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Az 1941-es harctéri tapasztalatok alapján a vezérkar 
módosította a gyorshadtest szervezetét. Az ukrán 
síkságon végrehajtott hadműveletek bebizonyították, 

hogy nem lehet különböző menetsebességű csapatteste-
ket összehangoltan vezetni és harcba vetni. A páncélos és 
gépkocsizó, illetve a lovas és kerékpáros alakulatok külön-
álló egységekbe szerveződtek.

LOVAS PÁNCÉLOS HARCKOCSIZÓ ALAKULATOK 

A lovasdandárokat kivonták a gyorshadtest hadrendjéből. 
1942 októberében a két lovasdandárt feloszlatták.  Három 
huszárezredből 1942-ben megalakították az 1. lovashad-
osztályt. A lovasdandárok lovas páncélos-zászlóaljai szin-
tén feloszlatásra kerültek és a bázisukon kerültek felállítás-
ra a lovas hadosztály-felderítő és lovas harckocsizó-zász-
lóaljai. A  felderítő-zászlóalj felszerelésébe a 39M Csaba 

páncélgépkocsik, a lovas harckocsizó-zászlóaljhoz 38M 
Toldi, 40M és 41M Turán harckocsik kerültek 1943-tól. 
A  felderítő-zászlóalj két páncélgépkocsi-századdal a 3. 
hadrendi számozást kapta és Szilágysomlyón volt a béke-
helyőrsége. A  két páncélgépkocsi-század a korábbi két 
lovas páncélos-zászlóalj állományába tartozott, de az ala-
kulat csak 1944-re volt hadra fogható. Az 1. lovas harcko-
csizó zászlóalj Zentán állomásozott, három közepes és 
egy-egy nehéz harckocsi- és törzsszázaddal. A lovas had-
osztály hadrendjébe tartozott a 15. kiskunhalasi kerékpá-
ros zászlóalj is. Ennek kötelékében egy 40M Nimród pán-
célgépágyús szakaszt is szerveztek. 

PÁNCÉLOSHADOSZTÁLYOK

1942 novemberében a gyorshadtestet I. páncéloshadtestté 
szervezték át, két páncéloshadosztállyal, hadtesttörzzsel 
és az 1. páncélos híradózászlóaljjal. Az új szervezetű pán-
céloshadosztályok egy-egy harckocsizó- és gépkocsizó-
lövészezredből álltak, mindegyik három zászlóaljjal. A had-
osztály rendelkezett még egy-egy felderítő-, páncélgép-
ágyús-, híradó-, utászzászlóaljjal, egy légvédelmi tüzér-, 
három tábori tüzérosztállyal és biztosító-ellátó alegységek-
kel. A két harckocsiezredbe összesen 6 harckocsizászlóaljat 
szerveztek. Minden harckocsizászlóalj két-két közepes és 
nehéz harckocsiszázadból, továbbá egy-egy törzs- és 
ellátószázadból állt. A kezdeti elképzelések szerint össze-
sen 4 páncéloshadosztályt kívántak hadrendbe állítani, a 
zászlóaljak hadrendi számozása is ehhez igazodott.  Ami-
kor nyilvánvalóvá vált, hogy az ipari kapacitás, képzett le-
génység és tisztikar kiállítása ezt nem teszi lehetővé, a 

Dr. Mujzer 
Péter A Magyar Királyi Honvédség 

páncéloscsapatainak végső szervezete 
1942–1944 

19. ábra. 40M Turán harckocsik karbantartása egy 

harckocsizászlóaljnál 1943–44-ben

18. ábra. 40M Turán közepes harckocsi 1943.
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2/I  harckocsizászlóaljat átszámozták 1/III-ra és a 4/I-et 
pedig 3/III-ra. A gépkocsizó lövészezredek és zászlóaljak 
alapvetően megtartották az 1942/43-as szervezetüket, de 
egy 40M Nimród páncélgépágyús szakasszal bővültek a 
gépkocsizó lövészzászlóaljak.

Az újonnan felállított 1. páncéloshadosztály hadrendjébe 
került az 1. harckocsiezred, amely korábban a 2. páncélos-
hadosztály 2. harckocsidandárjához tartozott. Az 1. harc-
kocsiezred kötelékébe tartoztak az 1/I., 2/II. és az 1/II. (31. 
önálló harckocsi) zászlóaljak.  A  2. páncéloshadosztály 
papíron már 1941 októberétől létezett, most megkapta az 
újonnan szervezett 3. harckocsiezredet, a 3/I., 4/I. és 3/II. 
(32. önálló harckocsi) zászlóaljakkal. 

A hadrend előírt felszerelése szerint egy páncéloshad-
osztály állományába a következő harcjárművek tartoztak:

 66 db 41M Turán nehéz harckocsi,
114 db 40M Turán közepes harckocsi,
 82 db 38M Toldi könnyű harckocsi,
 42 db 40M Nimród páncélgépágyú,
 14 db 39M Csaba páncélgépkocsi.
Minden harckocsiezred törzséhez tartozott egy-egy javí-

tó-, árkász- és törzsszázad. A  törzsszázad rendelkezett 
három 40M Turán harckocsival (két parancsnoki és egy 

csatár járművel) és egy könnyű felderítő-harckocsiszakasz-
szal, 5 db 38M Toldi harckocsival. A  harckocsizászlóalj 
törzsszázada hasonló szervezetű volt, mint az ezred törzs-
századáé, de még egy páncélgépágyú-szakasszal is meg 
volt erősítve, vagyis 4 db 40M Nimród páncélgépágyúval 
és 1 db 38M Toldi könnyű harckocsival. A nehéz harc ko-
csi század három nehéz és egy könnyű felderítőszakaszból 
állt; kötelékébe 11 db 41M Turán nehéz harckocsi és 5 db 
38MToldi könnyű harckocsi tartozott. A  közepes harcko-
csiszázadok három közepes és egy könnyű harckocsi sza-
kaszból álltak, 17 db 40M Turán és 5 db 38M Toldi harcko-
csikkal. A harckocsizászlóaljak állományába egy ellá tó szá-
zad is tartozott. A  gépkocsizó lövészzászlóaljaknak volt 
egy-egy páncélgépágyús szakaszuk, 4 db 40M Nimród 
pán cél gépágyúval.

A páncélgépágyús-zászlóaljak, a kezdeti elképzelések 
szerint önjáró páncélvadász és légvédelmi eszközként erő-
sítették volna a páncéloshadosztályok hadrendjét. Az 1942-
es harci tapasztalatok alapján sem a jármű (gyenge páncél-
zat, magas építés), sem a 40 mm-es gépágyú (hatástalan 
volt a szovjet közepes harckocsik ellen) nem volt alkalmas 
páncélelhárításra. A  páncélgépágyús-zászlóaljnak három 
századból, egyenként 6 db 40M Nimród páncélgépágyúja 
és 1db 38M Toldi könnyű harckocsija, a zászlóaljtörzsnek 

21. ábra. 38M Toldi könnyű 

harckocsi 40 mm-es löveggel. 

2. páncélos hadosztály

20. ábra. 41M Turán nehéz harckocsik a Mátyásföldön, a 

Magyar Királyi Honvéd Gépkocsiszertárban, átadás előtt 

(Fortepan)

22. ábra. 40M Nimród páncélgépágyú. Jól látszik a jármű bal 

oldalán az alakulatjelzés, valószínűleg az egyik gépkocsizó 

lövészzászlóaljhoz tartozott
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1 db 38M Toldi könnyű harckocsija volt. Összesen 18 db 
Nimród és 4 db Toldi tartozott a zászlóaljhoz. A felderítő-
zászlóalj törzsében 1 db 39M Csaba páncélgépkocsi, a 
páncélgépkocsi-században 13 db páncélgépkocsi volt, ösz-
szesen 14 db. Minden gépkocsizó lövészzászlóalj hadrend-
je kiegészült egy-egy páncélgépágyús-szakasszal, egyen-
ként 4 db 40M Nimród páncélgépágyúval.

A hadosztály hadrendjébe tartozott egy páncélgép-
ágyús-zászlóalj, három páncélgépágyús-századdal. Szá-
zadonként 6 db 40M Nimród páncélgépágyúval és egy 
századparancsnoki 38M Toldi könnyű harckocsival voltak 
felszerelve, a zászlóaljtörzs állományába egy 38M Toldi 
könnyű harckocsi tartozott. A felderítőzászlóalj állományá-
ba egy-egy páncélgépkocsi, gépkocsizó lövész- és motor-
kerékpáros lövészszázad tartozott. A páncélgépkocsi-szá-
zadnak 13 db, a zászlóaljtörzsnek 1 db Csaba páncélgép-
kocsija volt, 39M csatár és 40M parancsnoki/rádiós pán-
célgépkocsikat használtak. A gépkocsizó lövészszázad 12 
db 31M golyószóróval, 2-2 db 36M nehézpuskával és 39M 
gránátvetővel volt felszerelve. A  motorkerékpáros lövés-
század 12 db 31M golyószóróval és 2 db 36M nehézpus-
kával volt ellátva, a nehézfegyvereket a BMW R–75-ös ol-
dalkocsis motorkerékpárokra szerelték fel. A  felderítő-
zászlóalj rendelkezett közvetlen alakulatokkal, árkász-, 
távbeszélő-, műhely- és páncéltörő ágyús szakaszokkal. 
A páncéltörő szakasz állományában 4 db 36M vagy 40M 
páncéltörő ágyúk kerültek beállításra.

1943-ban a harckocsialakulatok a következő helyeken 
állomásoztak:

1. páncélos hadosztály:
1/I. harckocsizászlóalj, Esztergom;
1/II. harckocsizászlóalj, Jászberény;
1/III. harckocsizászlóalj, Rétság.
2. páncéloshadosztály:
3/I. harckocsizászlóalj, Cegléd;
3/II. harckocsizászlóalj, Kecskemét;
3/III. harckocsizászlóalj, Kiskunhalas.

A PÁNCÉLOSALAKULATOK ÁTFEGYVERZÉSE

A harctéri tapasztalatok alapján a meglévő és műszakilag 
legjobb állapotban lévő 80 db 38M Toldi harckocsit átfegy-
verezték 42M 40 mm-es harckocsiágyúra. Az új löveg 
képes volt 1000 méteren 30 mm-es páncélzatot átütni, 
sajnos ez a teljesítmény 1944-ben már teljesen hatástalan 
volt a szovjet közepes harckocsik ellen. Az átépített harc-
kocsi tornyához egy fémdobozt illesztettek, hogy kiegyen-
súlyozzák a nehezebb löveget, megerősítették a páncélza-
tot és a futómű rugózását is. 1943. október 1-jén a had-
rendben 96 db 20 mm-es löveggel felfegyverzett 38M Toldi 
T20-as és 80 db 40 mm-es ágyús T40-es harckocsi volt. 
Az első szériában legyártott 46 db 40M Nimród páncélgép-
ágyú után 1941-ben még 89 db járművet rendelt a honvéd-
ség a MÁVAG-tól. Az 1942-ben szerzett harctéri tapaszta-
latok nyilvánvalóvá tették, hogy a 40M Nimród páncélgép-

ágyú páncélvadásznak alkalmatlan, magas az építése, 
gyenge a páncélzata és a 40 mm-es lövege is hatástalan 
volt a szovjet közepes és nehéz harckocsik ellen. Légvé-
delmi és gyengén páncélozott célok ellen viszont alkalmaz-
ható volt. A  háború vége felé kísérleteztek a 42M 
„Kerngranate” alkalmazásával. Az ún. űrméret feletti raké-
tagránátot kívülről helyezték a lövegcső végére és egy in-
dítótöltettel lőtték ki. Harctéri körülmények között a löveg 
kívülről való megtöltése körülményes és veszélyes volt, 
csak lesállásból alkalmazták. 

A 40M Turán közepes harckocsit két változatban gyár-
tották, a parancsnoki változatban 2 db R–4-es és egy db 
R–5-ös rádió volt, míg a csatár változatnak csak egy R–5-
ös rádiója volt. A parancsnoki változatban a plusz rádiókat 
a lőszeres rakaszok helyére építették be. A Turán harcko-
csi gyártásának megszervezése rendkívül bonyolult és 
hosszadalmas volt, mivel több gyár vett benne részt. Az 
eredeti terveken több mint 200 db módosítást kellett vég-
rehajtani. Az első prototípus csak 1941 júniusában készült 
el. A  vas prototípussal végrehajtott próbák során újabb 
problémák merültek fel, a motor túlmelegedett, a váltómű-
vel és a harcjárműtesttel is gondok voltak. A  Weiss 
Manfréd gyár egy új hűtőrendszert tervezett, ami megol-
dotta a problémákat. A másik probléma a páncélzattal volt, 
korábban magyar acélgyárak csak 13 mm vastagságú 
acéllemezt készítettek. A Diósgyőri Acélgyár kifejlesztette a 
„Mester” páncéllemezt, míg a Magyar Vagon és Gépgyár 
az Ajax páncélt. Ezek az új páncéllemezek jóval ellenállób-
bak, de törékenyebbek is voltak. A homlokpáncélzat vas-
tagságát 50 mm-re növelték. De miután nem tudták a 
megfelelő vastagságú páncélt legyártani, két lemezt ková-
csoltak össze. Az előbb vázolt problémák miatt az első 
sorozatpéldányok nem hagyták el a gyárat 1942 júniusa 
előtt. Az első szériában gyártott Turánokkal nagyon sok 
probléma volt. A  képzetlen harcjárművezetők, a rövid ki-
képzés, a hiányos karbantartás, a bonyolult szerkezetű 
harcjármű egyaránt számos áldozatot szedett a frissen ér-
kezett Turánok közül. Az első 40M Turán harckocsik 1942 
júliusában érkeztek meg az esztergomi páncélos iskolába. 
1942 végén az 1/I., 2/I., 3/I. és 4/I. harckocsizászlóaljakhoz 
is megérkeztek az új közepes harckocsik. 1943 végéig 
összesen 230 db 40M Turán harckocsi került legyártásra. 
A  második sorozat 309 db Turán közepes harckocsija 
megrendelésre került, de csak 55 db készült el. A háborús 
tapasztalatok alapján a nehéz Turán gyártására összponto-
sított a hadiipar. A 41M Turán nehéz harckocsi prototípusa 
már 1942-ben elkészült, de a gyártás csak 1943 elején in-
dult be. A  41M Turán nehéz harckocsi fő fegyverzete a 
rövid csövű, 75 mm-es harckocsiágyú volt, a kilőtt gránát 
torkolati kezdősebessége 500 m/s volt. Elméletileg 500 
méterről egy 50 mm függőleges páncélt volt képes átütni. 
A harckocsi páncélzatát is jelentősen, 30-40 mm-re meg-
növelték, ami 1 tonnányi súlynövekedést és teljesítmény-
romlást eredményezet. 1944 végéig mintegy 180 db Turán 
nehéz harckocsit gyártottak. Az első 28 db harcjárművet 
1943 júliusában adták át a csapatoknak. A kiképzés azon-

23. ábra. 39M Csaba páncélgépkocsi, egyszínű (zöld) 

festéssel a Gépkocsi Szertárban

24. ábra. 40/43M Zrínyi rohamtarack prototípusa Hajmáské-

ren, 1943-ban
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ban csak 1943 őszén indult el. A Turán harckocsi bázisán 
kifejlesztésre került egy parancsnoki/rádiós jármű. A harc-
kocsi tornyából kiszerelték a löveget, egy fa ágyúcsövet 
illesztettek a toronyba és nagy teljesítményű rádiókkal, 
valamint botantennákkal szerelték fel a járművet. A honvé-
delmi tárca 15 db-ot rendelt, de 1943-ban valószínűleg 
csak a prototípus készült el. Kísérletet folytattak a 43M 
hosszú csövű Turán nehéz harckocsi kifejlesztésére. 
A  harctéri tapasztalatok alapján csak a német PaK40-es 
páncéltörő ágyú magyar megfelelője, az L/43-as 43M 75 
mm-es harckocsiágyú vehette fel a harcot siker reményé-
ben a szovjet közepes és nehéz harckocsikkal.

A próbák során számos probléma adódott a löveggel, a 
toronyba való beépítéssel. A szövetséges légitámadások is 
egyre több gondot okoztak a gyáraknak, 1944 nyarán tö-
rölték a fejlesztést. (A Weiss Manfréd gyárat ért 1944. július 
27-ei bombázás okozta károk miatt a beépítésekre nem 
volt lehetőség. – Szerk.)

A német gyakorlathoz hasonlóan, 1944 nyarától a 40M 
és a 41M harckocsikat kötényzettel látták el a testen és a 
tornyon. Néhány sérült 40M harckocsi a gyári javítás során 
41M harckocsitornyot kapott. Ez azért is egyszerű volt, 
mert a két toronykoszorúnak megegyezett az átmérője. 
A harckocsialakulatok megszervezése, felállítása és a had-
rendben szereplő harcjárművek legyártása – figyelembe 
véve az ország ipari és katonai képességeit – hatalmas 
feladat volt. Elsősorban a keretek megteremtésére töreke-
dett a hadvezetés, abban a reményben, hogy a mélységi 
fejlesztésre, a hadrend előírt állományának feltöltésére, 
megfelelő tartalékok képzésére lesz még idő és lehetőség. 
Erre azonban már nem maradt idő a háború végén. A csa-
patok állandó alkatrész, műszaki, javító kapacitás hiányban 
szenvedtek, nem állt rendelkezésre megfelelő műszaki-
mentő képesség, a műszaki hibás, könnyebben sérült jár-
műveket is sokszor hátra kellett hagyni, mert nem álltak 
rendelkezésre vontatók. Ezek a hiányosságok súlyosan 
befolyásolták az alakulatok harcképességét.

