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Búcsú a fegyverektől
Richard Gatling és a géppuska

1864-BEN AZ INDIANAI RICHARD GATLING így lelkendezett egyik barátjának: 

„Képzeld, mi történt: Ben Butler bevetette végre a puskákat… a petersburgi ütközetben sa-

ját kezével nyitott tüzet a védõkre. Csak úgy hullott az ellen – a pánik és a véres leszámolás 

híre bejárta a világot.” Érthetõ volt Gatling lelkesedése: már egy éve próbálta meggyõzni 

az északi hadvezetést, hogy vesse be találmányát a konföderációs felkelõk ellen. Azonban 

1863-ra az unionista fõtisztek és a washingtoni kormányhivatalok képviselõi unták az új 

fegyverekkel elõrukkoló feltalálók bemutatóit, ahol a csillogó szemû, rámenõs ötletgazdák 

ecsetelték, fegyverük hogyan váltja meg a világot, tizedeli meg a déli lázadókat, és vet véget 

egyetlen pillanat alatt az Amerikában dúló polgárháborúnak.

Valószínû, hogy Gatlingnak fogalma sem volt arról, a hadsereg és a kormány milyen ki-

ábrándultan és unottan állt hozzá az új „csodafegyverekhez”. 1863-ban Gatling úgy döntött, 

hogy teljes készletét – mind a 13 darabot – Baltimore-ba szállítja, jóhiszemûen azt feltételez-

ve, hogy helyi ügynöke gond nélkül megszerzi számára a hõn áhított megrendelést a hon-

védségtõl. A beszerzéssel foglalkozó tisztek azonban a leghalványabb érdeklõdést sem mutat-

ták fegyverei iránt. Egyetlen kivétel akadt közöttük: Benjamin Butler tábornok, akit szinte 

minden haditechnikával kapcsolatos új fejlemény és találmány lenyûgözött. A tábornok 

a bemutató után saját pénzébõl 12-t azon nyomban meg is vett az 1000-1000 dollárba 

kerülõ puskákból. Az egyetlen megmaradt példányt David Dixon Porter admirális vásárolta 

meg, aki a déli államok területét átszelõ folyókon járõrözõ hajóinak egyikére szánta azt.

1864 tavaszán Butler 30 000 ember élén Petersburg, a virginiai konföderációs fõváros, 

Richmond közelében fekvõ vasúti csomópont ellen vonult. Ulysses S. Grant unionista tá-

bornok eltökélt szándéka volt, hogy elfoglalja a várost, és az itt összefutó öt vasútvonalat. 

Richard Gatling 
(1818–1903), az elsõ 
mûködõképes géppuska 

amerikai feltalálója. Gatling 
haláláig vallotta, hogy 
fegyvere használatával 

„szükségtelenné válnak 
a hatalmas hadseregek, 
és [ezért] drasztikusan 
lecsökkenhet a harctéri 

sebesülések és betegségek 
száma”

FELTALÁLÓ: Richard Gatling

TUDOMÁNYTERÜLET: gépgyártás

FONTOS TALÁLMÁNY: géppuska
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Ellenlábasa, a déli Robert E. Lee szintén mindent bevetett, nehogy az ellenség kezére jusson 

erõdje. Kitartóan verte vissza a rohamokat, és a 10 hónapig elhúzódó ostrom 42 000 északi 

és 28 000 déli katona életét követelte.

Valamikor 1864. május 30. körül Butler tábornok géppuskát állított egyik tüzérütege 

mellé, és célba vette a senkiföldje túloldalán emelt barikádokat, ahol gondtalanul sétálgattak 

a déli katonák. Ha nagyon elunták magukat, a töltés tetejérõl idõnként gúnyos megjegyzéseket 

tettek a futóárkokban meghúzódó északi katonákra. Butler tábornok hirtelen fi gyelmeztetés 

nélkül elkezdte forgatni a puska oldalára szerelt hajtókart, és pusztító golyózáport, percenként 

200 lövedéket zúdított a mit sem sejtõ konföderációs katonákra. A tûzkeresztségen így átesett, és 

remekül bevált találmány Gatling beszámolójával ellentétben nem „szörnyû vérontást” okozott 

az ellenség soraiban, hanem éktelen haragra gerjesztette õket. Déli sebesültekrõl vagy áldozatok-

ról nem történt említés, ám a válaszsortûz az egyik szemtanú, a 4. New Jersey tüzérezred had-

nagya, J. B. Morris szerint súlyosan megsebesített egy északi századost, valamint egy közlegényt.

Békés gyermekkor
Richard Jordan Gatling 1818-ban született az észak-karolinai Hertford megyében. Családja 

486 hektáros gyapotföldön gazdálkodott, és az ültetvényen 12 háztartási és mezei munkás 

rabszolga dolgozott. A Gatling famíliát ne elkényelmesedett, dúsgazdag mágnáscsaládként 

képzeljük el, hiszen tagjai számtalan találmánnyal büszkélkedhettek. Richard édesapja, Jor-

dan forgókapás kultivátor talajmaró készüléket talált fel, továbbá egy gyapotmagtalanításra 

szolgáló gépezetet. Fivére, James repülõ szerkezetekkel kísérletezett. Richard 1903-ban be-

következett halálakor közel 50 szabadalommal rendelkezett: a listán a gõzeke, a vécék leöb-

lítésére szolgáló készülék (a mai modern vízöblítéses vécék ismeretlenek voltak még ebben 

az idõben), és természetesen a géppuska, ismertebb nevén a Gatling-puska szerepelt.

Elsõ szabadalmát 1844-ben kapta meg a vetõgép feltalálásáért. A földmûvesek már évezre-

dek óta a frissen felszántott, elboronált földön széles mozdulattal hintették szét kezükbõl a ve-

tõmagot. A békés, idilli képet idézõ módszer egyetlen komoly hátránya az volt, hogy rengeteg 

szem ment így veszendõbe. Gatling egyszerû és hatékony gépe a frissen megmunkált szántó-

földön végigguruló kocsiból állt. A készülék aljából adagolt vetõmagok egyszerre több párhu-

zamos barázdába hullottak. Gatling 18 évvel késõbb ugyanezt a módszert fejlesztette tovább 

géppuskájával, de ott nem vetõmag hullott a barázdába, hanem lövedék a fegyver csövébe.

A Löveg és a Kávédaráló
Az újratöltést egyáltalán nem, vagy csak ritkán igénylõ fegyverek álma egyidõs az emberiség-

gel. Legkorábbi gyökereit az i. e. 4. században, Kínában kell keresnünk, ahol a hadvezérek 
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megelégedtek a sorozatlövõ számszeríjjal. Gatling korának katonái ennél komolyabb, átütõ 

erejû, gyorstüzelõ lõfegyverre vágytak.

