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A léggömb, amiről itt szó van, majdnem kétszáz éven át minden szerencsétlenséget túlélt és minden 

katasztrófát átvészelt, mialatt az akkori nem kevésbé ismert testvéreiről már nyomokat is alig találunk. 

Ennek az lett a sorsa, hogy háborús trófeaként hadizsákmány legyen. Nyilvánvalóan ez óvta meg attól, 

hogy mint alkalmatlan hadianyag valamelyik raktárban tönkremenjen. A haditrófeák tulajdonképpen a 

katonai dicsőség bizonyítékainak, hírmondóinak számítanak. Múzeumokban az a sors jutott 

osztályrészükül, hogy a következő generációnak mementóként szolgáljanak. Így ez a ballon ma az 

Osztrák Köztársaság Hadtörténeti Múzeumában tengeti életét a messzire nyúló épületkomplexum 

egyik homályos termében. Állapota még ma is, oly sok évtized után is kiváló. Látszik rajta a gondos 

ápolás. A szürke gumírozott huzat szilárdan feszül rajta. A fonott fűzfa-kosár még ma is viseli az 

egykori festés nyomait. 

Tény, hogy a katonai légiközlekedésnek ezt a minden bizonnyal legrégebbi bizonyítékát az 1796. 

szeptember 3.-i Würzburg-i csatában a Habsburg csapatok a francia forradalmi hadseregtől 

zsákmányolták. Az, hogy ez az egyetlen megmaradt katonai légi felderítő ballon tényleg az a 

„L’Entreprenant” (Merészség) korának leghíresebb köteles ballonja-e, amely a Fleurus-i csatában 

európai feltűnést keltett, ma már erősen vitatott és nem olyan biztos, mint egykor. 

 

A Fleurus-i csata a ballonnal 

Eközben nem lehet eltitkolni, hogy a korai katonai légi utazás ezen utolsó és legrégebbi maradékának 

a megtekintése ájtatosságra és gondolkodásra késztet. 



Az ájtatosság főleg a korának a meglepő tapasztalatnak szól, amely megszállja az embert, amikor ilyen 

dolgokat érzékel, amelyek létezését rég kétségbe vonták, amelyekről mostanság csak olvasás vagy 

szájhagyomány útján szerezhetett az ember tudomást. Az elgondolkodás főként abból ered, hogy itt az 

ember a katonai légi utazás technikai eredetével kerül szembe, és szükségszerűen arra kell gondolnia, 

hogy az milyen utat, milyen irányt, milyen tempóban tett meg, amióta 1793-ban bevezették, hogy mi 

lett az egyszerű felderítő technikából kétszáz év múlva, milyen komplikált technikai és tudományos 

haladás jött létre a felderítés rendszerében. 

Talán az magától értetődő, hogy minden generáció számára fontos az egyes fejlődési szakaszok 

eredetéhez visszatérni, hogy érthető legyen honnan ered és hova tart. A katonai légifelderítés 

keletkezésének pontos idejét nehéz egy bizonyos napra datálni, csak az 1793-as év biztos. Ez volt a 

Nagy Francia Polgári Forradalom negyedik éve, amikor XVI. Lajost kivégezték, az európai 

ellenforradalmi erők általános támadást indítottak a fiatal francia köztársaság ellen, amely a 

jakobinusok vezetése alatt egy táborrá alakult. 

Abban az évben a konvent népképviselője, a Dijon-i Akadémián működő kémikus Guyton de 

Morveau a Konventben benyújtott Franciaország legfelsőbb állami szervéhez a Jóléti Bizottsághoz egy 

írást, amelyben javasolta, hogy a Köztársaság használja az emberi szellem vívmányait az arisztokrata 

ellenség ellen vívott harcában, amely vívmányokról az első legénységgel ellátott ballonfelszállás óta 

egész Párizs beszél. Morveau ajánlotta a szabad ballonok, az így nevezett pilótaballonok bevetését, 

amelyek megfigyelői az ellenség mozgását követnék nyomon. 

