SZAKTÖRTÉNET
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(fejezetek a haditechnika történetéból)
Gyarmati Józseí I

A hadilechnika törlénae egúdős az emberíség firténetévelVadás7ó
őseinh eszközei nem csak aípltílékulsulgtíló vadak el*
téséreszolgóltak, hanem eglben a javaíknak és a szóIltíshelyüknek a védehúre b. A tórsadalmi és a technikai |ejődés lehetővé teUe, hogt a vadósaatra s*olgtíIó tegverek és a hadifeglverek eg, aő dón elküIönüljenek. Az ókori tánadalttuk szeflezetaége mór nugköveteke az óllarrdó
és glűjtögető

vag legalóbbis az ideíglenes hadseregek léfiehozósór. Ezeknek a szemezeteknek a feladata ruír speciálisan a közösség védelne voll A feladalnak megfelelően lemészele§en nuúr kiilön erre a célra készítelleszkijzökkel, hadifepverehkel kellel ellűni a hadseregek lagjaíl
Ezeka

a

leglverekel két fő csoponra lehet íelborrlani a szólfeg-

verekre és a hajílófegnlerekre.

A szálfeg;rverek csoportjába tgrtoznak

a különféle kardolq lrándzsák,

tőrök. Szuró és vágófegyverek, történetiik tulajdonképpen megegyezik a
femmegmunkálás történetével. Legelsó alapanyaguk a réz volt. Mrár a
Kr.e. IV, évezredben a lándzsák és nyilak heryeit készitettékrézból Kisrázsiában, Indiában és Eryiptomban, A réz meglehetősen puhd fém, könnyerr
csorbul, éltartóssága nem éri el aá a szintet, ami alkalrnassá tenné feryverkészítésre,ónnal ötvözve viszont lényegesen lehet növelni ennek a
fémnek a keménysógét, Ezt ismerték fel lft.e. 3000-ben, Mezopoüímiában
és valószínűleg vele párhuzamosan Kínában, amikor a bronzot feltalálüáLk.
A bronz összetétele '7 5-95Yo léz és 5-25o/o ón esetleg ólom, az ón adagolásával a bronz keménységétlehet bállítani. Bronzból készítettékaz első
kardot, Kr.e. 1700-ban, az ókori Miikénében. Az ókori birodalmak, mint
peldául Egyiptom vagy Babilor1 hadseregeiket bronz fegyverékkel látták
el. A bronz egyeduralkodó volt a sálfegyverek gyártásában közel kétezer
éven keresztiil.
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A bronzot a vas illetve az acél viiltotta fel körülbelül a kr.e. I. évezredben. Magát a va§at már korábban ismerték mint a bronzot. Az ókori
Egyiptomban "égi réznek" neveáék és már a Kr.e. IV. évezredben szerszírnokat készítettekbelőlük. Ez a vas viszont nem a bányászott ércból
szátmazatt, hanem a ft,ldre hullott meteoritokból. A vasat csak a Kr.e. II.
évezredben tudák kohósítani, A vasércből kinyert öntöttvas felhasználhatósága viszont meglehetósen korlátozott. A vas felhasználhatóságát a
széntartalma alapvetően meghatítrozza. Ha a széntartalom magas akkor a
fém jól önthető, meglehetősen kemény, az öntést követóen kicsi a zsugorodásq viszont rideg és törékeny, fegyver készítésérealkalmatlan. Ahhoz,
hogy kardokat, tóröket lehessen készítenia vasból két tulajdonságo| a
keménységet és a szilárdságot egyszeríe kell magában viselnie a femnek.
Eá a ókori görögök a Kr.e.L évezredben tudták elémi, amikor a gyártástechnológia elérte azt a szintet, hogy acélt tudjanak készíteni.Az acólnak nevezzük a maximum 2,06Yo széntartalommal rendelkező vasat.
Természetesen az alacsony széntartalom önmagában még nem elegendő a
kard készíté§éhez,ehhez évszázadokon keresztül alakították ki a
megfelelő hőkezelési technológiáját, Ezpket a technológiákat a legszigorubb múhelytitokként kez€lték. A leghíresebbek voltak az ókorban és a
közepkorban Damaszkusz, Toledó, és Solingen kadpengéL

A városok

és várak ostromához már nem voltak elegendőek a

sálfery-

verek. Ezekhez a műveletekhez szükség volt olyan eszközökre, melyen
romboló hatr{sukat már nagy távolságból is ki tudák fejteni. A legelső
ilyen hajítófeg,verek Nary Sándor idejében tűntek fel. Működésük több
összecsavart rugalmas fonál torziós energiáján alapult. Ery vízszintesen
elhelyezett torziós szállal működtek a katapulaik (I. ába) két fiiggőlegesen elhelyezett torziós szállal működtek az alapvetöen nyíl kilövésére
alkalmas ballisták.