A hadtörténelem elsõ géppuskáját a New York-i Rochester városában élõ fogorvos, Jo-

sephus Requa találta fel, aki fogászi karrierje elõtt a híres fegyvermesternél, William Billing-

hurstnél inaskodott. Requa 25 csõbõl álló tûzfegyvert álmodott meg, de a szükséges tapasz-

talat, felszerelés és önbizalom híján Billinghurstöt kérte meg, legyen segítségére a prototípus 

elkészítésében. Billinghurst egymás mellé, egy vonalban illesztette össze az elkészülte után 

orgonasípsorra emlékeztetõ fegyver csöveit. A Requa-löveg névre keresztelt géppuskát be-

mutatóján az elsütõbillentyûkhöz erõsített zsinór meghúzásával hozták mûködésbe, és a tor-

kolatorgonán kicsapó hangorkán olyan rövid idõközönként követte egymást, hogy számta-

lan jelenlévõ késõbb meg mert volna esküdni, nem 25, hanem egyetlen robbanást hallott 

csupán. Az 1861-ben rendezett bemutatóút egyikén a Requa-löveg 3 fõs személyzete hihe-

tetlen tûzgyorsaságot produkált: 7-szer adott le sortüzet egyetlen perc alatt, és e másodperc 

leforgása alatt nem kevesebb mint 175 golyó hagyta el a csöveket.

A szintén rochesteri szülött, Albert G. Mack százados égett a vágytól, hogy harci körülmé-

nyek között is kipróbálhassa Requa gépágyúját. 1862-ben saját földijeibõl megalapította a New 

York-i Könnyûtüzérség 18. független tüzérütegét, és megígérte friss regrutáinak, hogy alaku-

latukat a Requa-géppuskával szereli fel. Az alakulat valóban magával is vitte õket déli beveté-

seire, amikor Louisiana és Alabama államok területén portyáztak, de egyetlen alkalommal sem 

sütötték el vadonatúj fegyverüket. Sajnos nem azért, mert egyszer sem keveredtek harcba az 

ellenséggel – a fegyverzetük összeállításáért felelõs szertári ellátó tiszteknek nagyon máshol jár-

hatott az eszük, mert a géppuskákat igen, de lõszert egyetlen darabot sem utalt ki számukra.

Más egységek már több szerencsével jártak. A 3. New Hampshire, 39. Illinois és 

9. Maine gyalogos zászlóaljak Requa-puskákkal hadakoztak Dél-Karolinában. Bevetésre 

kerültek továbbá a Wagner-erõdnél vívott ütközetben is, ahol a híres, feketebõrû amerikaiak-

ból verbuvált 54. Massachusetts ezred rengeteg katonát vesztett.

A „Kávédaráló” néven ismertté vált géppuskát 1861-ben találták fel – de hogy pontosan 

kinek jutott elõször eszébe, máig vitatott kérdés. Általában a földmûveléssel kapcsolatos szer-

kezetek feltalálóját, Wilson Agert tartják szülõatyjának, de Joseph G. Bilby, a polgárháborús 

fegyverek történész-szakértõje úgy véli, valójában nem Agerben tisztelhetjük feltalálóját, 

a gondolat J. D. Mills agyából pattant ki. Mills nem csupán ügyes ezermester volt, hanem 

ékesszóló, lehengerlõ stílusú ügynök is, aki valamilyen módon még magát Abraham Lincoln 

elnököt is rávette, vegyen részt a Washington Arsenalban megrendezett bemutatóján. Mills 

fegyvere kerekeken guruló, fából ácsolt dobozból kikandikáló puskacsõbõl állt. A szerkezet 

tetején munícióval töltött adagolótár helyezkedett el. A történet valódiságát nehéz bizonyí-

tani, de a szóbeszéd szerint Lincoln egyetlen pillantást vetett a gépezetre, és kijelentette, ká-

védarálóra hasonlít. A frappáns elnevezés azonnal a géppuskán ragadt. Mills ekkor hosszú 
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perceken keresztül, szinte levegõt sem véve áradozott az „egész hadsereget rejtõ bûvös do-

bozról”. Fegyvere az ezt követõ bemutatón egyetlen perc alatt 120 golyót köpött ki csövén, 

és az ámulva fi gyelõ Lincoln azonnal 10 darabot rendelt tõle. 1861 decemberében a meg-

rendelést 50 darabra emelték.

Néhány darabot az északi fõváros, Washington védelmére szántak, amely felett folya-

matosan ott lebegett a lehetséges konföderációs rajtaütés Damoklész-kardja. 1862 januárjá-

ban kettõt kiutaltak a 28. Pennsylvania önkéntes gyalogezrednek, amely virginiai hadjáratára 

vitte õket magával. Erre az idõre kiderült, hogy a folyamatos használattól meggyengült fõ 

rugó sokszor nem bírja a harctéri körülményeket, és egyszerûen kettétörik. A 28. Pennsyl-

vania gyalogosok parancsnoka, John W. Geary arra panaszkodott, hogy a géppuska „nem 

hatékony és nem eléggé biztonságos”.

John C. Frémont vezérõrnagy 16 kávédarálót rendelt, és azt tervezte, hogy magával viszi 

õket a virginiai Shenandoah-völgybe tervezett hadjáratára. A Harpers Ferry részére leszállított 

és ott raktározott fegyverek a városon rajtaütõ Thomas „Stonewall” Jackson konföderációs tá-

bornok kezébe kerültek, aki távozáskor magával vitte õket. Bár így a másik oldal is birtokába 

került a pusztító technológiának, egyetlen megbízható írásos forrás sem tesz említést géppuská-

kat használó déli csapatokról, így az elhurcolt fegyverek további sorsát örök homály fedi.

A kávédaráló silány minõségû rugója csupán egy volt a használatát megnehezítõ gyenge 

pontok hosszú sorában. A gondok ezzel még nem értek véget. A kovás puskákban remekül mû-

ködõ, papírba csomagolt töltények egyszerûen lángra kaptak odabent. A folyamatos tüzeléstõl 

felhevült puskából kilõtt lövedékek torkolati sebessége is drasztikusan lecsökkent. Charles 

Kingsbury tüzérõrnagy egyenesen azt állította George McClellan vezérõrnagyhoz írt levelében, 

hogy „a kávédaráló csatában mutatott teljesítménye meg sem közelíti a Washington Arsenalban 

látottakat. 1863 márciusában a Scientifi c American tudományos folyóiratban megjelent részletes 

ismertetõjében a géppuska azt a megsemmisítõ szakmai ítéletet kapta, hogy semmire sem jó.”

Reménytelenül idealista
Gatling géppuskája tucatnyi újítással és módosítással utasította maga mögé Requa lövegét és 

Mill kávédarálóját. Elõször is viszonylag kis mérete szólt mellette: a 6 darab, központi ten-

gely körül elforgó puskacsövet vízszintes henger alakban erõsítette egymáshoz. A szerkezet 

bal oldalán, aprócska tárban sorakoztak a töltények, jobb oldalához pedig hajtókart erõsítet-

tek. A tár hátsó részén rugós ütõszegek sorakoztak, amelyek a sorban körbeforduló puska-

csöveket sütötték el egymás után. A lövedék elhagyta a csövet, a kiürült hüvely az alsó nyílá-

son át a földre pottyant, és a tár új töltényt adagolt a csõbe.

