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A fejlesztés célja és tevékenysége a ballonszázadok területén
Előadás
Das seit über 200 Jahren bekannte Luftfahrzeug, leichter als Luft, ein mit Gas gefüllter Tragkörper, ist
militärisch zum ersten Mal im deutsch - französischen Krieg 1870 - 71 auf beiden Seiten mit gutem Erfolg in
Benützung genommen worden, und zwar sowohl als gefesselter hochstehender Beobachtungsstand zum
Erkunden der Vorgange hinter der feindlichen Front als auch als freiliegender Ballon, von welch letzterem die
belagerte Stadt Paris 65 bemannt und 11.000 kg Post verlassen haben.

Mint ismert, több mint 200 éves a levegőnél könnyebb légi jármű, a gázzal töltött
hordozó test, amit katonailag először a német – francia háborúban 1870 – 71 között mindkét
fél eredményesen használt, a kötött léggömböt megfigyelésre, hogy felderítsék a folyamatokat
az ellenség mögött, valamint a szabad ballont, amely utóbbival az ostromlott Párizs városból
65 fő legénységgel, 11.000 kg postát szállítottak ki
Die schon damals erzielten Erfolge haben die Verwendung und Ausgestaltung der Ballons für
militärische Zwecke als höchst wünschenswert erscheinen lassen. Sehr bald haben die Großmächte eigene
Abteilungen mit diesem Kriegsmittel eingerichtet, denen der Weiterausbau übertragen wurde.

A sikerek már akkor is bizonyították, hogy a ballonok katonai célú használata és
fejlesztése igen kívánatos. A nagyhatalmak nagyon hamar létre hozták a saját szerveiket és a
háború közeledtével tovább bővítették azokat.
Im russisch – japanischen Krieg war der Fesselballon bereits derart vervollkommnet, daß mit
wohlorganisierten Luftschifferabteilungen am Kampf teilgenommen werden konnte. In vielen Schachten,
insbesondere bei der Belagerung von Port Arthur, hat sich diese neue Waffe vorzüglich bewährt.

Az orosz - japán háborúban, a ballonokat már annyira tökéletesítették, hogy jól
szervezett léghajós kötelékeket alkalmaztak a harcban. Különösen Port Arthur ostrománál,
igazolódtak az új fegyver kiváló tulajdonságai.
Die schwierige Beschaffung bezw. Herstellung des Füllgases bedingte, daß zunächst der Ballon an
einem bestimmten Ort für längere Zeit gebunden war, in dessen Nähe sich eine stabile Gaserzeugungsanlage
befand. Die Folge davon war, daß der Ballon vornehmlich für den Stellungs- und Festungskrieg in Frage kam.
Als die Gaserzeugungsanlagen fahrbar ausgebaut wurden, konnten die Abteilungen in Marsch gesetzt werden,
mithin an jeder gewünschten Stelle der Front in Aktion treten.

Nehéz volt a felkészülés. A töltő gáz előkészítése okozta, hogy először a ballont csak
egy adott helyen használták, amely egy stabil gáz ellátó rendszer közelében volt. Ennek
következménye volt, hogy a ballon különösen a védelmi és a vár hadviselésben kapott
szerepet. A gáztermelési egységek mobillá válása után, a kötelékek képesek lettek a
mozgásra, és ezért van, hogy a hadszíntér bármelyik pontján használhatók lettek.
In Österreich – Ungarn waren zu Beginn des Krieges einige Kaders für Festungsballonabteilungen
vorhanden. Sie waren bei Ausbruch des Krieges bereits mit fahrbaren Gasapparaten ausgerüstet, entsprachen
also den Bedingungen einer mobilen Abteilung und wurden auch als solche verwendet. Anfang 1916 erfolgte
sodann die Abtrennung der Ballonformationen von der Artillerie und die Angliederung derselben zu der im
Kriege neu entstandenen Waffe: den Luftfahrtruppen.

Az Osztrák - Magyar haderőben a háború elején a hadrendben néhány vár léggömb
beosztás volt. Amikor a háború kitörésekor már rendszeresítették a mozgó gázkészülékeket,
már megfeleltek a mobilitás követelményének. 1916-ban választották le a ballonmegfigyelő
alegységeket a tüzérségről és valamennyit beolvasztották az újonnan létrehozott háborús
fegyvernembe: a légjáró csapatok kötelékébe.
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Die Hinterlandsformationen für den Ballondienst und zwar zwei Luftschiffer – Ersatzkompagnien,
Luftschifferschulkompagnie und die Artillerieballonlehrkompagnie sowie die Luftschifferwerft vereinigen sich
unter dem Kommando der Luftschiffer – Ersatztruppe. Dieser obliegt die Ausbildung und Ergänzung des
Personales für die Feldformationen, für Neuaufstellungen sowie die gesamte Materialbeschaffung und der
Materialnachschub ins Feld.

A hátországi csapatoknál a ballonszolgálat nevezetesen a két léghajós - kiegészítőszázad, a léghajós-iskolaszázad és a tüzér-tanszázad, valamint a léghajógyár egyesült a
Léghajós - kiegészítő csapatok Parancsnoksága alatt. Ez még kiegészült a személyzet
kiképzésével és pótlásával a tábori csapatok részére, az új létesítményekre, valamint az egész
anyagbeszerzéssel és az anyagutánpótlással a harcban.
Mit Rücksicht auf die hohe Wichtigkeit, welche den Ballonkompanien im Aufklärungs- und
Erkundungsdienste für die höhere Führung und im Artilleriedienste zufällt, wurde Anzahl derselben während des
Krieges periodisch vermehrt und gegenwärtig auf 27 Kompagnien gebracht.