 



 

1793. október 25-én rendelte el a Jóléti Bizottság az első katonai kötött ballon létrehozását. Összesen 

négy ballont szállítottak a hadseregnek, melyek neve: a „Celeste”, az „Entreprenant”, az „Intrepide” és 

a „Telemaque”. 

Moveau azon dolgozott, hogy a ballonmegfigyelők számára megadja a jelzőrendszerre vonatkozó első 

utasításokat, amelyek évtizedeken át más európai hadseregek részére is érvényesek legyenek. A 

ballonokból a megfigyeléseket fényjelekkel, vagy színes zászlókkal, ha a ballon alacsonyabban szállt 

hanggal adták le. 1794. április 2-án jött létre az első léghajósszázad 26 fős legénységgel, 

„Aerostatiers” névvel. A század parancsnoka a tapasztalt fizikus, Jean Marie Joseph Coutelle kapitány 

lett, aki a híres kémikussal, Antonie Laurent Lavoisier-rel egy egyszerűbb eljárást fejlesztett a 

ballonok hidrogénnel való feltöltésére, amely figyelembe vette Franciaország kénhiányát.  

 

Coutelle kapitány 



 

A hidrogéngázt speciálisan falazott kályhákban a víz izzó vasforgácsokon történő lebontásával 

nyerték. 1794 június 2-án csodálhatta meg a Maubeuge erőd helyőrsége az „Entreprenant” felszállását 

fedélzetén Cautelle-vel, a parancsnok, Dubois tábornok segédtisztjével, Etienne Radet-tel. 

 



 A felszállás késő délután történt. 18.30-kor a kötélhálós ballon 120 m-re emelkedett egy fél órával 

később pedig 330 m fölé. A felszállás után Cautelle azt gondolta, hogy a legügyesebb, a legbiztosabb 

és a legtisztábban látó kém, amelyet csak ember kitalálhat. Az osztrákok teljesen meg voltak lepve. 

Egy báró Schröder osztrák tábornagynak a következő napon írt jelentésben az eseményről a 

következőt olvashatjuk: Tegnap este 6 és 7 óra között ellenséges oldalról 2 ágyúlövés történt amely 

véleményem szerint 2 jelzőlövés volt. Ezt követően rögtön a Maubeuge-i erődből egy ballon emelkedett 

a magasba alján egy kosárral. Eleinte azt hittem egy játéksárkány, de minden jelentés szerint egy igazi 

léggömb volt, melynek kosarában 2 ember alakja volt kivehető, akik egy vörös zászlót használtak. 

1794. június 21-ig a francia Aerostatiers összesen 13 felszállást végeztek, amikor is június 13-án 

először az osztrák tüzérség tűz alá vett egy ballont. Ez volt az első légelhárító ágyútűz. 

A szárazföldi mozgó csapatoknál a ballon alkalmazása ellen szólt az a tény, hogy a kb. 380 m3 ballon 

nagyon körülményes előkészületeket igényelt felszállás előtt. Egyedül a gázkályhák megépítése 8 

napot igényelt, a ballonok megtöltése még 2 továbbit. Ezért mérlegelték, hogy a ballon átmérőjét 20 

lábról 17 lábra csökkentsék és a ballont csak egy megfigyelővel lássák el. Továbbá kisebb, 9 láb 

átmérőjű szabadballonokat rendeltek, melyeket arra szántak, hogy 7000 – 8000 röplapot az ellenség 

hátországába vigyenek, és ott szétszórják. 

1794. június 23-án kezdték meg a második léghajószázad felállítását a forradalmi hadsereg számára, és 

Párizs közelében, Meudon-ban ugyanabban az évben még léghajósiskolát is alapítottak. 

1794 június 26-án a a Fleurus-i csatában vetették be először harcban a kötött léggömböt, mint 

felderítőeszközt. Hogy mekkora rész volt a légifelderítésnek a Jourdan tábornok vezette francia 

csapatok győzelmében az osztrák hadsereg felett, nehezen eldönthető. Mégis ekkor tudták először az 

ellenséges állásokat a levegőből felkutatni és a francia ütegek tüzét a levegőből irányítani. Így sokan 

vélték úgy Franciaországban, hogy a nap sikere néhány rőf gumírozott anyagnak köszönhető. 