A Gatling-puska tûzgyorsasága egyetlen dologtól függött: attól, hogy a lövész milyen sebe-

sen tudta forgatni a hajtókart. Elméleti maximumát valahol 400 golyó/perc körül határozták 

Richard Gatling fotó-
mûteremben készült portréja, 
amelyen a feltaláló éppen 
háromlábú állványra szerelt 
sorozatlövõ fegyverének 
mûködését szemlélteti
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meg. A kiürült tár cseréje sem tartott tovább néhány másodpercnél. Ez a rettenetes tûzerõ meg-

állás nélkül kaszálta le az ellenséget, ezért a Gatling-puska a kínai eredetû lõporhoz mérhetõ 

módon forradalmasította a haditechnikát, és a csataterek rettegett fegyverévé nõtte ki magát.

Richard Gatling ennek ellenére továbbra is meggyõzõdéssel vallotta, hogy találmányának 

köszönhetõen lerövidülhetnek a háborúk, és drasztikusan csökkenthetõ a sebesültek száma. Úgy 

érvelt, hogy késõbb legalább annyian halnak bele elfertõzõdött sérüléseikbe, mint halálos, lõtt 

sebekbe. 1822-ben kelt, egyik barátjához írt levelében így elmélkedett: „Felmerült bennem egy 

különleges fegyver gondolata – egy olyan puskáé, amely tûzgyorsasága révén egyetlen katona 

kezében felérne akár egy egész század haderejével. Elõnyeit hirtelen felsorolni sem tudom: szük-

ségtelenné válnának a tömeges hadseregek, elég lenne maroknyi katonát vezényelni a frontra, és 

végül drasztikusan lecsökkenne a harctéri sebesülések és betegségek száma.” Életrajzírói, törté-

nettudósok és a világ közvéleménye máig heves vitát folytat arról, Gatling vajon cinikus viccnek 

szánta-e ezen megjegyzését, vagy tényleg ennyire reménytelenül idealista volt.

A géppuska nem igazán vette ki részét az amerikai polgárháború összecsapásaiból, egy al-

kalommal azonban mégis sorsdöntõ módon avatkozott bele a történelembe. 1863 júniusában 

New York szegénynegyedeinek lakói, többségükben ír bevándorlók, tiltakozó menetet szer-

veztek. Úgy érezték, hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az általános hadkötelezett-

ség bevezetésével körükben hirtelen megszaporodott behívók miatt. Az elfajult tüntetés után 

négy napon át folyt az eszement rombolás. A csõcselék toborzóirodákat gyújtott fel, boltokat 

fosztogatott, különös tekintettel a luxuscikkeket árusító üzletekre, például a Brooks Brothers 

áruházaira. Egymás után törtek be a jómódú New York-i lakosok házaiba, és mészárolták az 

útjukba kerülõ fekete bõrû szomszédaikat. A tömeg egyszer csak megindult a New York Times 
irodái felé, hogy bosszút álljon Henry Jarvis Richmondon, a napilap csökönyösen republiká-

nus, háborúpárti fõszerkesztõjén. A közelgõ veszélyrõl idõben tudomást szerzõ Richmond 

gyorsan beszerzett három Gatling-puskát. Kettõt az utcára nézõ ablakokba, a harmadikat pedig 

a tetõn állította fel. Amikor a tömeg megpillantotta a fenyegetõen rájuk szegezõdõ csöveket, 

megtorpant, majd kelletlenül sarkon fordult és szétszóródott. A Gatling-puskákat még elsütni 

sem kellett, látványuk éppen elég elrettentõ volt ahhoz, hogy ne legyen rájuk szükség.

Világhírû, közismert márkanév
Gatlingot nem tették dúsgazdaggá a polgárháborús állami megrendelések, de mint életrajzírója, 

Julia Keller megjegyzi, találmánya komoly hírnévre tett szert a békekötés után. Versekben és 

regényekben találkozhattunk vele, feltûnt festményen és újságcikkben, de még a mesékben 

és viccekben is gyakran szóba került – írja a történész. William „Buffalo Bill” Cody is Gatling-

puskákkal szerelte fel utazó Vadnyugati Show-jának résztvevõit. Az egyik jelenetben, amikor 

vérszomjas indiánok támadtak a fehér telepesek kunyhóira, a megmentésükre érkezõ amerikai 
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könnyûlovasság géppuskával futamította meg az ijedtükben szerteszaladó indián harcosokat – 

mindezt a nézõközönség álló ovációja kíséretében, akik hangosan ujjongtak, amint a puska 

egymás után adta le a sorozatokat. Richard Gatling hamar rádöbbent, hogy a versek, az újság-

cikkek vagy éppen a Vadnyugati Show ingyenes reklámlehetõséget nyújtanak számára – és 

csak úgy hízott a mája a büszkeségtõl. Amikor ügynökei vagy õ maga piackutatásra indult 

Angliában, Franciaországban, Törökországban, a Német Birodalomban vagy Oroszországban, 

vevõjelöltjeit nem kellett sokáig gyõzködnie. Mindenki hallott már géppuskájáról, pontosan 

tudta, hogyan mûködik, és mire használható a háborúban. 1874-ben végre az amerikai hadse-

reg is beadta a derekát: az ekkor készült jelentés hosszasan dicsérte „könnyû alkatrészeit, a szer-

kezet erejét és egyszerûségét, a komolyabb visszasiklás nélkül, folyamatosan leadható lövések 

számát, hihetetlen tûzerejét, a puskát megközelítõ célzási pontosságát a lõtávolon belül fekvõ 

tartomány bármely pontján, és végül biztonságos kezelhetõségét és tartósságát”.

A 19. század hátralévõ éveiben Gatling remek, sokrétû felvevõpiacot szerzett géppus-

káinak. Egymást érték a megrendelések: külföldi kormányok vagy hadseregük vezérkari 

tisztjei álltak értük sorba – az amerikai állami milíciák, rendõrkapitányságok, bánya- és vas-

úttársaságok, valamint a legnagyobb vállalatok tuladonosainak képviselõivel egyetemben.

A brit hadsereg Gatling-puskákat vetett be a mai Ghána területén élõ ashanti nép kato-

nái ellen, majd késõbb a zulukat sem kímélte Dél-Afrikában. Az 1879-es zulu háborúról 

beszámoló tudósító az egyik csata után döbbenten sétált végig a harcmezõn: „amikor elosz-

lott a füst és elült a por, megszámoltuk a halottakat. Bõ 450 méteres körzetben 473 zulu 

holttestet láttunk. 14–30 fõs csoportokban feküdtek a földön, ott, ahol a Gatling-puskák go-

lyói szinte a felismerhetetlenségig szétroncsolták és darabokra tépték testüket”.

1877-ben Oliver O. Howard vezérõrnagy két géppuskából nyitott tüzet Joseph 

törzsfõnök és a nez percé nép 800 tagjára – férfi akra, nõkre és gyerekekre egyaránt –, akik 

Amerika földjérõl menekülve Kanadában próbáltak volna meg új hazára találni.