Jelzi a nagy jelentőséget, amelyre a léggömb alakulatok szert tettek a felderítés és a
felső vezetés és a tüzérség tájékoztatása terén, hogy ezt a számot emelték időközönként a
háború alatt, és ez jelenleg 27 század.

Eine Ballonkompagnie veranschaulicht das Bild mit an der Spitze der Kompagnie reitendem
Abteilungskommandanten samt Beobachteroffizieren. Die ersten beiden Wagen der Kolonne sind die fahrbaren
Gaserzeuger, denen die bespannte Motorseilwinde folgt. Der nächste Wägen dient zur Aufnahme der
zusammengefalteten Ballonhülle, des Korbes und der Korbausrüstung, während auf den anderen Wägen die
sonstigen technischen Ausrüstungsgegenstände und Materialen zur Erzeugung des Wasserstiftgases verladen
sind. All dies ist auf landesüblichen Fuhrwerken verladen.

Egy Ballonszázadot szemléltet a kép a lovasok a csoport elején a parancsnokok,
beleértve a megfigyelő tiszteket. Az első két kocsi az oszlopban, a mobil gáztermelő
berendezés, majd a motoros csörlő következik. A következő kocsi szolgál az összehajtogatott
ballontest szállítására, majd maga a kosár és a kosár tartozékai, míg a többi kocsit egyéb
műszaki berendezések és anyagok, felszerelések a víz-gáz előállításához töltik meg. Mindez
bemálházva a rendszeresített szekerekbe.
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Sobald die Abteilung an jenem Platze anlangt, woselbst sie in Tätigkeit treten soll, wird der Ballon
zunächst in Dienst gestellt. Dies geschieht durch Ausbreiten der Ballonhülle und Aufblasen derselben mittels
Handventilators zu dem Zweck, die Hülle auf undichte Stellen untersuchen zu können.

Miután a kötelék megérkezik a kijelölt helyre, ahol meg kell kezdenie működését,
először a ballont helyezik üzembe. Ez úgy történik, hogy felfújják a ballontestet kézi
ventillátorokkal, abból a célból, hogy megvizsgálják a test szivárgását.

Im innern der Hülle sind dabei Mannschaftspersonen tätig, welche vorhandene und von ihnen leicht
auffindbare Löcher und undichte Stellen verkleben.

A burok belső oldalán a kezelőszemélyzet tevékenykedik, megkeresik a lyukakat és a
tömítetlen helyeket leragasztják.
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Während dieser Untersuchung der Hülle werden die Vorbereitungen zur Erzeugung des Gases
getroffen. Der Gaserzeuger besteht aus zwei Spezialwagen und zwar dem Entwickler- und dem Wäscherwagen.
Die zur Verwendung gelangenden Chemikalien sind Silizium und Ätznatron. Im Entwicklerwagen wird
Ätznatron in Wasser zu Lauge, welche eine Temperatur von 90 bis 100° erreicht. Nachdem sich diese Lösung
vollzogen, wird Silizium in bestimmten Mengen dieser Lauge zugeführt. Der sodann einsetzende chemische
Prozeß gibt Wasserstoffgas frei, welches durch ein Rohrsystem zum Wäscherwagen geleitet wird. Im
Wäscherwagen wird gas durch Wasserberieselung gekühlt und gereinigt und sodann mit Füllschlauch
unmittelbar in den Ballon oder in ballonähnliche Behälter, sogenannte Füllsäcke, geleitet. Diese Füllsäcke
vertreten den Gassammelbehälter im Felde, da sie zur Aufspeicherung des Gases für die Fesselballons dienen.

A burok vizsgálatával egyidejűleg, megkezdik az előkészületeket a gáz előállítására. A
gázgenerátor két egységből áll, egy gázfejlesztő és egy gáztisztító kocsiból. Vegyszerként
szilícium dioxidot és nátronlúgot használnak. A fejlesztőben a nátronlúg vizes oldatának
hőmérséklete eléri a 90-100 fokot. Miután az oldat elkészült bizonyos mennyiségű vízhez
adagolják a szilícium dioxidot. Amikor a vegyi folyamat során a hidrogén gáz fejlődik, azt
egy csőrendszeren át a tisztító egységbe vezetik, amit vízpermettel hűtenek. A gázt a tisztítás
után közvetlenül egy feltöltő csővel a léggömbbe vagy egy léggömbszerű konténerbe
(Füllsäcke) töltik. Ez a légzsák a terepen tároló tartályként szolgál, mivel azt a léggömb
feltöltésére használják.
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Nachdem auch der Korb samt der zugehörenden Ausrüstung bereitgestellt wurde und der Ballon vom
Gasungsplatz zum Aufstiegplatz an den hiefür vorgesehenen Leinen durch die Ballonmannschaft befördert
wurde, erfolgt das Ankoppeln des Korbes.

Im Ballonkorbe befinden sich die erforderlichen Ausrüstungsgegenstande als Metinstrumente,
Ferngläser, die photographische Kamera, die Telephonausrüstung, Karten und Skizzenmaterial.

