A tüzérség fejlődése kezdetektől a XX. századig
„A tüzérség hagyományos értelemben olyan katonai egység, mely háború során nagyobb
lövedékek kilövés útján történő célba juttatására alkalmas önálló fegyvernem, amelynek
legkisebb harcászati alapegysége a tüzérüteg.”
A hajítógép állványra helyezett hideglőfegyver fajta, olyan mechanikus szerkezet, mely
a lőpor feltalálása előtt az ókor és a középkor meghatározó ostromgépe volt, illetve a tábori
tüzérségi eszközének tekintették. Ezek a szerkezetek az egyszerű emberi erővel működtetett
lövedékvetőkhöz képest a nehezebb lövedékeket, nagyobb távolságra tudták eljuttatni, bár
ezekben a különféle lövedékeket nem lőporral hajították meg, de
főként falak bontására alkalmazták ezeket. A rugós
hajítógépek egy vagy több rugalmas kar, illetve rétegelt falemez
erejét használták nyíl vagy kő hajítására, de ostrom feladatokra
teljesen alkalmatlanok voltak. A torziós szálköteggel működő
katapult szerkezet, az ókor és a
középkor
legelterjedtebb
és
leghatékonyabb ostromgépe volt,
ezek a szerkezetek akár a 365
méter hatótávolságot is elérhették,
de az ellensúllyal működtetett
hajítógépekhez képest, azonban a
lövedékek tömege nem haladta
meg a 22 kg-ot.
A
ballista
nagyméretű
számszeríjhoz hasonló szerkezet,
melynek erejét két megcsavart
szálköteg torziós energiája szolgáltatta, mely alkalmas volt
nyilak és kövek pontos, alacsony röppályán való célba
juttatására. Az ellensúllyal működtetett hajítógépek, a többi
mechanikus szerkezethez képest,
nagyobb
hatótávolságon,
nehezebb lövedékek kilövésére
voltak képesek, mely szerkezet
gyorsasága és ereje a torziós
erővel működtetett katapultokhoz képest elmaradt ugyan, de a
hatalmas ellensúly és az erőkar hosszúsága és erős ácsolása
lehetővé tette 100 kg-nál nehezebb lövedékek célba juttatását
is (a becsült legnagyobb változat 9070 kg-ot nyomott és 15,2
méter hosszú hajtókara akár 136 kg súlyú lövedék elhajítására
is képes volt).
A tüzérség története elsősorban a feketelőpor feltalálásával vette kezdetét, mely
Kínából indult el kb. a 10. század elejétől, ahol rendszerint az ünnepi tűzijátékok során kilőtt
kezdetleges rakétákban alkalmazták. Később a rontó-szelleműzés hagyományaiból kiindulva
rájöttek, hogy ezen anyag segítségével lövedékeket lehet csövekből kilőni, ahol csőanyagul a
hagyományból eredően a nagy mennyiségben rendelkezésre álló és gyorsan növő
bambusznádakat választották. Az első tűzfegyvereket, ún. „bambuszpuskákat” nehézkesen
lehetett kezelni, tűzgyorsaságuk elégtelensége miatt - lévén egylövetű fegyverek - inkább fix
helyre telepítették és leginkább várostromok idején alkalmazták őket mind támadó, mind
védekező harcokban. A korai időkben a lövegek töltése még elölről a csőtorkolat felől
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történt. Az első olyan dokumentált eset, amikor lőporral hajtott lövedéket lőttek ki egy
csatában 1132. január 28-án volt, a kínai Szung-dinasztiába tartozó Han Sizong használt
ostromtornyokat és hucsongokat (bambusz csövő ágyú), amikor Fujian városát ostromolta.
Ezen lövegek ún. kézi ágyúk, kézben tartható kis
lőtávolságú fegyverek voltak, melyek kicsi teljesen sima
belsejű csövüket, a későbbi időben már bronzból- és
rézből öntési eljárással készítették. Ezek a kezdetleges
fegyverek a 13. század folyamán elterjedtek a
mai Közel-Kelet területén, majd Európába is eljutottak.