Úgyszintén 1877-ben történt, hogy a New York-i milícia Gatling-puskákkal próbálta 

meg munkára kényszeríteni az Erie-vasútvonal építését sztrájkkal megbénító munkások 

hadát. A következõ 2 évtizedben Connecticut, Kansas, Ohio, Pennsylvania, Tennessee és 

Kalifornia állami hadseregei elsõ kézbõl tapasztalhatták meg, milyen remekül lehet tömeget 

oszlatni, ha a zavargó vagy sztrájkoló sokasággal szemben eléggé eltökélt arckifejezés kísére-

tében felállítanak egy rájuk szegezett géppuskát.

1885-ben négy Gatling-puskát küldtek segítségül a Riel-lázadás leverésével bajlódó 

angol hadseregnek. 1893-ban, amikor Hawaii amerikai lakói palotaforradalommal ûzték el 

Liliu’okalani királynõt, majd a puccsot követõen kinyilvánították, hogy csatlakozni kíván-

nak az Egyesült Államokhoz, az amerikai csapatoknak elegendõ volt csupán sugallniuk, 

hogy szükség esetén nem haboznak használni a Gatling-puskákat. A királynõ támogatói ezt 

látván azonnal kiverték fejükbõl a restaurációnak még a gondolatát is.
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Richard Gatling 1870-ben adta el szabadalmát a Colt’s Patent Firearms Company szá-

mára, és ettõl a naptól a connecticuti Hartfordba tevõdött át fegyverének gyártása. Nem 

mondott le viszont a Gatling Fegyvergyártó Vállalat vezérigazgatói címérõl, amely a kivásár-

lás után a Colt cég leányvállalataként mûködött tovább. Nem vált belõle azonban elkényel-

mesedett, lusta mágnás, aki üres titulusokkal bizonygatja létjogosultságát: élete utolsó évtize-

A Maxim-géppuska

A Maine állam területén, műszerész családban született 

Hiram Maxim (1840–1916) 26 évesen nyújtotta be első 

szabadalmi kérvényét – és a hajsütővas feltalálásáért az-

óta is nők milliói foglalják imába nevét. Az ifjú Hiram azon 

leleményes amerikai ezermesterek közé tartozott, akik-

nek sziporkázó elméjük csak úgy ontja az ötleteket, és 

akik remélik, egyik felfedezésük majd egyszer csak elin-

dítja őket a világhír és a felső 10 000 felé vezető úton.

1884-ben már Londonban élt, és figyelmét az auto-

mata fegyverek kötötték le. Találmánya, a Maxim névre ke-

resztelt géppuska több szempontból túlszárnyalta vetélytár-

sait. Vízhűtése végleg kiküszöbölte a túlhevülés korábban 

megoldhatatlan akadálynak tűnő problémáját. A lövedéket 

nem dobozból, hanem a később szinte egyeduralkodóvá 

váló módszerrel, hevederre fűzve adagolta a csőbe. Végé-

re hagytuk talán legzseniálisabb ötletét: sikerült munkára 

fognia a lövedék kilövésekor felszabaduló gáz energiáját, 

ezzel ténylegesen automatizálva géppuskája működését. 

1891-ben újabb újítással rukkolt elő. A töltényeket lőpor 

helyett füstmentes kordittal töltötte meg, végleg megszün-

tetve a lövész körül gomolygó és a célzást ellehetetlenítő 

sűrű füstfelhő okozta problémákat. Az egyenként és kü-

lön-külön is forradalmi újításnak számító találmányok közül 

kiemelkedik a géppuska lenyűgöző tűzgyorsasága: a per-

cenként 600, megbízhatóan leadott és bizton célba érő lö-

vés korábban elképzelhetetlen fegyverténynek számított.

A fegyvertechnika fejlődése során nem először, a szűk 

látókörű brit hadsereg a Maxim-géppuskában sem látott fan-

táziát. Felfedezőjét utolérte a fegyverekkel kapcsolatos újítá-

sokkal előálló feltalálók rémálma, a lomha katonai bürokrá-

cia. Az angol parancsnokok a mobilitást – a minél kisebb sú-

lyú felszerelés mellett a lehető leggyorsabb haderő-átcso-

portosítást – tartották lényegesnek, és nem különösebben 

hatotta meg őket a telepített géppuskafészek gondolata. 

Egészen 1887-ig kellett várni az első megrendelésükre, de 

az óvatos ellátók még ekkor is úgy vélték, bőségesen elég 

lesz belőle 3 darab. Hiram Maxim ugyanebben az évben ki-

robbanó sikerű bemutatót tartott II. Vilmos német császár 

előtt, akit olyannyira lenyűgöztek a látottak, hogy ráparancsolt 

mérnökeire, szerezzenek neki is belőle – ha máshogyan nem 

megy, lopják el a tervrajzokat. Nagy-Britannia vezérkara végül 

a Dél-Afrikában vívott első Matabele-háború (1893–1894) 

idején döbbent rá, mennyire hasznos lehet, ha van kéznél be-

lőlük néhány darab. A háború egyik, később híressé vált ösz-

szecsapása során négy tucat, mindössze 4 Maxim-gépágyú-

val felfegyverzett angol katona sikeresen futamított meg öt-

ezer ndebele harcost. Valószínűleg ez a győzelem ihlette Hi-

laire Belloc A modern utazó című versét, amelyben a költő 

a fellázadt bennszülött lakossággal bátran szembeszálló 

angol katonatisztnek állít emléket:

Felhágott a dombtetőre,

Fásult szemmel nézett körbe,

És bajsza alatt azt suttogta:

Félni minek? Megnyugtat a fegyvermustra,

Hisz nálunk van csak Maxim-puska.
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deiben bejárta a világot, és többek között Stockholmban, Münchenben és Szentpéterváron 

keresett vevõket fegyverére. Fáradhatatlanul dolgozott a nevét viselõ puska továbbfejleszté-

sén, állandóan azon törte a fejét, hogyan tehetné még hatékonyabbá azt.

Az áttörésre 1874-ben került sor, amikor piacra dobta eredeti találmánya kistestvérét, 

a mindössze 90 centiméter hosszú, 61 kilogrammot nyomó modellt. Újabb felfedezése nagy 

népszerûségre tett szert a rendõrök körében, akik kerekes kocsikon vitték magukkal. A ha-

ditengerészet is komoly érdeklõdést tanúsított iránta, mert a korláthoz erõsítve remekül el 

lehetett velük látni a hajók védelmét. Az eredeti Gatling-puska, a maga 125 centiméteres 

hosszával és 90 kilogrammos súlyával továbbra is elérhetõ maradt, de ezt inkább csatatere-

ken, avagy kisebb mobilitást és manõverezési képességet igénylõ helyzetekben vetették be.

1877-ben mutatta be a „Bulldog” nevet kapott, háromlábú állványra szerelt, ötcsövû 

változatot, amely 79 másodperc alatt nem kevesebb mint 1000 lövést adott le. Az 1889-ben 

debütáló modellt már a lövészt elölrõl védõ fémlemezzel is kiegészítette – a korábbi géppus-

kákat kezelõ katona ugyanis teljesen védtelenül állt az ellenség válaszcsapásával szemben.