Ezután a kosarat, valamint a hozzá kapcsolódó eszközöket szerelték, készítették elő, és
a ballont a ballonszemélyzet a gáztöltő helyről kötelek segítségével a felbocsátás helyére
vontatta, ahol felkapcsolták rá az előzetesen összekészített kosarat.
A ballonkosárban elhelyezték a szükséges berendezési tárgyakat, mint meteorológiai
mérőberendezések, távcső, fényképezőgép, telefon, térképek és rajzeszközök.
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Sobald im Korb ein oder zwei Insassen Platz genommen haben, geht der Ballon hoch. Als Mittel zum
Festhalten des Ballons dient zumeist die Motorseilwinde, auf deren Trommel das Fesselseil aufgerollt ist. Die
Trommel selbst ist mit einem 50 HP Benzinmotor gekuppelt. Durch den Auftrieb des Gases erfolgt das Steigen
des Ballons und das Fesselseil wickelt sich in entsprechender Länge von der Seiltrommel ab. Das Einholen des
Ballons erfolgt durch Betätigen der Seiltrommel durch den Motor.

Miután a kosárban egy vagy két utas elhelyezkedett, a ballont felengedték. A ballon
megtartásának eszköze általában a motoros csörlő: A dobra fel van tekerve a rögzítő kábel. A
dob maga hozzá van kapcsolva egy 50 LE-ős benzinmotorhoz. A gáz felhajtóereje hatására a
ballon felemelkedik és a rögzítő kábel a megfelelő hosszúságban letekeredik a dobról. A
ballon bevontatásához a motor visszatekercseli a kábelt a dobra, ezáltal visszahúzza a ballont.
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Der Ballon steht ungeachtet des Windes infolge seiner eigenartigen Konstruktion verhältnismäßig ruhig
da der Steuersack und die seitlichen Windflügel eine Schräglage, mithin eine Drachenwirkung bewerkstelligen.
Diese Einrichtungen dämpfen somit allzu große Schwankungen des Ballons, welcher ungefähr bis zu einer
Windstärke von 16 m/s in Aktion treten kann. Je nach Windstärke werden zur weitern Stabilisierung eine
entsprechende Anzahl Windschirme an der Schweifleine befestigt. Auf dem Bilde sind deren acht ersichtlich. Da
der Luftdruck mit zunehmender Höhe abnimmt, erfolgt eine Ausdehnung des Traggases im Ballonkörper, welch
letzterer schließlich bei einer gewissen Höhenlage platzen müsste. Dies zu verhindern ist Aufgabe eines
automatisch wirkenden Ventiles, welches sich bei einem gewissen inneren Überdruck öffnet und dann das
überschüssige Gas ausströmen lässt.

A ballon a különleges kialakítása miatt a széltől függetlenül viszonylag nyugodt, mert
a vezérlő zsák és az oldalsó szárnyak, stabilizátor szárnyak ferde helyzetben tartják, és ennek
következtében megvalósul egy sárkányhatás. Ezek az eszközök így csökkentik a ballon túlzott
ingadozásait, amelyek egyébként hozzávetőleg 16 m/s szélsebességtől kezdődően léphetnek
fel. A szél erősségétől függően megfelelő számú stabilizáló ernyőket helyeznek el sorban a
rögzítő kötélen. Ebből 8 db a képen látható. Mivel a légnyomás csökken a magassággal, a
hordozó gáz kiterjeszkedik a léggömb szerkezetében, ez végül szétvethetné a ballont egy
bizonyos magasságban. Ennek megakadályozására egy automatikus működésű szelep szolgál,
amely egy bizonyos belső nyomás elérésekor kinyílik, majd kibocsátja a felesleges gázt.
Ventilstörungen, welche unfehlbar ein Platzen der Hülle herbeiführen würden, sind glücklicherweise
selten, immerhin aber sind während des Krieges zwei solche Fälle bereits eingetreten. Folge: ein toter und zwei
dauernd invalide Ballonbeobachteroffiziere.
Eine weitere Gefahr für den Ballonbeobachteroffizier bietet die Möglichkeit einer elektrischen
Selbstzündung des Ballons insbesondere dann, wenn der Ballon beim Aufstiege in den Bereich von
Gewitterwolken gerät. Die Zündungen entstehen durch elektrische Funken beim zum großen Teil aus Metall
gefertigtem Ventil. Um diese Gefahr abzuschwächen, ist das Ventil mit dem Fesselseil durch ein
Ableitungskabel verbunden wodurch eine Art Blitzableiter gebildet wird. Durch Selbstentzündung haben wir
bisher während des Krieges einen Ballon eingebüßt und den Tod eines Luftschifferoffiziers zu beklagen.

A szelep meghibásodása, ami elkerülhetetlenül a ballon lezuhanásához vezetne,
szerencsére ritka, de a háború alatt két alkalommal már megtörtént. Eredmény: egy halott és
két tartósan lebénult léggömb megfigyelőtiszt. A másik veszélyt a léggömb megfigyelőtisztre
az öngyulladás okozhatja különösen akkor, ha a léggömb viharfelhőben vagy közelében van
feleresztve. Öngyulladást okozhat a nagyrészt fémből gyártott szelepnél keletkező elektromos
szikra is. Ennek a kockázatnak a csökkentésére, a szelep egy testkábellel a rögzítő kötélhez
van összeköttetésben, így ez az egész úgy van kialakítva, mint egyfajta villámhárító.
Mindazonáltal, öngyulladás miatt elvesztettünk a háború alatt egy léggömböt, és ennek
következtében egy léghajós tiszt halálát kellett elszenvedni.
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Die Ballonhülle selbst besteht normalmäßig aus gummierten Baumwollstoffen ,dessen Herstellung im
Kriege infolge Abnahme der Frischgummivorräte überaus schwierig weurde.
Zu einem Zeitpunkte, las die noch vorhandenen und für die Ballonfabrikation zur Verfügung gestellten
Gummimengen bedenklich zu schwinden begannen, wurde die Luftschifferersatztruppe vom KM. beauftragt,
Ersatzstoffe ausfindig zu machen. Nach mühevoller Arbeit und langen Versuchsreihen ist es auch gelungen,
einen solchen zu finden. Für die Erzeugung des Ballonstoffes werden jetzt, ganz unabhängig vom Gummi,
Cellonpräparate als Dichtungsmittel verwendet.