I.sz ábra Közepkori katapuh

A

legtökéletesebb hajítógép a Ibebuché volt, az első ilyen eszköá a
XIII. szrizad közepén épftefuék.A Trebuché-t egy mérleghez lehet a legjobban hasonlítani, melynek a rövidebbik karjához rögzített nehéz ellensúly
hirtelen leejtésével a másik hosszabb kar nagy sebességgel csapódott
felfelé így a hozzá rögzítetl lövedéket nagy !ívolsígra volt képes elhaji
tani, ez lehetett eryszerü tömör kőgolyó de használtak má.r akkoriban
gyújtólövedékeket is. (2,sz óbra).

2.sz dbra

A legeglszetűhb elven nűködő de a legnagtobb
uljesíményű haj ítófegver a treb uché

A legtovább haszrrált hajítófegyverek az {ijak és a szá,rnszorífiak.
Haditechnikai jelentóségiik ugyan már nincs, de még manapság is kedveltsport- és vadászfegyverek. Az ü feltalállísa a homályba veszik. A kínai
haryomány a mitikus Hszia-dinasztiabeli Huang-ti-nek a Sárga csrászárnak
tulajdonítja, de a Spanyolországban és Franciaországban látható barlangi
sziklarajzok tanúsága szerint már a késő paleolitikum embere is használta.
A keleti lovasnomád népeknek, köztiik őseinknek is a fö fegyverzete volt.
Kialakítrás szerint megkülönbözüetiink es/szerű, összetett, egyenes és visszacsapó íjakat, Az egyszerű íjjak rugalmas eleme egyféle fából készíil!mig
az összetett űakat több különböző rugalmasságú fából, ál|ati szaruból,
valamint inakból készitették.Az eglenes íjjak aljazallan dllapotban eglenes alakot a viss2acsapó íjjak pedig az aljauísíirónnyal ellenlőes C
alakol vetleh fel Lovasnomád óseink Európa sz.€rte rettegett íjai összetett,
vissza-csapó íjjak voltak. Egy ilyen íj rekonstrukciós íajzát mvtatja a 3,
ábta
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3. óbru

H o nfo g lalás ko r i na g ar íj
a Kr.e, 4, színadban. Európába
jutott
el, ahol i0. szízadban tűnik fel
valószínűleg ara6 közvetítessel
Franciaországban. Rugalmas eleme kezdetben fa vagy bronz volt, Eryes
köápkori szírnszeríjakat aélból is készítették,de ezeket már csak külön
készütéksegítségévállehetett felhúzni. Egy ilyen sámszeríj segítsógével
közelről a légiobb lovagi páncélt is át lehetet ütni.

A szírnszeríjatKínában találtrá,k fel

íófegyverek a 16. sziaadig é|téka virágkorukat, amikor a feketefiistű lőponaiműködö tiizfegyverek leváltottak öket, A feketefiistíi löpor
75% káliialétrom, 15%o szén és 10% kén összekeverésével készül, Ennek
az elegynek a első ferrnmaradt leirása az 1044-ben Kínában született hadi
krá,rronian található. Európába valószínűleg arab közvetítessel jutott el a
13. században. 1323-ban mál tűzfegyver használatáróI szímolnak be a
korabeli kónikak, amikor a Granadát megszáló mórok Baza városát ágyúval lövik. Az első tűzfeglv er íbráaolása |327,bő| származik III. Edward
angol király káplánja által készített kódexkíl. Az európai hagyomáLny
.oúig tuláidonitottu a lőpor feltalílását Schware Berthold alkimista
szerzétesnek, aki saléEomból, kénböl, ólomból és olajból akart aranyat
csinálni. A legtöbb ene vonatkozó irodalom viszont már úgy találja, hogy
nem a puskap-orq hanem annak feszítő erejét ismerte fel 1300 körül, ami
lehetővó tette az első tüzfegyverekek elkészítését(1- őba),

A

haj

1. óbra

Tűzíegver ábrázolása 1100 körüI

A

korabeli tűzfegyverekről, lőpormalmokról szóló leírások

század második felétöl szaporodnak el.

a

14.

