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There are no translations availableGyermekeim ismerik az Ã©rdeklÅ‘dÃ©sem, hobbym, ezÃ©rt megleptek karÃ¡csonyra egy
kÃ¶nyvvel. A kÃ¶nyv mindig szÃ©p ajÃ¡ndÃ©k, de ennek kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen Ã¶rÃ¼ltem, mivel a cÃ-me:

Balogh TamÃ¡s-Csepregi OszkÃ¡r

A SZENT ISTVÃ•N CSATAHAJÃ“

Ã©s a csatahajÃ³k rÃ¶vid tÃ¶rtÃ©nete

GENERAL PRESS KIADÃ“ Megjelent 2002-ben

Ezt a kÃ¶nyvet szeretnÃ©m rÃ¶viden bemutatni, ajÃ¡nlva az Ã©rdeklodoknek.

Az elso rÃ©szben a csatahajÃ³k kialakulÃ¡sÃ¡rÃ³l, felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©rol, a hadiflottÃ¡ban elfoglalt helyÃ©rol olvashatunk.

A csatahajÃ³ a legnagyobb kaliberu tÃ¼zÃ©rsÃ©ggel Ã©s a legerosebb pÃ¡ncÃ©lzattal ellÃ¡tott, 30 000-60 000 tonna
vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃº hadihajÃ³. A kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo alakzatÃº kÃ¶telÃ©kekeben felvonulÃ³ csatahajÃ³k feladata a tengeri csatÃ¡k
eldÃ¶ntÃ©se volt. NagyteljesÃ-tmÃ©nyu gozturbinÃ¡s, majd olajtÃ¼zelÃ©su hajtÃ³muveik rÃ©vÃ©n elÃ©rheto nagy sebessÃ©g
nagy tÃ¡volsÃ¡gra bevethetovÃ© tette oket, Ã-gy azokat- a repÃ¼logÃ©p-hordozÃ³k Ã©s a rakÃ©tÃ¡k megjelenÃ©sÃ©ig- a flotta
csapÃ¡smÃ©ro eroinek tekintettÃ©k. EzÃ©rt a csatahajÃ³ az egyes flottÃ¡k hajÃ³nemei kÃ¶zÃ¶tt az elso helyen Ã¡llt.

A tÃ¶bbi hajÃ³tÃ-pus eredetileg alÃ¡rendelt szerepet jÃ¡tszott, a csatahajÃ³t segÃ-tette feladata vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡ban. A gyorsan
fejlodo csatahajÃ³k nagy mÃ©reteik miatt kÃ¶nnyu cÃ©lpontot nyÃºjtottak a tengeralattjÃ¡rÃ³k Ã©s a repÃ¼logÃ©pek
tÃ¡madÃ¡sainak. A valaha Ã©pÃ-tett legnagyobb csatahajÃ³ a 72 800 tonnÃ¡s YAMATO Ã©s a MUSASHI volt. EgyenkÃ©nt
kilenc 46 centimÃ©teres Ã¡gyÃºval szereltÃ©k fel oket, mÃ©gis mindketto elsullyedt a repÃ¼logÃ©p-hordozÃ³krÃ³l felszÃ¡llÃ³
repÃ¼logÃ©pek torpedÃ³- Ã©s bombatalÃ¡latai kÃ¶vetkeztÃ©ben. (id. mÅ± 9. old.)