A ballontest anyaga normális esetben gumírozott pamutszövet, aminek az előállítása a
háború miatt rendkívül nehéz volt a friss gumi készletek drasztikus csökkenése miatt. Mivel a
ballongyártáshoz szükséges gumi készletek aggasztóan gyorsan fogytak, a léghajós kiegészítő
csapatokat megbízta a Hadügyminisztérium egy helyettesítő anyag felkutatásával. Sok
kemény munka és a hosszú vizsgálatok után sikerült is találni egyet. Az új generációs ballon
anyag most teljesen független a gumitól, ahol cellon-készítmény a tömítőanyag.
Die Cellonballone entsprechen als Ersatz vollständig den Anforderungen, bedürfen jedoch einer
sorgsameren Pflege als Gummiballone .
Die Cellonstofferzeugung bildet eine ganz bedeutende Errungenschaft und es muß besonders
hervorgehoben werden, daß unsere Armee diesbezüglich voranschreitet, nachdem es anderen Staaten, welche
gleichfalls an Gummi Mangel haben, noch nicht gelungen ist, sich vom Gummi unabhängig zu machen.
Der geschilderte und meist in Benutzung befindliche Fesselballon ist die bekannte deutsche ParsevelSigsfeld-Konstruktion.

A cellonballonok teljes mértékben megfelelnek a követelményeknek, mint az
eredetiek, de gondosabb karbantartást igényelnek, mint a gumi léggömbök.
A cellon, mint anyag megtalálása és előállítása erre a célra igen jelentős eredmény, és
hangsúlyozni kell, hogy hadseregünk járt az élen abban a tekintetben, hogy azokkal az
országokkal szemben, amik szintén gumihiánnyal küzdenek, nekünk sikerült függetleníteni
magunkat a gumitól.
A fentiekben leírt és általánosan használt kötött ballon a jól ismert német Parsevel Sigsfeld konstrukció.
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In neuester Zeit wurde eine neue Ballontype geschaffen, welche einem englischen Beuteballon
nachgebaut wurde. Zunächst erhielt die Ballonhülle dieser Type eine nach hinten spitz verlaufende Form,
während die frühere Type halbkugelförmig abschließt.
Diese neue Form der Hülle gewährt ein ruhiges Abfließen der Luft am Ballonkörper, wodurch die
Stabilität des Ballons erhöht wird. Bei der alten, zylindrischen Form entstanden Luftwirbel in unmittelbarer
Nähe des Ballonkörpers, welche sehr ungünstig auf die Stabilität des Ballons einwirken. Eine weitere Neuerung
ist die Anordnung seitlicher, zu Stabilitätsflächen ausgebildete Steuersäcke, die sich selbsttätig mit Luft anfüllen.

A közelmúltban egy új típusú ballont gyártottunk, ami egy britektől zsákmányolt
léggömb másolata. E típus előállítása során a léggömb alakja hátul csúcsban végződik, míg a
korábbi típusnál félgömb alakú hátsó rész volt használatos. Ez az új formájú burkolat
csendesebb áramlást biztosított a levegőnek a léggömb test körül, ami által a ballon stabilitása
növekszik. A régi hengeres alakzat esetében örvény keletkezik a léggömb test közelében, ami
nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a ballon stabilitását. További újdonság az oldalfelülethez
kapcsolódó kormány menetstabilizáló zsákok elhelyezése, amelyek automatikusan megtöltik
magukat levegővel.
Der Fesselballon ist eine hochschwebende Beobachtungsstation, welche ihren Standort nach Bedarf
andern kann. Die aufklärende Tätigkeit anderer Waffen vermag er infolge der Tatsachen, daß er nur unter
bestimmten Voraussetzungen, günstiger Windund Wetterverhältnisse, verwendbar ist, nicht zu ersetzen, wohl
aber in wertvollster Weise zu ergänzen. Der große, stets gleichbleibende Rundblick, den der Beobachter vom
Ballon aus genießt, bietet die Möglichkeit einer dauernden Beobachtung aller Vorgänge hinter der feindlichen
Front, vor allem aber ein eingehendes Stadium dieser Vorgänge.

A kötött ballon egy nagy úszó megfigyelőállomás, amely a helyét szükség szerint
változtatja. Más fegyvernemek felderítő tevékenységét nem helyettesítheti, mert csak
bizonyos feltételek között, kedvező időjárási körülmények, széljárás esetén használható,
viszont jól kiegészíti a többi módszert. A léggömb által a megfigyelőnek biztosított állandó,
széles panoráma, lehetőséget nyújt az ellenséges frontvonalak mögött zajló események
folyamatos megfigyelésére, de főleg a műveletek előkészítési fázisában.
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Die Steighöhen richten sich nach den Sichtverhältnissen und schwanken zwischen 1000 und 2000m.
Alle Wahrnehmungen in der Erkundung und Aufklärung werden vom Beobachter unmittelbar aus dem
Korbe telephonisch den vorgesetzten Stellen übermittelt. Überdies werden die gemachten Wahrnehmungen auch
durch schriftliche Meldungen, Skizzen, Photographien, Kartenausschnitte und gegebenenfalls durch optische
Signale ergänzt.