Az ágyúk első európai alkalmazói nagy valószínűséggel
az arabok és a mórok voltak a 13. század végén, főként
várfalak rombolására. A legkorábbi írások egyike
szerint 1323-ban a Granadát megszállva tartó mórok
ágyúkkal lőtték Baza városát. Az első kifúrt
csövű ágyút Sevilla közelében vetették be először
csatában 1247-ben. Főként ólom-, vas- vagy
kőgolyókat használtak lövedék gyanánt, de néha nagyobb nyilat vagy fémhulladékot is
kilőttek velük. A százéves háború (1337–1453) során még jobban elterjedtek, kezdetben
bombáztak velük.
Magyarországon Nagy Lajos kezdte használni a háborúban, az első adat magyar
vonatkozású ágyú használatra Zára 1346-os ostromának idejéből való. Egy 1358-ből való
raguzai írásos emlék is megemlíti az ágyúkat. A nápolyi hadjáratban San Lorenzo 1378-as
ostrománál kővetőgépeken kívül bombardák (mozsarak) is szerepelnek. 1378-79 körül van
adat ágyúöntésre és puskapor készítésére. Később már valódi ágyúként is használták ezeket a
fegyvereket, az ágyúkat az első nyílásukon töltötték
meg. Már a korai időkben is sokat kísérleteztek a hátsó
töltéssel, de a különféle megoldások - a műszaki
ismeretek hiánya miatt - nagyon veszélyes ágyúkat
eredményeztek. A középkorban főleg várostromok
idején használták ezeket az eszközöket, nagy tömegük
és
nehézkes
mozgathatóságuk
miatt
eleinte
idegenkedtek attól, hogy nyílt csatákban vessék be
őket. A legfőbb gondot ekkoriban az utántöltés
lassúsága jelentette. Az első, széles körben használt
tüzérségi eszközök a bombavetők voltak. Nagyon
nagy, masszív, teljesen sima csövű szerkezetek voltak.
Kisebb társaiktól megkülönböztette őket nehezen
mozgathatóságuk, teljesen egyedi felépítésük és
általánosan ismert megbízhatatlanságuk.
Hatalmas méretük eleve kizárta, hogy a
csövet öntéssel állítsák elő, helyette
kovácsolt vasdongákból és rudakból
rakták össze, ahol az egyes elemeket
abroncsok fogták össze, akárcsak a
hordóknál. A bombavetőket várfalak
ledöntésére
lehetett
eredményesen
alkalmazni. Híres példa a török hadsereg
által
1453-ban,
Konstantinápoly
ostrománál használt bombavetők, a
történelem
első szuperágyúi,
a
„Bazilikákat” (baziliszkusz) használták fel.
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A tizenkilenc tonna tömegű ágyú mozgatásához 200 ember és 60 ökör kellett és naponta
mindössze hét lövést tudott leadni, az ágyúcső anyaga bronz, az űrmérete 762 mm, míg a
hossza 5,18 m volt, mellyel 90 napig lövették Konstantinápoly várfalait bazaltkövekkel,
míg betörték azt.