A lövész biztonságán kitartóan dolgozó Gatling próbálkozott automata, azaz elektromos 

árammal vagy gázzal mûködtetett szerkezetekkel is, de ezek a típusok nem váltották be 

a hozzájuk fûzött reményeket. Különben is, furcsa lett volna azt látni, hogy a csatába induló 

katonák válláról puska helyett akkumulátor lóg.

1903 februárjában az ekkor már 84 éves Richard Gatling és felesége, Jemima látogatóba 

érkezett leányuk, Ida és férje, Hugh Pentecost New York-i otthonába. Gatling nemrégiben 

gyógyult fel infl uenzából, és bár még nem érezte teljesen jól magát, egyik reggel úgy dön-

tött, meglátogatja régi kedves barátját, a Scientifi c American folyóirat fõszerkesztõjét. Délután 

negyed kettõ körül ért haza, de fáradtságra hivatkozva inkább lepihent, nem ült le ebédelni 

családjával. A nappaliban, a heverõn feküdt le, és amikor Ida késõbb beszaladt, hogy felkapja 

az apja feje melletti asztalkán hangosan csörgõ telefont, meglátta, hogy Gatling levegõ után 

kapkod. Kiáltott édesanyjának, aki azonnal orvost hívott. Ülõ helyzetbe emelte édesapját, 

hátha így könnyebben kap levegõt. Richard Gatling nem sokkal késõbb leánya karjában 

hunyta le örökre a szemét.

Temetésén az õt búcsúztató A. R. Benton tiszteletes felidézte Gatling álmát, hogy fegy-

vere életeket menthet.

Bármilyen hihetetlen is, meggyõzõdéssel vallotta, hogy minél pusztítóbb fegy-
vereket fejlesztünk ki, annál kevesebb halálos áldozattal jár majd használa-
tuk. A maga õszinte, kedvesen meggyõzõ módján többször hangoztatta, 
hogy találmánya kifejlesztésekor jótékony, kegyes, sõt emberbaráti célok vezé-
relték… Pusztító géppuskája ma már két kontinensen osztja a halált, és nem 
kizárt, hogy még unokáink is rettegve fogják kiejteni felfedezõje nevét.
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Lassan, de biztosan
Robert Whitehead és a torpedó

GIOVANNI LUPPIS A LEGKEVÉSBÉ SEM HASONLÍTOTT kimért katonatisztre: 

magas homloka alatt mélyen ülõ szemeit két oldalról dúsan burjánzó pofaszakáll fogta ke-

retbe. Az operettszínész benyomást még jobban megerõsítette a hivalkodó, túldíszített 

haditengerész egyenruha, amelyrõl természetesen nem hiányozhattak a bojtos, aranyszínû 

váll-lapok sem.

Luppis (1813–1875) az egykori Osztrák–Magyar Monarchia tengerparti kikötõjében, 

Fiumében, mai nevén Rijekában született. Édesapja olasz, édesanyja horvát származású volt, 

így fi ukat hol Giovanninak, hol Ivánnak becézték, attól függõen, melyik nagynénit látogat-

ták meg éppen.

Miután belépett az osztrák–magyar haditengerészetbe, komolyan érdeklõdni kezdett 

a torpedók iránt. A 19. század elsõ felében a torpedó megnevezést mindenféle úszó aknára 

használták, elsõsorban a folyó, kikötõ vagy öböl fenekéhez kikötött, a felszín alatt lebegõ 

robbanószerkezetekre, amelyeket leginkább úszó taposóaknaként kell elképzelnünk. Akkor 

léptek mûködésbe, amikor a hajók nekiütköztek, és jó esetben hatalmas lyukat robbantottak 

azok oldalába. Nem véletlenül használtuk a „jó esetben” kifejezést: igen megbízhatatlan 

fegyvernek számítottak. Gyakran elõfordult, hogy nem sikerült a vízvonal alatt beszakíta-

niuk a hajótestet, ezért nem volt biztosra vehetõ, hogy a léket kapott célpont ténylegesen el 

is süllyed.

Az ellenséges hajók kapitányai természetesen megpróbálták kikerülni az aláakná-

zott területeket, vagy ha erre nem volt lehetõség, csónakokat küldtek ki maguk elé, 

és azokat áldozták fel maguk helyett. Giovanni Luppis sokat törte a fejét, hogyan lehetne 

hatékonyabbá tenni a módszert. Nem lesben lapuló, mozdulatlan aknákra gondolt, 

Robert Whitehead 
(1823–1905) angol 

mérnök, aki kifejlesztette 
a víz felszíne alól indítható, 

saját hajtású torpedót

FELTALÁLÓ: Robert Whitehead

TUDOMÁNYTERÜLET: gépgyártás 
és rakétatechnika

FONTOS TALÁLMÁNY: torpedó
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hanem olyan eszközökre, amelyeket a partról irányítva célzottan rá lehet vezetni a kiválasz-

tott hajókra.

Némi kísérletezés után az 1850-es évek második felében kidolgozta elsõ, robbanótöltet-

tel ellátott torpedóját, amely a célpontnak ütközve lépett mûködésbe. Találmányát az óra 

mechanikájához hasonló, egyszerû szerkezet hajtotta elõre, irányításáról pedig két kormány-

lapát gondoskodott. Vezérelni a partról lehetett, meglehetõsen kezdetleges módszerrel: 

a torpedó végébõl hosszú zsinórköteg nyújtózott a parton álló katonáig, aki ezeket a huzalo-

kat rángatva döntötte el, merre haladjon tovább. 1860-ban Ferenc József elõtt is bemutatta 

új fejlesztését, a Salvacoste (Partvédõ) névre keresztelt torpedóját, amely tökéletesen mûkö-

dött. A látottak valószínûleg nem gyõzték meg uralkodóját, mert a haditengerészet nem lel-

kesedett az ötletért, és a késõbbiekben sem rendeltek tõle. Kifogásul felhozták, hogy az új 

fegyver túl lassú, és a huzalos vezérlés sem eléggé hatékony.

Bár Luppist tartják az elsõ saját hajtással rendelkezõ torpedó feltalálójának (fõleg 

Horvátországban), sokan úgy tartják, a modern torpedó feltalálója nem õ, hanem Robert 

Whitehead (1823–1905) angol mérnök, fi umei gyáros. Ferenc Ferdinánd császár 1869-ben 

mégis elismerte Luppis munkásságát: bárói címet adományozott számára, és a büszke kato-

natiszt új nevével mint von Rammer báró („nekiütközik”, „elsüllyeszt”) állított találmányá-

nak emléket.

