amely azonos a felhasznÃ¡lt
festmÃ©nnyel, de jobb felbontÃ¡sban van a kÃ¶nyvben, mint az interneten
fellelhetÃµ kÃ©peken.

Mint az elÃµzÃµekben leÃ-rtam, a galleass-t nem nevesÃ-tem. A festmÃ©nyre
tÃ¶bb ponton Ãºgy hivatkoznak, hogy Gravelines-i csatÃ¡t Ã¡brÃ¡zolja. Ha ez
igaz, akkor a San Lorenzo-t, a GironÃ¡t, Ã©s a ZunigÃ¡t ki is zÃ¡rhatjuk,
ugyanis: a Gravelinesi csata augusztus 8-Ã¡n volt. A San Lorenzo
augusztus 7-Ã©n, a Calais-i kitÃ¶rÃ©s sorÃ¡n eltÃ¶rte a kormÃ¡nylapÃ¡tjÃ¡t, Ã-gy a
csatÃ¡ban nem vett rÃ©szt. A Girona augusztus 4-Ã©n a Wight szigeti
csatÃ¡ban elvesztette a tatlÃ¡mpÃ¡sÃ¡t. A festmÃ©nyen elÃ©ggÃ© mÃ-ves tatlÃ¡mpÃ¡s
lÃ¡thatÃ³, nem tartom valÃ³szÃ-nÃ»nek, hogy a hajÃ³n tartottak volna egy ilyen
szÃ©p kidolgozÃ¡sÃº tartalÃ©k lÃ¡mpÃ¡st. A Zuniga szintÃ©n a Wight- szigeti
csatÃ¡ban lÃ©ket kapott, itt sem valÃ³szÃ-nÃ», hogy a tengeren kijavÃ-tott
hajÃ³t a csata sÃ»rÃ»jÃ©be vezette volna a kapitÃ¡nya, valÃ³szÃ-nÃ»bb, hogy a
szÃ¡rnyakon prÃ³bÃ¡lt kimaradni az Ã¼tkÃ¶zetbÃµl. A festmÃ©nyen egyik spanyol
hajÃ³n sincsenek horgonyok, tehÃ¡t biztos, hogy a Calais utÃ¡ni esemÃ©nyt
Ã¡brÃ¡zolt a mÃ»vÃ©sz. TehÃ¡t ezek alapjÃ¡n, a festmÃ©nyen Ã¡brÃ¡zolt hajÃ³ a
Napolitana. Ez mind csak a sajÃ¡t kÃ¶vetkeztetÃ©sem, ezÃ©rt sem mondom ki
szÃ¡zszÃ¡zalÃ©kosan, hogy Napolitana, az Ã¡ltalam megtervezett-megÃ©pÃ-tett
makett.Â
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A tervezÃ©shez felhasznÃ¡lt festmÃ©ny.

A tervezÃ©s folyamata a meglÃ©vÃµ vonalak felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val kezdÃµdik. FelÃ¼lrajzolom a hajÃ³test vonalait, ami megadja
test oldalnÃ©zetÃ©t,ami nÃ©mi logikÃ¡val javÃ-tandÃ³.

A hajÃ³test vÃ-zvonal mÃ©retei alapjÃ¡n megrajzolhatÃ³ az oldalnÃ©zet Ã©s a fÃµfedÃ©lzet.

A hajÃ³test fÃµ vonalai mÃ¡r megadjÃ¡k a bordÃ¡k vonalainak alapjait. A bordÃ¡k kiszerkesztÃ©se utÃ¡n 3D grafikÃ¡val szoktam
ellenÃµrizni Â– pontosÃ-tani Â– a bordÃ¡kat.

A 3D grafika elÃµnye, hogy minden oldalrÃ³l Ã©s szÃ¶gbÃµl ellenÃµrizhetÃµek a bordÃ¡k.

Az oldalnÃ©zet Ã©s a bordÃ¡k utÃ¡n felvÃ¡zolhatÃ³ a hajÃ³ elÃµl Ã©s hÃ¡tul nÃ©zete.
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A hosszmetszeten a belsÃµ fedÃ©lzetek pontos helyÃ©nek meghatÃ¡rozÃ¡sa a festmÃ©ny oldalosztatai alapjÃ¡n hatÃ¡rozhatÃ³
meg.