Welche Bedeutung der Photograpfie aus dem Ballone zukommt, erhellt am besten aus dem Bilde, auf
welchem die feindlichen Stellungen klar ersichtlich sind. Zur Anfertigung solcher Photos ist jede
Ballonkompagnie mit Spezialkameras und Specialeinrichtungen ausgerüstet.

Az emelkedési magasság a látótávolságtól függ és 1000 ill. 2000 m között ingadozik.
Minden eseményről, és felderítési eredményről a megfigyelők a kosárból azonnal értesítik
telefonon a feletteseiket. Ezenkívül írásbeli jelentések, vázlatok, fényképek, térképek
készülnek, adott esetben optikai jelekkel továbbítják az értesüléseket. Nagyon fontos a
fényképezés, a léggömbökről készített képek mutatják meg a legjobban az ellenség pozícióit.
Minden ballonszázad fel van szerelve ilyen fotók készítéséhez szükséges speciális kamerákkal
és speciális eszközökkel.
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Die Hauptaufgabe des Ballonbeobachters besteht in der Artillerieaufklärung und Schußbeobachterung.
Feindliche Artillerie wird durch aufblitzendes Mündungsfeuer, feindliche Artilleriestellung durch aufgeworfene
Deckungen erkannt und der gefundene Standort genau fixiert. Wird ein derart gefundenes Ziel durch die eigene
Artillerie beschossen, so tritt der Beobachter mit der schießenden Batterie in direkte telephonische Verbindung
und leitet derart das Feuer, daß er die Lage jedes einzelnen abgegebenen Schusses genau meldet.

A léggömb megfigyelő fő feladata a tüzérségi felderítés és célravezetés. Az ellenséges
tüzérség torkolattüzének felvillanása elárulja annak helyét, az ellenséges tüzérségi álláspontot
pedig a felette elhelyezkedő fedezék árulja el. Ezeket a helyeket pontosan rögzíteni kell. Ha
egy ilyen felfedezett célt, a tüzérség lőni kezd, akkor a megfigyelő kapcsolatba lép a tüzér
üteggel közvetlen telefonos kommunikáció útján és vezeti a tüzet úgy, hogy beszámol minden
egyes lövés becsapódásának helyéről.

Auf dem Bilde ist deutlich das Näherführen der abgegebenen Schüsse an das Ziel durch die einzelnen
Sprengtrichter ersichtlich und schließlich an der Wirkung im Ziele selbst, welch letzteres in Brand geschossen
wurde.
Jede Ballonkompagnie besitzt eine Telephonerdstation, von der aus die einzelnen Leitungen nach den
verschiedenen Kommandostellen führen.

A képen egyértelműen látszik a lövedékek útja a célig, az egyes bombatölcsérek, és
végül a lövések hatása a célon, ami végül is a találat következtében lángba borult.
Mindegyik ballonszázad rendelkezik földfelszíni telefonállomással, ahonnan az egyes
vezetékek a különböző parancsnoki állásokhoz futnak be.
Zu dem Nebenaufgaben des Ballons zählen unter anderem genaue Aufklärung des zugewiesenen
Gefechtsfeldes unmittelbar vor, während und nach dem Gefecht; die Übermittlung von Befehlen und
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Nachrichten durch Signale; Hochnehmen höherer Kommandanten und deren Stabspersonen zur Erreichung
eines allgemeinem Überblickes über das Kampfgelände; Hochnehmen von Artilleriekommandanten zur
Orientierung, oder wenn sie das Schießen persönlich durchführen wollen. Hochgehen des Ballons an
bestimmten Punkten der Gefechtsfront zu Demonstrationszwecken bezw. Täuschung des Gegners.

A ballon kiegészítő feladata még pontos információkat szerezni a kijelölt csatatérről
közvetlenül a harcot megelőzően, a csata közben és után, a magasabb parancsnokok és a törzs
állománya a tüzérség parancsnoka, részére áttekintési lehetőséget biztosítani, továbbítani az
üzeneteket és a jeleket, általános áttekintést adni a harci terület felett, vagy ha személyesen
akarják elvégezni a célravezetést. Felküldhetik a ballont demonstrációs célokra a harcmező
egyes pontjain a csata előtt. Illetve az ellensége megtévesztése.
Aus dem bisher Gesagten geht hervor, welch hohe körperliche und geistige Anforderungen an den
Luftschifferoffizier gestellt werden. Er muß die Tätigkeit des gesamten Ballondienstes beherrschen und
praktische Erfahrungen besitzen, des weiteren muß er außer seiner Verwendung als Beobachter auch sämtliche
Vorrichtungen zur Indienststellung und Verankerung der Ballone kennen und die Konservierung des
Ballonmateriales sowie Reparaturen desselben verstehen. Ein einschlägiges großes fachmännisches Wissen ist
unerläßlich.

A fentiekből látható, hogy milyen nagy fizikai és mentális követelményeket támaszt ez
a feladat a léghajós tisztekkel szemben. Ismernie kell a ballonok által elvégezendő
valamennyi tevékenységet és gyakorlati tapasztalattal is kell rendelkeznie. Ezen túlmenően a
saját feladatán, mint megfigyelőn kívül értenie kell a ballonon található összes eszköz
üzemeltetéséhez, a földtől való elemelkedés ill. az ide való leereszkedés során használatos
berendezésekhez, a ballon anyagának karbantartásához és mindezeknek javításához is. A nagy
szaktudás elengedhetetlen.
Als Beobachter muß vom Luftschifferoffizier ein vorzügliches Sehvermögen, Unempfindlichkeit gegen
Schwankungen des Ballons, schnelles Orientieren und Verständnis auch für größer taktische Situation, weiters
Ruhe und Gewissenhaftigkeit in der Abgabe von Meldungen verlangt werden. Letztere Eigenschaften erfordern
ein reifes militärisches Urteilsvermögen.
Der Ballon, welcher als hochschwebend dem Gegner ein gut sichtbares, großes Ziel bietet, reizt diesen
zu häufigen Angriffen. Die Angriffe bestehen einerseits in der Beschießung durch weittragende Artillerie, um
den Ballon am Hochgeben möglichst nahe hinter den eigenen Artilleriestellungen zu hindern und hiedurch die
steilere Einsicht in de feindlichen Stellungen zu erschweren. Erweisen sich dem Feinde die
Artilleriebeschießungen als zwecklos, greift er anderseits den Ballon mit Fliegern an, welch letzteren Angriffen
er wehrlos gegenübersteht und des Öfteren unterliegt.