A technika folyamatos fejlődése kisebb tömegű, nagyobb tűzgyorsaságú ágyúk
megépítését eredményezte. Ebben az időben alakult ki a három alap lövegtípus: az ágyú,
a mozsár és a tarack, melyeket az űrméretek egységesítésével együtt I. Miksa németrómai császár (1459-1519) fektetett le írásban. Az ágyúk méretezését angol fontban
(453 gr - a köznyelvben körülbelül 0,5 kg-ot jelent) határozták meg, ami nem az ágyú
tömegét jelentette, hanem az ágyúgolyóét, amit képes volt kilőni a csőből. Az ágyúgolyó
hajtásához szükséges lőportöltet súlyát pedig a későbbiekben bécsi fontban (560 gr)
határozták meg. A legkorábbi ágyúfajták
a mozsarak (németül „Mörser”) voltak, melyeket
a 14-15. században kovácsolt vasdongákból
állítottak össze. A mozsarak csöve rövid, de nagy
űrmértékű, széles tűznyílású volt, míg a lövedék
(pl. nagy kőgolyók) röppályája rövid, nagyon
meredek és nagy repeszhatású volt, melyeket
főleg a gyalogság és az erősen védett célpontok
ellen használtak, de ez csak kis távolságra volt
hatékony. A tarack átmenet az ágyú és a
bombavető mozsár között, melynek csöve csak
mintegy 10-szer hosszabb, mint az űrmértékük, a
tarackból kő vagy tűzgolyókat lőttek ki és a vársáncon és a bástyán állították fel (bajorosztrák „taraßbüchse” szó előtagjának jelentése „földhányás, sánc, bástya, barrikád”). Másik
régies neve a „haubic, hofnica”, a cseh
„húfnica” a „tömeges, csoportos” szóból, ami
arra utal, hogy egy csomó követ hajított ki
egyszerre vagy azt jelenti, hogy a zárt hadrend
ellen alkalmazták, mint „seregbontó” löveget,
de eredetileg valószínűleg kővető hadigép
volt. A későbbiekben a lövedékük vasgolyó
vagy kartács (több kisebb golyó vagy
vasrepesz) volt, melyet magasabb röppályán,
de kisebb távolságra lőttek ki. A „bombarda”
az ágyú középkori elnevezése volt, de 1526
után taracknak nevezik. Az ágyú szó
megjelenése annak a kornak a kezdetét jelöli,
amikortól a tüzérség specializált egységet jelölt és kerekekkel ellátott, állati vontatású
eszközöket használt. Az ágyúk csöve hosszú, 20-40-szerese az űrmértéküknek és a
lövedéket lapos ívű röppályán nagy kezdősebességgel röpítik nagy távolságra. Az ágyút
lafettára vagy ágyútalpra fektették, amely az ágyú könnyű szállítását és beállítását elősegítő,
kerékre szerelt szerkezet. A 14. században még négy kereke volt, de a 15. század második
felében az ágyú könnyebb kezelhetősége érdekében áttértek a kétkerekes rendszerre. Az
ágyúszállításkor használt kétkerekű kocsi középkori neve „böröck” volt. A bombarda az ágyú
középkori elnevezése volt, de 1526 után taracknak nevezték. A 15. században megjelentek a
mozgó tüzérségi csapatok és fegyverek, melyeket már nemcsak várak vagy városok
ostromakor lehetett használni, hanem támogatást tudtak nyújtani a harcoló
gyalogosegységeknek is. A cső méretének és tömegének csökkentését a fejlettebb
fémmegmunkálás és lőporgyártási technológiák tették lehetővé. Az első valódi mozgó ágyút
Jiskra Jánosnak tulajdonítják, aki ökörvontatású ágyúit a huszita háborúkban (1418-1424)
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vetette be. Mátyás király (1443-1490)
uralkodása idején a cseh huszitáknál már jól
ismert szekérvárat is alkalmazták, ennek
építésénél felhasználták azokat a nehéz
szekereket is, amelyekkel az ágyúkat is
szállították. Egy hatalmas ágyúszekérnek
nevet is adtak, az „Elefánt” megnevezés
nyilvánvalóan a jármű szokatlan nagyságára,
erősségére utal. A Bécsbe történő bevonuláskor az Elefántot egyenesen az "Antikrisztus
ágyúszekerének” tartották a bécsi polgárok.
A kézi tűzfegyverek és a tüzérség története valahol a 14. század elején vált el
egymástól. A muskéták tökéletesedése azonban ezeket a még mindig igen nagy és nehéz
ágyúkat kiszorította a csataterekről, mivel a fejlődés ellenére lassúak és ormótlanok voltak,
hamar el lehetett őket veszíteni egy gyors ellenséges előretörés esetén. A kézi lőfegyverek
története a 14. század első feléig vezethető vissza, amikor az első kézben tartott
tűzfegyverek nem voltak mások, mint
kicsinyített ágyúk. Az egyik oldalon lezárt
és gyúlyukkal ellátott csövek eleinte nem
rendelkeztek egyéb tusával, mint a csőfarból
hátra kinyúló vaspálcával. A katona ezt fogta tartó keze hóna alá, miközben a másik kezében
tartott kanócot vagy ízzó vasat a gyúlyukhoz érintette. A kéziágyúkat gyakran szakállal is
ellátták, mely egy lapos vasnyúlvány volt a csövön. Ez segítette a fegyver biztosabb
megtámasztását állványon, vagy várfalon. A kézi ágyú nem volt a legjobb hadi fegyver.