A csatahajÃ³k fobb jelemzoi a XIX. szÃ¡zad vÃ©gÃ©re, a XX. szÃ¡zad elejÃ©re alakultak ki. Ezek: a fegyverzet, a pÃ¡ncÃ©lzat,
felÃ©pÃ-tÃ©s Ã©s a meghajtÃ¡s. A csatahajÃ³ egyes nyelvekben meghonosodott elnevezÃ©se (angol: battleship, olasz: nave d
battaglia, nÃ©met: Linienschiff) is utal arra, hogy elozmÃ©nyÃ¼k a sorban felvonulÃ³, az ellensÃ©gre azonos oldalrÃ³l
Ã¶ssztÃ¼zet lÃ¶vo sorban hajÃ³zÃ³ hajÃ³kbÃ³l alakult ki. A fÃ¡bÃ³l Ã©pÃ-tett hadihajÃ³k csÃºcsÃ¡t a HMS VICTORY jelentette.
A robbanÃ³lÃ¶vedÃ©kek (fegyverzet fejlodÃ©se) ellen a fahajÃ³k vÃ©dtelenebbek voltak, ezÃ©rt pÃ¡ncÃ©lzat (Ãº.n. vÃ©rt)
elhelyezÃ©sÃ©vel vÃ©dekeztek. Az elso ilyen vÃ©rtezett hajÃ³ a francia GLOIRE (1859) volt, amely a vitorlÃ¡kon kÃ-vÃ¼l
gozgÃ©ppel Ã©s hajÃ³csavaros hajtÃ³muvel is rendelkezett. A fa hajÃ³test mindkÃ©t oldalÃ¡t 120 mm-es pÃ¡ncÃ©llemezekkel
borÃ-tottÃ¡k. Nagy-Britannia ezt nem nÃ©zhette tÃ©tlenÃ¼l, vÃ¡laszkÃ©nt 1860-ban elkÃ©szÃ-tettÃ©k a teljesen vasbÃ³l kÃ©s
VARRIOR vitorlÃ¡s gozÃ¶st, melyet a BLACK PRINCE kÃ¶vetett. A spanyolok sem maradhattak ki ebbol a versenybol,
1861-ben Ã©pÃ¼lt a NUMANCIA.

A kÃ¶vetkezo forradalmi ÃºjÃ-tÃ¡s a forgathatÃ³ lÃ¶vegtorony megjelenÃ©se volt. Az Ã©szak-amerikai polgÃ¡rhÃ¡borÃºban (186
65) a Chesapeake-Ã¶bÃ¶lben kÃ©t pÃ¡ncÃ©los hajÃ³ csapott Ã¶ssze: a MerrimackbÃ³l Ã¡tÃ©pÃ-tett CSS VIRGINIA a dÃ©liek
oldalÃ¡n, mÃ-g az Ã©szakiakat a svÃ©d John Ericsson tervei alapjÃ¡n Ã©pÃ-tett USS MONITOR kÃ©pviselte (1862. 03. 09.). A
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VIRGINIA Ã¡gyÃºi (kÃ©t oldalon 5-5) mÃ©g hagyomÃ¡nyosan voltak elhelyezve, mÃ-g a MONITOR kÃ©t Ã¡gyÃºjÃ¡t egy forgath
toronyba helyezte a tervezo (Ã¶tletadÃ³ Coles angol kapitÃ¡ny volt). A hajÃ³kat csak gozgÃ©p hajtotta. EzeknÃ©l jelent meg
eloszÃ¶r az elozoekben emlÃ-tett nÃ©gy kÃ¶vetelmÃ©ny: fegyverzet (forgathatÃ³ lÃ¶vegtorony), pÃ¡ncÃ©lzat (mindkÃ©t hajÃ³
vasbÃ³l Ã©pÃ¼lt), felÃ©pÃ-tÃ©s (a VIRGINIA ferde pÃ¡ncÃ©lzatÃ¡rÃ³l Ã©s a MONITOR sÃ-k, alacsony pÃ¡ncÃ©lfedÃ©lzetÃ©r
lepattantak a lÃ¶vedÃ©kek), Ã©s a meghajtÃ¡s (mindkÃ©t hajÃ³t csak gozgÃ©p hajtotta).

A kÃ¶vetkezo lÃ©pÃ©s ezeknek az ÃºjÃ-tÃ¡soknak az alkalmazÃ¡sa volt. 1862-ben elkÃ©szÃ¼lt az elso vitorlÃ¡zat nÃ©lkÃ¼li
csatahajÃ³, az angol DEVASTATION. A forgathatÃ³ Ã¡gyÃºtorony nehezen terjedt el (valÃ³szÃ-nu oka, hogy sok vÃ©rtes
hajÃ³ volt, Ã©s nem akartÃ¡k lebontani), ezÃ©rt a jobb kilÃ¶vÃ©s Ã©rdekÃ©ben a forgathatÃ³ oldallÃ¶vegeket a pÃ¡ncÃ©lzat
megerosÃ-tÃ©se mellett pÃ¡ncÃ©lozott termekben Ãºgynevezett "kazamatÃ¡kban" helyeztÃ©k el.