A megfigyelőnek, a léghajótisztnek kiválóan kell látni, érzéketlennek kell lenni a
ballon imbolygására, gyorsan kell tájékozódnia, és át kell látnia a nagyobb harcászati
helyzetet, nyugodtan és lelkiismeretesen kell az üzeneteket továbbítania. Ez utóbbi
tulajdonságok érett, kiforrott értékeléssel kell, hogy párosuljanak.
A ballon, amelynek nagy teste, az ellenfél számára egy jól látható, nagy kiterjedésű
célt jelent, gyakori támadásra készteti az ellenséget. A támadások elsősorban nagy lőtávolságú
tüzérségi támadásokat jelent, aminek az a célja, hogy a ballont a felemelkedés során minél
távolabb űzze a saját tüzérségi állásaink mögé, meggátolva az ellenséges terület nagy
látószögű megfigyelését. Amennyiben ezen tüzérségi támadások eredménytelennek
bizonyulnak az ellenség számára, akkor következik az, hogy repülők segítségével próbálják
meg a ballont eltalálni. Sajnos ennek a ballonok nagyon gyakran ki vannak téve és védtelenek
ezzel szemben.
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In den Kriegsjahren 1914,1915 und 1916 griffen feindliche Flieger den Ballon im hochgegangenen und
verankerten Zustande mit Fliegerfeilen, Brandbomben und in selteneren Fällen mit MG. -Feuer an, welche
Angriffe in der Regel, weil aus zu großer Höhe ausgeführt, das Ziel verfehlten. Im Jahre 1917 entwickelte sich
der Luftkampf auf diesem Gebiete derart, das die Ballone fast täglich Angriffen mit Brandraketen und MG.Beschießungen mit Phosphormunition ausgesetzt sind und beim Hochlassen in größere Höhe, das ist über
1000m, eigenen Fliegerschutzes bedürfen.

A háborús években, 1914, 1915 és 1916, az ellenséges repülőgépek támadták a
ballont, mind felengedett mind a földhöz rögzített állapotban. Használtak repülő tüskéket,
gyújtó bombákat és időnként géppuskatüzet. Ezek azonban gyakran célt tévesztettek, mert túl
magasból indult a támadás. 1917-ben ez a típusú légi harc annyira elszaporodott, hogy a
ballonokat szinte napi rendszerességgel támadták rakétákkal és géppuskatűzzel, foszfor
lőszerekkel és a magasból ledobott gránátokkal, mindez több mint 1000 m magasan, ezért
védelemre van szükségük.
Zur Durchführung von Angriffen auf hochgegangene Ballone kommen Jagdflieger in Geschwadern bis
zu acht Flugzeugen, meist aus der Richtung der Sonne über die Front, so dass sie erst im letzten Augenblicke
erkannt werden können. Zum Zwecke de Angriffes lösen sich ein bis zwei Flugzeuge vom Geschwader los,
stürzen sich auf den in Einholung befindlichen Ballon hinab, wobei sie aus ca.100 bis 200m seitlicher
Entfernung Brandraketen abschießen und gleichzeitig aus MG. tempierte Geschosse abfeuern. Die Raketen, die
mit großer Wucht abgefeuert werden, entzünden sich im Augenblicke beim Verlassen des Flugzeuges,
beschreiben eine geradlinige Bahn und brennen ca 5 Sekunden. Mit einer scharfen Spitze aus Eisenblech
perforieren sie die Ballonhülle, wodurch dieselbe beim Ein-und Ausschuß in Brand gerät. Die übrigen Flieger
decken teils die Angreifer gegen eigene Fliegerabwehr, teils beschießen sie den Aufstiegsplatz samt Erdstation
mit MG, um die Fliegerabwehr von der Erde aus zu stören.