 ROHAMTÜZÉRSÉG

Hivatalosan a rohamtüzérség nem tartozott a páncélos 
fegyvernemhez. A  rohamtüzérség a tüzér fegyvernemhez 
tartozott szervezeti, felügyeleti, kiképzési, anyagi, technikai 
és a személyi állomány szempontjából is. Másrészt viszont 
páncélozott harcjárművekkel kerültek bevetésre, ezért a 
történetük elválaszthatatlan a páncélos fegyvernemétől. 
A honvédség a német példák és a saját harctéri tapaszta-
latok alapján szervezte meg az új, három gyalogezredes 
gyaloghadosztályok hadrendjébe beállítani tervezett ro-
hamtüzérosztályokat. Az új alegységeket magyar tervezé-
sű, gyártású Zrínyi II. rohamtarackokkal és Zrínyi I. roham-
ágyúkkal tervezték ellátni. Az 1. és 10. rohamtüzérosztályt 
és 2-8. rohamtüzér kiképzőkeretet 1943. október 1-vel állí-

tották fel. A kiképzőkeretek a később felállítandó rohamtü-
zér-zászlóaljak személyi állományának kiképzésére szol-
gáltak. 1944 áprilisától ezek a kiképzőkeretek is átalakultak 
a kiképzőkeret számozásukkal rohamtüzérosztályokká. 
A kiképzés a még le nem gyártott Zrínyi II. rohamtarackok 
hiányában Toldi és Turán harckocsikkal kezdődött meg. Az 
alapvetően tüzér képesítésű tiszti és legénységi állomány 
szoktatására a harckocsik is jól megfeleltek. A 1. rohamtü-
zérosztály 10 db 41M Turán és 10 db 38M Toldi harckocsi-
val kezdte meg a kiképzést. A kiképzőkeretek 41M Turán 
harckocsikat használtak. A  rohamtüzérosztályokat az új-
szervezetű gyaloghadosztályok állományába tervezték be-
állítani, és a hadosztályok megfelelő hadrendi számot 
kaptak: 7., 10., 13., 16., 20., 24., és 25. rohamtüzérosztá-
lyok. Kivételt az 1. rohamtüzérosztály képezett, amely a 6. 
gyaloghadosztály hadrendjébe tartozott. A rohamtüzérosz-
tályok állományába három rohamtüzérüteg és a törzsüteg 
tartozott. A  rohamtüzérütegeknek 10 db 40/43M Zrínyi  II. 
rohamtarackja volt, a törzsütegben egy parancsnoki ro-
hamtarack volt. A  rohamtüzérosztály kötelékébe 31 db 
40/43M Zrínyi  II. rohamtarack, 120 db gépjármű, 70 db 
motorkerékpár és 741 fő tartozott. A rohamlöveg-fejlesztés 
során, a Turán harckocsi testét vették alapul és a magyar 
gyártmányú 40M 105 mm-es könnyű tábori tarackot építet-
ték be a torony nélküli, megszélesített testbe. Ez volt a 
legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás. 1942-ben már 
elkészült az első vas prototípus, a H–801-es rendszámú 
40/43M Zrínyi  II. rohamtarack. A  rohamtarackot 1942–43 
telén, Hajmáskéren vetették alá a próba feladatoknak.

Érdekes adalék a Zrínyi rohamtarack kifejlesztéséhez, 
hogy az olasz hadsereg nagyon hasonló módon, 1941-ben 
a meglévő harckocsik, M13/40-es, M14/41-es alvázára 
épített egy 75 mm-es rövidcsövű ágyúval felszerelt 
Semovente 75/18-as rohamlöveget. Meg nem erősített 
források szerint 1941-42-ben egy magyar katonai delegá-
ció járt Olaszországban és többek között tanulmányozta az 
új olasz fejlesztésű rohamlöveget. A két jármű fejlesztése 
közötti egyezés mindenesetre szembetűnő, ami természe-
tesen adódhat a hasonló helyzetből és a lehetőségekből is, 
abból, hogy a németek nem voltak hajlandóak korszerű 
fegyverek gyártási jogának az átadására. A HM 40 db ro-
hamtarackot rendelt első sorozatként 1943 januárjában. 
Döntés született arról is, hogy a Turán harckocsicsalád el-
érte a fejleszthetőség maximumát, további gyártása helyett 
a rohamlöveg gyártására kellett helyezni a hangsúlyt. 
A Weiss Manfréd gyárat súlyos légitámadás érte 1944. jú-
lius 27-én, a bombázás véget vetett a rohamtarackok hazai 
sorozatgyártásának. Nagyjából 15-21 db félig kész Zrínyit 
és alkatrészeket sikerült a romok alól kimenteni. Az utolsó 
Zrínyi-II. rohamtarackokat a Ganz Villamossági Gyárban 
szerelték össze az 1945-ös ostrom alatt és a gyárból indul-
tak egyenest a frontvonalba (ez 4 db). Az utolsó ismert 
rendszám a H–066 volt, 72 db 40/43M Zrínyi rohamtarack 
készült. A  rohamtüzérosztályokat csak részben sikerült 
magyar gyártású rohamlövegekkel ellátni, csak az 1. és a 
10. rohamtüzérosztály harcolt magyar anyaggal. A  többi 
rohamtüzérosztályt német anyaggal, a 7. rohamtüzérosz-
tályt StuG III., a 16. és 20. osztályokat Hetzer rohamlöve-
gekkel látták el. A többi egység gyalogosan vagy páncéltö-
rő ágyúkkal harcolt.

 FELDERÍTŐ-ZÁSZLÓALJAK 

A felderítőalegységekből létezett felderítőosztály a gyalog-
hadosztályoknál és felderítő-zászlóalj a páncélos- és a lo-
vashadosztályoknál, némiképpen eltérő szervezettel. Az 

25. ábra. Rendőrségi 39M Csaba páncélgépkocsi, nehézpus-

ka nélkül
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átszervezést követően a honvédségben felállításra került 
8  új szervezetű (három gyalogezredes) gyaloghadosztály, 
mindegyik állományában új hadrendi elemként megjelent 
egy-egy rohamtüzér- és felderítőosztály. A gyaloghadosz-
tályközvetlen felderítőosztályok alakulatait a megszüntetett 
kerékpáros és huszáregységekből hozták létre. 

A gyaloghadosztályok felderítőosztályai egy-egy huszár- 
és kerékpáros századból és egy-egy páncélgépkocsi, 
páncéltörő ágyús, aknavető-, híradó- és árkász-szakaszból 
álltak. A  kerékpáros századok 12 db 31M golyószóróval, 
2-2 db 36M nehézpuskával és 39M gránátvetővel, a hu-
szárszázadok pedig 12 db 31M golyószóróval és 2 db 36M 
nehézpuskával rendelkeztek. A  páncélgépkocsi-szakasz-
nak 4 db 39M Csaba páncélgépkocsija, az aknavetősza-
kasznak 4 db 36M aknavetője, a páncéltörő ágyús sza-
kasznak 4 db 36M vagy 40M páncéltörő ágyúja volt. 
A fegyverzeti hiány miatt a páncélgépkocsi-szakaszok rit-
kán rendelkeztek harcjárművekkel. A két páncéloshadosz-
tály alárendeltségében lévő felderítő-zászlóaljak szerveze-
tükben megegyeztek. A  zászlóaljak a hadosztályok had-
rendi számozását (1., 2.) viselték. A felderítő-zászlóalj állo-
mányába egy-egy páncélgépkocsi, gépkocsizó lövész- és 
motorkerékpáros lövészszázad tartozott. A  páncélgépko-
csi századnak 13 db, a zászlóaljtörzsnek 1 db Csaba pán-
célgépkocsija volt, 39M csatár és 40M parancsnoki/rádiós 
páncélgépkocsikat használtak. A gépkocsizó lövészszázad 
12 db 31M golyószóróval, 2-2 db 36M nehézpuskával és 
39M gránátvetővel volt felszerelve. A motorkerékpáros lö-
vészszázad 12 db 31M golyószóróval és 2 db 36M nehéz-
puskával volt ellátva, a nehézfegyvereket a BMW R–75-ös 
oldalkocsis motorkerékpárokra szerelték fel. A  felderítő-
zászlóalj rendelkezett közvetlen alakulatokkal, árkász-, 
távbeszélő-, műhely- és páncéltörő ágyús szakaszokkal. 
A páncéltörő szakasz állományában 4 db 36M vagy 40M 
páncéltörő ágyúk kerültek beállításra. A lovas hadosztály-
hoz a 3. felderítő zászlóalj tartozott, állományában két 
páncélgépkocsi-századdal, 26 db 39M és 40M Csaba 
páncélgépkocsikkal és a zászlóaljközvetlen híradó, ár-
kász-, javító és páncéltörő ágyús szakaszokkal. A páncél-
törő ágyús szakasz 4 db 36M vagy 40M páncéltörő löveg-
gel volt felszerelve.

A felderítő-zászlóaljak a következő helyőrségekben állo-
másoztak:

1..felderítő-zászlóalj, Budapest;
2..felderítő-zászlóalj, Kassa;
3..felderítő-zászlóalj, Szilágysomlyó.

ÖNÁLLÓ ALAKULATOK

101. VEGYIHARC-ZÁSZLÓALJ

A 101. vegyiharc-zászlóaljat 1938-ban szervezték meg, és 
rendelkezett egy 35M FIAT Ansaldo kisharckocsi-szakasz-
szal. A zászlóalj harci gázok alkalmazására, az ellenük való 
védelemre, ködfejlesztésre és lángszórók használatára volt 
kiképezve. A  kisharckocsi-szakasz állományába két 
Ansaldo lángszórós/ködfejlesztő kisharckocsi tartozott, a 
gyújtó folyadékot/ködfejlesztő anyagot egy a harckocsik-
hoz csatlakoztatott kétkerekű utánfutó szállította. Harctéri 
alkalmazásra nem került sor.

TESTŐRLÖVÉSZ-ZÁSZLÓALJ

A testőrlövész-zászlóaljat 1943/44-ben szervezték meg és 
állították fel. Egy jól felszerelt és tűzerős lövészzászlóalj 
volt három lövész- és egy-egy nehézfegyver- és páncélos-
századdal, amely kiegészítette a hagyományos testőrsé-
get. Feladata a kormányzó és családjának, a kormánynak, 
kormányzati épületeknek a védelme volt. Eredetileg a 
páncélosszázadot Turán és Zrínyi páncélosokkal tervezték 
felállítani. Végül a század három 40M Nimród páncélgép-
ágyút kapott 1944 júliusában. A szakasz erejű egység pa-
rancsnoka Festetics százados lett. Az alegység katonái a 
testőrlövészek egyenruháját és felszerelését viselték. 
A  Nimródokat légvédelmi és gyalogsági tűztámogató fel-
adatokra tervezték alkalmazni a Budai Vár körzetében. Az 
érkezéskor az egyik Nimród meghibásodott, bevontatták a 
testőrlövész laktanya udvarára (a mai Hadtörténeti Múze-
um) és itt vészelte át az ostromot. Ez az egyetlen Magyar-
országon megmaradt 2. világháborús magyar harcjármű.

CSENDŐRSÉG

Miután a 35M FIAT Ansaldo kisharckocsik kivonásra kerül-
tek a honvédség hadrendjéből, 10-10 db harcjárművet 
kapott a csendőrség, a rendőrség és a horvát hadsereg. 
A  harckocsikat fegyver nélkül adta át a honvédség az új 
tulajdonosoknak. 1942-ben megszervezésre került a ga-
lántai csendőr karhatalmi zászlóalj, elsődlegesen a belső, 
fegyveres események kezelésére. A zászlóaljnak 3 lövész, 
egy-egy kerékpáros, nehézfegyver- és páncélosszázada 
volt. A csendőrségi Ansaldók a zászlóalj állományába ke-
rültek. 1944-ben a zászlóaljnak már 12 db 35M FIAT 

26. ábra. 35M FIAT Ansaldo kis harckocsi a galántai csendőrzászlóalj kötelékében, 1944-ben
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Ansaldo kisharckocsija és egy 39M Csaba páncélgépko-
csikkal ellátott szakasza volt. A  csendőr és a rendőrségi 
Ansaldo kisharckocsik Budapest ostroma során kerültek 
bevetésre és 1944-45-ben megsemmisültek. 

RENDŐRSÉG

1942-től az Államrendőrség mobil tartalékát felszerelték 
10 db 35M FIAT Ansaldo kis harckocsival és 2 (más forrá-
sok szerint 5 db) 39M Csaba páncélgépkocsival. A rendőri 
mobil tartalék feladata lett volna a fegyveres civil esemé-
nyek kezelése a fővárosban. A bemutatókról készült felvé-
telek tanúsága szerint a rendőrök jugoszláv zsákmány si-
sakokat, mozgó pajzsokat is bevettettek a harcjárművek 
mellett. A Csaba páncélgépkocsikból a nehézpuskákat ki-
szerelték, az Ansaldókat 31M golyószóróval látták el és 
sötétkék rendőrségi színben pompáztak.

PÓTALAKULATOK

A honvédségben mozgósított és a harctérre indított alaku-
latok után a pótcsapattestek maradtak otthon a béke hely-
őrségekben. A pótalakulat volt felelős az újoncok kiképzé-
séért, a személyi, anyagi veszteségek pótlásáért. A háború 
végén a pótalakulatokat minden hadtest alárendeltségé-
ben úgynevezett tábori póthadosztályokká szervezték 
csökkentett létszámmal és tűzerővel. A  páncélos csapa-
toknál is ez a rendszer működött. A pótalakulatok az aktív 
alakulat számát és megnevezését viselték a „pót”, kiegé-
szítő jelzővel. Például 1. pót gépkocsizó lövész zászlóalj. 
1944 tavaszán az 1. páncéloshadosztály fegyverzetének 
zömét átadta a frontra vonuló 2. páncéloshadosztálynak. 
Az 1. páncéloshadosztályt ezért törölték a hadrendből, de 
hamarosan mozgósították, mint az 1. pót páncéloshadosz-
tályt. A korabeli források mind a két elnevezéssel, 1. pán-
célos- és 1 pót páncélos- említik a hadosztályt. Az 1. és 2. 
pót gépkocsizó lövészezredek 2-3 gyenge zászlóaljból áll-
tak és 1944 októberétől a magyarországi harcokban vettek 
részt.

FORRÁSOK

Babucs Zoltán: Jászsági honvédek a II. világháborúban, I. 
A jászberényi harckocsi zászlóalj története a II. 
világháborúban, 2000;

Babucs Zoltán – Maruzs Roland: „Jász vitézek rajta, 
előre!” A jászberényi kerékpáros és harckocsizó 
zászlóalj története 1920–1944, Puedlo;

Bíró Ádám – Éder Miklós – Sárhidai Gyula: A Magyar 
Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjár-
művei 1920–1945, Petit Real, 2006;

Bíró Ádám – Éder Miklós – Sárhidai Gyula: A Magyar 
Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos harcjármű-
vei 1920–1945, Petit Real, 2012;

Bombay László: A harckocsik története, Akadémia, 1990;
Bombay László – Gyarmati József – Turcsányi Károly: 

Harckocsik 1916-tól napjainking, Zrínyi;
Bonhardt Attila – Sárhidai Gyula – Winkler László: 

A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete 1919–45 part 1, 
Zrínyi, 1992;

Dálnoki Veress Lajos: Magyarország honvédelme a II. 
világháború előtt és alatt (1920–1945), München, 1974;

Dombrády Loránd –Tóth Lajos: Magyar Királyi Honvédség 
1919–45, Zrínyi, 1987;

Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és a hadfelszere-
lés, 1938/44, Akadémia, 1981;

Hajdú Ferenc – Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd 
Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig, 
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2006-ban, a 34 napos izraeli–libanoni konfliktusban 
nyugati források szerint mintegy 50 izraeli Merkava II 
/ III / IV harckocsit ért találat. A találatok közel fele a 

páncélt átütötte. Az átütött páncélzatú harckocsik kéthar-
madát a Hezbollah harcosai orosz gyártmányú páncéltörő 
rakétákkal (RPG–7-es, RPG–29-es, Metis M AT–13-as, 
Kornet AT–14-es stb.) lőtték ki. (Az RPG fegyverek a cse-
csenföldi és az afganisztáni orosz műveletek során is sú-
lyos harckocsiveszteségek okozói voltak)

A páncéltörő rakéták meglepő eredményessége, vala-
mint az a körülmény, hogy a kumulatív hatású lövedékek 
átütőképessége annyira megnőtt, hogy a páncélvastagság 
növelésével azt már nem lehet ellensúlyozni, extra lökést 
adott az aktív páncélvédelmi rendszerek fejlesztésének. 
Tény, hogy a már megvalósult szovjet-orosz programokat 
(Drozd, Drozd–2-es, Arena) alapul véve, mind az USA, 

mind Izrael, sőt Németország is felgyorsította saját kuta-
tás-fejlesztési programjait.

A napjainkban elterjedőben lévő, harckocsikra és páncé-
lozott harcjárművekre egyaránt telepíthető aktív páncélvé-
delmi rendszerek ígéretes fejlesztési iránynak számítanak. 
Jelenleg világszerte mintegy 15 terv áll fejlesztés alatt. 
Természetesen a már megvalósult programok műszaki 
tartalma egyelőre nem publikus.

A Konstruktorskoye Byuro Mashynostroyeniya orosz 
tervező iroda 1997-ben Omszkban mutatta be először az 
Arena–E (az Arena exportváltozata) automatikus működésű 
aktív páncélvédelmi rendszert, amely sűrű repeszfelhővel 
semmisíti meg a harckocsit fenyegető páncéltörő rakétát 
(lövedéket). A  lövegtorony kerülete mentén 220–290°-os 
szögben elrendezett (a torony méretétől és alakjától függő-
en) 22–26 repesztöltet-kazettából, 6 toronyra szerelt milli-

Vincze Gyula Páncélvédelem kontra páncélelhárítás

1. ábra. Kilőtt izraeli Merkava II-es harckocsi Dél-Libanonban
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méter hullámhosszon üzemelő doppler-radar adó-vevőből 
és számítógépes egységből áll. Tömege 1100 kg. Ha a 
radarmodul bejövő fenyegetést (például egy 70–700 m/s 
sebességgel közeledő rakétát) detektál – amelyet paramé-
terei alapján a számítógépes egység veszélyforrásként ér-
tékel – célkövető üzemmódba kapcsol. A  sebesség és a 
célmegközelítési szög alapján a rendszerszámítógép ki-
számítja a bejövő cél röppályáját, az elfogási pont helyét és 
az elfogás idejét, majd aktiválja a valószínű becsapódási 
ponthoz legközelebbi repesztöltet-kazettát, amelyet egy 
gáz generátor az elfogási pont irányába néhány méter ma-
gasságba kivet. A repesztöltet az elfogási pontba beérkező 
cél előtt robban és egy lefelé ható kúp alakú „repeszfelhőt” 
hoz létre, amely a páncéltörő rakéta (lövedék) robbanófejét 
a harckocsitól 15–25 m távolságban megsemmisíti. A harc-
kocsiban csak minimális járulékos károk keletkeznek.