Az Ã¡rbocok, vitorlarudak Ã©s a vitorlÃ¡k tervezÃ©sÃ©hez a Wolfram zu Mondfeld: Historishe Schiffmodelle kÃ¶nyvÃ©ben lÃ©v
szerkesztÃ©si szabÃ¡lyok adtÃ¡k az alapot.

A fedÃ©lzeti alkatrÃ©szek rÃ©szletrajzai. Az Ã¡gyÃºk rajzai az Ulsteri mÃºzeumban lÃ©vÃµ, a Gironna roncsÃ¡bÃ³l kiemelt Ã¡gy
fotÃ³i alapjÃ¡n kÃ©szÃ¼ltek, a csÃ³nakok a Zuniga elvesztett mentÃµcsÃ³nakjÃ¡nak leÃ-rÃ¡sa alapjÃ¡n, a horgonyok Â– mivel n
szerepelnek a festmÃ©nyen Â– egy mÃ¡sik spanyol hajÃ³ tervrajza felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val kÃ©szÃ¼ltek.

Az Ã¡gyÃºk 3D grafikÃ¡i, ellenÃµrzÃ©skÃ©ppen, hogy hasonlÃ-tanak-e a fotÃ³kra, amikbÃµl megtervezetem Ãµket.

Az Ã¡gyÃºk 3D grafikÃ¡i mÃ¡sik szemszÃ¶gbÃµl.
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A tervezÃ©s utÃ¡n kezdÃµdhet az Ã©pÃ-tÃ©s. BÃ¡r a tervrajz mÃ©g nem teljes, de az Ã©pÃ-tÃ©s sorÃ¡n felmerÃ¼lÃµ hibÃ¡ka
utÃ³lag javÃ-tani tudom.
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A bordÃ¡k Ã¶sszerakÃ¡sa utÃ¡n a kÃ¼lsÃµ lÃ¡tszÃ³ gerinc kÃ©szÃ¼lt el, vÃ©gig nÃºtolva, hogy a palÃ¡nkozÃ¡st be lehessen
illeszteni.

A hajÃ³ orrÃ¡n a tÃ¶mÃ¶r alkatrÃ©szek pontosÃ-tÃ¡sa a kÃ¼lsÃµ gerinc elkÃ©szÃ¼lte utÃ¡n.

Ahogy az orron, Ãºgy a taton is elkÃ©szÃ¼lt a tÃ¶mÃ¶r alkatrÃ©szek rendszere. A test hosszmerevÃ-tÃ©se menetes szÃ¡rral
tÃ¶rtÃ©nt, amelynek szerintem nagy elÃµnye, hogy ha a gerinc tÃ¡rolÃ¡si hiba miatt ferde, ezzel a mÃ³dszerrel egyenesre lehet
feszÃ-teni.

A kÃ©t alsÃ³ fedÃ©lzet alapjÃ¡t diplex kartonbÃ³l csinÃ¡ltam, amire rÃ¡ragasztom a fedÃ©lzet deszkÃ¡zatÃ¡t. A diplex kellÃµ
merevsÃ©get ad az Ã¶sszeragasztott fedÃ©lzetnek Ã©s jÃ³l viseli a tÃ¶bb irÃ¡nyÃº Ã-velÃ©st.

A hajÃ³test palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡t fentrÃµl lefelÃ© kezdtem el, Ã-gy a palÃ¡nkok tartjÃ¡k a fedÃ©lzet Ã-vÃ©t.

A bordÃ¡k tÃ¶mÃ¶r rÃ©szÃ©hez Ã©rve, a palÃ¡nkok gombostÃ» szegelÃ©ssel kerÃ¼ltek a helyÃ¼kre.
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A teljes kÃ¼lsÃµ hÃ©jazat, az elsÃµdleges csiszolÃ¡s utÃ¡n.

Mivel a hajÃ³test belÃ¼lrÃµl is hÃ©jalt, a testet belÃ¼lrÃµl faragasztÃ³val, Ã©s gÃ©zlappal merevÃ-tettem ki, hogy a test ne
repedjen meg, az esetleges hÃµmÃ©rsÃ©klet vÃ¡ltozÃ¡stÃ³l.

A teljes hajÃ³test megkapta a merevÃ-tÃ©st.

A hajÃ³test a mÃ¡sodlagos csiszolÃ¡s utÃ¡n. LÃ¡tszik, hogy elvÃ©konyodtak a lÃ©cek. A belsÃµ merevÃ-tÃ©snek kÃ¶szÃ¶nhetÃ
lÃ©cek nem vÃ¡ltak el egymÃ¡stÃ³l.