A magasban lévő ballonok elleni támadásokhoz, akár nyolc repülőből álló köteléket
vetettek be, többnyire a nap irányából a célra repülve, hogy csak az utolsó pillanatban vegyék
észre. A támadás sikeres végrehajtásának érdekében egy - két repülőgép a századból megy
fejest le az éppen becsőrlőzés alatt álló léggömbre, körülbelül 100 és 200 m oldalirányú
távolságról rakétákat lő ki, és ugyanakkor géppuska gyújtó lövedékekkel lőttek A kilőtt
rakéták, nagy energiával indultak abban a pillanatban, amikor elhagyták a repülőt, majd egy
egyenes vonalú pályán repültek és körülbelül 5 másodpercig égtek. Vaslemezből készült
hegyük kilyukasztotta a ballont, és mind a behatolás, mind pedig a kilépés helyén felgyújtotta
azt. A többi repülő részben fedezi a támadókat a saját légvédelem ellen, részben pedig
támadja a felszálló helyet és a földi kiszolgáló állomást, illetve géppuskával zavarja a földi
légvédelmet.
Die auf der Erde verankerten Ballone werden in gleicher, oben geschilderten Weise angegriffen; nur
bedient sich der Gegner hiezu Tage mit tieflagernder Wolkenschichte.
Die Flieger kommen in niedriger Höhe mit gedrosseltem Motor meist noch vor Sonnenaufgang
geräuschlos und überraschend über die Verankerungsstelle, machen zwi bis drei Schleifen, schießen hiebei
Raketen ab und verschwinden wieder.
Die Fliegerangriffe haben entsprechende eigene Gegenmaßregelen zur Folge. Im Kreise um den
Aufstiegplatz werden Möglichkeit an erhöhten Punkten MG., augerüstet mit FZ Munition, aufgestellt. Eigene
Fliegerbeobachtungsstände und Fliegerabwehrzüge melden durch direkte telephonische Leitung rechtzeitig das
Herannahen feindlicher Flieger der Erdstation, welch letztere den Ballonbeobachter telephonisch und die MG.
durch ein vereinbartes Zeichen hievon verständigt.

A földön lehorgonyzott ballonokat is megtámadják ugyanilyen, fent ismertetett
módon, leggyakrabban az ellenség azokat a napokat használja ki, amikor a felhőzet alacsony.
Kis magasságban repülve, lefojtott motorral, általában napkelte előtt zajtalanul és
meglepetésszerűen támadták meg a kikötési pontot, megtettek három kört, kilőtték a rakétákat
és eltűntek.
A légitámadások megfelelő ellenrendszabályok bevezetését eredményezték. A
felszállóhelyek körül a magasabb pontokon géppuskákat helyeztek el, légvédelmi lőszerrel.
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Saját légi figyelők és légvédelmi egységek közvetlen távbeszélő vonalon jelzik az ellenséges
repülőgépek közeledését a földi állomások részére, a ballon megfigyelők telefonon
egyeztetnek a géppuskásokkal és a légvédelemmel.
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Erkennt die Erdstation einwandfrei die Angriffsabsicht des Fliegers, erteilt sie dem Ballonbeobachter
den Befehl zum Absprung. Letzterer wird mit einem am Korbe befestigten Fallschirm, System Brunner,
durchgeführt, welcher derart konstruiert ist, daß er vor der Entfaltung erst durchfällt, um raschest eine gewisse
Entfernung vom Ballone zu gewinnen und nicht von herabfallenden brennenden Ballonteilen in Brand gesetzt zu
werden. Geistesgegenwart, rascher Entschluß und gesunde Nerven retten so den Luftschifferoffizier vor dem
Tode durch Verbrennen und Erschlagen.

Ha a földi állomás érzékeli az ellenséges repülő agresszív szándékait, hogy
megtámadja a ballont, utasítja a léggömb megfigyelőt, hogy ugorjon. A 18. képen egy a
kosárra csatolt Brunner rendszerű ejtőernyő látható, amely úgy van kialakítva, hogy mielőtt az
ernyő kinyílna, gyorsan egy bizonyos távolságra kerüljön a ballontól, és ez által elkerülje az
égő ballon alkatrészek által okozott tűzet. Lélekjelenlét, gyors döntés, valamint egészséges
idegek menthetik meg a léghajós tisztet az égés általi haláltól ill. a találattól.
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Der sich vom Korbe durch den Absprung automatisch loslösende Fallschirm erreicht den Erdboden mit
einer Endgeschwindigkeit von, etwa 4 5 m/ Sek., was bei körperlichen Geschicklichkeit, die jeden
Luftschifferoffizier eigen soll, eine schadlose Landung gewährleistet. Das für einen erfolgreichen Absprung zu
beobachtende. Hauptmoment beruht im rechtzeitigen Abspringen, noch bevor der Ballon in Brand geschossen ist
.Die Außerachtlassung oder Versäumung dieses Moments kostet in der Regel das Leben des Beobachters.

Az ejtőernyős kiugrás során automatikusan nyílik ki az ernyő a kosár fölött és éri el a
földet, végsebessége körülbelül 4,5 m/sec, amely lehetővé teszi a léghajós tisztnek némi
ügyességet feltételezve az ártalmatlan landolást. A képen látható egy sikeres ugrás. Fontos
tényező az időben való ugrás, még a ballon kigyulladása előtt. Ennek a figyelmen kívül
hagyása, illetve a megfelelő pillanat elmulasztása általában a megfigyelő életébe kerül.
Hat der Ballon seine Aufklärungstätigkeit beendet, wird er mit der Motorseilwinde eingeholt und
verankert. Die Verankerung erfolgt dort, wo keine Ballonhalle zur Verfügung steht, im Freien auf einem
möglichst windgeschütztem Platze, einer Waldlichtung, Doline oder dergl.
Über der Ballon werden Gurten gelegt und diese an ihren Enden an Haftpflöcken angeseilt. Außerdem
werden noch seitlich des Ballons an der Takelung Sandsäcke in größerer Anzahl eingehängt.