Az Arena–E védőburka nagyjából 50 méterre nyúlik túl a 
harckocsin, így a beérkező fenyegetések ebben a zónában 
semmisülnek meg. A  cél felderítése és megsemmisítése 
közötti időintervallum (reakcióidő) 0,7 sec. A rendszer hiá-
nyosságaként értékelhető, hogy „repeszfelhője” hatástalan 
a felülről támadó páncéltörő rakéták (mint például az ame-
rikai fejlesztésű, vállról indítható, infravörös önirányítású 
FGM–148 Javelin) ellen. 

A függőleges indítású Quick Kill aktív páncélvédelmi rend-
szert az amerikai hadsereg Future Combat Systems (Jövő 
Harci Rendszerei) programja részeként az amerikai Raytheon 
Systems Company fejlesztette ki rakétahajtású gránátok, 
irányított páncéltörő rakéták és kinetikai energiával romboló 
páncéltörő lövedékek ellen. Egyaránt alkalmazható harcko-
csik, páncélozott harcjárművek, helikopterek, valamint sta-
cioner objektumok (bunkerek stb.) védelmére. A  360o-os 
lefedettséget biztosító félgömb alakú védőzónában a bejövő 
fenyegetéseket egy aktív elektronikus letapogatású rácsan-
tennás radar detektálja. A tűzvezető számítógép azonosítja 
a célt, kiszámítja a röppályáját, sebességét, repülési idejét 
és az elfogási pont helyét, majd egy gázgenerátor segítsé-
gével működésbe hoz egy kisméretű függőleges indítási 
rendszerű elfogórakétát. (Az indító konténerek 8–16 rakétá-
val rendelkeznek). Amint az elfogórakéta az oltalmazandó 
platform (harckocsi, páncélozott harcjármű stb.) fölé ér, be-
indul a rakéta főfúvókája, a rakéta felgyorsul és az elfogási 
pontban a beérkező cél harci részét fókuszált robbantással 
megsemmisíti. Célonként két különböző elfogórakéta áll 
rendelkezésre: kis rakéta a lassan repülő célok, míg egy 
nagyobb rakéta a nagy sebességű páncéltörő rakéták és 
tüzérségi lövedékek ellen. A Quick Kill 2012 decemberében 
sikeresen demonstrálta védelmi képességeit.

Az izraeli Rafael Advanced Defense Systems és az Israel 
Aircraft Industries Elta Group tízéves együttműködési 
programjának eredménye a Trophy (ASPRO–A) aktív pán-
célvédelmi rendszer, amely teljes körű védelmet nyújt a 
kézi páncéltörő fegyverek (különösen az RPG–7-es és 
RPG–29-es), valamint a földről, vagy levegőből indítható 
irányított páncéltörő rakéták, továbbá a kumulatív páncél-
törő és a kinetikai energiával romboló lövedékek valameny-
nyi fajtája ellen. Mozgó, vagy stacioner objektumok védel-
mére egyaránt alkalmas. Több irányból egy időben támadó 
célok hatástalanítására (is) képes. Tömege 800 kg. Miután 
2006-ban a második izraeli–libanoni háborúban kiderült, 
hogy a Merkava harckocsik a páncéltörő rakétákkal szem-
ben meglepően sérülékenyek, 2009 közepe óta az új 
Merkava IV harckocsik már Trophy „hard kill” védelmi 
rendszerrel ellátva gördülnek le a gyártósorokról.

A lövegtoronyba integrált 360°-os félgömb alakú védő-
burkot képező, teljesen automatizált védelmi rendszer 4 
repeszvédett Elta ELM–2133-as síkantennás impulzus 

doppler-radarból, tűzvezető számítógépből és a lövegto-
rony két oldalára szerelt 1-1 muníció-konténeres védőtöl-
tet-kivető egységből áll. Az aktív fázisvezérelt radarok 
munkáját infravörös érzékelők segítik, amelyek detektálják 
az ellenséges páncéltörő rakéta (lövedék) indítását és akti-
válják a védelmi mechanizmust. A  tűzvezető számítógép 
azonosítja a célt, meghatározza emelkedési és oldalszö-
gét, sebességét, távolságát, indítási helyét, várható becsa-
pódási pontját és a becsapódásig hátralevő időt, majd 
működésbe hozza a védőtöltet-kivető egységet, amely a 
cél irányába kivet egy repesztöltetet. A töltet robbanásakor 
keletkező repeszkúp a támadó rakéta (lövedék) robbanófe-
jét a harckocsitól 10–30 m távolságban – járulékos károk 
nélkül – megsemmisíti. A rendszer 2011 márciusban esett 
át a tűzkeresztségen, amikor a Gázai övezet határa mentén 
járőröző Trophyval felszerelt Merkava IV harckocsira egy 
palesztin kommandó orosz gyártmányú RPG-t lőtt ki. 
A  Trophy a támadást elhárította. A  harckocsi nem sérült 
meg és a legénység is sértetlen maradt. Mivel a rendszer-
radar képernyője kijelezte, honnan lőtték ki a rakétát, a 
kezelőszemélyzet azonnal viszonozta a tüzet.

A Trophy – könnyű és közepes (10–30 t) páncélozott 
harcjárművek védelmére továbbfejlesztett – 450 kg töme-
gű ASPRO–A–L változatát az amerikai hadsereg hathetes 
próbák (megannyi rakétatámadás) után sikeresen adaptál-
ta a Stryker páncélozott harcjárművekre.

A teljesség igénye nélkül bemutatott „hard kill” páncélvé-
delmi rendszerek rövid reakcióidejükből adódóan hatékony 
páncélvédelmet nyújtanak városharc során kis távolságról 
kilőtt rakétagránátok ellen is, jóllehet a védőtöltetek robba-

2. ábra. Arena–E aktív védelmi rendszer orosz T–72-es 

harckocsitoronyra szerelve

3. ábra. Orosz T–80UM1-es harckocsitoronyra szerelt 

Arena–E aktív védelmi rendszer 
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násakor keletkező repeszhatás miatt a védőzónán belül 
tartózkodó könnyű páncélozott járművek, továbbá a harc-
kocsit kísérő gyalogság sérülésveszélynek van kitéve. 
A repeszvédelem okán ezen rendszerek alkalmazása előtt 
a harckocsik (páncélozott harcjárművek) küzdőterének 
nyílásait le kell zárni. A kard és pajzs elméletét igazolandó, 
az orosz média 2013-ban jelentette, hogy az orosz hadse-
reg megkapta – az aktív páncélvédelmi rendszerrel felsze-
relt harckocsik és páncélozott harcjárművek megsemmisí-
tésére kifejlesztett – első 1000 tétel RPG–30-as Krjuk 
(NATO jelölése Haken) kézi páncéltörő gránátvetőt. A Ba-
zalt orosz hadiipari vállalat 2008 végén mutatta be először 
a nyilvánosság előtt ezt a vállról indítható, egyszer haszná-
latos gránátvetőt, amelyet kifejezetten az egyre szélesebb 

6. ábra. A kép jobb oldalán a Trophy nyolcszögletű 

repeszvédett radarantennája, mögötte a repesztöltet-kivető 

egység  

4. ábra. A Raytheon cég egyik komplex Quick Kill rendszerének próbái 2012-ben

5. ábra. Izraeli Merkava IV-es 

harckocsitoronyba integrált Trophy 

aktív védelmi rendszer
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körben elterjedő aktív páncélvédelmi rendszerek – közöt-
tük a Trophy és a Quick Kill – hatástalanítására fejlesztettek 
ki. Az RPG–30-as tehát egy szándékolt válasz az aktív 
páncélvédelmi rendszerekkel szemben.

Az RPG–30-as két egymással párhuzamos, de különbö-
ző átmérőjű indítócsőből áll. A  nagyobb átmérőjű csőbe 
105 mm-es PG–30-as tandem kumulatív rakétagránát, a 
kisebbe – egy vele azonos röppályájú – 42  mm-es 
rakétaszimulátor van betöltve. Az elsütő billentyű meghú-
zásakor elsőnek a kis kaliberű csali-rakéta indul, melyet 
néhány tizedmásodperc késéssel követ a 105 mm-es tan-
dem gránát. A csali-rakétára a harckocsi védelmi rendsze-
rének radar-érzékelői automatikusan beindítják az ellente-
vékenységet és a csali-rakéta egy srapneltöltet okozta re-

peszfelhőbe (repeszkúpba) berepülve megsemmisül. De – 
másodperc töredéknyi időre – rés keletkezik a védelmi 
rendszerben, és ebbe a résbe érkezik a 105 mm-es harci 
gránát, amely ellen a 0,2–0,4 sec reakcióidejű védelmi me-
chanizmusnak egyszerűen nincs ideje újabb védőtöltetet 
kilőni, így a rakétagránát akadálytalanul csapódik a harc-
kocsiba és a páncélt átütve annak belsejében robban.

   A 105 mm-es PG–30-as gránát szinte majdnem azonos 
az RPG–29-eshez rendszeresített PG–29W reaktív páncél-
törő rakétagránáttal, amely 2006-ban az izraeli hadsereg 
és a libanoni Hezbollah közötti harcokban már bizonyította, 
hogy sokkal pusztítóbb (reaktív robbanó páncélzatot is 
képes átütni) mint elődei.

Az RPG–30-as után nagy érdeklődés mutatkozik a közel-
keleti és a kínai fegyverpiacon. (Kína egy idő óta megkülön-
böztetett figyelmet fordít légideszant csapatai és tenge-
részgyalogsága fejlesztésére). A  szíriai polgárháború leg-
újabb fejleményei miatt Izrael tart attól, hogy a legveszedel-
mesebb kézi páncéltörő fegyver a Szíriával szövetséges 
Hezbollah kezébe kerülhet.

8. ábra. Orosz fejlesztésű RPG–30-as (Haken) páncéltörő grá-

nátvető

 7. ábra. Trophy ASPRO–A–L aktív védelmi rendszerrel ellátott Stryker

9. ábra. RPG–30-as (Haken) konténerének metszeti képe
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A páncélvédelem és a páncélelhárítás küzdelme persze 
soha nem ér véget. Az RPG–30-as ikercsöves gránátvetőre 
válaszul a Rafael Advanced Defence System már kifejlesz-
tette a Trech Coat nevű legújabb generációs Trophy válto-
zatot, amely képes az RPG–30-as gránátok hatástalanításá-
ra azáltal, hogy 360o-os radarja az összes bejövő fenyege-
tést felismeri, azokra egyidejűleg 17 védőtöltetet lő ki, me-
lyek közül egy a beérkező rakéta harci részét megsemmisíti. 
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mhtt/hadtudomany/2007/1/2007_1_8 pdf;

Israels neue Wunderwaffen – Gil Yaron www.info-middle-
east.com/index2.php?option;

Trophy – Rafael Advanced DefenseSystems Ltd. www.
rafael.co.II/marketing 349-963 .../Marketing.aspx;

Trophy Active Protection System – Defense Update 
defense-update.com/products/t/trophy.htm;

Israelis melden Erfolg von aktivem Panzerschutz im Einsatz 
augengeradeaus.net/…/israelis-melden-von-aktive;

Az RPG család legújabb üdvöskéi / www.jövönk.info: 
Neuer russischer Granatwerfer: „Haken” gegen Panzer 
– Nachrichten – Gesellschaft – Stimme Russlands 
RPG-30 tonnel-ufo.ru/german/articles.php?.

Szombati Zoltán (szerk.): 

Gáz! Riadó! – A vegyivédelmi szolgálat története 
A Zrínyi Kiadó 2015-ben jelentette meg „Gáz! Riadó! – A vegyivédelmi szolgálat története” 
című kötetét. A vegyvédelmi fegyvernem történetét feldolgozó könyv szerzői – Madaras 
Péter, dr. Varga A. József, dr. Tokovicz József, Szombati Zoltán, Miklovich János, 
dr. Földi László, Blanyár Zoltán és Sztanó Géza – a vegyvédelmi területhez kötődő szak-
emberek, a hadtudomány jeles művelői. A könyv lapjain a téma iránt érdeklődők részlete-
sen megismerkedhetnek a vegyi anyagok harci alkalmazásával, illetve az atom-, vegyi és 
biológiai, azaz a tömegpusztító fegyverek tulajdonságaival, fejlesztésük és alkalmazásuk 
történetével, a korlátozásukra tett nemzetközi erőfeszítésekkel is. A kötet egyúttal meg-
emlékezés a száz éve megkezdődött első világháborúról. Amikor ebben a háborúban a 
frontvonalak megmerevedtek , sor került a vegyi harcanyagok első harctéri alkalmazására, 
a vegyi és gyújtófegyverek modern kori megjelenésére. A világháborúban bevetett vegyi 
harcanyagok hatására kezdődött el a gázvédelmi szolgálat és a vegyi harccsapatok meg-
szervezése. Új szakcsapat született, amelyet mi vegyivédelmiként ismerünk. Ismertetésre 
kerül az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének gázhadviselése és a Magyar Királyi 
Honvédség gázdédelmi csapatai is. A könyv egészen a NATO-csatlakozásig kíséri a ma-
gyar vonatkozású eseményeket. A kötet segítségével az olvasó szakszerű magyarázatok 
alapján ismerheti meg a korábban katonai titok tárgyát képező harcanyagokat és harceljárásokat, legyen szó a vegyi-
védelmi katonák kiképzéséről, vagy az iraki vegyi fegyverek felkutatásáról. A könyvben helyet kaptak a vegyivédelmi 
szakemberek személyes visszaemlékezései is. A dr. Juhász László által lektorált kötetet számos melléklet és szaksze-
rűen részletes forrásjegyzék teszi tudományossá. A több mint száz fekete-fehér fotóval illusztrált könyvet egy nagy-
számú színes fényképfelvételt tartalmazó képblokk zárja, amelyben olyan új haditechnikai eszközökkel is megismer-
kedhet az Olvasó, mint a Gamma Rt. által kifejlesztett, hazai gyártású Komondor páncélozott járműre telepített ABV 
felderítő rendszer.

A B/5 formátumú, 368 oldalas, puhatáblás, ragasztott kötésű mintegy 200 színes és fekete-fehér fotóval illuszt-
rált könyv 6600 Ft-os áron megvásárolható a könyvesboltokban, illetve 20%-os kedvezménnyel közvetlenül a 
Zrínyi Kiadótól is. (Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b., Tel.: 06-30-578-1048, e-mail: gyoredina@armedia.hu.)

1. táblázat. Az RPG–30-as főbb műszaki adatai

Űrméret 105 mm

Tömeg 10,3 kg

Hosszúság 1135 mm

Hatásos lőtávolság      200 m

Gránát kezdősebessége  120 m/s

Páncélátütő képesség    650 mm

Vasbeton átütő képesség 1500 mm

Téglafal átütő képesség   2000 mm
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ÖSSZEFOGLALÁS: A publikáció jelen I. része tartalmazza a brizáns robbanó-
anyagok implóziós folyamatának lehetséges értelmezését és – Ja. B. 
Zeldovics egyensúlyi és stacionárius detonációkra kidolgozott hidrodinamikai 
elméletére építve – elméleti m odelljét. A szerző igazolta az értelmezés érvé-
nyességét és bizonyította a modell hibamentességét.

ABSTRACT: The first part of this publication introduces a possible interpreta-
tion of high explosive implosion, and demonstrates a theory of the irreversible 
process of the implosion, based on Ja. B. Zeldovich’s stationary and equili-
brating hydrodynamic theory. The author also proves that, the military appli-
cation of the implosion for conventional warheads can be a suitable method 
to increase the efficiency of the warheads.

KEY WORDS: Detonation, implosion, combat materials, warhead, combat 
material effect, efficiency

KULCSSZAVAK: Detonáció, implózió, harcanyag, harcirész, harcanyag-ha-
tás, hatékonyság
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BEVEZETÉS

A publikáció tárgya: A brizáns robbanóanyagok implóziós 
detonációja és ennek hasznosítása a hagyományos robba-
nó harcanyagok / harcirészek (a továbbiakban, harcanya-
gok) hatásainak és hatékonyságainak növelésére. Az írás 
célja: a felsoroltakra vonatkozó alapkutatási eredmények 
bemutatása, mindezekre építve hasznosítási javaslatok 
megfogalmazása a Magyar Honvédség javára.

A publikáció jelen I. része a tárgy-cél együttesre vonat-
kozó kutatások elméleti eredményeit ismerteti. A  brizáns 
jelző nem hagyható figyelmen kívül, mivel bármely robbanó 
harcanyag valamely célra vonatkoztatott hatása, hatékony-
sága döntő mértékben a (brizáns) robbanóanyagból álló 
főtöltetének jellemzőitől függ, amelyek átalakulási mecha-
nizmusai különböznek a detonációra képes iniciáló és a 
nem rendeltetésszerűen / nem reprodukálhatóan működő 
tolóhatású robbanóanyagokétól és ezek tölteteitől. 

A jelen I. részben szükséges értelmezni a brizáns robba-
nóanyag töltetek implóziójának fogalmát, hasonlóan a 
robbanó harcanyagokét is, ugyanis a tudományos igényű 
szakirodalmakban ezek egységes meghatározásai hiá-
nyoznak, így a különböző szakterületeken – esetenként, 
ágazatokban is – eltérő tartalmak használatosak.

Továbbá szükségszerű a brizáns robbanóanyagok deto-
nációs folyamat-modelljének szabatos fizikai-matematikai 
kifejtése, mivel ezt nem tartalmazza a hozzáférhető szak-
irodalom.

ÉRTELMEZÉSEK 

Az alábbi összefoglalók mindegyike az implóziós folyama-
tok valamely szakaszára vonatkozik. A részletes kifejtése-
ket, lásd: [1]. 

IMPLÓZIÓ

A legszélesebb értelmezési tartományú, sugárzási implózió 
fogalma – amelyet Teller Ede és Stanislav Ulam együtt al-
kottak meg, az atombomba fejlesztési tevékenysége során 
a II. világháború időszakában [2] – jelen esetben nem hasz-
nálható, mivel az a nukleáris harcanyagok (bármely válto-
zatának) rendeltetésszerű működésének fizikai körülmé-
nyeire vonatkozik. Ezeknél a sugárzási implózió transzport-
hatás-elemei (elsősorban) a Pu (239) fissziója során megje-
lenő röntgen-, és γ-fotonok, a hasadási atomok és atom-
mag-töredékek, amelyek hatásmechanizmusai elvileg kü-
lönböznek a kémiai robbanóanyagok detonációi során 
képződő elektromágneses sugárzások (ultraibolya – rádió-
hullám-hosszúságú tartomány) és a molekulákat, ezek tö-
redékeit tartalmazó ütőhullámok együttesétől. A  kémiai 
rob banóanyagoknál tejes egészében hiányzik a fotonok 
által generált – elsődleges – rövid időtartamú ablációs ha-
tás és a detonációs hullám fajlagos impulzusa bármely 
he lyen, csak minőségi vonatkozásokban hasonlítható a 
fissziós hasadási termék nagyságrendekkel nagyobb fajla-
gos impulzusához.