Robert Whitehead angol mérnök eredetileg azért érkezett Fiumébe, hogy segítsen 

a helyi selyemgyáraknak továbbfejleszteni szövõszékeiket, ám késõbb belépett az osztrák–

magyar haditengerészetbe. Amikor 1864-ben elõször látta Luppis torpedóját, tiszttársaival 

egyetemben õ is úgy vélte, a vezérlés túl körülményes. Összedugták fejüket Luppissal, és 

együtt kidolgozták a Whitehead ötletén alapuló új változatot, a saját hajtással rendelkezõ, 

és célpontját a vízfelszín alatt támadó torpedót.

Mûködésképtelen elõdök
David Bushnell, a tengeralattjáró amerikai feltalálója használta elõször a „torpedó” kifejezést. 

Az ihlet az elektromos ráják egy alfaja nevébõl származik, amely elektromos töltéssel kábítja 

és ejti el áldozatait. Az amerikai függetlenségi háború idején Bushnell szeme elõtt egyetlen 

cél lebegett: hogyan lehetne tengeralattjárójával torpedókat erõsíteni a brit hadihajók aljá-

hoz. A modern kerékpárokra hasonlító szerkezettel hajtott búvárhajó a vízfelszín alatt köze-

lítette meg célpontját, és odaérve lyukat fúrt a hajótestbe. Ehhez kötéllel hozzáerõsítette 

a torpedót, majd a kanóc meggyújtása után vadul hajtani kezdett, hogy minél messzebbre 

érjen, mielõtt felrobban a töltet. Bushnell Teknõs névre keresztelt találmánya nem váltotta 

valóra alkotója álmát: az 1770-es években az angol fl otta hajóinak fenekét rézlemezek véd-

ték a kagylólerakódások ellen, ezért a fúrófej nem tudta átütni azt.
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1797 és 1804 között egy másik amerikai feltaláló, Robert Fulton dolgozott Bushnell 

ötletének továbbfejlesztésén, a vízfelszín alatt bevethetõ robbanótöltet tervén. Elõször az 

angolokkal háborúban álló franciáknak mutatta be találmányát, de egyetlen brit hadihajót 

sem sikerült elsüllyesztenie tengeralattjárójával, ezért felbontották a vele kötött szerzõdést. 

Fultont nem törte le a kudarc: vállat vont, átkelt a La Manche-on, és az angoloknak is 

felajánlotta torpedóját. A köpönyegforgató mérnök azonban nem tudott élni a felkínált le-

hetõséggel, mert fegyvere ismét csõdöt mondott. Egyetlen francia hajót sem sikerült meglé-

kelnie. Végül visszatért Amerikába, és bár egy darabig próbálkozott életben tartani tenger-

alattjáró-ötletét, 1805-ben felhagyott kísérleteivel és új területen próbált szerencsét. Ekkor 

már teljes sikerrel: a gõzhajó feltalálásával örökre feliratkozhatott a tudománytörténelem leg-

nagyobb feltalálóinak listájára.

Lovagi torna torpedókkal
A katonai vezérkar, legyen szó bármilyen országról, soha nem adta fel az igényét, hogy tá-

volból röpítsen levegõbe ellenséges vízijármûveket. Azonban sem Bushnell, Fulton vagy 

Luppis, sem pedig 19. századi kortársaik nem találtak hatékony megoldást megfelelõ irányí-

tására. Az amerikai polgárháborúban mind az északi, mind a déli oldal használt rúdtorpedó-

kat, körülbelül 12 méter hosszú rudak végére erõsített robbanószerkezetet. A fegyver kidol-

gozása E. C. Singer, a varrógépet feltaláló Isaac Singer unokaöccse nevéhez fûzõdik. A ke-

zelõk védelme érdekében acélfenékkel megerõsített hajók vagy csónakok az éj leple alatt 

megközelítették lehorgonyzott célpontjukat és az orrukhoz erõsített rúd végén lévõ töltetet 

elektromos impulzussal robbantották fel. A legkevésbé sem elegáns, és mindkét félre megle-

hetõsen veszélyes megoldás cseppet sem számított tökéletesnek, és mivel fegyverük meg-

hökkentõ hasonlóságot mutatott a középkori lovagok dárdájával, igen groteszk, meghökkentõ 

látványt nyújtott.

A konföderációs haditengerészet sajátos módon próbálta megoldani a problémát. 1862 

körül a dél-karolinai Charleston lakója, T. Stoney kisméretû, gõzzel hajtott gépezetre erõsí-

tett rúdtorpedóval rukkolt elõ. Találmánya nem tekinthetõ tengeralattjárónak, mert mind 

a levegõbeömlõ nyílás, mind a kipufogócsõ a vízfelszín felett maradt. Stoney Dávidnak ke-

resztelte jármûvét, a déli államok aprócska fl ottájára utalva, amely nem futamodik meg az 

északi armada Góliátja elõl. Az unionista hajók közelébe lopakodó Dávid a célponthoz érin-

tette az orrából kiálló töltetet a vízvonal alatt, amely az ütközéstõl felrobbant. Stoney torpe-

dójának sikerén felbuzdulva a konföderációs kormány kijelentette, hogy állja további húsz 

Dávid elkészítésének költségeit.

A rúdtorpedó hatékonysága ellenére mégis az úszó aknák maradtak a polgárháború 

kedvelt robbanószerkezetei. Pályafutásuk leghíresebb pillanatát 1864-ben a Mobile-öböl-

010-293_Haboru-tudosai_HUN.indd   153010-293_Haboru-tudosai_HUN.indd   153 2011.11.21.   8:41:262011.11.21.   8:41:26
black textblack text



154

A háború tudósai

beli csatában érték el. Alabama állam elaknásított öblébe David Farragut tábornok veze-

tésével nyomult be az északi fl otta, amikor a vaslemezekkel védett USS Tecumseh úszó 

aknára futott, és elsüllyedt. A hajók hirtelen megtorpantak, nem tudták, mitévõk legye-

nek. Mindannyian arra számítottak, hogy az USS Hartford zászlóshajón utazó admirális 

elrendeli a visszavonulást. Farragut ekkor kiadta késõbb szállóigévé vált parancsát: „Fenébe 

a torpedókkal. Teljes gõzzel elõre!” Védõangyalaik nem tétlenkedtek, mert egyetlen to-

vábbi torpedó sem robbant fel ez után, és az öblön sértetlenül átkelõ fl otta elfoglalta a kikö-

tõt védõ két erõdöt – bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy Mobile városát már nem sikerült 

bevenniük.

Féltve õrzött szabadalom
Giovanni Luppis parti huzalokkal irányított torpedóvezérlési módszerét elvetve Robert 

Whitehead hozzáfogott a saját hajtással rendelkezõ változat elkészítéséhez. Gondolatait kizá-

rólag két segédjével osztotta meg: 12 éves fi a, és egy idõs ezermester segítette munkáját. 

A gyártástechnológia, sõt még az elsõ prototípus alakja sem ismert. Whitehead ismételten 

visszautasította azt, hogy nyilvánosságra hozza vázlatait és jegyzeteit, és még évekkel késõbb 

is szigorúan õrizte titkát. Valószínû, hogy a vetélytársak vizslató szeme elõl féltette találmá-

nyát, mert tudta, azok habozás nélkül ellopnák ötletét. Félelme nem volt alaptalan: a 19. 

században többször is elõfordult ilyesmi – Eli Whitney gyapotmagtalanító vagy Elias Howe 

varrógépe ötletének eltulajdonítása csupán két példa arra, hogy kapzsi kezek még a feltalálók 

szabadalmi jogait sem tartják tiszteletben.