Nehézkes kezelése, nagy tömege, pontatlansága miatt még sokáig nem válhatott a gyalogság
fő fegyverévé. A huzagolás hiányának, a csőbe nem pontosan passzoló lövedékeknek, és
alacsony torkolati sebességének köszönhetően a
kézi ágyú hatékony ölő távolsága nem
valószínű, hogy meghaladta a 20-30 méteres
távolságot. A gyenge anyagminőségnek és
minimális ismereteknek köszönhetően e fegyverek sokszor veszélyesebbek voltak a
használóra, mint az ellenségre, erről ad tanúbizonyságot sok fennmaradt felrobbant kézi
ágyúcső. A fa ágyazás eleinte igen kezdetleges változatban jelent meg. A vas pálca helyett
néhány pánttal egy lándzsához erősítették a csövet. A 15. század harmadik harmadától a
lándzsanyél lassan a ma is ismert fegyverágyazatokhoz hasonlító tusává kezdett válni. E
fegyverek fogása biztosabb volt, segítették a célzást azzal, hogy a tűzfegyver csövét a
szemmel egy magasságba emelhette a katona, de hatékonyságuk még hagyott kívánnivalót
maga után. A korai kéziágyúkból, szakállas puskákból azonban korántsem csak szabályos
gömbgolyókat lőttek, hanem szinte mindent, ami a lövész keze ügyébe kerülhetett:
kődarabokat, vasgolyót, ólomgolyót, nyíllövedéket. Mindezek közül a könnyen formálható,
nagy fajsúlyú, jól önthető ólom lett a későbbi századok puskalövedékeinek alapanyaga.
A 16-17. században a löveg anyaga többnyire már
bronz volt, de előfordult még a fa- és bőrágyú is. Maga
az ágyúcső készítése a harangöntésből alakult ki,
kezdetben harangöntők készítették őket, de idővel a két
mesterség különvált. A cső anyaga először bronzból,
majd rézből, később vasból készült. A mozsarak és a
tarackok súlyos, nehezen mozgatható lövegek voltak. A
csatában ezért a kisebb és hordozható ágyúkat
részesítették előnyben. A kisebb tábori löveget a 16.
századi királyi Magyarországon sárfatil-nak (sugárágyú,
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csatakígyó) nevezték, a kártány (olasz corto
„rövid” származéka) régi, rövidcsövű ágyúfajta
volt, míg a falkony (latin falco „sólyom”
származéka) kisebb faltörő ágyúfajta, ami a
középkorban már ágyút is jelentett. Az
oroszok ágyúöntés terén sem hazudtolták meg
magukat és a Cár-ágyút 1586-ban készítették
öntött bronzból, melynek csaknem 6 m hosszú
és 890 mm átmérőjű csöve volt, kőkartáccsal
való tüzelésre szánták. A harmincnyolc tonnás
ágyút a Moszkva folyó egyik átkelőjének a
védelmére tervezték használni, Kartáccsal
akartak tüzelni a hatalmas ágyúból, ám nincs hiteles adat arra nézve, hogy valaha is sikerült
volna elsütni a hatalmas szerkezetet.