Dr. Molnár 
László A brizáns robbanóanyagok implóziója 

Elméleti modell a robbanó harcanyagok / harcirészek 

hatásának és hatékonyságának növelésére I. rész

1. ábra. Az implózió szimmetrikus és aszimmetrikus folyamata
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A szerző kutatásai alapján implózió: a valamely nem 
egyensúlyi és nem stacionárius detonáció fizikai, kémiai 
folyamata, amelynek része a következők valamelyike:
– A robbanóanyag-töltetben haladó háromdimenziós, zárt, 

szimmetrikus / aszimmetrikus detonációs hullámfront-
felület – S / S* – folyamatos kompressziója, majd önma-
gával való ütközése a (valamely) kitüntetett PIMP- / P*IMP- 
pontot tartalmazó (ütközési) tartományban. Ez utóbbi, a 
hullámelhajlás és a hullámfront-felülettel érintkező, véges 
vastagságú kémiai reakciózóna együttesének szükség-
szerű következménye. A tartomány felületi pontjai Rh / Lh 
határtávolságra vannak a PIMP / P*IMP pontoktól. 

– A  (valamely zárt) generált ütőhullámfront-felület (fenti) 
kompressziója, majd ütközése a fentivel analóg tarto-
mányban. 
A hullámfront-felület, legegyszerűbb esetben gömb, ál-

talános formája – hiperbolikus felületek kivételével – tet-
szőleges, nagysága (ezeknek megfelelően) valamely kez-
deti időpontban, S0 / S*0. A felületek környezetében elekt-
romágneses sugárforrások helyezkedhetnek el. Ezekből 
infra – tera-hullámhosszúság tartományú – energia halad a 
PIMP / P*IMP. pontok irányaiba a detonációs folyamat során 
és abszorbeálódik a kémiai reakciózónák-térrészeiben.

A HARCANYAGOK HATÁSA ÉS HATÉKONYSÁGA

Legáltalánosabb értelemben – és századokon átívelő érvé-
nyességgel – a hatás, a harcanyag dimenzióval rendelkező 
valamely mérőszáma, amely a cél(ok) roncsolásának/rom-
bolásának mértékét jellemzi [4].

Hasonlóan, a hatékonyság a harcanyag cél(ok) együtte-
sének valamely dimenzió nélküli mérőszámai, amelyek ez 
utóbbi(ak) leküzdését és a saját harcképességek megóvá-
sának valószínűségeit jellemzik. 

A szerző kutatásai szerint, a fenti mérőszámok mindegyi-
ke egzakt módon jellemezhető a főtöltet detonációs hul-
lámfrontján értelmezhető alábbi függvényekkel.

Hatásfüggvények:

Hhg = fHhg
(Yks, Yrg), ( 1 )

ahol, Yks,rg: függvények. Itt és a továbbiakban, (sorrendben) 
a valamely hg-jelű harcanyag konstrukciójára és a főtöltet 
jellemzőire vonatkoznak. A függvények többszörösen ösz-
szetettek (lehetnek), közbenső argumentumo(ka)t és/vagy 
paraméteres előállítású független változó(ka)t tartalmaz-
hatnak. Rögzített Yks mellett Hhg száma: 6, amelyek a deto-
nációs folyamat – ΔU-jelű fajlagos belsőenergia változásá-
nak – függvényei,

Hhg,i = K1,i + K2,i ΔUmi, ( 2 )

ahol, K2,1, m: állandók, i-index, a valamely (p,- ρ,- ν,- D,- I,- 
T,-)det (nyomás-, sűrűség-, detonációs végtermék áramlási 
sebesség-, detonációsebesség-, fajlagos impulzus-, hő-
mérséklet-) indexeket jelöli a detonációs hullámfronton.

Hatékonysági függvények:

Zhg = fZg(Ycél, Yks, Yrg), ( 3 )

ahol, Ycél: összetett függvények (a fentiek szerint), amelyek a 
leküzdendő célra vonatkoznak. Zhg száma nem korlátozott.

AZ IMPLÓZIÓ EGYIK LEHETSÉGES, SZABATOS ELMÉLETI MODELLJE

A fenti – és a továbbiakban – modell, alapkutatás eredmé-
nye (az egyik lehetséges és választott modellezési mód-
szer). Más kiindulási (alap- és keret-) feltételek mellett, 
egyéb érvényességi tartományú modellek is kidolgozhatók.

A modell tartalma, az alábbi:
– A  brizáns robbanóanyagok implóziós detonációs fo-

lyamatának szabatos leírása. 
– Az implóziós robbanóanyag-töltet (szerelési egységei-

nek és alkatrészeinek) néhány (szabatos) felépítési váz-
latának, tervezési alapeljárásának kidolgozása.

A fentiek közül, itt a folyamat-leírás meghatározó szem-
pontjai és a modellezések részét képező számítógépes 
szimulációk (rész-) eredményei kerülnek ismertetésre, 
mindegyikük, a műszaki-technikai megoldások bemutatá-
sa nélkül.

A MODELL-KIDOLGOZÁSOK ALAPJAI ÉS KERETEI

A szakirodalom, a részterületekre vonatkozó információ-
kon kívül nem tartalmazza az implóziós detonációs folya-
matra érvényes fizikai modell-leírásokat, a detonációs hul-
lámfronton érvényes állapotjelző függvényeket, sem a 
robbanótöltetek szerkezeteit jellemző tudományos ismere-
teket. Ezért szükséges a fenti értelmezésekhez, modell- 
kidolgozásokhoz felhasznált alapok és keretek meghatáro-
zása, amelyek a következők:

1. Alapvető felismerések, a Pu (239) fisszióját haszno-
sító (első) atombombák kidolgozásai során, az Amerikai 
Egyesült Államokban 1945., a Szovjetunióban 1949. évek-
kel bezárólag [5, 6].

1.1. Amerikai Egyesült Államok: 
–  Luis Walter Alvarez, Lawrence Johnston: az implóziós 

robbanóanyag-töltet felületi iniciálásának megvalósítása.
–  Neumann János: az implóziós detonációs folyamat 

először számológépes, majd számítógépes iterációs 
matematikai módszereinek kidolgozása. Az input / out-
put adatok döntően kísérleti vizsgálatok eredményei 
(detonációs paraméterek), illetve a valamely (célkitűzés 
szerinti) modell paraméterei.

–  Robert Oppenheimer: a tudományos program irányító-
ja; nevéhez fűződik a matematikai eredmények fizikai 
szempontok szerinti értelmezése.

–  Teller Ede, Stanislav Ulam: együtt a sugárzási implózió 
fogalmának megalkotása, Stanislav Ulam külön, az 
implóziós töltet felületi iniciálására alkalmas ULAM-
tükör kidolgozása.

–  Wigner Jenő: az implóziós detonáció fizikai–kémiai fo-
lyamatainak leírása.

1.2. Szovjetunió:
–  Jubij Boriszovics Hariton: a tudományos program irá-

nyítója; nevéhez fűződik a robbanóanyagok detoná-
ciós folyamatainak értelmezése.

–  Jakov Boriszovics Zeldovics és Jubij Boriszovics Hari-
ton: együtt az implóziós detonációs folyamat fizikai le-
írása, Jakov Boriszovics Zeldovics külön, a robbanó-
anyagok egyensúlyi, stacionárius elméletének kidolgo-
zása. 

Mindkét hatalom idevonatkozó tevékenységének megfe-
lelőségét először az Amerikai Egyesült Államokban 1945. 
június 16-án, majd a Szovjetunióban 1949-ben robbantott 
kísérleti atombombák (Fat Man és RDSZ–1-es) vizsgálati 
eredményei igazolták.

1.3. A  nukleáris harcanyagok működés-ellenőrzéseire 
kidolgozott és alkalmazásban lévő számítógépes szimulá-
ciós eljárások.

2. Egyéb, szakirodalmi, teljeskörű eredmények [7, 8].
2.1. Plazmafizika; Mágneses és elektromágneses tulaj-

donságok, ALFVÉN-hullámok.
2.2. Lars Onsager: mikroszkopikus reverzibilitás fizikai 

elvére és OCCAM borotvája matematikai alapelvre épülő, 
kizárólag analitikus matematikai és fizikai módszerek.
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MODELL-LEÍRÁS

A leírás a detonáció fizikai részfolyamatainak bemutatását 
és ezek jellemzésére alkalmas matematikai eljárásokat 
tartalmazza.

Felépítés: Általános esetben a töltet brizáns robbanó-
anyagból álló test, vagy brizáns robbanóanyag és valamely 
ütőhullám-vezető közeg kétfázisú együttese. Ez utóbbi 
működése során a detonációs hullámfront, a közegben 
haladó erős ütőhullámot képes generálni.

A testek belsejében vannak az S0 / S*0-jelű matematikai / 
fizikai felületek és az ezek által határolt (tényleges) V0 / V*0 
térfogatok, és ez utóbbiakban, a PIMP / P*IMP matematikai 
pontok. 

A testeken kívül a fenti felületek környezetében, a fenti 
pontoktól számított és rögzített távolságoknál elektromág-
neses energiaforrások lehetnek.

Az implóziós detonáció folyamata: A töltetek működé-
sének kezdete, a sugárforrások bekapcsolásának 

*/t t t t0 0d d- -^ ^h h  időpontja, ahol t0 / t*0; Az S0 / S*0 iniciálá-
sának időpontjai, dt / dt*; a konstrukciótól függő kicsiny 
időtartamok.

/ /t t t t t t, , , ,IMP IMP R R R P L L L Ph h IMP h h IMP0 0

D D D D D D= + +* * *

időtartamok alatt, végbemegy a robbanóanyag detonáció-
ja és a hullámfrontok kompressziója a , / ,R R L Lh h0 0  szaka-
szokon. A határtávolságoknál a kompresszió maximális.

A fenti szakaszokon az S / S*-felületek csökkenéseinek 
következményeként az abszorbeálódó elektromágneses 
energia fajlagos mennyisége nő.

Az implóziós detonációs hullámfront állapotjelző-idő 
függvényeinek meghatározása: A  detonációsebesség 
(D), a fajlagos (felületegységre vonatkoztatott) impulzus (I), 
a nyomás (p), a hőmérséklet (T), a detonációs végtermék 
áramlási sebesség, -sűrűség (ν, ρ) függvényeinek megha-
tározásához, a szerző a lehetséges matematikai módsze-
rek közül az operátorszámítást találta célszerűnek, alkal-
mazva azt L. Onsager hivatkozott reverzibilitási elvének 
megfelelően, az implóziós töltet valamennyi (n számú) tér-
részére [1]. 

Az állapotjelző függvények kifejtéséhez szükséges, az 
alábbi időpontokban érvényes (fizikai) alap-, és keretfelté-
telek alkalmazása:

– t0 / t*0 időpontok: az S0 / S*0 felületek iniciálása egyetlen 
detonációs, vagy ütőhullám olyan frontfelületével való-
suljon meg, amelynek fajlagos energiája a valamely 
felület bármely pontján azonos, és sebességvektora 
PIMP / P*IMP felé mutat. 

– t0 / t*0 időpontok: bármely detonációs végtermék, töké-
letes gázelegy-plazma keverék, amely utóbbi kompo-
nens-mennyiségei Rt / Lt csökkenésével növekednek. 
A végtermék mozgására az EULER-egyenlet érvényes 
és a térrészfelületek, szürke testként sugároznak.

– tj / t*j időpontok: a valamely detonációs, vagy ütő hul-
lám front az 

, / ,R P L P
minh IMP h IMP^ h  minimális hosszúságú szakasz PRh

 / P*Lh
 

pontját érinti. A  szakasztartományok jellemzői nem értel-
mezhetők. 

A MODELL-LEÍRÁSOK FŐBB EREDMÉNYEI

Fizikai vonatkozások: 
– Az implóziós robbanóanyag-töltetek minimális geo-

metriai határméretei felett, az S0 / S*0 felületek egyidejű ini-
ciálása és az elektromágneses sugárzás irányítása nem 
igényli (feltétlenül) az ULAM-tükör alkalmazását. A  mére-

tek, a robbanóanyag fizikai, kémiai, fizikai–kémiai jellemzői-
nek és a felületek topológiai paramétereinek függvényei.

– Az implóziós detonáció folyamata során a felszabaduló 
energia max. 75%-a a detonációs hullámfront néhányszor 
10–4 [m] vastagságú térrészében koncentrálódik és beve-
zethető a valamely harcanyag konstrukciótól függő, másik 
(másodlagos), szintén brizáns robbanóanyagból álló tölte-
tébe. Ennek következményeként ez utóbbi repesz/brizáns 
hatása sokszorozható. Az egyensúlyi és stacionárius deto-
nációnál, a hullámfront, hasonló környezetében, a kon-
centrálódó energia max. 35% [9] és ez nem vezethető be 
másik robbanóanyag töltetébe.

Matematikai megállapítások: Az operátorszámítás 
eredménye az implóziós detonációs hullámfronton érvé-
nyes valamennyi állapotjelző függvény analitikus, egzakt és 
explicit kifejtése, vagyis

(T, ρ, D, ν, p, ΔtIMP, I)det = f / f*(R / L) ( 4 )

A részletezéseket, lásd [1]. A számítási módszer előnye az, 
hogy a függvényekből digitális programok korlátozás nélkül 
előállíthatók, ugyanakkor az elméleti modell numerikus meg-
oldásaiból, a 2. GÖDEL-tétel (ide vonatkozó, közelítő) kifejté-
se szerint, analitikus végeredmények nem képezhetők.

AZ ELMÉLETI MODELL HIBAMENTESSÉGE

Ellenőrzés: Számításokkal (is) lehetséges. Bármely eljárás 
alkalmazásánál elégséges a modell alap- és keretfeltétele-
inek módosítása valamely egyensúlyi és stacionárius deto-
nációs folyamat szerint, majd ennek hullámfrontjára érvé-
nyes állapotjelző függvények meghatározása. Az eredmé-
nyek, Jakov Boriszovics Zeldovics hivatkozott hidrodinami-
kai elméletének megfelelő explicit függvények [1], vagyis 
az elméleti modell hibátlan.

(Folytatjuk)
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MIRAGE 2000N VÁLTOZAT, AZ ATOMBOMBÁZÓ

Az ACF, csapásmérő repülőgépként a Mirage IV. közepes 
hatótávolságú hadászati bombázó repülőgépeket is felvál-
totta volna. A  francia kormány megbízta a Dassault-ot, a 
Mirage 2000-res alapján egy nukleáris csapásmérő válto-
zat kifejlesztésével. Az atombombázó alapfegyverzete az 
Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nukleáris 
töltetű támadórakéta. A rakéta 5,3 m hosszú, szilárd hajtó-
anyagú, ramjet meghajtású, háromszoros hangsebességre 
képes. A hatótávolsága eléri a 100 km-t, és inerciális navi-
gációs rendszere nagy pontosságú csapásmérést tesz le-
hetővé. A robbanófej 150 vagy 300 kT-s nukleáris robba-
nófej. Hagyományos robbanófejes változata nincs. 

Az 1978-tól kezdődő fejlesztés során egy kétüléses vál-
tozatot terveztek, amelyben elöl a pilóta, hátul a WSO 
(navigátor és fegyverkezelő) foglal helyet. A bombázó elő-
ször a 2000P (penetrátor – behatoló) típusjelzést kapta 
volna, majd a gép feladatköréből adódó 2000N (Nucléaire) 
lett a végső típusjelzés. Két prototípus készült, az első 
1983. február 3-án emelkedett a levegőbe Michel Porta 
gyári berepülőpilóta vezetésével. Az első sorozatgyártású 
bombázó 1986. márciusban repült és 1988-ban állt had-
rendbe a típus. A Nucléaire bár kívülről hasonlít a 2000B 
változatra, azonban megerősített szárnyait alacsony ma-
gasságú repülésre tervezték, és orr-részébe terepkövető 
Dassault/Thales Antelope 5-ös lokátort építetek. A pilóta-
fülke éjjellátó (NVG) kompatibilis. A bombázó megtartotta a 
Chasseur berendezéseinek jelentős részét, azonban a va-
dász változattól eltérően a SABRE zavaróberendezést a 
korszerűbb Chameleon váltotta. Az ASMP rakéta a törzs-
középponti függesztőhelyet foglalja el, oda az üzemanyag-
póttartályt illeszteni nem lehetett, ezért kifejlesztettek egy 
2000 literes nagy szárnytartályt, amelyet a bombázó mind-
két szárny alatt hordoz. A  maradék két pilonra egy-egy 
MATRA Magic hőkövető önvédelmi rakétát függeszthetnek.

A 2000N változatnak is több modifikációja van. Az első 
Mirage 2000N–K1-es változat 31 db-os sorozata az ASMP 

Harmincéves az utolsó deltaszárnyú, 
a Dassault Mirage 2000

Kelecsényi 
István

II. rész

15. ábra. A Francia Légierő EC 3/3 Ardennes századának Mirage 

2000D (Diversifie) csapásmérő változata gurulás közben, a Mihail 

Kolganicanu repülőbázison

16. ábra. Mirage 2000N (Nucleairé) a Ramex-Delta demócsa-

pat bemutatóján. A demoteam 2016 végén megszűnik, mert a 

LaFayette századot átfegyverzik Dassault Rafale repülőgé-

pekre, ezzel a francia légierő nukleáris csapásmérő 

képessége egyetlen típusra helyeződik át
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rakéta és nukleáris bombák hordozására volt alkalmas, 
tehát atombombázó volt. Más források szerint, mivel az 
ASMP rakéta fejlesztése a tervezetthez képes késett, elő-
ször csak AN.52-es szabadesésű atombombát tudott 
szállítani. A gépeket szolgálatba állításuk óta modernizál-
ták, de a későbbi gyártású bombázókhoz képest korláto-
zott volt a csapásmérő képességűk.