 



A kötött léggömb Fleurus-i bevetését a kiszolgáló személyzet fáradságot nem ismerő munkája tette 

lehetővé. Az „Entreprenant”-t Fleurus városában töltötték fel és már lebegő állapotban a város fölött a 

szabadban szállították, hogy azután egy nehézkes órák hosszat tartó úton vigyék el a harcmezőig.  

 

 

Hasonló nehézségekkel kellett megküzdeniük a francia léghajósoknak Mainz-nál, Würzburg-nál, 

Augsburg-nál, Donauwört-nél és Stuttgart-nál is, vagy Bonaparte Napóleon 1796/97 évi Észak-Itália-i 



hadjáratában. Napóleon a teljesítményüktől elragadtatva az Egyiptomi expedíciójára (1797 - 1799) is 

elvitte ballonjait, bár ezeket az Abukir-i ütközetben az angol flotta a tenger mélyére küldte. 

 

A katonai léghajózás fejlődésére döntőnek bizonyult az a körülmény, hogy a felderítőléggömb 

Napóleon harceljárásának következtében egyre többet veszített jelentőségéből. A hosszadalmas 

pozícióharcok és ostromok helyett ugyanis a gyors manőverekre helyezte a hangsúlyt. A technikai 

problémák mégis, mindenekelőtt a ballonzsák töltésével voltak, melynek következményeként a 

légballonok túl későn jelentek meg a bevetési helyen. 

 

Így a felderítő légballon saját magát száműzte a csataterekről, míg a hordozható, könnyen bevethető 

gáztöltés technikai problémája meg nem oldódott. 



A technika a katonai igények mögött sántikált, ezért döntött úgy a francia kormány 1799. január 18-án, 

hogy feloszlatja a léghajó hadosztályt és a léghajózási iskolát. Ezzel végződött a katonai légifelderítés 

történetének első fejezete, mielőtt az új évezred beköszöntött volna. 

A léghajózás iránti katonai érdeklődés csak elszunnyadt. Néhány évtizedre a léghajózás fejlődésében a 

tisztán tudományos és a kalandorutazások domináltak, melyeknél már a 19. század 30-as éveiben 

légballonok már a közel 1800 m-es magasságot is elérték és 800 km-es távolságokat is megtettek. A 

katonaság számára a léghajózás ebben az időben még mindig időjárás és széljárásfüggő volt, és a 

hadicélú használat a költséges töltési módszerek miatt egyszerűen elérhetetlen. Ezenkívül a komplikált 

hírátadás tapasztalatai is nagy hátrányt jelentettek. 

Mindenekelőtt két háború volt az mely aztán újraélesztette a katonaság érdeklődését a ballon iránt. Az 

amerikai polgárháború 1861 és 1865 között illetve az 1870/71-es német – francia háború. Az amerikai 

polgárháborúban nem vetették be tömegesen, de közreműködésük a Fair Oaks-i, Washington-i, 

Williamsburg-i és a Yorktown-i, illetve mindenekelőtt a Richmund-i 1862. évi csatában növekvő 

befolyással bírt a harccselekmények lefolyására. Emellett technikai újítások is megjelentek, melyek a 

ballonfelderítést katonai szempontból új megvilágításba helyezték. 

 

Az első légifelvételeket kétségtelenül már 1858-ban a francia léghajós Felix Tournachon készítette, aki 

magát Nadar-nak hívta, Párizs fölött Villacoublay környékén.  

 



 

Nadar 

Ezt követően az első katonai légifelvétel 1859 június 24-én készült a Solferino-i csatában 

Franciaország és Szardínia Ausztria elleni háborújában. 