A test tÃ¶mÃ-tÃ©se folyÃ©kony fÃ¡val tÃ¶rtÃ©nt. A festmÃ©nybÃµl is lÃ¡thatÃ³, hogy festett a hajÃ³, tehÃ¡t nem fontos a lÃ©cek
lÃ¡thatÃ³sÃ¡ga.
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Az Ã¡gyÃºablakok kivÃ¡gÃ¡sa utÃ¡n, a kÃ¼lsÃµ Ã©s a belsÃµ hÃ©jazat kÃ¶zÃ¶tti kÃ¶zdarabok kerÃ¼ltek a helyÃ¼kre. Az elÃµ
elkÃ©szÃ-tett fedÃ©lzet is beragasztÃ¡sra kerÃ¼lt. A fedÃ©lzet lÃ©cezÃ©se a mÃ¡r emlÃ-tett diplex kartonra lett felragasztva, a
deszkÃ¡k Ã©lÃ©t fekete alkoholos filctollal kihÃºztam egyesÃ©vel.

A mÃ¡r emlÃ-tett tervezÃ©si hibalehetÃµsÃ©g szÃ©p pÃ©ldÃ¡ja: a bordÃ¡k helyÃ©nek meghatÃ¡rozÃ¡sakor nem figyeltem oda
Ã¡gyÃºablakok helyÃ©re, ezÃ©rt ki kellett vÃ¡gni azokbÃ³l.

A hajÃ³test Ã¡gyÃºablakokkal Ã©s fedÃ©lzettel. SzintÃ©n tervezÃ©si hiba miatt a taton illesztÃµ bordÃ¡kat kellett beÃ©pÃ-tenem
a hÃ©jazat a helyÃ©n maradjon.

BekerÃ¼lt a helyÃ©re a belsÃµ hÃ©jazat, a fedÃ©lzetek tÃ¡maszgerendÃ¡i, Ã©s a tatfedÃ©lzeten a kÃ¶nyÃ¶kfÃ¡k. A kÃ¶zÃ©ps
fedÃ©lzeten kifÃºrtam az evezÃµk helyÃ©t, Ã©s az evezÃµ padok tartÃ³gerendÃ¡it is elkezdtem beÃ©pÃ-teni a helyÃ¼kre.

A belsÃµ hÃ©jazaton lÃ¡thatÃ³ak azok a pontok, ahol a felsÃµbb fedÃ©lzet gerendÃ¡i fognak csatlakozni a szerkezethez.

Az orrfedÃ©lzet Ã©s az evezÃµs fedÃ©lzet talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡nÃ¡l egy keresztfal kerÃ¼l majd beÃ©pÃ-tÃ©sre. A keresztfal tartÃ³ge
a 3. Ã¡gyÃºablaktÃ³l balra lÃ¡thatÃ³. Nincs semmilyen utalÃ¡s arra, hogy lettek volna keresztfalak a hajÃ³testen belÃ¼l, de
szerintem logikus, hogy az Ã¡gyÃºk el legyenek kÃ¼lÃ¶nÃ-tve a gÃ¡lyaraboktÃ³l, esetleges lÃ¡zadÃ¡s esetÃ©n.
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A tatfedÃ©lzeten is kiÃ©pÃ¼l egy keresztfal, ugyanazon okbÃ³l, mint az orrfedÃ©lzeten.

Az orrtÃµke vÃ-zszintes merevÃ-tÃ©se Ã©s a horgonykÃ¶telek bevezetÃ©se is elkÃ©szÃ¼lt az orrban.

Â

A tatfedÃ©lzet gerendaszerkezete, a tat Ã¡rboc kivÃ¡ltÃ¡ssal. A szerkezet nem teljes, a hosszirÃ¡nyÃº gerendÃ¡k 2x2 mm-esek,
kÃ¶zÃ©jÃ¼k osztatonkÃ©nt 3 db 1x1 mm-es gerenda kerÃ¼l majd. Az 1x1 mm-es gerendÃ¡k a fedÃ©lzeti deszkÃ¡zat
felragasztÃ¡sa utÃ¡n kerÃ¼lnek a helyÃ¼kre.

Az elÃµbb emlÃ-tett dÃ¶rzslÃ©ceknek tartaniuk kell majd a hajÃ³ fedÃ©lzeteinek az Ã-vÃ©t, ami ezen a fotÃ³n jÃ³l lÃ¡thatÃ³.
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