A lőport kezdetben egy egyszerű zsákba töltötték. Az 1620-as években a töltet és
a lőpor kombinálásával állították elő az első töltényeket. A megoldás igen gyorsan
elterjedt, majd később tökéletesedett. Meggyorsította és
egyben biztonságosabbá is tette a töltést. Hátránya is volt: a
zsák szövete nem égett el teljesen, a szövet pedig részben
benne maradt a csőben. Ezeket a szövetdarabokat egy külön
eszközzel, a kaparópálcával kellett eltávolítani. II. Gusztáv
Adolf (1594-1632) svéd király volt az, aki újra ágyúkat
vetett be csatában. Ennek érdekében az addigiaknál
könnyebb és kisebb ágyúkat fejlesztetett ki. Nagy számban
alkalmazta ezeket, de az ütközetek kimenetelét továbbra is
a gyalogság döntötte el. A gránátokat a 17. század során
fejlesztették ki, melyek robbanóanyaggal
töltött,
gyújtószerkezettel
ellátott
lövedékek. A specializált tüzérségi
eszközök (például hajófedélzeti ágyú,
tarack, mozsár) fejlesztése is ekkor indult
meg. A 16. században az ágyúk a fa
hadihajók elterjedésével a rajtuk
alkalmazott hajóágyúk révén az egész
Földön elterjedtek. Az európai hadihajók
lövegeik révén behozhatatlan előnyre
tettek szert és az elkövetkező századokban tűzfegyvereik segítségével
uralmuk alá hajtották a Föld összes érintett civilizációját (Észak-, Középés Dél Amerika, Afrika, India, Kína, Japán stb.). Kiváló ágyúkat a 17.
században Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem német
fegyverműhelyeiben, Nagy Péter cár tulai orosz fegyveripari központjában
és XII. Károly svéd király részére a Dannemorában működő vasműben
öntöttek. A témával foglalkozó első, 1650-ben kiadott jelentős könyvet
Kazimierz Siemienowicz írta meg „Artis Magnae Artilleriae pars
prima” (A tüzérség tudománya, Első rész) címen. Két évszázadon
keresztül a legfontosabb, a tüzérséggel foglalkozó könyvnek számított
szerte Európában.
A nagy ágyúk korszaka hamar véget ért Európában. Az ágyúk fejlődésére a folyamatos
méret- és tömegcsökkenés volt a jellemző, de az alapvető tervezési elvek egészen a 19.
századvégéig nem változtak. A költséges és lassú gyártásuk és harctéri sérülékenységük
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miatt helyüket átvették a kisebb, könnyebb típusok és Európa-szerte megalakultak az ezeket
alkalmazó mozgékony tüzérségek. Míg a nagy ágyúk üzemeltetéséhez sokszor 300-400
emberre, mozgatásukhoz 50-80 ökörre vagy lóra volt szükség, addig a 18. századi brit ágyúk
egy tucat emberrel, a napóleoni háborúkban
alkalmazottak már mindössze 5 emberrel
is működtethetőek lettek. Ekkorra tette csak
lehetővé a fémmegmunkálási eljárások,
a kémia és egyéb tudományok folyamatos
fejlődése azt, hogy új elveken alapuló
ágyúkat
tervezzenek
és
gyártsanak.
Kezdetektől fogva alapvetően tábori
tüzérségként alkalmazott eszközök fejlődési
útja meglehetősen változatos képet mutatott.
A tábori ágyú könnyen mozgatható, gyakran
kocsira szerelt ágyúféleség, amely a
nagyméretű várágyúkkal és ostromágyúkkal
szemben elsősorban harctereken kapott
szerepet, 1735-ben a császári hadseregben 3,
6 és 12 fontos változatait vezették be. A
tábori ágyú nehéz terepen is alkalmazható volt, általában a vontatott változata. A lovassági
könnyűágyú 1778-ban bevezetett, négy lóval vontatott ágyúféleség, amely háromfontos
golyók kilövésére volt alkalmas. A tábori
tarack tábori ágyúféleség, kocsira vagy önálló
lafettára szerelve, melynek 1735-től a császári
hadseregben 7 és 10 fontos változatait használták.
Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval (17151789), francia hadmérnök a 18. században
bevezette
a
szabványosított
ágyúkat.