Maryar vonatkozísban Nagy Lajos kinílyunk 1378 évi észak-iüíliai
tűzfegyvenel. 1400 köriil több

hadjrirata alkalmával találkoáatunk elöször

magyar város szímadrásaiban mint peldául Kassa, Nagyszeben, Sopron és
Pozsony, szerepelnek ágyuk. A maryar haditechnika töíténetében feltétlenül

meg kell említenünk Orbón mesterl, aki l453-ban a Bizáncot ostromló
törökök részere egy óriási bronzáryút öntött. A löveg méreteiről tesz
tanúbizonyságot, hógy a korabeli króniklik szerint 800 mbsa réz és őn felhasználásával készült. A törökök Bizínc eleste után a nevezetes ágyút mint
a hadi dicsőségük szimbólumát nagy becsben megöriáék és sokáig mutogattík. A 18. században egy európai utazó még látta, sorsát ezuüín már a
homály fedi.

A középkor lövegeinek az anyaga a bronz és a vas volt. Kezdetben
bronzból öntötték vagy vasból kovácsolták, A kovácsoltvas ágyút hosszú
lapos vascsíkokból készítették.A vascsikokat több rétegben kovács-hegesztéssel állították össze és rá merőlegesen ugyancsak vasból készült abíoncsok segítségévelmerevítették. A bronz bár mint löveg alapanyag az újkor
hajnalán elveszítette eryeduralkodó szerepét még, az I. Világháborúban is
felhasználták a löveggyrá.rtásban.
Az elöltöltő lövegek ryrárrásának a korszerűsítésétaz 1500-as éveke
A tiszta öntést ekkor kezdik felváltani a furással. Természetesen

lehet tenni.

nem tömör anyagba fúrtak, hanem először egy előöntvényt készítettekés
aú. fűnÁk végig. Mivel a fi.rrás pontosabb megnrunkálrást tesz lehetővé
ezért ezek a lövegek pontosabban és nagyobb ávolságra tudtak tíizelni. Az
öntvény alapanyagént felhasznáh bronz mellett ekkor jelenik meg az
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önüitwas. Az elöltöltő lövegek eá követően tulajdonképpen a 19, szápad
közepéig nem sokat változtak.

Az első kézben is tartható lőfegyverek gyújüísa a lövegekhez hasonlóan a lyújtojul.on keresztiil egy kézben tartott panizsló kanoccal töítént.
Ezeket a feg;,vereket - lévéna nary tömeg körülbelül 20 kg. - villára vagy
álványra kellet rámasztani. Az elsütószerkezetek fejlődését a korabeli óraipar fejlődése tette lehetővé. Az elsütőszerkezethez szükség volt jó minőségű rugóacélrq ami a felhuzást követöen képes volt tárolni az onergiát a
lövés kiváltisáig. Az első elsütőszerkezetel ellátott puskák a spanyol kanócos muskéták voltik a 15. század elsó felében. A kanócot egy kalapácsos
szerkezetbe fogtrák be ami egy rugó haüisára belenyomta az izzó kaaócot a
felporzott serpenyóbe, Az itt elhelyezett puskapor pedig a gyujtólyukon
keresztül indította a lőportöltetet (§.ábra),

5.

sz óbta kanócos muskéta ebiirősze*ezlt

A keréklakatos más néven az óraműves elsütószerkezetet a |6. század
elején ta|álák fel. Mivel ez a szprkezet lényegesen bonyolultabb és
drágább volt mint a kanócos ezért nagy tömegben sohasem terjedt el. A

serpenyőben lévó löport itt rugóeró haüísára felpörgetett recezett keréknek
ütköző kovakőról keletkező szikra gpjtotta be (6.ábra),

6.

8ó

őbra keréklakatos elsüőszeúezet

1610 áján jelentek meg az első kováspuskák. A kovás elsütőszerkeztben a kakasba fogák be a kovaköve! ami a rugóerő haására előrecsapódla a serpenyőfedél nyúlvrányához ütódött és egyszerre nyitotla serpenyőfedelet, sziknit csiholt a serpenyőben elhelyezett lőportöltet gyújá_
sára. Ez az elsütőszerkezet kiküszöbölte a kanócos és a keréklakatós hátrányos tulajdonságait. Olcsó volt és nem volt szükség a glűjtáshoz egy állandóan égő kanócra. 1700 körül váltották le a kanócos muskétákat kóvás-

puskrákkal (7.óbru).

7.