A második sorozat 38 db bombázója a 2000N–K2-es az 
ASMP és atombombák szállítása mellett már a vadász 
változathoz hasonlóan alkalmas volt hagyományos levegő-
föld fegyverzet alkalmazására, bár ezek elsősorban nem 
irányított bombákból és rakétákból álltak. Az ATLIS lézeres 
célmegjelölő készüléket nem integrálták, tehát lézerirányí-
tású bombák (LGBU-k) esetében, más repülőgépnek kel-
lett a célt megvilágítani. A  45 darabos gyártást már a 
SPIRALE önvédelmi rendszerrel szerelték fel. Az utolsó 
darabok 1993-ban készültek el.

A repülőgépek 2000-től modernizálási programon vettek 
részt, amely során bár analóg műszerezettségük maradt, 
de a 2009-től rendszerbe állított korszerűbb ASMP–A 500 
km hatótávolságú nukleáris rakétán kívül a RecoNG 
(Reconnaissance Nouvelle Generation – Új generációs fel-
derítő konténert) is hordozhatja. A bombázók így felderítő-
gépekként is használhatóak. A  felderítő konténer valós 

időben éjjel-nappal nagymértékben időjárástól függetlenül 
tud digitális képeket továbbítani földi vevőberendezések-
nek. A bombázókba építettek egy rádióelektronikai beren-
dezések kisugárzott jeleit rögzítő berendezést, amely repü-
lés után kiértékelhető. Az önvédelmi MICA LM hőkövető 
rakéta szintén integrálásra került. A  SAT Samit DDM 
(Detecteur de Depart Missile) rakétariasztó rendszer érzé-
kelőit a légiharc-rakéták indítósínjeinek végébe építették, 
hogy a hátulról indított rakétákra figyelmeztesse a hajózó-
kat és vezérelje a zavarótöltet-kivető berendezéseket. 
A  korszerűsítés a gépek belső terében helyet igényelt, 
ezért azok belső üzemanyag-készlete a modernizálás után 
80 literrel csökkent, de a Nucléaire-k hatótávolsága a 2000 
literes póttartályokkal, utántöltés nélkül így is eléri 2800 
km-t. A korszerűsített támadók a Mirage 2000N–K3 típus-
jelet kapták. Az atombombázók számát a 2000-es évek 
második felében kezdték csökkenteni, napjainkra csak a 
2/4, LaFayette század maradt meg hírmondónak K3-as 
modifikációkkal. A nukleáris elrettentés másik repülőgépe 
a Rafale F3-as változata, amelyek az 1/91-es Gascogne 
században repülnek. 

17. ábra. A francia légierő Mirage 2000N (Nucleariré) 

atombombázója a Luxeuil-Saint-Sauveur-i 

116. repülőbázison

19. ábra. Mirage 2000N (Nucleairé) 2012-ben, az ostravai 

NATO-napon

18. ábra. A francia légierő egyik 

Mirage 2000N (Nucleairé) atombom-

bázója a Ramex Delta bemutatócsa-

patból. Jól látható a deltaszárnyas 

kialakítás. A Ramex Delta az istresi 

bázison települ a 2/4 La Fayette 

állományában
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MIRAGE 2000D A BOMBÁZÓ

A nukleáris csapásmérésen kívül támadó változat kifejlesz-
tését is megrendelte a francia légierő. Az öregedő brit–
francia építésű Jaguár vadászbombázók és a csekély földi 
támadó kapacitású Mirage F1-es harci gépek helyett mo-
dern csapásmérő képességgel rendelkező támadógépre 
volt szüksége az AdLA-nak. Bár 1986-tól az atombombá-
zók is képesek voltak a hagyományos bombatámadások 
végrehajtására, de az elit nukleáris erőnek nem a földi cél-
pontok elleni konvencionális fegyverzettel való támadás 
volt a fő profilja. A  Dassault, pragmatikus módon egy 
Nucléaire változatot módosított 1988-ban, amely a csa-
pásmérő repülőgépek prototípusa lett. Az első repülésre 
1991. február 19-én került sor. A prototípus megfelelőnek 
bizonyult, és megkezdődött a sorozatgyártása. A típusjele 
Mirage 2000D, amely nem a 4. változat, hanem a Diversifie 
„többfeladatos” elnevezés rövidítése. Az első sorozatgyár-
tású gép 1993. márciusban repült, 1994-ben az E.C. 1/3-as 
század már harckészültséget adott az új változattal. 
A megrendelt összesen 86 darabos mennyiséget 2001-ig 
szállította le a Dassault. A támadógép éjjellátó- (NVG) kom-
patibilis, részlegesen már többfunkciós képernyőkkel fel-
szerelt tandem kétüléses pilótafülkével készült. A  pilóta 
HOTAS rendszerű botkormánnyal vezérli a repülőgépet két 
kijelzős fülkében, hátul a fegyverkezelő navigátor, akinek 
szintén két képernyője van. A fülke a radarsugárzás elnye-

lése érdekében arannyal bevont. A GPS-szel összekötött 
Uliss 52P navigációs rendszer és a korszerűsített Antelope 
50-es terepkövető lokátor lehetővé teszi, hogy 60 méteres 
magasságban 1100 km/h-s sebességgel tudjon akár éjsza-
ka is repülni. Ehhez komoly segítséget jelent az az AVEM–
130 HUD, amelyre az nyilvánosságra hozott információk 
szerint már a célzókonténerek lézeres és infravörös képét 
is ki lehet vetíteni. A beépített ICMS2-es ellentevékenység 
rendszer, a SERVAL lokátor-besugárzásjelző, a Chameleon 
zavaró és SPIRALE rakétacsali-kivető rendszerek moder-
nebbek voltak az atombombázókba épített eszközöknél. 
A  Mirage 2000D szívócsatorna kúpjai fix rögzítésűek, így 
maximum 1,4-es hangsebességgel repülhet, azonban a 
végsebessége a függesztménytől és üzemanyag-fogyasz-
tástól is függ. A Diversifie külső ismertetőjele az orr-résznél 
a pitot-cső hiánya, illetve az, hogy nincs gépágyúja. A tá-
madógépek légiharc-fegyverzetnek hőkövető rakétákból a 
Magic II és a MICA VL változatokat hordozhatják. Légiharcra 
a típus korlátozottan alkalmas, mivel terepkövető – navigá-
ciós – földi támadó lokátorának levegő-levegő módja csak 
mintegy 30 km-es hatótávolságú. Földi célok támadása 

20. ábra. Az EC 2/4 La Fayette század Mirage 2000N 

(Nucleairé) atombombázója felszállás közben a belgiumi 

Florennes repülőbázisról. A francia gépek a TLP hadgyakor-

laton vettek részt 2008-ban
22. ábra. A Francia nukleáris erők része az Istres-ben 

állomásozó Mirage 2000N repülőgépekkel felszerelt II./4. La 

Fayette, illetve III./4. Limousin század, utóbbit RAFALE harci 

gépekkel fegyverezték át. A gépek fő fegyverzete az ASMP–A 

háromszoros hangsebességű 200 kT-n nukleáris 

robbanófejjel rendelkező levegő-föld rakéta, amely 600 km 

hatótávolságú

21. ábra. Az Istres-ben állomásozó Mirage-2000N atombombázók hagyományos fegyverzettel is felszerelhetőek. Az alakulat 

demócsapata a Ramex-Delta két póttartállyal felszerelt géppárral repülő bemutatóján. Az ASMP-A rakétákat csak háborús 

helyzetben hordozhatják, még gyakorlaton sem lehet nukleáris robbanófejjel a gépekre szerelni
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során az irányított fegyvereket, a korai változatoknál 
Thompson TTD vagy ATLIS II. lézeres célmegjelölő konté-
nerrel lehetett megvilágítani. Ezek a konténerek elsősorban 
nappali bevetésekre alkalmasak, az újabb lézeres-optikai 
– infravörös kapacitású PDLCT és nagyobb felbontású 
változata a PDLCTS – alkalmazásával már minden a 
Mirage 2000D időben képes a támadásra. Az amerikai 
Paveway mellett a francia AASM bombákat is képesek hor-
dozni, akárcsak az AS–30L lézervezérlésű támadórakétát.

A Mirage 2000D SEAD bevetésekre is alkalmas. Ilyenkor 
vagy a 90 km hatótávolságú AS–37 Martel, vagy a 120 km 
hatótávolságú ARMAT rakétát alkalmazhatják. Hajók elleni 
bevetéseknél az AM–39 Excocet rakéta a fő támadófegy-
ver. Földi páncélozott célok ellen BM–400-as, SMABL, 
BAT–120-as, SMAP, BAP–100-as bombákat tud hordozni. 
A bombákból 6 darabot lehet egyszerre a bombázóra füg-
geszteni, hozzá központi törzs-póttartállyal és kettő szárny-

23. ábra. Az ASMP–A a francia atomarzenál fegyvere. 

A Mirage 2000N (Nucleairé) és a Rafale is képes hordozni 

a háromszoros hangsebességgel repülő, 600 km 

hatótávolságú, alacsony, 80 méteres magasságon 

terepkövető rakétát. A rakéta N–81, a 300 kT-s nukleáris 

robbanófejjel rendelkezik

25. ábra. A francia légierő „Ile de France” századának 

5–OZ oldalszámú vadászrepülőgépe műrepülés közben 

a Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapon, 2008-ban. Jól 

látható a hatalmas deltaszárny amely a Mirage repülőgépek 

közös jellemzője volt a Mirage III-tól a Mirage 4000-ig 

(kivéve a klasszikus építésű Mirage F–1-et)

24. ábra. Mirage 2000 D harci repülőgépek kötelékben az EC 1/3 „Navarre” századból
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végi légiharc-rakétával. Szabadesésű bombákból francia 
SAMP (AASM) és amerikai GBU–10-es bombákat is hasz-
nálhatnak változó mennyiségű függesztményként. 250 kg-os 
bombákból például maximum 18 darabot hordozhatnak, 
ilyenkor azonban sem önvédelmi rakéta, sem póttartály 
nem fér a pilonokra. A Durandal betonromboló bombából 
16 darabot függeszthetnek a gépekre. Az egytonnás BL–4 
bombából (aminek van MATRA BGL–1000 típusjelzéssel 
lézerirányítású változata), három függeszthető egyszerre a 
Mirage 2000D-re. Nem irányított rakétafegyverezte négy 
darab 19 csöves 68 mm-es MATRA rakétaindító konténer. 
A korai francia robotrepülőgépekkel, melyek valójában csak 
légicélként voltak alkalmazhatóak a Mirage 2000D táma-
dógép távolról is képes csapásmérésre, mivel integrálásra 
kerültek az APACHE és a SCALP robotrepülőgépek.

A Diversifie felderítő kapacitással is rendelkezik. Az 
565 kg-os Raphael konténer elektronikus felderítésre alkal-
mas, 100 km-ről 36 m-es, 50 km-ről 9 m-es felbontásban. 
A  680  kg-os Harold fotófelderítő konténer 700 mm-es, a 

COR–2-es konténerben 4 darab 44-600-as filmre dolgozó, 
egy TRT70-es panoráma és egy Super Cyclope infravörös 
kamerát helyeztek el. A 257 kg Syrel felderítő-konténer di-
gitális elektro-optikai kamerákkal rendelkezik.

A bombázókból összesen 86 darab készült. A  korai 
Mirage 2000D–R1-es sorozathoz nem integrálták az ösz-
szes fegyverrendszert, és önvédelmi képességük is korlá-
tozott volt. A 2000D R2-es alapból hordozza a robotrepü-
lőgépeket, a célmegjelölő konténereket és a modernizált 
zavaró berendezéseket. Ez a változat már Link16-os 
interface-szel is rendelkezik, amelyre elsősorban a külföldi 
fegyverek, mint például az amerikai lézerirányítású bombák 
(LGBU-k) integrációja miatt volt szükség. A korai változato-
kat a nagyjavítások során korszerűsítették.

2012-ben a Diversifie gépekhez integrálásra került a 
THALES ASTAC (Analyseur de Signal Tactiques) elektroni-
kus hírszerzési konténer, így a támadógép a harcászati 
ELINT felderítő bevetéseket is átvette a 2014-ben kivont 
Mirage F–1CR felderítőgépektől. A  gépekbe szerelték a 
SATURN (Second-Generaton Anti-Jam Tactical UHF Radio 
for NATO) második generációs rádiókat, valamint újabb 
zavaró berendezéseket is hordozhatnak, amelyekkel a kor-
szerűsítés után egész kötelékek védelmét is el tudják látni.

(Folytatjuk)
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28. ábra. A Mirage 2000D (Diversifie) a hagyományos 

csapásmérő változat. A francia légierő EC 2/3 Champagne 

századába tartozó repülőgép leszállás közben, a belga 

Florennes repülőbázison TLP gyakorlaton 2007-ben

27. ábra. A francia légierő Mirage 2000D hagyományos 

csapásmérő változata az EC 3/3 Ardennes századából 

a belgiumi Florennes repülőbázisra leszállás közben

26. ábra. Mirage 2000 D „Diversifié” csapásmérő változat 

a belga Florennes repülőbázison „taxizás” közben a francia 

légierő EC 01/003 Navarre repülőszázad állományából. 

A két póttartály mellett Magic II hőkővető rakéták gyakorló 

változatát, valamint a DAMOCLES célmegjelölő konténert 

hordozza
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ÖSSZEFOGLALÁS: 1987-ben az olasz Agusta és angol Westland helikopter-
gyárak új terméke a közösen fejlesztett EH101-es helikopter lett. Az EH101-
es elnevezést 2007-ben váltotta fel az egyesült cégnévből származtatott 
AW101-es. A helikopter erőforrása 3 db, egyenként 1575 kW (2100 LE) ten-
gelyteljesítményt szolgáltató gázturbina, ami 4350 kg hasznos teher szállítá-
sát teszi lehetővé. Az AW101-es helikopter katonai változatait Nagy-Brittania, 
Olaszország, Kanada, Dánia, Portugália és Japán is alkalmazza. Az AW101-
esek részt vettek az iraki és afganisztáni műveletekben is. 

ABSTRACT: In 1987, the new product of the Italian Agusta and the British 
Westland helicopter factories was the EH101 helicopter developed jointly. The 
name EH101 was changed into AW101 derived from the merged firm name. 
The helicopter is powered by three turboshaft engines; each engine provides 
1575 kW (2100 HP) and this makes it possible to transport payload of 4350 
kg. The operators of military variants of the AW101 helicopter are inter alia 
United Kingdom, Italy, Canada, Denmark, Portugal and Japan. The AW101s 
were put into action in operations in Iraq and Afghanistan, too.

KEY WORDS: military helicopter, Agusta, Westland, EH101, AW101KULCSSZAVAK: katonai helikopter, Agusta, Westland, EH101, AW101
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AZ AW101-ES ELŐTÖRTÉNETE

A hidegháború derekán, az 1970-es években az Brit Királyi 
Haditengerészet és az Olasz Haditengerészet úgy vélte, 
hogy az egyre modernebb és egyre gyarapodó szovjet 
tengeralattjáró-flotta jelentette veszélyre válaszul egy új 
tengeralatjáró-elhárító hadviselésre (ASW) szolgáló heli-
kopterre van igény, amely kiválthatja a Sikorsky–Agusta–
Westland Sea King helikoptereket. Az olasz Agusta és 
angol Westland helikoptergyárak megállapodtak, hogy 
közösen végzik a fejlesztést és a gyártást, ennek eredmé-
nyeként létrehozták az Elicottero Helicopter (a helikopter 
szó olasz és angol változatából), rövidítve EH Industries 
közös leányvállalatot. Az új helikopter jelölése EH101-es lett.

A helikopter fejlesztésekor eredetileg öt alváltozatot vá-
zoltak fel, ezek:

– 100-as széria: ASW és ASuW feladatkörű tengerészeti 
változat.

– 200-as széria: Tengerészeti általános szállító és kuta-
tó-mentő változat (SAR). Ez a változat nem valósult 
meg, a feladatkört a 400-as és az 500-as, majd a 600-
as sorozattal fedték le.

– 300-as széria: Minden időben használható polgári 
utasszállító változat, elsősorban a tengeri olajfúró tor-
nyok kiszolgálására. Csak egy prototípus épült belőle.

– 400-as széria: Szárazföldi bázisú katonai teherszállító 
változat, hátsó rámpával. Az olasz tengerészeti szállí-
tó- és az angol szárazföldi bázisú szállítóhelikopterek 
tartoznak ebbe a típusba. 

– 500-as széria: Eredetileg polgári teherszállító változat 
hátsó rámpával, és a vásárló igényeinek megfelelő fe-
délzeti rendszerekkel. Két prototípus épült, de mivel 
nem volt érdeklődés iránta, ezért dedikáltan VIP sze-
mélyek szállítására felkészített kvázi luxushelikopter is 
készült ebben a szériában, ami relatíve nagy sikert 
aratott a piacon. Nagyjából a 2000-es évek elejétől a 
2010-es évek elejéig a legtöbb leszállított példány, a 
katonaikat is beleértve, ebbe az alváltozatba tartozott. 

– A 600-as széria a legújabb változat, a 2010 óta átadott 
új gyártású gépek mind ebből a szériából kerülnek ki, 
modernizált fedélzeti elektronikával, és egy sor új op-
cionális rendszerrel, ideértve a légi utántöltő-csonkot, 
az orr alá felszerelt elektro-optikai tornyot vagy külön-
féle önvédelmi rendszereket.

Az AgustaWestland AW101-es 
helikopter

Cifka Miklós 

Az AugustaWestland AW101 közepes kategóriájú helikopter (K.I.)

HT_2016-4_book.indb   21HT_2016-4_book.indb   21 2016.07.24.   15:19:142016.07.24.   15:19:14



Nemzetközi haditechnikai szemle

22  HADITECHNIKA 2106/4

A helikopter életnagyságú makettjét 1985-ben, a párizsi 
légishown mutatták be. Az első prototípus szűzfelszállásá-
ra két év múlva került sor Nagy-Brittaniában, a második 
prototípus szintén ugyanabban az évben, Olaszországban 
szállt fel. Ezeket 1988 és 1991 között hét további különbö-
ző változatú prototípus követte. 