Kifejlesztett egy 6 hüvelykes tábori tarackot,
melynek csövét, felépítményét és lőszerét
szabványosították a francia hadseregben. Ezek a
szabványosított, cserélhető részek lecsökkentették
a szükséges csavarok és egyéb kötőelemek
számát, egyszerűbbé tették a gyártást és a
javítást. Fontos változtatás volt az ütközéssel
működő kovaköves elsütőszerkezet kifejlesztése is. Korábban kanócot használtak, vagy
egy kevés lőport helyeztek a gyújtólyukba és azt gyújtották meg. Ez nagyon
megbízhatatlan technika volt, mert a tüzet könnyen kioltotta az eső vagy a túl sok lőpor
felrobbanthatta magát az ágyút is. Az új módszer
esetében egy kis, kovakőből készült kalapács
elsütéskor nekicsapódik egy acéllemeznek, amely
szikrát vet és meggyújtja a közeli serpenyőbe tett
lőport. Az elsütőbillentyű kötéllel, biztonságos
távolságból volt működtethető. A napóleoni
háborúkban ezen változtatások döntőnek bizonyultak a
csatatereken.
Az
Osztrák-Magyar
Monarchia
hadseregében a szárazföldi tüzérségénél alkalmaztak
még 305 és 420 mm-es mozsarakat. A 305 mm
űrméretű mozsár a cseh Skoda-művekben készült, a
mozsár csőhossza 3,66 m volt, 380 kg tömegű
gránáthoz 15,64 kg lőportöltetet használtak, a
kezdősebesség 380 m/s, a lőtávolság pedig 11 km volt.
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A császári hadseregben rendszeresített hatfontos ágyú lőportöltete 1,5 bécsi font,
vagyis 630 g Stückpulver, azaz tüzérségi lőpor volt, mely 70 rész salétromból, 15 rész kénből
és 20 rész szénből állt. A tömör vasgolyóval és teljes emelékkel a hatfontos ágyú 1400 lépés
(1050 m) távolságra, vízszintes (mag-, törzs- vagy vízirányos) lövéssel 250 lépés (187,5 m)
távolságra, lövegcső feletti irányzással 500 lépésre (375 m), felpattanó lövéssel pedig 1800
(1350 m) távolságra volt képes tüzelni.
A tömör golyó elsősorban 500 lépés
távolságon túl, sűrű, zárt alakzatokban
felzárkózott ellenség vagy épületek,
barikádok, erődítések ellen volt
használatos.
A
tömör
vasgolyó
leghatékonyabb felhasználása az ugró és
a sodró lövés volt. Ugró lövéskor a
kilőtt golyót törzslövéssel (vízszintes
lövéssel) lőtték ki és megpattintották a
talajon, amely az első felpattanás után
még 1-2 szer érintette a talajt mielőtt
véglegesen becsapódott. Útja során,
amennyiben
nem
emelkedett
embermagasság fölé, 400 lépésen is
még képes volt 23-24 embert átütni. A
sodró lövés esetében az ágyúcső felső
síkját hozták vízszintbe, vagyis a lövegcső enyhe emelékkel bírt. A cél az volt, hogy a kilőtt
ágyúgolyó lapos röppályán haladjon, megtett útja során lehetőleg kismértékben emelkedjen a
ballisztikai görbe embermagasság fölé, hogy az egymás mögött térközökkel felállt zárt
alakzatokban minél nagyobb kárt tudjon tenni.
Élőerő ellen, nagyobb lőtávolság esetén gránátot és srapnelt használtak. A gránát vagy
űrgolyó üreges vasgolyó volt, melyet feketelőporral töltöttek meg. A robbanótöltet
begyújtását időzítő gyújtóval oldották meg, melynek kanócát vagy betöltés előtt kellett
begyújtani, vagy a főtöltet indította el azt. A
hatfontos ágyú gránátja 12-17 részre szakadt
szét, s 300-500 lépés (225-375 m) sugarú
körben pusztított. A srapnel hasonlóan üreges
lövedéktípus volt, mely lőportöltetéhez
ólomgolyókat is kevertek a repeszhatás
növelése érdekében. A leghatékonyabb akkor
pusztította az élőerőt, ha az ellenség előtt,
felett robbant a levegőben.