ábra Kovás

els iüőszerkezeí

A kovás elsütőszerkezet viszont még mindig nem felet meg tökéleteA serpenyőben Iévő lőpor, arni a glrrjtólyukon

sen a katonai elvárásoknak.

keresztiil indította a hajtótöltetet a serpenyőfedél által védve volt ugyan, de
ez sem volt tökéletes, Nyirkos, esős, havas időben gyakran váltak hasz_
navehetetlenné. Az elcsettenés valószínűsége ezeknél a feg;,vereknél megköZ€lítette a 7%-ot. Szükség volt tehát olyan ryullasaóra, ami védve volt

a levegő pá,ratartalrnától és megbízhatóbban működött mint a ková§ el-

sültőszerkezet. A megoldást a vegyipar fejlödése hozta a 1 8. századvégén,
amikor olyan iniciáló tölteteket tudtak készíteni, ami kis mechanikai ha:tísra robbant. Ezeket az myagokat a durranóhigan}t, illetve a durranóezüstöt

kis fémszelencébezátrva fe| Iehetett használni az elöltöltő fegyverek hajtótölteteinek indíására. Az első ilyen elven működő puskákit-az 1830-as
óvektől készítették,kezdetben a kovás elsütőszerkezétű fe$,verek átala-

kításával. Ausztria a hadseregében haszrrált fegyvereit is ilyén módon alakította át Augustin tervei szeúnt (8.ábra).
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E óbru Gyuucsos puska elsüőszerkezele
serpenyőfedelet kicseréltékés ery ütöszeget helyeztek el benne, A
serpenyőbe pedig a felporá lőpor helyett iniciá|ló eleggyel töltött fémszelencét un. gyutacsot helyeztek el. Elsütéskor a kakas ráütött az iltőszegre,
ami indította a gyutacsot, a gyutacs szúrólángia pedig a ryújtólyukon keresztiil indította lőportöltotet.

A

A g}utacsos és a később meg|elent hasonlóan működó csappantyús
fegyverek megnövelték az üzembiztonságot,viszont változatlanul alacsony
volt a tűzgyorsaság és a haüásos lőLívolság. Ezeket a korlátokat már csak

a hátultöltő fegyvereknél firdüík megoldani. A háfultöltő feglverek
kialakíásába nagy szerepet játszott a fémhüvelyúegyesített lőver megjelenése. Az első nagyszámban rendszeresített egylövetíi hátultö|tő puskák
az l860-as évektól jelentek meg, Ilyen volt példriul az oszhák Wiiul által
tervezett puska |864-ben (9.űra).

9.

88

úbra winzl íélecsapódó úrus puska

Az 1860-as években az egylövetű hátultöltő puskák sz&nos változata
jelent meg a világ hadseregeiben. A zárolrási technika fejlődésevel megielentek az olyarr zárak melyek alkalrnasak lettek arra, hogy a fegyvert
ismétlövé lehessen kialak'tani. Az ismétlő fegyvereknél megielenik a több
lőszert befogadására alkalmas üár. Ilyen zé§at késziteítel l871-ben Paul
Mauser, a róla elnevezett zárszerkezetet még napjainkban is használjrák
(10.óbra).

€+:€s
I0. ábra Mauser ubszerkezet
Ferdinánd Mannlicher 1E68-ban készítette el az első zárszprkezetét"
amit később továbbfejlesáett. Ilyen zíLrral felszerelt puskákat alkalmazott

az Osztrrák-Magyar Monarchia hadserege és később a Magyar Királyi
Honvédségis (1I. óbra).

I1. ábru Mannicher zárszerkezet

A tűzfeg5rverek fejlódésének követkeó fontos állomása az un. fehér-

fiistű vagy gyérfiistri lóporok feltalálása. Az addig alkalmazott feketefiistű
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lóporoknak szímos kedvezőtlen tulajdonsága volt.

Az

égésenem volt

tökéletes, a lövést követőerr egy fekete kátrrányszerű reteg maradt vissza a
fegyverek csövében, amit a következő lövés kiválüísa előtt el kellet ávolítani. A visszamaradt égéstermók kitakaríása idővel járt és ez jelentösen
la§§ította a tüz$/orsaságot, A problémát a francia Vieille oldotta meg 1884ben, aki a nitrocelulóá oldószerben feloldotta és az így kapott massát a
megfelelő méretekre préselte. Az oldószer elpárologtatása uüán elkészült a
löpor.

A hátultöltő feryverek elterjedése generálta az egyesített löszer elterjedé§ét, tehát a hajtótöltet a lövedék és az indítotöltet egy szerkezeti egységbe foglalását. Hiram Maxim amerikai feltaláló rájött, hogy az egyesített
lőszer segítsegévellehet késziteni olyan fegyver! ami a lövések egymás
uüíni sorozatít emberi beavatkozás nélkül is képes elvégezni. Sorozatlövő
géppuskrálirára a szabadalmát l883-ban nyújtotta be. Az első sorozatlövő
fegyver! Maxim tervei alapján, az ang|iai Vickers gyrá.r mutatta be egy ipari
kiállíüáson 1887-ben. Mór csak techníkatörténeti érdekesség, hogl Maxim
géppuskája megkhetősen össatett §zerheut volt, amit a később megjelent
sorozatlövő íeg)vercknél aem alkalmaztak
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