Szemtanúk fennmaradt írásos beszámolóira hagyatkozva Geoff Kirby haditechnikai tör-

ténész is csupán találgathat, hogyan nézhetett ki Whitehead torpedója: „palackorra volt, 

mint a delfi nnek, és szinte teljes hosszában 4 hosszú uszony futott rajta végig. Sûrített leve-

gõvel mûködtetett motor hajtotta, és a 25,5 bar (2550 kPa) nyomású levegõ egyszerû hidro-

sztatikus szelepen keresztül áramolva forgatta meg a propellert és gyorsította fel azt a kívánt 

sebességre.”

A torpedó kilövése a vízvonal alatti csõbõl történt. Körülbelül 7 csomóval haladt 

185 méteren keresztül, majd némileg lassabban tette meg a következõ 90 métert. 1868-ra 

a sorozatos fejlesztéseknek köszönhetõen hatótávolsága 650 méterre nõtt, és végig tudta 

tartani a hétcsomós sebességet. Whitehead az Osztrák–Magyar Haditengerészetnek is 

bemutatta torpedóját, és olyan sikert aratott, hogy ott helyben felajánlották, megvásárolják 

szabadalmát. Whitehead nem élt a lehetõséggel, továbbra is ragaszkodott a kizárólagos 

jogokhoz.

Egy évvel késõbb, 1869-ben a Brit Királyi Haditengerészet képviselõi keresték fel õt 

Fiumében, és a bemutató után a tisztek ellenállhatatlan ajánlatot tettek neki. Mivel tudták, 
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találmányát úgysem adja el, felkérték, térjen haza Angliába, ahol háborítatlanul folytathatja 

tovább kísérleteit és dolgozhat az újításokon.

1870 õszére Whitehead visszatért Angliába, ahol sikeres bemutatósorozata lenyûgözõ, 

drámai csattanóval ért véget. A Kent grófságban lévõ Sheerness kikötõjében, Cockleshell 

Hard mellett veszteglõ egykori szénszállító hajó üres vázára kilõtt torpedót 120 méter távol-

ságból indították, és becsapódáskor 6 méter széles és 3 méter magas lyukat tépett rajta. A hajó 

azonnal elsüllyedt, és a Brit Haditengerészet képviselõit olyannyira sikerült lenyûgöznie, 

hogy azonnal meg is rendeltek belõle több darabot.

Egymást érik a megrendelések
Whitehead jól tette, hogy nem adta ki kezébõl szabadalmát. A Brit Admiralitás csupán azért 

fi zetett 15 000 fontot, hogy megszerezze a gyártás jogát. Nem számított ez nagy összegnek, 

de mivel a szerzõdésben nem fektették le a kizárólagosságot, a feltaláló továbbra is szabadon 

házalhatott találmányával. Whitehead nem is habozott: elárasztották a megrendelések, Fran-

ciaországtól a Német Császárságon keresztül egészen Kínáig. Még egy szempontból igaznak 

bizonyultak megérzései: a külföldi hadianyaggyártók valóban megpróbálták megfejteni talál-

mányának titkát, de saját gyártású, mûködésképtelen torpedóik láttán Whitehead kárörven-

dõ mosollyal csóválta fejét.

A torpedó ekkor még mindig a 7 csomós sebességgel cammogó lövedék volt. White-

head eredetileg közelrõl bevethetõ, öbölben vagy kikötõben használatos fegyvert álmodott 

meg, a németeknek viszont a nyílt tengeren is bevethetõ változatra volt szükségük. Felkér-

ték õt, hogy alkossa meg torpedója nagyobb sebességgel haladó, továbbfejlesztett modelljét. 

Megbízásuk 16 csomós sebességgel suhanó torpedóról szólt, ezért Whitehead az angliai 

Peterborough-ban lévõ mûhely segítségével a kezdeti kéthengeres motort háromhengeres 

hajtómûre cserélte le, a légnyomást 6890 kPa-ra emelte, amellyel a végsebesség 18 csomóra, 

a maximális sebességgel elérhetõ hatótávolság pedig 500 méterre nõtt.

A német megrendelõk minden elragadtatásuk mellett kissé irigykedtek Whitehead 

torpedójára, és olyan kiemelkedõ minõségû saját torpedót állítottak elõ, hogy késõbb még 

a Brit Admiralitás is tõlük rendelte õket. Ne gondoljuk, hogy az angol hadvezetés csalódott 

volna Whitehead találmányában. Döntésük mögött gazdasági okok álltak, egyszerû kereslet, 

kínálati kényszer vezérelte õket. A peterborough-i gyártósor egyszerûen képtelen volt lépést 

tartani a megrendelésekkel. 1881-re a cég összesen 1456 Whitehead-torpedót dobott piacra. 

Legnagyobb ügyfeleik között ott volt Nagy-Britannia 254, Oroszország 250, Franciaország 

218, illetve a Német Császárság 203 darabbal.
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A titkos összetevõ
Nem csupán a sebesség hagyott kívánni valót maga után: a torpedó mélység- és iránytartása 

is sok fejfájást okozott. A korai modellek bizonytalanul mozogtak: néha a víz felszínén su-

hantak, máskor túl mélyre süllyedtek, megint máskor hol a víz alatt, hol felette, mint a hajó-

kat követõ játékos delfi nek suhantak a cél felé.

1868-ra egyszerû stabilizáló szerkezetet dolgozott ki, ezzel végleg kiküszöbölte a ko-

rábbi megbízhatatlan viselkedés okozta gondokat. Továbbra is komolyan aggódott, hogy 

találmányát ellopják, ezért soha nem szabadalmaztatta azt. Maroknyi munkatársa tudta pon-

tosan, hogyan készült és mûködött. Olyan komoly titoktartás övezte a szerkezetet, hogy 

hamarosan ráragadt a „Whitehead titkos összetevõje” elnevezés.

A titok belsõ, légmentes stabilizáló kamrában rejtõzött, közvetlenül a robbanófej mö-

gött. A mozgó korong alkotta hidrosztatikus szelepbõl és ingából álló mélységi szabályozó 

változtatásával elõre be lehetett állítani a kívánt mélységet.

Elõfordult, hogy a szelep mozgása miatt félrehordó torpedó nem a célba csapódott be, 

ezért volt szükség az ingára: a fejjel lefelé álló T betûre emlékeztetõ szerkezet érzékelte a sze-

lep mozgását és az elmozduló fejrésszel kompenzálta azt, így a torpedó kilövés után a meg-

felelõ mélységben és irányban haladt célja felé.

A „titkos összetevõ” olyan megbízhatóan mûködött, hogy fejlettebb módszer híján 

még a második világháború végén is ezt a módszert használták a torpedók mélység- és irány-

tartásának stabilizálására.