Megjelent viszont a dÃ¶foorr, vagy mÃ¡skÃ©pp a vÃ¡gÃ³sarkantyÃº, mely a kÃ©sobbi hajÃ³k jellegzetes formÃ¡jÃ¡t adta. Ezt a
vÃ¡gÃ³sarkantyÃºt Tegetthoff admirÃ¡lis remekÃ¼l kihasznÃ¡lta, amikor a lissai Ã¼tkÃ¶zetben 1866. 07. 22-Ã©n dÃ¶foorrÃ¡val
elsullyesztette az olasz RE D'ITALIÃ•-t.

A kÃ©sobbiek sorÃ¡n tovÃ¡bb tisztult a forma, csÃ¶kkent a lÃ¶vegek szÃ¡ma, de nott az urmÃ©retÃ¼k. A lÃ¶vegeket forgathatÃ
toronyba helyeztÃ©k, egy toronyba kettot. A fedÃ©lzetet a lÃ¶vegtornyok uraltÃ¡k, minden tÃ¡rgy, felÃ©pÃ-tmÃ©ny elhelyezÃ©s
a cÃ©lt szolgÃ¡lta, hogy minÃ©l nagyobb kilÃ¶vÃ©si szÃ¶gÃ¼k legyen. Ezen szempontok alapjÃ¡n 1906-ban megÃ©pÃ¼lt az a
DREADNOUGHT, mely egycsapÃ¡sra korszerutlennÃ© tette az eddig Ã©pÃ¼lt hajÃ³kat. HÃ¡trÃ¡nya az volt, hogy csak nagy
urmÃ©retu lÃ¶vegekkel rendelkezett, melyek hamar elhasznÃ¡lÃ³dtak, kb. szÃ¡z lÃ¶vÃ©s utÃ¡n cserÃ©lni kellett. EzÃ©rt a
kialakÃ-tott hajÃ³tÃ-puson vÃ¡ltoztattak, Ã©s felszereltÃ©k kÃ¶zepes urmÃ©retu lÃ¶vegekkel is. A tovÃ¡bbfejlesztett vÃ¡ltozatok
egÃ©szen a mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃº vÃ©gÃ©ig meghatÃ¡rozÃ³ak voltak a flottÃ¡kban. Legismertebb tÃ-pusuk a csatacirkÃ¡lÃ³
NÃ©hÃ¡ny ismert nÃ©v: angol PRINZE OF WALES, KING GEORGE V., NELSON, RODNEY, a nÃ©met BISMARCK, TIRPITZ,
a francia RICHELLIEU, CLEMENCEAU, a japÃ¡n YAMATO, MUSASHI Ã©s az amerikai MISSOURI. Napjainkar
elvesztettÃ©k jelentosÃ©gÃ¼ket, szerepÃ¼ket az anyahajÃ³k Ã©s a tengeralattjÃ¡rÃ³k vettÃ©k Ã¡t.

A mÃ¡sodik rÃ©sz a SZENT ISTVÃ•N csatahajÃ³ tÃ¶rtÃ©netÃ©vel foglalkozik.

A kiegyezÃ©s (1867) Ausztria Ã©s MagyarorszÃ¡g kÃ¶zÃ¶s Ã¼gyÃ©nek nyilvÃ¡nÃ-totta a kÃ¼lÃ¼gyet, a hadÃ¼gyet Ã©s a ke
kÃ¶ltsÃ©geinek fedezÃ©se mÃ©rtÃ©kÃ©ig a pÃ©nzÃ¼gyet. A kiegyezÃ©s utÃ¡n mÃ©g sokÃ¡ig, habÃ¡r a kÃ¶ltsÃ©geket kÃ¶z
viseltÃ¼k, a haditengerÃ©szet elnevezÃ©se "csÃ¡szÃ¡ri-kirÃ¡lyi" (K.K) volt. 1889-ben kelt legfelsobb leirat vÃ¡ltoztatta ezt
"csÃ¡szÃ¡ri Ã‰S kirÃ¡lyi" (K. u. K) megnevezÃ©sre. Az Ã‰S kÃ¶toszÃ³ az egy uralkodÃ³ vezette kÃ©t orszÃ¡gra, a kÃ©t orszÃ
tulajdonÃ¡ban lÃ©vore utalt. Ez azÃ©rt is fontos volt, hogy az idokÃ¶zben nehezen megindulÃ³ flottafejlesztÃ©sbol magyar
illetosÃ©gu hajÃ³gyÃ¡rak is kapjanak megrendelÃ©st, ne csak beszÃ¡llÃ-tÃ³k legyenek (mai fogalommal fovÃ¡llalkozÃ³ legyen).