Ami akkoriban a távoli Amerikában lejátszódott teljességében csak az 1870/71-es német – francia 

háború kapcsán tudatosult, nevezetesen Párizs ostromával kapcsolatban 1870. szeptember 19-től 1871. 

január 28-ig. Az ostromlott francia metropolis védte összeköttetését a külvilággal, mindenekelőtt 

ballonokkal, melyekből 66 elhagyta a várost 164 emberrel a fedélzetükön, 2,5 millió levéllel és 

kalitkákkal 381 postagalamb számára a hírtovábbításhoz. Ebből kifolyólag kötéllel kipányvázott 

ballonok lebegtek Párizs fölött, amelyekből az ostromló német hadsereget figyelték és amelyekből 

Párizs a szabadulását remélte. Tournachon fürge igyekezetének köszönhetően a léggömb közlekedés 

szempontjából Párizs alkalmas terepnek bizonyult.  

 

Pályaudvar, mint ballongyár 



 

Indul a ballon 

 

 



 

Tissander a kosárban 

 

Gaston Tissander a ballon átjáró szervezője 



 

Egy tipikus ostrom áttörő ballon 

 

Porosz légvédelmi célra átalakított géppuska 

A porosz hadsereg ezzel szemben, amelyik két Angliától vásárolt kötött léggömbjével vonult háborúba 

a technikailag kipróbálatlan anyag és a tapasztalatlan személyzet miatt kudarcot kudarcra halmozott, 

így a szakasz már 1870 októberében Párizs előtt feloszlatták. A légifelderítés mindenkori eredményei 

a német – francia háborúban, meghatározták a katonaság jövőbeni hozzáállását. 



 

A porosz Németországban az ügyet évekre lezártnak tekintették. Ezzel ellentétben Franciaországban 

elfogadták a léghajózást és nem csak a kötött illetve szabadléggömbökre korlátozódtak, hanem 

kísérleteztek a kormányozható léghajó építésévek is. A francia hadsereg ott folytatta, ahol 1799-ben 

abbahagyták. 1874-ben léghajószakaszokat állítottak fel, és jelentős összeget költöttek a meglevő 

anyag felújítására és modernizálására. 

Négy évvel később az angol hadsereg is követte őket, 1878-ban egy próba ballonszakaszt állított fel. 

Ezeket a szakaszokat a francia – angol gyarmatosítási harcokban alkalmazták először, Franciaország 

ballonjait 1884-ben Indokinában, 1900-ban Kínában és 1907-ben Marokkóban, Nagy-Britannia-ét 

1885-ben Szudánban és Dél – Afrikában. A Templer őrnagy parancsnoksága alatt álló, Afrika déli 

végén bevetett 3 ballon a pszichológiai nyomás eszközével volt hivatott jelezni a törzsfőnököknek a 

Brit Birodalom nagyságát. Az angol ballonok bevetését a gyarmatosítási háborúban fémhengerekkel 

könnyítették meg, melyekben sűrített hidrogént lehetett szállítani. Mindenesetre a ballonok felderítésre 

való bevetése nemcsak a konzervatív katonai körök előítéletei miatt, hanem az időjárás függése és a 

trópusi klíma miatt korlátozott terhelhetősége miatt is vitatott volt. Ez utóbbi miatt végül is lemondtak 

a súlyos szikratávíró berendezésről, így az optikai, illetve akusztikus jeladásra voltak utalva. Ez okból 

riadtak vissza a légi kamera alkalmazásától is. 

 

Angol ballon 1893-ból 



A hiányosságok ellenére nem volt komolyabb hadsereg, amelyik lemondott volna a ballon 

használatáról. 1884-ben a német és az orosz hadsereg következett a léghajóflották felállításában. 1892-

ben az USA-ban állították fel az első reguláris léghajósszázadot. 1893-ban következett az osztrákok – 

magyar haderő és 1896-ban a spanyol.  

 

Francia ballon 1908-ból 

A századfordulótól nem volt konfliktus Kínában, Kubában, Marokkóban, az orosz – japán háborúban, 

vagy a balkáni háborúban ahol ne fordult volna elő kötöttballon felderítőeszközként. Még 1914-ben az 

Első Világháború kezdetekor is eszköznek bizonyultak a légifelderítésben, jóllehet vesztettek 

jelentőségükből a kormányozható léghajó és mindenekelőtt a repülő megjelenésével. 