A
közelharcok
leghatékonyabb
lőszertípusa minden kétséget kizárólag
a kartács és a sörétszelence volt. 1753-1825
között a kartácsokhoz használt lövedékek
többféle méretben készültek: 1 ½, 2, 3 latos
ólomgolyókat töltöttek a bádogszelencékbe. A golyók térközeit fűrészporral töltötték fel.
1825-től - a löveg űrméretétől függően - 2, 3, 6, 10, 12, 18, 24 és 32 latos golyókat
használtak. A hatfontos ágyúk esetében elsősorban 3 latos (20-21 mm-es) és 6 latos (26 mmes) golyókat alkalmaztak. A kartács és a sörétszelence szerkezet tekintetében hasonló volt. A
sörét-szelence egy golyókkal töltött bádoghengerből állt, melyet felül bádog, alul vaslap majd
fa vezetőgyűrű (fojtás) zárt le. A kartács kisebb golyókat tartalmazott, mint a sörétszelence, és
a fa zárlap és a vas ütközőlap fordított helyzetben került beépítésre. Mindkét esetben a golyók
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térközeit fűrészporral töltötték ki. A 3-latos lőszer 60 golyót, a 6 latos lőszer 28 golyót
tartalmazott. Mindkét lőszertípust 400-500 lépésnél (300-375 méternél) közelebbi célok ellen
használták. A sörétszelence teljes tömege kisebb volt, mint a kartácstöltésé, vagyis azonos
lőportöltet esetében nagyobb torkolati sebességet, nagyobb lőtávolságot lehetett vele elérni. A
sörétszelencében ugyan kevesebb golyó volt, de mivel azok nehezebbek voltak, mozgási
energiájukat is jobban tartották, vagyis jobb átütésre voltak képesek nagyobb távolságokon.
Hajófedélzeti ágyút, hajók elleni harcban, később a partokra irányuló támadásokban
használták, általában a 17-19. században 10 vagy 6 fontos ágyúkat használtak ilyen
hajófedélzeti ágyúként.
A 18. és 19. század fordulója körül építették meg
az első röppentyűket. A röppentyűk állványra szerelt
kezdetleges rakétafegyverek voltak. A röppentyűütegek
kezdettől fogva a tüzérség kötelékébe tartoztak. Már
akkor is jellemző volt rajuk mindaz, ami modern
társaikat jellemzi: nagy mozgékonyság, de gyengébb
találati pontosság. Lélektani hatásuk sem volt
elhanyagolható, erős fény- és hanghatásuk révén egy
lovasrohamot is megzavarhattak. Ezeket a fegyvereket
kezdettől fogva intenzíven alkalmazták a csatákban,
például
az 1848-49-es
forradalom
és
szabadságharc valamennyi
ütközetében
harcoltak
röppentyűütegek.
Mindig is komoly problémát jelentett a lövedék röppályájának a stabilizálása. Ezen
úgy próbáltak javítani, hogy a mozgó lövedéket még a fegyvercsőben saját tengelye körüli
forgásra kényszerítették. A forgás során a lövedék pörgettyűként viselkedett, és az így
gerjesztett giroszkópos erő stabilizálta a röppályát. Ennek a megvalósítási módja a huzagolás,
vagy más néven csavarzat. Ennek során a cső belső felületén csavarvonalban hornyokat
képeztek ki. A huzagolást a 15. században próbálták először megvalósítani, az ehhez
szükséges technológia azonban csak a 19. században kialakuló acélgyártás során az acél, mint
csőanyag felhasználásával terjedt el, illetve ezzel együtt kezdett el rohamosan nőni az ágyúk
teljesítménye is. Cavelli, Martin von Wahrendorff és Joseph Whitworth (1803-1887)
egymástól függetlenül készítettek huzagolt csövű
ágyút az 1840-es években, de ezek csak
az amerikai polgárháború késői szakaszában
terjedtek el. A Whitworth ágyúk abban is
különlegesek voltak, hogy hátultöltősek voltak, így
valahol a modern tüzérségi lövegek előfutárának is
tekinthetőek. Ilyen volt a század közepére Thomas
Jackson Rodman (1815–1871) által tervezett saját
ágyútípus az ún. Rodman-ágyú, illetve a század
második felében elsőként az USA-ban jelentek
meg a vasúti lövegek. A huzagolás egyben
megkövetelte a lövedék
formájának
a
módosítását is, a korábbi gömb alakot felváltotta a
hosszúkás hengeres forma.
