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A századforduló időszakában és különösen az első világháború alatt
a tervezők arra törekedtek, hogy a különböző tüzérségi eszközök pusz-

tító hatását minél eredményesebbéregyék. Aúzerség hatásának a foko-
zását a lövegek ürméretének, a lövedékek súlyának, illetve a lőtávolság-

nak a növelésével kívánták megvalósítani, ezt minden esetben az adott
eszkóz súlyának növelésével tudtákelérni. A súlynóvekedés viszont azzal
járt, hogy az eszkó zt nehezen lehetett mozgatni. Ebben az időszakban a

vasút a szárazföld jelentős részét már behálózta és kézenfekvőnek tünt
a megoldás, hogy a naglsúlyu tüzérségi lövegeket vasúti pőrekocsikon
szállítsák, illetve alkalmazzák-

Ez a cikk az első világháborúban résztvevő európai országok közül
a vasúti tüzérség alkalmazására tett jelentősebb próbálkozásokat (közel
sem a teljesség igényével) dolgozza fel.

A vasúti tüzérség kialakulásához tehát a nagysúlyú tüzérségi eszkö-

zöknek vasúton történő kedvező szállítási lehetősége nagymértékben

hozzájáru|t. A nagyhatású lövegeket szétszedett állapotban 20-40 tonnás

vasúti kocsikban szállították a felállítási helyre és ott rendszerint előre
elkésZített betonágyazaton szerelték össze. Az összeszereléshez használt

emelőgépek rendszerint kézi vagy motoros meghajtású bakdaruk voltak.
Ezt az7ljárást a rlémet tüzérség már 1914. végén alkalmazta- Felhaszná-
lásra többnyire a haditengerészet lövegcsövei kerültek és 300 mm űrmé-

relig az egyes egységek szállítására a német vasútak 40 tonnás pőreko-
csiait használták. A350 és 380 mm űrméretű ágyúknál a csó súlya már 80

tonna volt, így ezek szállításánál különleges vasúti alvázakat használtak,

A vasúton elszállított e§zközök felállításához szükséges betonágyazatok
előkészítése hosszú hetek munkáját igényelte, így ez az eljárás termé-

szetesen csak állóharcban volt alkalmazható.
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A francia tüzérség már a világháború kezdetén egészen más irány-
ban igyekezett a leghatásosabb tüzérség tüzelóállásba szállításának kér-
dését megoldani. A francia változat szerint már nem csak vasúti szállí-
tásról volt szó, hanem a löveg magán a vasúti felépítményen tüzelt is.
Tulajdonképpen csak ezt a megoldást nevezhetjük vasúti tüzérségnek.
A különleges szerkezetú vasúti alvázlövegtalppal bíró vasúti tüzérségje-
lentősége a stratégiai mozgékonyságában rejlett, Az első világháborúból
vett példa alapján érdemesnek tartom megemlíteni, hogy Tolmein-
Flitsch-i áttörés u tán az o|asz arcvonal megerősítésére a nyugati hadszín-
térről leküldött vasúti lövegek az 1500 km_s utat mindössze három nap
alatt tették meg.

A németek az 7916. évi Somme-menti csatában fedezték fel saját
kárukon a vasúti túzérség igazi jelentóségét. Ettől az időponttól kezdve
fokozatosan igyekeztek legnehezebb túzérségük mozgékonyságát meg-
oldani. Először a beto^ágazatot szállítható vaslemezágyazaítal pótol-
ták, ezekbeépítése már csak napokat vett igénybe. M ajd ezeket az ágya-
zatokat úgy alakították át, hogy a löveg magáról a vasútvonalról is tudott
tüzelni. Aháborúvége fele tehát már náluk is meg.lelent avasúti tüzérség,

A franciák a későbbiekben avasúti tüzérségtől megkövetelték, hogy
legfeljebb a normális vasúti felépítmény némi megerősítése vagy adaptá-
lása után maximálisan pár óra alatt állásba tudjon menni. Ennek a tech_
nikai megoldását szem|é|teti az 1. és 2. sz. ábra.

Az ilyen merev vasúti lövegtalp átállítása menethelyzeíbőI tüze\őál-
lásba úgy történt, hog] a lövegtalp (esetleg a közbensó zsámolyok) alá
szerelt fa keresztgerendákat emelőcsavarok segítségével lesűllyesztették
avasúti ágyazatra, azután az egész|övegtalpat aZ emelőcsavarokkal addig
emelték, míg a vasúti kocsi forgózsámolyai a terhelés alól felszabadultak.