1914 augusztusában az európai nagyhatalmak mintegy 100 kötött ballonnal léptek be a háborúba: a 

cári Oroszország 46, Németország 20, az Osztrák – Magyar Monarchia 12, Franciaország 10 

ballonnal. Számuk lényegesen kevesebb volt, mint a repülőgépeké. Felderítési eredményeik 

megfelelőek voltak a mozgóháború időszakában. 

A fordulat csak akkor állt be, mikor a hadsereg az időközben kiépített lövészárok és állásrendszereket 

a napokon át tartó tüzérségi támadással igyekezett áttörni. A repülők harctéri tartózkodása a 

nehéztüzérség miatt igen korlátozott volt. Ezért, amikor az állóháború tüzérségi háborúvá vált, a 

felderítő léggömbök szerepe ismét felértékelődött. Ebben az időben ezek voltak az egyetlen eszközök, 

amelyekkel órákon keresztül lehetett figyelni a harcteret. 



 

A Stollwerck német ballonszázad 

 

Perseval-Sigsfeld sárkányballon 



 

 

 

Összefoglaló kép a német léggömbös alakulat tevékenységéről 

 

 



A felső vezetés felderítőeszközéből a „kötött – sárkány - léggömb” immár a tüzérség kiegészítője lett, 

amely rá is volt szorulva. A ballon ez irányú alkalmazásának úttörője a francia hadsereg volt. A vele 

szövetséges angol hadsereg csak 1915. május 4-én volt meggyőzhető a ballon tüzérségi-kiegészítő 

felhasználásáról. Franciaország emellett 1915. óta egy új felderítőballon típus előnyeire 

támaszkodhatott, amelyet a francia hadsereg Albert Caquot nevű századosa fejlesztett ki. Egymástól 

120°-os szögben elhelyezett kormányzsákok segítségével ez a léggömb nemcsak magasabbra szállt, 

hanem nagyobb stabilitással rendelkezett közepes szélsebességnél, mint más rendszerek. A Somme-i 

csatában 1916 nyarán alkalmazták először kiterjedten az új tüzelési eljárást a ballonokkal. 

 

A Caquot ballon 



 

Francia Caquot ballon 

Német oldalról igyekeztek gyors következtetéseket levonni: Jelentős mennyiségű pénzt bocsátottak 

rendelkezésre a felderítőballonok modernizálására. Nemcsak új 120 cm gyújtótávolságú kamerát 

rendszeresítettek, hanem más szerkezeteket, melyekkel a front mögött 20 km-ig készíthetők felvételek. 

A hangosbeszélőket fedélzeti mikrofonra cserélték. Az öreg 600 m3 –es „Parseval-sárkányokat” 

kiselejtezték. Ezekkel precíz tüzelés alig volt lehetséges, mivel nem tudtak elég magasra emelkedni. A 

legénység gyakran leszerelte a súlyos kosarat és helyette lovassági nyerget szerelt fel, amelyen a 

levegőben „lovagoltak”, vagy merevített bőrnadrágban lógtak a ballon alatt. Az öreg „Parseval”-ok 

helyett 800 – 1000 m3 –es sárkányballonok kerültek forgalomba, melyek 1200 m-es magasságig is fel 

tudtak emelkedni. A francia Caquot-ballonokhoz mérten mégis elmaradtak, ezért 1917-ben a 

hadvezetés egyszerűen elrendelte a zsákmányolt francia Caquot-ballonok utángyártását. A német 

hadseregben az AE-ballon nevet kapta, 850 m3 gázt tartalmazott és 1500 m magasba kúszott fel, és 

közepes szélnél is biztonsággal lebegett. Az átvett tüzérségi feladatok mellett megfigyelést is 

végeztek, amelyet megosztottak a repülőalakulatokkal. 