Végül a kohászat és az anyagmegmunkálás 19. században bekövetkezett nagyarányú
fejlődése lehetővé tette hátulról a csőfar felőli töltésű lövegek megépítését. Az 1860-as
évektől a tüzérség gyors technológiai és szervezeti változáson ment át, mely a következő
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évtizedben is folytatódott. Az 1880-as években fejlesztették ki az első jól működő hátsó
töltésű ágyúkat, mely lehetővé tette, hogy a tüzérek a biztonságosabb páncélzat mögött
tevékenykedjenek. Az 1897-ben kifejlesztett francia Canon de 75 modèle már mindent
tartalmazott, ami a modern ágyúkat jellemzi: hüvelyes töltény, hátsó töltés, korszerű forma,
félautomata töltőszerkezet, hidropneumatikus visszarúgásgátló. A 19. századi tüzérség
döntő változáson ment át, fejlődésére nagy
hatást
gyakorolt
a
szabványosítás
(leegyszerűsítette és felgyorsította a
gyártást,
az
üzemeltetést
és
a
karbantartást), az acél
bevezetése,
valamint a közvetett irányzás koncepciója.
Ez a koncepció szükségessé tette egy sor
olyan módszer és eszköz kidolgozását,
kifejlesztését, melyek a célok felderítésével
és az adattovábbítással, lőelemképzéssel
voltak kapcsolatosak. Az ágyúk fejlesztése
két irányba ágazott el: az egyik irány a
kisebb, könnyebb ágyúk fejlesztése volt,
amelyek közvetlenül a gyalogságot

támogatták, míg a másik ág a közvetett
irányzást
megvalósító
nehézfegyverek
csoportja. A második irányzat volt az, ami a
hadászati doktrínákat és technológiát nagyobb
mértékben fejlesztette és végeredményben
elvezetett a napjainkban is használatos
eszközökhöz. A közvetett irányzást először az
első
világháborúban
alkalmazták
széleskörűen és sikeresen. A páncélos
hadihajók építése újabb fegyverkezési versenyt
indított el a fejlett hadiiparral rendelkező
országok között (Nagy-Britannia, Németország,
Franciaország, Japán, Oroszország, USA).
A reaktív hajtású lövedékeket (nem irányított rakétákat) a második világháború
idején vetették be igazán nagy mennyiségben (mind szárazföldi, mind tengeri, mind légi
úton). A második világháborúban érte el a csöves tüzérség alkalmazásának csúcspontját,
melyet a háború befejezését
követően a rakétatüzérség
szorított háttérbe. Az általuk
alkalmazott
rakéták
hajtótölteteik révén nagyobb
hatótávolságra és nagyobb
tömegű
harci
részek
bevetésére váltak képessé,
mint a csöves tüzérség
tűzfegyverei.
A
tábori
tüzérség - és benne az ágyúk
alkalmazása - a 20. században
érte el mennyiségének és
minőségének csúcsát. A
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különféle ágyúk legnagyobb alkalmazója a Szovjetunió Vörös Hadserege lett a második
világháború végére. Létszámban, tűzösszpontosításban meghaladta valamennyi korabeli
haderő tüzérségét.
A tüzérek védőszentje hagyományosan Szent Borbála, e szent emléknapja rendszerint a
„Tüzérség Napja” is december 4-e.
Összeállította: Farkas Tibor hő. tüzér százados
Felhasznált Irodalom:
Dr. Kalmár János: Régi magyar fegyverek
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Németh Balázs: Az elöltöltő fegyveres lövészet alapjai 4. - A kéziágyú és kezelése
Németh Balázs: A hatfontos tábori ágyú, a szabadságharc igáslova
Glatz Ferenc: A magyarok krónikája
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Wikipédia: Mozsár (löveg)
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