Az angol DREADNOUGHT megjelenÃ©se utÃ¡n tÃ¶bb hatalom is kÃ¶vette Anglia pÃ©ldÃ¡jÃ¡t, Ã©s ilyen tÃ-pusÃº hadihajÃ³k
Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t kezdte. A nagy kaliberu (30,5 Ã©s 34,5 cm) lÃ¶vegeket tÃ¶bb pÃ¡ncÃ©ltoronyban helyeztÃ©k el, melyeket a
legvÃ¡ltozatosab elrendezÃ©sben kombinÃ¡ltak. Az 1910-es Ã©vektol kezdve a lÃ¶vegtornyokat kizÃ¡rÃ³lag a kÃ¶zÃ©pvonalba
helyeztÃ©k. Az OsztrÃ¡k-Magyar Monarchia tervezett hajÃ³osztÃ¡lyÃ¡nak, a VIRIBUS UNITIS osztÃ¡lynak lÃ¶vegelrendezÃ©se
ÃºjdonsÃ¡gnak szÃ¡mÃ-tott, mivel elÃ¶l-hÃ¡tul kÃ©t-kÃ©t lÃ¶vegtoronyban az eddig alakalmazott kÃ©t lÃ¶veg helyett hÃ¡rom
lÃ¶veget helyeztek. A lÃ¶vegtornyok egymÃ¡s felett voltak, Ã-gy az alsÃ³bb elhelyezÃ©su nem akadÃ¡lyozta a felso kilÃ¶vÃ©sÃ
A kilÃ¶vÃ©si szÃ¶gÃ¼k 320 fok volt, tehÃ¡t a 12 nehÃ©zlÃ¶vegbol egyszerre tudtak Ã¶ssztÃ¼zet leadni. A 30,5 cm-es
lÃ¶vegeket a Skoda gyÃ¡r szÃ¡llÃ-totta. A kÃ©szÃ¼lo csatahajÃ³kbÃ³l hÃ¡rmat (VIRIBUS UNITIS, TEGETTHOFF, PRINZ
EUGEN) a Stabilimento Tecnico kÃ©szÃ-tett, mÃ-g egy (SZENT ISTVÃ•N) elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re a magyar Danubius HajÃ³- Ã©s
GÃ©pgyÃ¡r Rt. kapott megbÃ-zÃ¡st.

A SZENT ISTVÃ•N csatahajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel, valamint elso harci bevetÃ©sÃ©n bekÃ¶vetkezett elsullyedÃ©sÃ©vel foglalko
tovÃ¡bbiakban a kÃ¶nyv. Ezeket nem ismertetnÃ©m, az Ã©rdeklodok olvassÃ¡k el KrÃ¡mli MihÃ¡lynak a HadtÃ¶rtÃ©nelmi
KÃ¶zlemÃ©nyekben megljelent ismertetojÃ©t (irodalomjegyzÃ©kben megadva). Itt csak annyit, hogy harci feladatra kifutva kÃ©
olasz torpedÃ³veto keresztezte az ÃºtjÃ¡t. Fogalmuk sem volt, milyen hajÃ³kkal talÃ¡lkoztak az olasz MAS-ok
(torpedÃ³veto), de hÃ¡borÃº lÃ©vÃ©n kilottÃ©k a torpedÃ³kat, melyek pont a SZENT ISTVÃ•N-t talÃ¡ltÃ¡k el. A talÃ¡lat idopontja
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 26 November, 2020, 04:25

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

1918. jÃºnius 10., hajnali 3 Ã³ra 30 perc. A talÃ¡lat utÃ¡n mÃ©g Ã³rÃ¡kig a vÃ-zen Ãºszott. MegprÃ³bÃ¡ltÃ¡k vontatni, de
sÃ©rÃ¼lÃ©se olyan sÃºlyos volt, hogy felhagytak a kisÃ©rlettel. 1918. jÃºnius 10-Ã©n reggel 6 Ã³ra 12 perckor hullÃ¡msÃ-rjÃ¡b
merÃ¼lt, magÃ¡val vÃ-ve 4 tisztet Ã©s 85 matrÃ³zt. Az 1087 fos szemÃ©lyzetbol ok a SZENT ISTVÃ•N mai orzoi. EnnÃ©l sokka
izgalmasab a kÃ¶nyv befejezo, harmadik rÃ©sze, ugyanis a szerzok kÃ¶zÃ¼l Csepregi OszkÃ¡r tevolegesen is rÃ©sztvett az
elsullyedt SZENT ISTVÃ•N csatahajÃ³ felkutatÃ¡sÃ¡ban.

A kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo kÃ¡belTV-s csatornÃ¡kon izgalmas filmeket nÃ©zhetÃ¼nk, melyekre ezen a honlapon is felhÃ-vjÃ¡k
figyelmÃ¼nket. Az ilyen expedÃ-ciÃ³knak az izgalmon, vÃ¡rakozÃ¡son, levÃ©ltÃ¡ri kutatÃ¡son tÃºl egyetlen nehÃ©zsÃ©ge van,
ez a finanszÃ-rozÃ¡s. Csak csodÃ¡lni lehet ennek a kis csapatnak a lelkesedÃ©sÃ©t Ã©s foleg a kitartÃ¡sÃ¡t, hogy legyozve az
akadÃ¡lyokat, vÃ©ghezvittÃ©k sok titkon remÃ©nykedo tengerÃ©sz Ã¡lmÃ¡t: tisztÃ¡ztÃ¡k a hajÃ³ pusztulÃ¡sÃ¡nak pontos rÃ©sz
felvÃ©teleket, rajzokat, filmet kÃ©szÃ-tettek a hajÃ³rÃ³l.

Magyar kezdemÃ©nyezÃ©sre a horvÃ¡t Ã¡llam a hajÃ³t hivatalosan tengerÃ©sztemetovÃ©, valamint elso vilÃ¡ghÃ¡borÃºs hosi
emlÃ©kmuvÃ© nyilvÃ¡nÃ-totta.

BÃ©ke poraikra!

IrogalomjegyzÃ©k:

- HadtÃ¶rtÃ©neti KÃ¶zlemÃ©nyek 2000/I KRÃ•MLI MIHÃ•LY:Az S. M. S. "SZENT ISTVÃ•N"

- HadtÃ¶rtÃ©neti KÃ¶zlemÃ©nyek 2001/I KRÃ•MLI MIHÃ•LY: MAGYARORSZÃ•G Ã‰S A CS. Ã‰S KIR. HADITENGERÃ‰SZ
MEGRENDELÃ‰SEINEK KVÃ“TA SZERINTI MEGOSZTÃ•SA
- http://www.militaria.iif.hu/kozlem.htm HadtÃ¶rtÃ©nelmi KÃ¶zlemÃ©nyek
- http://www.stile.coventry.ac.uk/cbs/staff/beech/ahnavy/index.htm K.u.K. hadihajÃ³k ismertetoje angol
- http://www.skpu.hr/podaci/izlozbe/I2.html horvÃ¡t nyelvu, sok tÃ©ma
- http://www.geocities.com/Pentagon/Bunker/5294/main.html Tegetthoff osztÃ¡ly, a Szent IstvÃ¡n elsullyedÃ©se,
elhelyezkedÃ©se a tengerfenÃ©ken angol
- http://worldatwar.net/chandelle/v1/v1n2/adriatic.html tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a Szent IstvÃ¡nt elsullyeszto MAS 15 Ã©s a K.u.K.
L135 tipusjelu tengerÃ©szeti repÃ¼loje angol
- http://homepages.fh-giessen.de/~hg6339/index.htm haditengerÃ©szet evolÃºciÃ³ja erre mondjÃ¡k: KIRÃ•LY! angol
- http://www.oz.net/~markhow/pre-dred/ dreadnought elotti tÃ-pusok ismertetoje angol
- http://meltingpot.fortunecity.com/maldives/738/ predreadnought miniaturÃ¶k
- http://www.btinternet.com/~philipr/torps.htm a torpedÃ³ evolÃºciÃ³ja angol (feltalÃ¡lÃ³ja osztrÃ¡k tengerÃ©sztiszt)
- http://www.geocities.com/Pentagon/6946/index.html KovÃ¡cs PÃ©ter K.u.K modelltervek forgalmazÃ³ja
- http://www.navalships.org/ussmonitor.html USS Mmonitor webcÃ-m
- http://www.cwc.lsu.edu/cwc/links/cwinfo3.htm USA civil war webhelyek
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