 

KODAK gyártmányú német ballonkamera 

 

Sárkányballon 



 

Német AE ballon 

Nevezetesen a közeli harcászati mélységben a ballonokat még mindig nem lehetett repülőgépekkel 

pótolni, így 1917/18-ban a hadsereg-parancsnokság számára a legfontosabb felderítőeszközt jelentette. 

A ballonjelentések optikai és fotográfiai kiértékelésére központot hoztak létre, hogy a harctér egy 

nagyobb szeletét átlássák. A tüzér-megfigyelők mellett megjelentek gyalogsági ballonok is. melyek 

elektromos jelzőrendszerrel közvetlen összeköttetésben voltak a század, ezred és hadseregvezetéssel. 

Ez oda vezetett, hogy a felderítőballonok egyre közelebb kerültek az első vonalakhoz. Míg az 

1916/17-es állóháborúban 7 -9 km-rel az első vonalak mögött voltak, úgy 1918-ban már 1 – ½ km-re 

is előfordultak. 

 



 

Ejtőernyős ugrás a ballonból 

Az I. Világháború folyamán tehát a fegyveres harc különleges feltételei miatt minden 1914 előtt 

hitetlenkedő jóslás ellenére a ballon harcászati és tüzérségi felderítőeszközként megállta a helyét. 

1918-ig sem repülőről sem hadihajóról nem volt olyan hatékony és megszakítás-nélküli a megfigyelés, 

mint kötött-ballonról. 

A császári német hadseregnek a háború végén 184 felderítőballonja volt a fronton. Franciaország és 

Oroszország több mint 200 ilyen légi-eszközzel rendelkezett, míg az angolok több mint 83-mal. A 

franciák, oroszok és németek összesen mintegy 5500 ballont készítettek, ebből Németország 1870-et.  

Képek a francia ballonosok felszereléséről 

forrás: http://www.carnetdevol.org/ballons-captifs/avant-guerre.html 

 Önjáró csörlő 

http://www.carnetdevol.org/ballons-captifs/avant-guerre.html


 Csörlő 

 

 Nagyteljesítményű csörlő 1917-ből 



 Szállító teherautó 

Szerkocsi 

 Csőrlő 



 Egy francia megfigyelő távbeszélőkészülékkel 

 Ejtőernyő a levegőben 



 

Német ballon előkészítése 

 

Amerikai légimegfigyelő 

 

Hadhajó ballonnal 



 

 

Töltik a ballont a palackokból 

 

Hidrogén fejlesztő berendezés 



 

Gázszállító szekér 

 

Ez egy angol sárkány, bár a típus francia 



 

Indul a ballon, oldalt lóg az ejtőernyő 

 

Gázszállító 

 



Ezt látta a megfigyelő 

 

Töltik a ballont 

 

A magasban hideg van 

  



Az Osztrák – Magyar Monarchia légjárói 

A Monarchia hadseregében 1893-ban kezdték el a léggömbös alakulatok szervezését. Légjáró 

csapatoknak nevezték (Luftfahrgruppen) őket. Fegyvernemi jelzésük egy légballon. 

 

A világháború kezdetekor 12 léggömbös alakulat állt készen a bevetésre. Rövidesen még további 4 

osztagot hoztak létre. A háború későbbi szakaszában pedig még 9 alakulat jött létre. 1917-ben még 2 

alakult. Vagyis összesen 27 ballonosztag volt különböző tüzéralakulatok alárendeltségében. Az 

alakulat megnevezése később ballonszázadra változott. 

Minden században több gömb- és egy sárkányballon volt. Eleinte lófogatú csörlővel engedték fel 

illetve húzták le a ballonokat, 1914-től motoros csörlőre cserélték ezeket. A háború elején német 

Perseval-Sigsfeld sárkányokat, később a francia Caqouot tipus lemásolt változatát használták. 

A századokban jelentős számú közlegény és altiszt (1917-ben 128), valamint 6 tiszt szolgált. Egy 

gázfejlesztő készülék, egy motoros csörlő, négy szekér és 28 ló tartozott a felszereléshez. 