A program végrehajtása közben azonban folyamatos 
akadályok merültek fel, az első csapást az mérte rá, hogy 
1985-ben a Westland csődbe ment, a céget végül a United 
Technologies Company (a Sikorsky helikoptergyár tulajdo-
nosa) mentette meg, a Westland részvényei végül egy ki-
sebb kitérő után az olasz Finmeccanica (az Agusta tulajdo-
nosa) kezébe kerültek. A  tulajdonosváltások közben az 
Agusta és a Westland egyesült, a cég új neve 2001-ben 
AgustaWestland lett, az EH101-es elnevezést pedig 2007-

ben felváltotta az új cégnévből származtatott AW101-es, a 
továbbiakban ezen jelöléssel hivatkozunk rá.

A berepülések közben a prototípusok közül többet is 
baleset ért, a második prototípus (PP2-es) négy áldozatot 
követelve lezuhant 1993-ban, öt hónapra megakasztva a 
próbarepüléseket. 1995-ben a PP4-es protogép zuhant le 
egy kormányrúd eltörése következtében, 1996-ban pedig a 
PP7-es hajtott végre kényszerleszállást és tört össze Olasz-
országban. Utóbbi gépet helyreállították és folytatta a be-
repüléseket. A hidegháború végével az eredetileg ambició-
zus beszerzési elképzeléseket alaposan megnyirbálták, így 
a program kifizetődése körül egyre több kérdőjel merült fel. 
Végül pedig a programot elérte a minden új fegyverfejlesz-
tési programot szinte kötelezően kísérő túlköltekezés, és a 
határidők megcsúszása. Igaz, utóbbit elsősorban a fejlett 
ASW fedélzeti rendszerekkel kapcsolatos problémák okoz-
ták. Mindezen nehézségek ellenére az AW101-es fejleszté-
se folytatódott, és 1995-ben az első szériagép felemelked-
hetett a földről.

AZ AW101-ES MŰSZAKI ISMERTETÉSE

A helikopter hagyományos elrendezésű, ötlapátos főrotorral 
és négylapátos farokrotorral rendelkezik, a rotorlapátok 
kompozit műanyagból, a fő rotornál a belépőélek titánium 
megerősítéssel készülnek. A  főrotorlapátok végei kiszéle-
sednek és lefelé hajolnak, amely a légáram jobb kihaszná-
lását teszi lehetővé és ezáltal nagyobb teljesítményt ered-
ményez. Ezt a megoldást a BERP (British Experience Rotor 
Program) keretében kísérletezték ki és a fejlesztést azóta is 

2. ábra. A dán légierő AW101-es helikoptere légi bemutatón 

(K.I.)

3. ábra. A Royal Navy Merlin HM.1-es helikoptere (C. M.)

1. ábra. Az AugustaWestland AW101-es helikopter elölnézete 

(Baranyai László)

4. ábra. Az AW101-es civil változata, James Bond film 

forgatásakor (C. M.)
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folytatják, a legújabb AW101-esekre már a IV. generációs 
BERP rotorlapátokat szerelik fel.

A sárkányszerkezet hibrid megoldással készül, a törzs 
középső része alumínium–lítium ötvözet, a többi része (a 
pilótafülke, a főfutóművek gondolái, a hajtóműgondola és 
a faroktartó) pedig kompozit műanyag. A  vibráció általi 
károsodás minimalizálására aktív vibráció-kioltó rendszert 
szereltek be a géptörzs és a hajtóműgondola közé. A hajó-
fedélzeti tároláshoz a faroktartót jobbra, a törzs mellé lehet 
hajtani, a főrotor lapátjai pedig hátra hajthatóak, a művelet 
gombnyomásra, automatikusan megy végbe, emberi segít-
ség nélkül.

A helikopter erőforrása 3 db tengelyteljesítményt szolgál-
tató gázturbina, ezeknek kezdetben az olasz és a kanadai 
vásárlók részére a General Electric T700–T6A1 típust épí-
tették be, amelyeknek teljesítménye egyenként 1530  kW 
(2041 LE), a többi megrendelő a Rolls-Royce Turbomeca 
RTM322–01/8 (később –02/8) típust választotta, ezek 
egyenként 1575kW (2100 LE) tengelyteljesítményt tudnak 
leadni folyamatos működéskor. Érdekesség, hogy a gyártó 
cég az utóbbi időben a GE hajtóműveit propagálja, és a 
legtöbb megrendelő részére is ezekkel szerelik. A szívónyí-
lásokat a jegesedést meggátolandó a hajtóműgondolák 
oldalán helyezték el, és egy centrifugális elven működő 
porleválasztóval is ellátták, amelyet egy másodlagos kiöm-
lőnyílásból elvezetett égésgáz működtet. Az erőátvitel ket-
tős, független kenőolaj-rendszert kapott, de a mai elvárá-
soknak megfelelően legalább 30 percig kenőanyag nélkül 
is működőképes marad.

A standard üzemanyag ellátását három 1074 literes tar-
tály biztosítja, mindegyik közvetlenül egy-egy hajtómű ellá-

tásáért felel, de természetesen lehetőség van a tartályok 
között is mozgatni az üzemanyagot. Egy negyedik tartály 
biztonsági tartalékként szolgál a másik három felett (a civil 
változatok általában csak ennyivel rendelkeznek), illetve 
lehetőség van egy ötödik elhelyezésére is (a katonai válto-
zatok többsége ezzel a kiszereléssel készült). Ha mind az 
öt tartály beépítésre kerül, összesített kapacitásuk 5135 
liter. Mindegyik tartály kompozit műanyagból készült, öntö-
mítőek és lezuhanás-tűrően alakították ki őket. Az üzem-
anyag feltöltését (és leengedését) egy központi, túlnyomá-
sos rendszer biztosítja, amellyel mindössze pár perc alatt a 
teljesen feltölthetőek a tartályok, de minden egyes tartály-
nál lehetőség van hagyományos gravitációs töltésre is. 
A  hatótávolság megnövelésére a belső térben lehetőség 
van kiegészítő üzemanyag-tartályok elhelyezésére. A  ké-
tezres évek elején felmerült az igény a légi utántölthetőség 
biztosítására, így a helikopterhez kifejlesztettek egy, a piló-
tafülke alatt, jobb oldalon felszerelhető, megtört kialakítású 
légi-utántöltő csonkot. A hajtóművek beindításához, illetve 
a földön való várakozás közben a sűrített levegő és elekt-
romos áram biztosítására egy beépített kiegészítő gáztur-
bina (APU) szolgál, ez egy 25 kVA-os generátort hajt meg, 
a fő elektromos rendszer kiszolgálásához két 90 kVA telje-
sítményű generátor áll rendelkezésre, ezeket a főhajtómű-
vek forgatják. A készenléti energiát egy 25 amperórás ak-
kumulátor biztosítja, de természetesen lehetőség van földi 
kiszolgáló generátor csatlakoztatására is. A gép három re-
dundáns hidraulika-rendszerrel bír, vészhelyzetben a szük-
séges nyomást hidraulikus akkumulátorokkal rövid ideig 
biztosítani tudják. A hárompontos futóműből a két főfutó 
– amelyek változattól függően lehetnek szimpla és dupla 

5. ábra. AugustaWestland AW101-es helikopter katonai 

terepjáró gépkocsit szállít légi úton, függesztett teherként (K.I.)

6. ábra. Az olasz haditengerészet UH-101-es helikoptere (C. M.)

7. ábra. Brit Merlin HM2-es haditengerészeti változat (C. M.)

8. ábra. A portugál légierő Merlin gépe tereptarka festéssel (C. M.)
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kerekesek – a törzs két oldalán lévő gondolába húzható be, 
míg a dupla kerekes orrfutó a pilótafülke alatt elhelyezett 
aknába. Mivel az eredeti elsődleges feladatkör tengerésze-
ti felhasználás, ezért négy héliummal felfújható polietilén-
kevlár ballonnal a helikopter szükség esetén úszóképessé 
tehető.

A pilótafülkében egymás mellett, energiaelnyelő és páncé-
lozott ülésekben foglal helyet a két pilóta, de a gép avionikai 
felszereltsége lehetővé teszi, hogy egyetlen ember is bizton-
ságosan tudjon repülni a géppel. A  műszerfal a vásárlói 
igényektől, illetve a feladattól függően alakítható ki. Az ASW 
változatoknál jellemzően hat színes és két nagyobb mono-
króm kijelzővel látták el az első szériákat, az összes többi 
változatnál hat 18 × 15 cm-es, színes LCD kijelző került elhe-
lyezésre, de az 500-as és 600-as változatoknál már öt na-
gyobb, 25 × 20 cm-es képernyő látható. A  tartalék analóg 
műszerek, amelyek a korábbi gyártású gépekben még fellel-
hetőek, ezekből a típusokból már teljesen eltűntek.

A fedélzeti elektronika megkettőzött, a műszereket két 
különálló számítógép felügyeli és különálló adatbuszok 
állnak a rendelkezésre a megbízhatóság növelése érdeké-
ben. Az automata pilóta beprogramozható kutató-kereső 
útvonalhoz, illetve akár 40 csomós (20,5 m/s) sebességű 
szélben is képes a pilóta aktív beavatkozása nélkül lebe-
gésben tartani a gépet. 

RN MERLIN HM.1-ES / RAF MERLIN HC.3-AS / 
HC.3I / HC.4-ES

Nagy-Brittania két változatát alkalmazza az AW101-esnek, 
a haditengerészet a Merlin HM.1-est (a cég belső jelölése 
Model 111) ASW, illetve hajófedélzetről kutató-kereső, va-
lamint szállító feladatra, míg a légierő a Merlin HC.3-ast 
(Model 411) általános szállító helikopternek. A  HM.1-es 
személyzete négy főből, a két pilóta mellett két fedélzeti 
elektronikát kezelő operátorból áll. A tengeralattjárók felde-
rítésére a legfontosabb eszköz egy kábelen lebocsátható 
Thomson–Marconi FLASH AQS 960-as aktív szonár, amely 
annyira hatékony, hogy két HM.1-es képes a teljes La 
Manche csatornát lefedni. Ezenkívül ledobható passzív és/
vagy aktív szonárbójákat hordoz a helikopter végében lévő 
két forgótárolóban, a szonár-rendszerek adatait egy AQS 
903-as rendszer gyűjti be és összegzi. A felszíni hajómoz-
gás, illetve a légi célok követésére egy Blue Kestrel 5000-
res radar szolgál, amely a gép hasa alatt foglal helyet egy 
műanyag dóm mögött, ez körkörösen képes a célok felde-
rítésére és követésére. Az „Orange Reaper” ESM rendszer-
hez hat darab passzív érzékelőt helyeztek el a gép testén, 

és 2000 különféle rádióforrást tudnak összesen érzékelni, 
illetve az irányukat és hozzávetőleges távolságukat meg-
adni. A hordozó, illetve a térségben lévő baráti egységek-
kel Link 16-os adatkapcsolattal képes megosztani az infor-
mációkat. Egyes gépeket Wescam WX–15-ös éjjellátó op-
tikai érzékelőtoronnyal láttak el. Az egyetlen fegyverzet, 
amit integráltak a típushoz a BAe Sting Ray könnyű légitor-
pedó, noha más fegyverzet, mint pl. a mélységi bombák, 
illetve Sea Skua hajó elleni rakéták is szóba kerültek, de 
ezek iránt nem mutatott érdeklődést a Brit Királyi Haditen-
gerészet.

A gép fejlesztése nem állt meg. 2006-ban megkezdték a 
Merlin CSP (Capability Sustainment Plus) programot, 
amelynek részeként a fő- és farokrotor hidraulikus szervo-
motorjait kevésbé karbantartás igényes elektromechanikus 
szervomotorokra cserélték. Új fedélzeti számítógépeket is 
kapnak az átalakított gépek, a belső adatbuszok egy részét 
pedig optikai kábel alapúra cserélik le, továbbá két új ge-
nerátort szerelnek be. Új számítógépeket, átláthatóbb és 
könnyebben kezelhető felhasználói felületet kapnak az 
operátorok is. A  CSP-n átesett gépek a HM.2 jelöléssel 
kerültek újra szolgálatba, az első példányt 2013-ban adták 
át. A szárazföldi használatra szánt HC.3-as gépek elsősor-
ban abban különböznek, hogy hiányoznak az ASW és 
ASuW feladathoz szükséges rendszerek, illetve egy leen-
gedhető rámpa található a géptörzs végén. A 28 köbméte-
res raktérben (további 2,88 m3 a rámparész) az igényeknek 
megfelelőn 27 katonát lehet két sorban, az oldalfalak mel-
lett elhelyezett könnyű szerkezetű ülésekben szállítani, 
középre további üléseket elhelyezve a szállítható katonák 
száma 40 főre emelhető. A ki- és a beszállásra a rámpán 
kívül a jobb oldali 2,25 × 1,95 m-es tolóajtót, illetve a bal 
oldali 0,9 × 1,7 m-es ajtót lehet használni. A gép önvédel-
mére két L7A2-es könnyű géppuska helyezhető el, de ez 
24 főre csökkenti a kétsoros ülésrenddel szállítható kato-
nák számát. Egy harmadik géppuska elhelyezése a lenyi-
tott rámpán lehetséges. A HC.3-as fejlett önvédelmi rend-
szerekkel van ellátva, ennek része egy MAWS (Missile 
ApproachWarner System) Sky Guardian 2000 radar-besu-
gárzásjelző, Hughes Danbury lézer-besugárzásjelző, hat 
Tracor ALE–47-es csaliszóró és DIRCM (Directional Infrared 
Counter Measures) elhárító rendszer. A Brit Királyi Haditen-
gerészet 44 darab Merlin HM.1-est rendelt, ebből 30-hoz 
kérte a CSP-t, további nyolcra pedig opciót kért, de végül 
anyagi okokból ettől elálltak. A királyi légierő eredetileg 22 
darab HC.3-ast rendelt, ám az iraki és afganisztáni misszi-
ók igényei miatt 2007-ben további hat gépet vettek át a 
leszállítás alatt álló dán AW101-esekből, ezen hat gép 

9. ábra. Az AW101-es nyitott tehertér-rámpával, fedélzetén 

lövész-deszanttal  (K.I.) 10. ábra. Raj erejű légimozgékony deszant beszállása az 

AugustaWestland AW101-es helikopterbe  (C. M.)
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HC.3A jelöléssel állt rendszerbe, és az ügylet részeként 
Nagy-Brittania hat AW101-est rendelt meg, amelyet Dáni-
ának adnak át cserébe.

A britek tapasztalatai alapvetően pozitívak a típussal 
kapcsolatban. Bár 2004-ben a HM1-eseknél egy baleset 
után a farokrotoragynál gyártási hibára bukkantak, ami 
miatt az összes típust több, mint fél évig a földre paran-
csolták, de 2005-től a hiba elhárítása után a repülések 
folytatódhattak, és azóta igen jó a megítélése mind a hajó-
zószemélyzet, mind a karbantartók részéről. Az AW101-
esek részt vettek és vesznek az iraki és afganisztáni műve-
letekben is. Az iraki bevetéssel kapcsolatban 2006-ban azt 
nyilatkozták, hogy a típus bevethetőségi rátája 89% volt, 
ami kiemelkedő érték.

2010-ben döntés született, hogy teljes körű nagyjavítás 
és átépítés után az összes RAF HC.3 és HC.3A helikoptert 
átadják a Royal Navy Fleet Air Arm alá tartozó Commando 
Helicopter Force részére, amelynek keretében a hajófedél-
zeti alkalmazásra is alkalmasak lesznek a gépek. Az átala-
kítás első körében csak a feltétlenül szükséges módosítá-
sokat, mint az összehajtható rotorok, illetve megerősített 
futómű hajtják végre, ezek a HC.3i jelölést kapják. A teljes 
nagyjavításon átesett, többek között légi utántöltés képes-
ségét is megkapó gépek jelölése HC.4 lesz. 

SH–101A / EH–101A / UH–101A / HH–101A 
(MMI / AMI AW101-ES) 

Az Olasz Haditengerészet eredetileg 16 gépet rendelt, 
amelyek leszállítása 2004-ben fejeződött be, illetve négy 
továbbira opciót kért, ebből eddig egyet váltott megrende-
lésre. Az eredeti 16 gépből nyolc ASW feladatkörű (Model 
110), amelyiknél harci rendszerek térnek el a brit HM.1-
esektől. Eliradar AN/APS–784-es radarrendszer került a 
gép hasa alá, az adatkezelő rendszer Alenia AN/AYK–204-
es, míg a merülő szonár Honeywell HELRAS Mod 2. típusú, 
az elektronikus hadviselést olasz gyártmányú rendszer látja 
el. A fegyverzet Whitehead Moto Fides A244/S torpedók-
ból, illetve Marte Mark 2-es hajó elleni rakétákból állhat. 
Négy gép légi előrejelző / irányító feladatkört lát el (céges 
típusjelölésük Model 112), ezen gépek sárkánya és főbb 
rendszerei megegyeznek az előbbi változattal, de az ASW 
és ASuW rendszerek helyett a egy nagy méretű Eliradar 
AEW–784-es radarrendszer került a gép hasa alá, a belső 
térbe pedig két konzol került, amelyeken a radar képét 
lehet megjeleníteni a kétfős kiszolgáló személyzet szá-
mára.

Négy gép pedig hagyományos szárazföldi szállítóheli-
kopter (Model 410), logisztikai feladatokra. További négy 
(úszóképes) tengeri kutató-mentő helikoptert rendeltek 
meg 2006-ban, illetve egy újabb ASW feladatkörű gépet 
hívtak le opcióból 2009-ben.

Az olasz légierő 12 db szárazföldi változatot rendelt ku-
tató-mentő/hadszíntéri kiemelő feladatkörre, a már elavult 
HH–3F helikopterek kiváltására.

2012-től a típusjelölést SH–101A-ra változtatták a szá-
razföldi többfeladatú, EH–101A-ra a légi előrejelző feladat-
körű, UH–101-re az ASW feladatkörű, és HH–101-re a légi-
erő kutató-mentő feladatkörű gépei esetében.

CF CH–149-ES CORMORAN

A típus első külső megrendelője Kanada volt, még 1987-
ben, amely egyfelől hajófedélzeti ASW feladatkörhöz, más-
felől a parti őrség számára kutató-mentő helikoptercseréről 

szólt. A szerződés szerint 33 db ASW, illetve 15 db SAR 
feladatkörű gépet szerelnek össze Kanadában, azonban 
1993-ban az új ottawai kormány felmondta a megállapo-
dást, noha kötbért kellett fizetniük emiatt. 1998-ban a ko-
rábbi gépek elöregedése miatt azonban a 15 db SAR gép 
beszerzését mégis megújították, viszont a teljes gyártás 
Európában maradt. A kész gépek átrepültek Kanadába és 
2002-től ott álltak rendszerbe. Kanada repteti legaktívabban 
AW101-eseket, náluk találhatóak a legtöbbet repült példá-
nyok a típusból. 2004-ben az ASW feladatkörű helikopter-
cserére indult tenderre benevezett az EH Industries, de a 
versenyben alul maradt a Sikorsky H–92-essel szemben.