Ez a megoldás oldalirányban meglehetősen kis szögben biztosította
a mozgást, a tűzgyorsaság minimális (3-4 percenként eg5l lövés) volt, mert
minden lövés ulán a fakeresztgerendákat fel kellett emelni és a löveget
eredeti helyzetébe vissza kellett vontatni, ahol újra át kellett állítani az
ágyazat és a keresztgerendák alkotta súrlódó pályára. Előnye az egyszerű,
gyorsan megépíthető és olcsó szerkezet volt. A franciák különösen kez-
detben előszeretettel használták ezeket a lövegtalpakat a 270-370mm-es
régi mintájú (1870-93) haditengerészeti csöveikhez.
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A modernebb vártüzér, partvédő- és haditengerészeti anyagban már
számos olyan löveggel rendelkeztek a hadviselő felek, melyeknek víznyo -
mású fékjük és helyretolójuk is volt, de az ál|andó beépítésre készűlt
anyag súlya kizárta azoknak kerekes lövegtalpra való átalakítását. Ezeket
annál könyebben fel lehetett használni, mert a fékek a hátralókést
annyira csökkentették, hogy külön aljazatot nyugodtan el lehetett hagyni
és a normális vagy megerősített vasúti kocsialvázra szerelt löveg lövés
közben lefékezett kerekeivel magukon a vasúti sineken siklott hátra. Az
egyszerűség okából ezekbe a lövegtalpakba nem építettek oldalirányzó
gépeket, hanem ezeket is ívekben vagy vágánykarmokon használták.
Ilyen eszkóz volt például a némeí S.K.L.40 mit. E.U-B. - Berüst. Ez a
löveg ugyan nem tisztán vasúti lóveg volt, mivel ágyazatra is rá lehetett
építeni, azonban jóformán egyetlen volt az olyan német vasúti anyag kö-
zü1, amely közvetlenül a vasúti felépítményről tudott tüzelni.

A franciák csúszó keretlövegtalpra helyezett csőcsapos csövekből
álló lövegeket használtak ilyen célra. Avíznyomású fék dugattyúrúdja az
ágyazathoz volt erősítve, a keretlövegta|p az ágyazat ékein siklott hátra,
a helyretolást a nehézségi erő végezte,

Volt olyan megoldás is, ahol az e|őzőekben vázolt rendszert válto-
zatlanul egy vasúti kocsialvázra helyezték. Am a tapa§Ztalat azt mqratta,
hogy a vaiúti kocsialváz hossztartóinak lejtőszerű kiképzése neni'volt
előnyös. Ha pedig a keretlövegtalpat vizszintes kocsialvázra helyezték,
akkor külön kellett a helltetolásról gondoskodni. Az alkalmazott meg-
oldás technikai szempontból roppant érdekes volt, mert ennél a|kalmaz-
ták helyretoló anyagként legelóször a kaucsukot. A helyretoló nem állt
másból, mínt a keretlövegtalp mindkét oldalán elhelyezett, többszorösen
sodort szálakból összecsavart kaucsukkötélből. Amilyen meglepóen egy-
szerű volt ez a megoldás, a tapasztalatok alapján éppoly fényesen be is
vált.

Az eddig leírt megoldások fő hátránya a csekély (1-1,5 perc/lövés)
tűzglorsaság, valamint az oldalirányzás aránylag szűk határok kózt tör-
ténó biztosítása volt. A legprimitívebb szükégmegoldást a németek a|-

kalmazták, ők ugyanis egyszerúen egy kerekes lövegtalpat helyeztek rá
egyvasúti kocsi alvázára. A talptusaígy az a|váz szélességének megfelelő
mértékben elfordítható volt.
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Avasúti löveganyagnak teljes 360o-os oldaürányzó határ biztosítása
volt a legnehezebb feladat. Eg5rnéhány megoldásvázlatot a 3., 4., 5. sz.
óbrók mutatnak

A lapospályájú lövegeknél a hátralökésnek fűggőleges komponense
az aránylag kis lövószögek mellett nem túl nagy volt, úgyhory a normális
vasúti felépítrnény a reakcióerőket felvehette, de amint a lövőirány és a

vágányok iránya nem esett egybe, akkor a lóveg stabilitása nem volt biz-
tosítva. Meredek pályájú lövegeknél a vasúti felépítményen átadódó re-
akciók voltak akkorák a lövés alatt, hogy azt a pálya nem bírta ki meg-
erősítés nélkül. Másrészt a hosszú hátrasiklás mellett az ágyúcső számára

árkokat kellett készíteni.

Minden ilyenfajta megoldás tehát kompromisszum volt a külön ágya_

zaton tüzeló és a tulajdonképpeni vasúti lövegek típusa között. A meg_

oldás végeredményben nem is állt másból, mint eryolyan ideiglenes ágya-

zatból, amely a pálya lehetó épségben tartása mellett rövid idő alatt el-
készíthető volt,

Anémetek ilyen anyagot az első világháború alatt nem alkalmaztak,
afrancia magánkézben lévó nary hadianyaggyárak ryártottak egyes típu-
sokat, melyek azonban a kílsérleti állapoton nem igen jutottak túl, bár
1918. végén már 60 különbözó típusú vasúti löveg teljesített a harctere-

ken szolgálatot. A háború utáni időkben is még ery ideig élénk kísérlet
tárgya volt a vasúti tűzérség, azonban anélkúl, hogy végleges megoldás-
hoz jutottak volna,

Szakiroda|om:

I.1 Scmoll Endre: Haditechnikai alapismeretek I. kötet, Budapest,
1929.

2.1 tacobi Ágost: Maryar műszaki parancsnokságok, csapatok és
alakulatok a világháborúban Budapest, 1938.
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1.sz.ábra
Merev vasúti alvázJövegtalp váz|aíos rajza

2-sz.ábra
520 mm-es francia tarack
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3.sz.ábra
Batignolles-rendszerű vasúti forgólövegtalp

4.sz.ábra
Schneider-rendszerű vasúti forgólövegtalp

2,10



5.sz.ábra
400 mm-es francia tarack

St. Chamond-rendszerű vasúti forgólövegtalpon
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