Amikor ballon befejezte megfigyelő tevékenységet, a motoros csörlő levontatja és
lehorgonyozzák. Ahol nem áll rendelkezésre ballontároló csarnok, ott a szabadban,
amennyiben lehetséges szélvédett helyen, egy erdei tisztáson, vagy hasonló helyen, dolinában
kell rögzítést elvégezni. A ballonon hevedereket vetnek át, melyek végeit földbe vert karókkal
rögzítik. Valamint, a ballon oldalán nagyobb számban homokzsákokat függesztenek fel a
kötélzetre.
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Ein derart im Freien verankerter Ballon ist vor Wind genügend gesichert, jedoch nicht vor
Witterungsunbilden. Um das Ballonmaterial möglichst zu schonen bezw. zu schützen, ist die Bergung des
Ballons unter Dach anzustreben. Zu diesem Zwecke können mit einfachsten Mitteln Ballonhallen errichtet
werden. Zum Beispiel genügt bereits ein aus Astwerk über einem Holzgerüst improvisierter Unterschlupf.
Soll die Kompagnie längere Zeit an einem Platze verweilen, wie es zum Beispiel bei Festungsgebieten
der Fall ist, dann ist der Bau einer festen Halle für den Ballon von großem Vorteil. Eine solche Halle besteht aus
einem Holz- oder Eisengerüst mit einer entsprechenden Verschalung.

A szabadban ilyen módon lehorgonyzott léggömb megfelelően van biztosítva a szél
ellen, de a rossz időjárás árthat neki. Annak érdekében, hogy óvjuk a ballon anyagát,
amennyire csak lehetséges, a ballont tető alatt kell tartani. Erre a célra egyszerű eszközökkel
is épülhet ballon tároló. Például úgy is készíthetünk rögtönzött menedéket, hogy farönkökből
vázat készítünk, amit ágakkal elfedünk. Amennyiben a század hosszabb időt tölt egy olyan
helyen, mint például erődök közelében, akkor a tartós építésű rögzített ballon tárolónak nagy
az előnye. Ilyen csarnok állhat fából vagy vasból készült kereten megfelelő burkolattal.
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Bei Verwendung der Ballonkompagnien für den Küstenschutz kann der Ballon auch auf einem Schiff
Verankerung finden und von diesem aus hochgehen. So hat die Ballonkompagnie in Cattaro regen Anteil an der
Beschießung des Lovčen genommen, welchen strategisch überaus wichtigen Höhenkamm die zwei Bilder
veranschaulichen, welche in verschiedener Höhe aufgenommen wurden. Das Wirkungsfeuer wurde auch vom
Ballon aus, welcher in einer Höhe von 2300 m vom Schiff aus über dem Meere schwebte, gegen die Ziele
geleitet. Eine zerschossene feindliche Artilleriestellung auf dem Lovčen stellt das Bild dar.

Ha a ballonszázad part menti védelemre van beosztva, a ballont egy hajóban rögzítik
és onnan engedik fel. Így vett aktívan részt a cattaroi ballonszázad a Lovcen elleni
támadásban, ami egy stratégiailag fontos hegygerinc, amint azt a két különböző magasságon
készült kép szemlélteti. A lövéseket olyan ballonról irányították célra, ami egy a tengerben
úszó hajó felett 2300 m magasságban lebegett. Egy szétlőtt ellenséges tüzérségi állást a
Lovčen-en szemlélteti a kép.
Als Fesselballon kann auch der gewöhnliche Kugelballon verwendet werden. Mit Rücksicht auf seine
Form entfällt die bei den früheren Ballonen erwähnte Drachenwirkung, was eine viel geringere Stabilität, mithin
bedeutende Korbschwankungen zur Folge hat. Er kann daher nur bei ruhigem bis zu etwa 8 m/sek. Wind
hochgehen.
Vorteilhafter wird der Kugelballon jedoch freifliegend zwecks Erforschung der Atmosphäre und zu
sonstigen wissenschaftlichen Zwecken, ferner – wie eingangs erwähnt – zum Verlassen zernierter fester Plätze
verwendet. Jeder Luftschifferoffizier muß einen solchen freifliegenden Ballon bei jeder Wetterlage glatt zur
Landung bringen können.

A gömbformájú léggömb is használható lehorgonyzott ballonként. Ennek a formája
azonban nem teszi lehetővé a korábban említett ballonoknál meglévő sárkányhatást, sokkal
alacsonyabb a stabilitása, és következésképpen jelentős a kosár ingadozása. Ezért csak
csendes időben, és körülbelül 8 m/s szélsebességig használható.
Előnyös azonban, a szabadon repülő gömb alakú ballon a légkör tanulmányozása
érdekében és egyéb tudományos célokra és arra is, - amint korábban említettük -, hogy
elhagyja a bekerített megerősített helyeket. Minden léghajó tisztnek képesnek kell lennie arra,
hogy egy ilyen szabadon repülő léggömbbel bármilyen időjárás esetén simán leszálljon.
Die Landung wird durch Ventilzug vom Korb aus eingeleitet; bei zu schnellem Fall wird sodann durch
entsprechende Ballastabgabe, fein gesiebter und getrockneter Sand, gebremst. Dam wenn sich der Ballon in
unmittelbarer Nähe des Erdbodens befindet, bezw. dicht über demselben hinwegtreibt, wird vom Ballonführer
die Reißbahn, welche in eine Öffnung der Hülle eingeklebt ist, herausgerissen, was ein schnelles Entleeren des
Ballones zur Folge hat. Schleiffahrten werden bei starkem Winde vermieden.

A leszállást a kosárból egy szelep működtetésével kezdeményezik, ha túl gyors az
ereszkedés, akkor ezt fékezni szokták a megfelelő mennyiségű ballaszt (finoman szitált és
szárított homok), kiszórásával. Amikor a ballon a talaj közvetlen közelében van, illetve
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szorosan felette, a ballonvezető kitépi a ballon egy adott kivágásába ragasztott tépést, ami rést
hasít a borításon és így gyorsan kiürül a ballon. Ezáltal erős szélben elkerülik a ballon felszín
feletti elkúszását.
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