RDAF AW101-ES

Dánia 2001-ben 8 db SAR és 6 db szállító változatot vásá-
rolt (mindkettő Model 512 céges jelölésű), ám ahogy emlí-
tettük, a szállító változatokat a brit légierő átvette, és he-
lyükre később új gépeket gyártottak. Ezek közül az utolsó 
2010 elején érkezett meg. A  dán gépek némileg eltérő 
avionikát és Star SAFIRE II. infravörös képalkotó kamerát 
kaptak az éjszakai repülés megkönnyítésére, továbbá egy 
Telephonics RDR–1600-as időjárásradart. 2008-ban egy 
tengelytöréses, szerencsés kimenetelű baleset után ko-
moly kritikát fogalmaztak meg a gépek műszaki állapota és 
a meglehetősen kedvezőtlen (mintegy 30%-os) bevethető-
ségi aránya miatt. A vizsgálatok szerint a helyzetért rész-
ben a dán légierő alulméretezett karbantartó kapacitása, 
részben a pótalkatrészek lassú leszállítása felelős. Az év 
végére a gyártó cég és a légierő orvosolta a felmerült prob-
lémákat, és a helyzet jelentősen javult. 

11. ábra. Az olasz légierő HH-101A Ceaser helikoptere(K.I.)

12. ábra. A Royal Navy Merlin HM.1-es helikoptere (K.I.) 
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FAP AW101-ES

Portugália 2005-ben 6 db SAR (Model 514), 2 db halászati 
felügyeletet ellátó (Model 515) és 4 db szárazföldi bázisú 
szállító (Model 516) változatot rendelt. A  dán gépekhez 
hasonlóan SAFIRE II. infravörös képalkotó berendezéssel 
látták el őket és ezen túl a törzs alá egy 360°-os látószögű 
Galileo APS–717-es kutató-időjárás radar került beépítésre. 

JMSDF CH–101-ES / MCH–101-ES

A Japán Önvédelmi Erők 2003-ban egyeztek meg az 
AugustaWestlanddal, hogy 14 db, a japán igényeknek 
megfelelően átalakított AW101-est rendelnek, amelyből 
három CH–101-es, tizenegy pedig MCH–101-es. Előbbiek 
antarktiszi logisztikai feladatot látnak el, utóbbiak pedig 
majd a haditengerészet kötelékében elsősorban aknamen-
tesítő feladatkörben fognak repülni. Az aknamentesítéshez 
az amerikai AN/ALQ–220 OASIS rendszert integrálják a tí-
pushoz, ám ennek munkálatai megcsúsztak, ezért csak 
2011-ben valósult meg, hogy az első MCH–101-es rend-
szerbe állt. A  megrendelt gépek közül az elsőt még az 
AugustaWestland gyártotta le, a többieket már a Kawasaki 
szerelte össze, és az alkatrészek mintegy 30%-a japán 
beszállítóktól érkezett. 

USMC US101-ES / VH–71-ES

Az Egyesült Államok elnökét (és más kiemelt fontosságú 
személyeket) szállító helikopterflottát az amerikai tenge-
részgyalogság üzemelteti, az egyre inkább kiöregedő 
VH–3D és VH–60-as géppark cseréjére a Sikorsky a H–92-
est, az AgustaWestland pedig a Lockheed–Martin céggel 
közösen az US101-est nevezte. A  győztes az AW101-es 
lett, de a fejlesztés folyamán újabb és újabb fedélzeti rend-
szereket, nagyobb hatótávolságot biztosító üzemanyag-
rendszert és komolyabb kommunikációs rendszerek be-
építését kérték, amely jelentős többletköltségeket és csú-
szást okoztak. 2009-ben a VH–71-es programot leállítot-
ták, a 9 elkészült gépet (ebből egyet az olasz haditengeré-
szettől lízingeltek), miután megfosztották őket a korábban 
felszerelt speciális rendszereiktől Kanada vásárolta meg. 
Az új tulajdonos legfeljebb négyet repülőképes állapotba 
hozva bővítené Cormorant flottáját, a többit pedig pótal-
katrészként használná fel.

VVIP VERZIÓ

A civil megrendelések elmaradását pótlandó külön változat 
készült kiemelt fontosságú személyek szállítására. A gépek 
utasterét kiemelt luxussal rendezték be, ugyanakkor ko-
moly kommunikációs és önvédelmi képességekkel ruház-
ták fel. Ebből a változatból Algéria, Szaúd-Arábia, Nigéria, 
Türkmenisztán, valamint India rendelt, azonban utóbbi egy 
2013-ban kipattant megvesztegetési botrány után vissza-
lépett a megrendeléstől.

ÖSSZEGZÉS

Az AW101-es kétségkívül egy igen modern és jó képessé-
gekkel rendelkező helikoptertípus. A gép viszonylag magas 
(szerződéstől és alváltozattól függően 21-27 millió amerikai 
dollár körüli) vételára ellenére azonban rendkívül piac-
képes.

1. táblázat. Műszaki adatok

Hosszúság (rotorral): 22,8 m

Magasság (rotorral): 6,63 m

Géptörzs hossza: 19,63 m

Hosszúság (összecsukott állapotban) 15,85 m

Főrotor átmérője: 18,6 m

Farokrotor átmérője: 4,0 m

Kabin hossza: 6,5 m

Kabin szélessége: 2,39 m

Kabin magassága: 1,82 m

Üres tömeg (Merlin HM.1): 10 500 kg

Üres tömeg (alap szállító változat): 8 910 kg

Üres tömeg (Merlin HC.3): 10 250 kg

Hasznos teher / üzemanyag tömege 
(HC.3):

4 350 kg

Maximális felszálló tömeg: 14 600 kg

Maximális repülési sebesség: 309 km/h

Utazósebesség: 278 km/h

Emelkedési sebesség tengerszinten: 10,2 m/s

Szolgálati repülési magasság: 4 575 m

Hatótávolság 
(standard üzemanyag-mennyiség): 

925 km

FORRÁSOK

http://www.targetlock.org.uk/eh101/;
http://www.vectorsite.net/avaw101.html;
http://www.flightglobal.com/;
http://www.airliners.net/aviation-forums/military/;
http://www.agustawestland.com/;
http://www.helis.com/Since80s/h_eh101.php;
http://theaviationist.com/2014/03/21/hh-101-first-flight/;
http://www.helis.com/database/model/228/.

13. ábra. AW101-es helikopter nyitott tehertér oldal-ajtóval  

(K.I.)
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A cikksorozat előző részei a Haditechnika 2009. évi 
5-6., valam int a 2010. évi 1. számokban jelentek meg. 

1995 őszén az Egyesült Államok képviselőháza jóváhagyta, 
hogy 13,1 milliárd dollárt fordítsanak az Alfa űrállomás 
megépítésére 2002-ig, annak végleges összeszereléséig – 
jelentette a Reuters. Az Alfa történetében először fordult 
elő, hogy a képviselőházban a szavazáson senki sem vok-
solt a tervezet ellen. Ez a lépés nyilván jelentősen befolyá-
solta az ESA, október 18–20. között, a franciaországi 
Toulouse-ban megtartott miniszteri konferenciáját, amely a 
nemzetközi űrállomás-programban való egységes európai 
részvételről döntött. A miniszterek végül abban állapodtak 
meg, hogy az ESA 1996 és 2004 között 3,9 milliárd dollár-
ral járul hozzá az Alfa űrállomás felépítéséhez, majd 2013-
ig további 2,9 milliárddal a működtetéséhez. Az összeg 
41%-át Németország, 27,6%-át Franciaország, 17%-át 
pedig Olaszország vállalta. A  fennmaradó részt a többi 
tagország között osztották meg.

Fontos döntés volt, hogy az ESA egy lakóhelyül és labo-
ratóriumként egyaránt szolgáló modullal, és az Ariane–V 
rakétával indítandó teherűrhajóval vesz részt a program-
ban. A  pénz előteremtése érdekében befagyasztották a 
tudományos űrprogramok költségvetését, és 12%-kal 
csökkentették az ESA alkalmazottainak létszámát.

1995. december 19-én Moszkvában bejelentették, hogy 
az Alfa első elemének, az FBG-nek a szerkezete egy nyo-
máspróba során megsérült. Az amerikai együttműködő 
partner, a Boeing szóvivője azonban elmondta, hogy a hiba 
kijavítása miatt nem kell elhalasztani az FGB modul indítá-
sát. Ugyanakkor az Aerospace Daily című lap értesülése 
szerint a modul sérülése súlyosabb volt annál, mint amit a 
közreműködők elismertek. A baleset az oroszok számára 
különösen kedvezőtlen időpontban következett be, hiszen 
éppen ezekben az időkben igyekeztek meggyőzni az ame-
rikaiakat arról, hogy a Mir űrállomáshoz az 1990-es évek 
közepén indított, tehát a legújabb modulokat – Szpektr és 
a Priroda – beépítsék az Alfába. Az elképzelés szerint az 
Alfa első részeként felbocsátott FGB-hez lehetne a két 
modult átszállítani, és csatlakoztatni. A műveletet az ame-
rikai űrrepülőgépekkel körülményesen lehetne végrehajta-
ni, mert a napelemszárnyakat be kellene csukni. Maradt a 
modulok saját hajtóműrendszerének felhasználásával tör-
ténő pályamódosítás. A javaslat végleges elutasítása egy-
úttal Oroszország büszkeségének, a Mir űrállomásnak a 
végét is jelentette. Tervezett élettartamát jóval meghalad-
va, 2001. március 23-án semmisült meg a Föld légkörében.

1997 februárjában Jurij Koptyev, az Orosz Űrkutatási 
Hivatal vezetője moszkvai sajtótájékoztatóján elismerte, 
hogy saját hibájukból 1997 novemberéről 1998 júniusára 
halasztották az FGB tervezett felbocsátását. Fő okként az 
elégtelen állami finanszírozást jelölte meg. Az orosz kor-
mány többszöri ígérete ellenére sem folyósította a szüksé-
ges költségvetési támogatást. Ez a késlekedés dühös rea-
gálásokat váltott ki az amerikai kongresszusban, hiszen az 
orosz modul nélkül nincs értelme pályára állítani a már el-
készült Unity amerikai modult sem, amelyet egy C–5-ös 
szállítógép vitt Huntsville-ből Cape Canaveral-ba, ahol a 
nagy szerelőcsarnokban újra teljes ellenőrzésen esett át.

Schuminszky 
Nándor A nevenincs Nemzetközi Űrállomás

Az ISS krónikája

IV. rész

32. ábra. Megérkezik az első elem, a Zarja. Kinyílnak a 

napelemszárnyak

33. ábra. Megérkezik a Unity, és a két modult összekapcsolják
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Az orosz késlekedés erősítette az ISS tervét érő bírálato-
kat mind a tengerentúlon, mind az öreg kontinensen. A ter-
mészettudósok fenntartásai szerint az űrállomásnak kevés 
gyakorlati haszna lesz, inkább politikai célokat szolgál és 
bizonyos ipari lobbik érdekeit követi. A  legtöbb kritika az 
űrváros költségvetését érte. A kiadások túllépték a terve-
zettet, amit a menetrend csúszása tovább fog növelni, 
szakértői becslések szerint legalább 3 milliárd dollárral. Az 
előkészületek előrehaladtával az Egyesült Államok állta a 
költségek 80%-át, Oroszország részaránya kb. 10% körül 
volt. John McCain szenátor – a 2008-as republikánus el-
nökjelölt – a kereskedelmi bizottság elnöke, a The Wall 
Street Journal című lapnak arról panaszkodott, hogy a 
beruházás kicsúszott a törvényhozás ellenőrzése alól, s 
kijelentette: ha másként nem megy, a takarékosság jegyé-
ben módosítani kell a tervet.

A féléves késés további bonyodalmakat idézett elő az 
amerikai–orosz űregyüttműködésben: vita robbant ki az 
első személyzet összetételét illetően. Mivel az űrállomás 
túlnyomórészt amerikai pénzen épült, a NASA ragaszko-
dott ahhoz, hogy az első személyzet parancsnoka William 
Shepherd amerikai űrhajós legyen, annak ellenére, hogy a 
háromtagú személyzetben két orosz űrhajós kapott helyet. 
Ez nem tetszett az oroszoknak, akik arra hivatkoztak, hogy 
az űrhajósok túlnyomórészt orosz űrtechnikával dolgoznak 
majd. A  vita odáig fajult, hogy a kijelölt orosz űrhajósok 
egyike, Anatolij Szolovjov visszalépett, mert nem akart 
amerikai parancsnok alatt szolgálni. A NASA hajthatatlan-
nak bizonyult, és végül az oroszok – kellő pénzforrás híján 

– kénytelenek voltak engedni. Szergej Krikaljov és Jurij 
Gidzenko ilyen feltétellel is, azaz amerikai parancsnokság 
alatt is vállalta az űrrepülést.

1997 őszére elkészült az első nyolc, 264 kW összteljesít-
ményű napelemtábla, amelyeket a Lockheed Martin kipró-
bált. A 33 m-es napelemtáblákat természetesen összecsu-
kott állapotban viszik fel az űrrepülőgép rakterében.

Végül a moszkvai Hrunyicsev gépgyárban elkészült az 
FGB-modul, a nemzetközi űrállomás első egysége, ame-
lyet 1998. január 17-én adtak át. A 222 millió dollárba ke-
rülő egységet 1998 februárjában vasúton szállították Baj-
konurba. A  júniusi startot azonban mintegy tíz héttel ké-
sőbbre halasztották az orosz Enyergija cégnél fejlesztett 
Service Modul, és a Boeing cégnél készített amerikai kuta-
tómodul késése miatt. A pillanatnyi tervek szerinti indítások 
– FGB 1998. augusztus 25., Node–1-es szeptember 17. – 
azonban csak az év vége felé valósultak meg.

36. ábra. A Zvezda modul csak két héttel a start után 

kapcsolódott a Zarjához 

37. ábra. Az STS–106-os személyzete utánpótlást szállít, 

és előkészíti az ISS-t a további szerelésekre

34. ábra. Űrsétákkal megkezdődnek a külső szerelési 

munkálatok

35. ábra. Az STS–101-es személyzete előkészíti az űrállomást 

a Zvezda érkezésére
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ISS, MINEK NEVEZZELEK?

Nem született megállapodás a programban résztvevő or-
szágok részéről a nemzetközi űrállomás elnevezésére az 
általános ISS helyett. Az ideiglenesen, de világszerte hasz-
nált Alfát hivatalosan soha sem fogadták el. Az egységek 
alkalmazott rövidítése túl szakmainak bizonyult, és semmit 
sem jelzett a nagyközönség számára. A  NASA-nak épp 
elég gondja volt az építési késedelmekkel, az egyre növek-
vő költségekkel, ám mindezek tetejébe az űrállomás elne-
vezése is problémát jelentett. A Nemzetközi Űrállomás (In-
ternational Space Station, rövidítve ISS) a lehető legszára-
zabb és legfantáziátlanabb, bár kétségtelenül a legigazabb 

név, csakhogy ők valódi nevet akartak az űrhajósokkal 
együtt. A névadás azonban nem bizonyult könnyű feladat-
nak, főképp azért nem, mert 16 ország vett részt a vállal-
kozásban, és ezért egyeztetni kellett. Az oroszoknak külön 
problémát okozott az Alfa név, mert az egyfajta kezdetre, a 
görög abc első betűje elsőségre utal, márpedig nekik már 
1971-ben volt űrállomásuk, a Szaljut–1.

Kiestek a híres felfedezők vagy történelmi alakok a lehet-
séges névadók köréből, hiszen ők általában egyetlen nem-
zet kiválóságai. A japánok – kulturális okból – ellenezték a 
személyről történő elnevezést, ők inkább a természetből, a 
virágoktól szeretnek kölcsönözni névadókat.

Az űrprogram alkalmazottai több száz javaslattal rukkol-
tak elő, a NASA 1998-ban ötre szűkítette a keretet. Maradt 
az Alfa, Alliance (Szövetség), Aurora, Sigma és a Unity 
(Egység). Döntés mindmáig nem született, bár voltak idő-
szakok, amikor a szolgálatot teljesítő űrhajósok az Alfa el-
nevezést használták. Az amerikai Node–1-es modul felbo-
csátásával tovább csökkent a lehetséges elnevezések 
száma: ez ugyanis a Unity nevet kapta.

LERAKJÁK AZ ISS „ALAPKÖVÉT”

1998. november 20-án reggel magyar idő szerint 7:40-kor 
a bajkonuri űrrepülőtérről magasba emelkedett az a Proton 
hordozórakéta, amely az ISS első elemét 390 km magas 
Föld körüli pályára állította. Két héttel később, december 
4-én a floridai Cape Canaveral-ről indult 12 napos útjára az 
Endeavour űrrepülőgép, rakodóterében a Nemzetközi Űrál-
lomás második, Unity nevű moduljával. Az öt amerikai űr-
hajós, Robert Cabana parancsnok, Frederick Sturckow 
pilóta, valamint Nancy Currie, Jerry Ross, James Newman 
küldetés-szakemberek mellett az orosz Szergej Krikaljov 
volt a felelőse a két szerkezeti elem összekapcsolásának.

38. ábra. Megérkeznek a Z1/PMA–1-es és –2-es adapterek a 

Unity-hez

39. ábra. Megérkezik a kétrészes P6 jelű rácstartó, amire 

felkerül az első pár napelemtábla

40. ábra. A Unity egyik PMA egységét áthelyezik, hogy a 

megérkező Destiny modul hozzákapcsolódhasson
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A személyzet először a robotkarral kiemelte a Unityt az 
űrrepülőgép rakteréből, és azt az 1. adapter mögé kap-
csolta. Ezután az Endeavour addig manőverezett, amíg a 
Zarja pontosan a raktere „felett” lebegett. Ezután a robot-
karral megragadták a Zarját, lehúzták, és összekapcsolták 
az 1. adapterrel.