A ballonban lévő megfigyelő és a föld között telefonkapcsolat volt, mely egy központon keresztül 

lehetővé tette a különböző alakulatok kapcsolását, vagyis az információ eljuttatását a felhasználókhoz. 

A megfigyelő fényképezett is egy kihúzható nagy gyújtótávolságú kamerával. 



 

A Cattaro-i vártüzérezredhez beosztott osztag Ferenc József születésnapján 1915. augusztus 18. 

 



 

Az osztag vezető állománya, balra fent Poppe Kornél főhadnagy 

 

A körlet 



 

k.u.k. ballonkamera 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



Légi-felvételek az olasz frontról 

 

 

Amikor még abban reménykedtek, hogy sokáig itt állomásoznak tábort építettek maguknak. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Sok mindenre jutott idő. Középen Poppe. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Felszállási engedélyre várva 

 



 

Töltik a sárkányt 

 

 



 

Készül az ebéd. A szinben látható a csőrlő 

Vége az arany életnek, kezdődik a vándorlás 

 



 

Segíteni kell a lovaknak 

 



Jól eldugták a ballont 

 

 

A csörlő üres dobbal. A fülhallgatós katona tartja a kapcsolatot 



 

 

Jól látható a gáztöltő-kocsi 



 

 

Indul a sárkány a zeppelin bázison 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



A flotta is használta a ballonszázadot. A segédhajón viszik a sárkányt a tengerre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



A ballonok szerepéről a II. Világháború előtt 

A magyar kir. Honvédelmi Minisztérium Harcászati szabályzata E-1 (HSZ) I. rész 1939 

779. A léggömböket főképpen állandó viszonyok között alkalmazzuk elsősorban a tüzérség, azonkívül 

a vezetés (összeköttetés) céljaira főleg ott, ahol nincs kilátópont (alföld). 

A léggömbök legveszélyesebb ellenségei a vadászrepülők, amelyek ellen külön kirendelt légvédelmi 

tűzfegyverekkel biztosítsuk; azonkívül célszerű a közelben levő, más feladatokkal megbízott 

légvédelmi tűzfegyvereket a léggömbök védelmével is megbízni. 

Harci repülőink nagyobb arányú bevetésének időpontját használjuk ki a léggömbfigyelésre. 

Ellenséges tüzérség behatása elöl a léggömb helyváltoztatással térhet ki. 

780. A léggömb alkalmazhatósága függ a napszak és időjárás által befolyásolt változékony 

látóviszonyoktól. 

Fényképészetre a léggömböt csak kiváló világítási viszonyok mellett lehet előnnyel felhasználni. 

781. A léggömb alkalmazásánál alapvető fontosságú a felszállóhelynek helyes megválasztása. A 

felszállóhely a földi és lehetőleg a légi figyelés elöl is rejtve legyen. 

Mozgó háborúban a léggömb – a földön és a levegőben kedvező harchelyzet esetén, különösen saját 

tüzérségi fölénynél és jól előrehaladó támadásnál – a legelül lévő gyalogságot 2 – 3 km-re közelítheti 

meg; általában azonban kb. 6 km-re, védelemben legalább 8 km-re marad az arcvonal mögött. 

A léggömb felszállási magasságának felső határa 1200 – 1500 m. 

A léggömbnek legyen biztos összeköttetése a tüzérségi parancsnokokkal (a tüzelő ütegekkel), a 

léggömbfigyelést értékesítő egyéb parancsnoksággal és a többi léggömbbel. 

A magyar kir. Honvédelmi Minisztérium Repülő szabályzata E-REP I. füzet 1941 



 

Repülő szabályzat E-REP II. füzet 1941 A repülő felderítés 

b) Kötöttléggömb felderítése 

197. A kötöttléggömbök csak teljesen bevontan rejthetők. A levegőben már messziről feltünnek. 

Számuk esetleg az ellenséges erő vagy szándék árulója is lehet. 

Ha felderítésük a repülők számára történik, akkor a felszállóhelyet és annak légvédelmét részletesen 

derítsük fel. 
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