Torpedók indítása
Whitehead és a Királyi Haditengerészet sokat vitázott a torpedók leginkább célravezetõ ki-

lövési módszerérõl. A feltaláló a víz alatti kivetõcsõ mellett kardoskodott. Az 1880 körül 

feltalált eljárás sûrített levegõvel mûködött, az indította útjára a torpedót. A sûrített levegõs 

hajtást késõbb továbbfejlesztették, és a torpedókat lassan égõ lõpor termelte gázok hajtották 

elõre.

A Haditengerészet a fedélzetre szerelt, ágyúra hasonlító kivetõszerkezetet részesítette 

elõnyben – mindezt persze a kezdeti, és meglehetõsen kezdetleges próbálkozások után. Az 

elsõ idõkben ugyanis egyszerûen feltették õket az ágyúlék mellé helyezett, a kantinból köl-

csönvett asztalra, és ha szükség volt rájuk, a résen keresztül kilökték õket a tengerbe.

Bár a fedélzeti torpedóágyú technikailag magasan felette állt a „ki a lyukon” rendszer-

nek, Whitehead mégsem aludt nyugodtan, sokat aggódott a veszélyes módszer biztonsága 

miatt. Miután vejével és üzlettársával, George Hoyos gróffal végignézte amint találmányukat 

fedélzeti ágyúból indítják, az Admiralitáshoz írott jelentésében aggodalmát fejezte ki, hogy 
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nem bántak fegyverükkel elég kesztyûs kézzel: „ezek a sérülékeny, és nagy gondosságot 

igénylõ fegyverek nem úgy épültek, hogy ágyúból lõjék ki õket”. A félelem alaptalannak 

bizonyult, mert egyetlen olyan balesetrõl sem tudunk, amely angol hajók fedélzetén a torpe-

dók kilövéséhez kapcsolható lenne. Ennek ellenére idõvel a világ összes hadifl ottája áttért 

a víz alatti kivetõcsöves megoldásra.

Hihetetlennek tûnik, mégis igaz, hogy ezek a késhegyig menõ viták csupán elméleti sí-

kon folytak: a gyakorlatban, harci helyzetben bevetett elsõ éles torpedóra egészen a chilei 

forradalomig kellett várni. 1891. április 23-ának éjszakáján a chilei haditengerészet két járõr-

hajója észrevette a sötétben a közelükben elosonni próbáló Blanco Encalada nevû lázadó ha-

jót. Az Almirante Lynch naszádról kilõtt torpedó 5 × 2,5 méter méretû lyukat tépett a Blanco 
oldalán a vízvonal alatt. A felkelõk hajója azonnal elsüllyedt, és 180 fõs személyzetébõl csak 

a kapitány, Don Luis Goni menekült meg, akit a robbanás ereje egy szellõzõcsövön keresz-

tül a tengerbe taszított. Nem volt sokáig egyedül a vízben: a hajó kabalaállata, egy láma is csatla-

kozott hozzá és együtt várták sorsuk jobbra fordulását. Nem kellett sokáig a vizet taposniuk: 

hamarosan odaért a véletlenül éppen a közelben tartózkodó angol hadihajó, az HMS Warspite, 
és mindkettõjüket kimentette a tengerbõl.

1910-ben James, Robert Whitehead fia Nagy-Britannia 

Osztrák–Magyar Monarchiába akkreditált nagyköve-

teként dolgozott. A császári Haditengerészet ebben 

az évben új tengeralattjárót készült hadba állítani, és 

felkérte a nagykövet leányát, Agathét, hogy ő törje szét 

a pezsgőspalackot a névadó ünnepségen. Agathe 

a keresztelőn ismerkedett meg a tengeralattjáró pa-

rancsnokával, Georg von Trapp századossal, akivel egy-

másba szerettek, és két évvel később össze is házasod-

tak. Közös életük azonban 1922-ben tragédiával ért 

véget, mert mindössze 10 év házasság után Agathe 

ágynak esett és meghalt, így hét gyermekük édesanya 

nélkül maradt. Négy évvel később von Trapp százados 

megkereste a Salzburg környéki Nonnberg benedek 

rendi apácarend főnökasszonyát, és arra kérte, küldjön 

számára egy ifjú hölgyet, aki korrepetálná az egyik, 

skarlátból éppen felgyógyult leányát. A főtisztelendő anya 

a 21 éves novíciust, Maria Augusta Kutscherát jelölte 

ki gondozó/tanárnőként a család számára. Maria első 

látásra beleszeretett a von Trapp gyerekseregbe, és kis 

idővel később édesapjukba is, akivel 1927-ben össze is 

házasodtak.

A von Trapp család az életük eseményeinek idillikus 

értelmezésén alapuló musical, A muzsika hangja révén 

vált halhatatlanná. Arra már alig emlékszik valaki, hogy 

a von Trapp gyermekek Robert Whitehead, a torpedó fel-

találójának dédunokái voltak.

A muzsika hangja – az igazi Judy Garland
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Befolyásos család
Robert Whitehead nem csupán annak köszönhette sikerét, hogy a világ minden nemzeté-

nek haditengerészete sorban állt találmányáért, hanem annak is, hogy gyermekei és unokái 

jelentõs része gondosan megtervezett házasságkötésekkel növelte a család befolyását. 1869-

ben leánya, Alice férjhez ment George Hoyos grófhoz, aki elõször Whitehead fi umei gyárát 

vezette, késõbb pedig meg is vásárolta azt. Az arisztokrata Hoyos számtalan összeköttetéssel 

rendelkezett, és rokonai, valamint barátai révén kapcsolatban állt az Osztrák–Magyar Mo-

narchia felsõ rétegeivel is. Whitehead nem kis mértékben ennek köszönhette a Monarchia 

haditengerészetétõl egymás után érkezõ zsíros megrendeléseket.

1892-ben Hoyos leánya, Marguerite – Whitehead unokája – feleségül ment Herbert 

von Bismarckhoz, az elõkelõ német kancellár, Otto von Bismarck fi ához. Mondani sem kell 

talán, hogy ez a frigy még tovább növelte Whitehead nemzetközi ügyfélkörét.

Az immáron komoly vagyonnal rendelkezõ Whitehead két villát vásárolt magának – 

egyiket Viktória királynõ kedvelt pihenõhelyén, a Wight-szigeten, a másik birtokot pedig 

Berkshire grófságban. Nyolcvanéves korában végleg visszavonult, és a torpedóüzlet teljes 

irányítását fi ára, Johnra bízta. Két évvel késõbb hunyt el, és halálakor 9 nemzet adózott tisz-

telettel emléke elõtt. A sors furcsa fi ntora, hogy szülõhazája nem volt közöttük. Sírfeliratán 

a következõ olvasható: „Híre minden környezõ országba eljutott.”

010-293_Haboru-tudosai_HUN.indd   159010-293_Haboru-tudosai_HUN.indd   159 2011.11.21.   8:41:262011.11.21.   8:41:26
black textblack text



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