Ezt követően Ross és Newman három hosszú űrséta 
keretében elhelyezte az áramvezetékeket és az adatátvite-
li kábeleket a Unity, annak két adaptere és a Zarja modul 
között. A két űrhajós a több óráig tartó munka elvégzésére 
minden nap kiment az űrbe, a Zarja és a Unity egymáshoz 
kapcsolását követően.

1999 májusától folytatódott volna az orbitális építkezés. 
A  legfontosabb, de egyben legkritikusabb lépés az orosz 
lakómodul (Service Modul) júliusra tervezett pályára állítása 
volt. Sajnálatos módon azonban az oroszok továbbra is 
jelentős késésben maradtak, ezért az űrállomás bővítése 
lényegében leállt. Az év folyamán csak egyetlen karbantar-
tó látogatás következett az STS–96 Discovery űrrepülő-
géppel.

ÉPÍTKEZÉS 2000–2003 KÖZÖTT

2000-ben az Atlantis űrrepülőgép „vállalta” a májusi (STS–
101-es), majd a szeptemberi (STS–106-os) karbantartó 
repülést. Közben, július 12-én – kétéves csúszással – elin-
dulhatott a Zvezda lakómodul, ami két hét tesztrepülés 
után összekapcsolódott a már fenn lévő két egységgel. 
Még abban az évben feljuttatták a Z1-es rácselemet is 
(STS–92 Discovery). November 2-án érkezett meg az űrál-
lomásra az első személyzet, William Shepherd, Jurij 
Gidzenko és Szergej Krikaljov személyében (Szojuz TM–
31-es). Az év utolsó űrrepülésén, az STS–97 Endeavour 
űrhajósai a Z1-es rácselemhez rögzítették a P6-os rácstar-
tót, amelyre rákerült az első pár napelemtábla.

2001 februárjában (STS–98 Atlantis) kapcsolták az első 
kutatómodult, az amerikai Destinyt az űrállomáshoz, majd 
ezt követte márciusban az STS–102 Discovery utánpótlást 
szállító repülése. Áprilisban a kanadai robotkar következett 
az STS–100 Endeavourral. Júliusban az STS–104 Atlantis 
űrhajósai a Unity modulhoz kapcsolták az amerikai Quest 
zsilipmodult, amely a későbbi amerikai űrséták kiinduló 
bázisául szolgált. Szeptemberben az egyre fejlődő űrállo-
másra az STS–105 Discovery szállított utánpótlást. Még 
ugyanebben a hónapban Szojuz hordozórakétával indítot-
ták az orosz Pirsz zsilipmodult, amely a Zvezda modulhoz 
kapcsolódva biztosította az orosz űrséták lebonyolítását. 
Az év utolsó űrrepülésén az STS–108 Endeavour szállított 
utánpótlást és különféle berendezéseket az űrállomásra.

42. ábra. Megérkezik a Quest nevű amerikai légzsilip

41. ábra. Az áthelyezett PMA egységet a Destiny szabad 

végére helyezik, és felszerelik a Canadarm–2-es robotkart

43. ábra. Megérkezik az orosz Pirsz légzsilip

44. ábra. Megérkezik az S0 jelű rácstartó, amelyet a Destiny 

modulhoz rögzítenek. Szintén megérkezik a Mobile 

Transporter, amely extra mobilitást ad a Canadarm 2-esnek
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2002 márciusában kezdődött el a rácsszerkezet építése 
az STS–110 Atlantis űrhajósai révén: a központi S0 rácstar-
tót rögzítették a Destiny modulhoz. Az S0-ás rácson kapott 
helyet a Mobile Transporter (MT) sínautó, amely a rácsszer-
kezeten hosszában képes haladni. Júniusban az STS–111 
Endeavour utánpótlást szállító repülése következett. Az 
űrhajósok a robotkar alapjául szolgáló MBS elemet rögzí-
tették a sínautóra. Októberben az STS–112 Atlantis űrhajó-
sai az S1-es elemet, majd az STS–113 Endeavour űrhajó-
sai a P1-es elemet csatlakoztatták az űrállomáshoz.

FORRÁSOK

Technika, 1987. május;
Természet Világa, 1999. április;
Boeing háttéranyagok;
Űrkaleidoszkóp tematikus számai;
NASA-kiadványok;
NASDA-kiadványok;
Űrvilág – www.urvilag.hu.

2. táblázat. Lakható egységek

Modulnév Jel
Gyártmány 

eredete 
Start Felhasználás

Zarja FGB orosz 1998. november 20.
Kiszolgáló modul (áramellátás, pályamódosítás, 
raktározás)

Unity Node–1 amerikai 1998. december 3. Összekötő modul

Zvezda SM orosz 2000. július 12. Első lakómodul

Destiny US.Lab amerikai 2001. február 7. Kutatómodul

Quest JAM amerikai 2001. július 12. Zsilipkamra

Pirsz DC-1 orosz 2001. szeptember 15.
Dokkoló modul, zsilipkamra. Tervezett leválasztás 
2011-ben, az MLM modul érkezése előtt.

Harmony Node–2 európai 2007. október 23. Összekötő modul

Columbus COF európai 2008. február 7. Kutatómodul

Kibo–ELM JLP japán 2008. március 11. Tároló modul

Kibo–PM JPM japán 2008. május 31. Kutatómodul

Mini Research 
Module–2

MRM–2 
(ex DC–2)

orosz 2009. november 10. Dokkoló modul, zsilipkamra.

Tranquility Node–3 európai 2010. február 8. Összekötő modul

Cupola CUP európai 2010. február 8. Megfigyelő modul

Mini Research 
Module–1

MRM–1 
(ex DCM)

orosz 2010. május 14. Dokkoló modul
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A JÁRMŰVIZSGÁLATOK [10 ÉS 11]

Az ún. katonai alkalmassági vizsgálatok (KAV) haditechni-
kai ellenőrző vizsgálati (HAEV) részét a HM FLÜ megrende-
lésére a TÜV NORD-KTI Kft. hajtotta végre  2009–2010-
ben. A  vizsgálatok helyszínei a TÜV telephelye mellett 
alapvetően a Rába écsi próbapályája (Rábaring) volt.

A végrehajtott vizsgálatok az alábbiak voltak:
– a jármű azonosítása;
– stabilitási vizsgálatok, tömegközéppont meghatározá-

sa (AVTP 03-160W);
– körpályás mérés (ISO 4138);
– kettős sávváltás az ISO TR 3888 sz. ajánlás alapján;
– emelkedők, oldallejtők (AVTP 03-90) hossz- és ke-

resztirányú emelkedőkön, ill. a legnagyobb leküzdhető 
emelkedő;

Gerlei István
Major Balázs A Rába Jármű Kft. UNIMOG U5000-es 

bázisán kialakított védett 
sebesültszállító katonai járműve II. rész

16. ábra. Statikus billentés (max. 26–27°)

17. a)–b) ábra. Dinamikus vizsgálat 20°-os oldaldőlésnél

18. ábra. Vizsgálat 30°-os emelkedőn

a) b)
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5. táblázat. Járműtechnikai adatok

Megnevezés
Mérték-

egység
Adat

Motor

Típus MB OM 924 LA, 924.916 típusváltozat, 4 ütemű
Hengerek száma [db] 4
Hengerek elrendezése álló, soros
Lökettérfogat [cm3] 4800
Tüzelőanyag dízel
Befecskendezés közvetlen
Teljesítmény [kW] 160 (2200 1/min fordulaton)
Nyomaték [Nm] 810 (1200–1600 1/min fordulaton)
Alapjárat [1/min] 720
Fordulatszám-szabályozás elektronikus

Hűtés
zárt, kényszer átáramoltatású, víz-/töltőlevegő-hűtő, 
2 db Visco ventilátor ékszíjhajtással

Hidegindítás [°C] –32 °C-ig
Tengelykapcsoló

Működtetés hidraulikus, egytárcsás száraz
Utánállítás automatikus
Sebességváltó (integrált osztóművel)

Típus UG 100–8/9,57–0,74 GPA, olajhűtővel
Jelleg mechanikus 8 + 6 fokozatú, szinkronizált
Futómű

Mellső tengely
kormányzott, kapcsolható hajtású portál első tengely, kereszt-
lengőkarral, tolócsővel, differenciálzárral és kerékhajtással

Mellső tengely típusa MB 737.221

Hátsó tengely
állandó hajtású portál tengely, kereszt-lengőkarral, tolócsővel, 
differenciálzárral és kerékhajtással

Hátsó tengely típusa MB 747.221
Rugózás, lengéscsillapítás elöl, hátul csavarrugók és lengéscsillapítók
Stabilizátor első és hátsó tengelyen
Kormányzás

Kormánymű ZF 8095 Servocom, hidraulikus rásegítésű szervokormány
Fordulókör átmérő [m] 14,4
Fékrendszer

Üzemi fék
kétkörös, pneumatikus/hidraulikus légfék, mindkét tengelyen 
tárcsafékkel

Rögzítő fék 4 kerékre ható, rugóerőtárolós
Pótkocsi fék kétvezetékes
ABS 4-csatornás, terepen kikapcsolható
Motorfék 2-fokozatú, kezelés a kormányoszlop kombinált kapcsolójával
Elektromos rendszer

Feszültség [V] 24, (kétvezetékes)
Generátor háromfázisú, 2800 W, 28 V/100 A
Indító motor teljesítmény [kW] 4
Akkumulátor 2 × 12 V/125 Ah

Járműirányítási rendszer
elektronikus, diagnosztikai csatlakozó felülettel és jármű 
diagnosztikával

Külső indító csatlakozó STANAG 4074 szerinti 2-es típus

Álcafény
STANAG 4381 szerint (elöl: 2 db fényszóró, hátul: 2 db fék, 
2 db szélességi méretjelző, konvojlámpa, vörös fény a felépítményben)
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– billentéses stabilitás vizsgálat.
– Megbízhatósági vizsgálatok:

• redőny utak;
• szinusz, eltolt szinusz pályák;
• belga út;
• ferde ékbordák.

– lépcsőmászó képesség;
– átkelés gázlón (leszerelt csörlővel 800 mm, csörlővel 

600 mm);
– kezelhetőségi vizsgálatok (pl.: csörlő vonóerő, munka-

védelem, stb.);
– hidegindítás (AVTP 03-130).
A vizsgálatoknál megfelelő pontosságú mérőeszközök-

kel a szükséges mérések (méretek, tömegek, lejtő-, ill. 
dőlési szögek, kerékterhelések, oldalgyorsulások, stb.) 
végrehajtásra kerültek. A  vizsgálati eredmények pedig a 
hivatkozott jelentésben megfelelő diagramokkal, ill. szöve-
gesen kiértékelésre kerültek.

A haditechnikai vizsgálatokat a csapatpróba követte. 
A komplett jármű csapatpróbáját az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár (MH 5. BILDD) hajtotta végre. A vizsgálatok 
alapvetően megfelelő eredményeket adtak, ill. azok az ész-
revételek, amelyek felmerültek a vizsgálatok során kijaví-
tásra kerültek. A csapatpróba záró jegyzőkönyvében [12] 
foglaltak szerint a csapatpróba bizottság tagjai egyhangú-
an rendszeresítésre javasolták az eszközt.

Az ismertetett védett, sebesültszállító jármű részt vett az 
MH PRT–10 missziós felkészítésben és Afganisztánban is 
járt (23. ábra).

IRODALOMJEGYZÉK (FORRÁSANYAGOK)

[10]: A-8930/09/06 TÜV NORD számú Vizsgálati jelentés;
[11]:  STANAG 4357 Allied Vehicle Testing Publications (AVTP) 

Szövetségi Járművizsgálati Kiadványok (SzJVK);
[12]: Jegyzőkönyv (Nytsz: 227-96/2011 MH 5. BILDD).

19. ábra. Körpályás vizsgálat

22. ábra. Ékbordás pálya vizsgálatok

20. a)–b) ábra. Lépcsőmászó képesség-vizsgálatok 

23. ábra. Az oszlopba besoroló jármű az U5000-res sebesültszállító

21. ábra. Szinusz pályás vizsgálatok

a)

b)
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A GYÁRTÁS ADATAI ÉS A RÉSZTVEVŐ CÉGEK

Már 1942 novemberében a csapatokhoz került az RSO 
első 76 példánya. 1942 decemberétől havonta 1000 pél-
dány került kiszállításra. Ez a darabszám természetesen 
még nem volt jelentős, de a következő hónapban már 1378 
darab készült el. Ezt a mennyiséget a sokoldalú felhaszná-
lást figyelembe véve, 1943-ban havi 2000 darabra kívánták 
növelni. A cég 1943 febru árjától valóban havi 2000 db 
RSO-t tudott leszállítani, a gyártás ütemét mégis tovább 
kellett fokozni. 

A tervezett RSO gyártási darabszám eléréséhez a Steyr 
művek kapacitása nem volt elégséges. Így a gyártásba már 

1942-ben bekapcsolódtak az Auto–Union (Wanderer), va-
lamint a szintén osztrák Gräf&Stift, illetve a Klöckner–Hum-
boldt–Deutz gyárak. A tervezett havi darabszám azonban e 
gyárak együttműködése ellenére sem mindig teljesült. 
Ennek több oka is volt, mindenekelőtt az állandónak ne-
vezhető nyersanyag- és munkaerőhiány, valamint a gyártó-
helyeket ért légitámadások. Minthogy a szükséges rész-
egységek bizonyos hányadát beszállítók biztosították, az 
azoknál felmerülő akadály is lassította a kiszállítást. 1943-
tól az Uhri Testvérek Autokarosszéria- és Járműgyára, és 
végül 1944-től a Magirus is bekapcsolódott a termelésbe (a 
dízelmotoros változattal). 

Finta László
Sárhidai Gyula

Az RSO tüzérségi vontató 
és gyártásának magyar 
vonatkozásai II. rész

15. ábra. Más, német és osztrák gyártók egyszerű, trapezoid 

alakú, szögletes, ponyvatetős fülkével szerelték fel az 

RSO-kat. Jól láthatóak a rakodótér oldalán a „hótalpak”
14. ábra. 7,5 cm-es Pak 40 vontatása zártfülkés RSO-val, a 

platón a löveg kezelőszemélyzete

13. ábra. Az Uhri gyárban 1942-ben 

elkészített első sorozat 13 db RSO 

vontatófülkéje, illetve az előtte 

megrendelt 1+3 darabból még 

legalább egy fülke látható a fotón
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1942–1945 között dokumentáltan 26 480, összességé-
ben (a csak részben elkészült és a háború után összesze-
relt példányokat is számba véve) mintegy 29 000 példány-
ban gyártották az RSO lánctalpas vontatót és változatait. 
A  fajlagosan kis tömegű, kisméretű RSO vontató – és a 
páncéltörő-löveghordozó változat – alkalmazására az ejtő-
ernyős (Fallschirmjäger) és valószínűleg a légi szállítású 
(Luftlande) alakulatoknál is sor került (lásd: 21. ábra). [7.]

A STEYR RSO TYP 470/01 TÍPUSÚ ZÁRT VEZETŐFÜLKÉK 
GYÁRTÁSA AZ UHRI CÉGNÉL

A jelentős mennyiségű megrendelésre való tekintettel 1942-
től szükségessé vált a magyar Uhri cég bevonása is az RSO-
gyártásba. Az RSO kocsihoz alkalmazott vezetőfülke kiviteli 
terveit 1942 júniusában rajzolták meg 1:1 léptékben, amint 
az – Uhri Testvérek cég dokumentumai között elfekvő – né-
hány részletrajz dátumozásából megtudható.2

Az Uhri-iratok között fennmaradtak e tárgyban folytatott 
tárgyalások és levelezések német nyelvű iratai. Az első irat 
egy 1942. július 17-i keltezésű „Aktenvermerk” (ismertető) 
című tárgyalási emlékeztető. Az Uhri cégtől kiküldött 

Weiser József, az ajánlati osztály vezetője, valamint a Gräf–
Stiftet képviselő Kadi és Roczak urak, a Steyr céget képvi-
selő Windberger igazgató, Hörl főmérnök és Hausleiter 
urak által folytatott megbeszélések eredményeit ebben a 
dokumentumban rögzítették. E hivatalos irat keltezése, 
valamint az átadott tervek dátumozása bizonyítja, hogy a 
Steyr gyár a fejlesztés kezdetétől bevonta az Uhri céget a 
vezetőfülkék gyártásába. 

Az átadott tervek:
• 472.013.24/25 rajzszámú Vorderteil oben und unten 

(elülső rész felül és alul), 1942. 06. 22. dátumú rajzok, 
• 472.012.06. Mittelstück, (középső elem) 1942.04.16. 

dátumú rajz, továbbá
• 472.012.41. Armaturenblech (szerelvénylemez) 

1942.06.12. dátumú rajzok, továbbá
• 472.013.19. Rückwand (hátfal) 1942.05.20. dátumú 

rajzok.  
Az emlékezetőt kiegészítette, a Steyr–Daimler–Puch 

AG.-tól kapott Absrift („felirat”) című irat, amelyben megha-
tározzák a gyártandó vezetőfülkék darabszámait és azok 
ütemezését. 

17. ábra. A jobb oldali ülés ággyá alakítva

18. ábra. Valószínűsíthető, hogy a képen bemutatott, 

Sinsheim német autótechnikai múzeumban őrzött RSO az 

Uhri Testvéreknél gyártott fülkével van felszerelve16. ábra. Az Uhri cégnél gyártott RSO fülke. Látható a 

ponthegesztés

2. táblázat. RSO gyártási adatok1

Gyártó cég
Típus-

változat

Gyártás 

időpontja
Mennyiség

Steyr RSO/01 1942–43 2 600 db

Gräf & Stift RSO/01 1942–44 4 500 db

Auto–Union (Wanderer) RSO/01 1942–43 5 610 db

Klöckner–Deutz RSO/03 1943–45 650 db

Klöckner–Deutz–Magirus RSO/01 1944–45 13 120 db

1945. május 9-ig 26 480 db

A háború utáni gyártás* RS 1500 1946–47 1 500 db

Összesen 27 980**db

**  A Magirus cég 1946–47-ben Erdei vontató RS 1500 típusjellel kb. 1500 db 
járművet gyártott le Deutz dízelmotorral a mezőgazdaság és az erdésze-
tek részére

** A legújabb adatok szerint az össztermelés 28 869 példány.
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A kérésük szerint, a mintadarabok jóváhagyását követő-
en az Uhri cégnek:

• 100 darabot augusztus végéig a Gräf&Stift Wien–
Lising cégnek,

• 100 darabot szeptemberben a Gräf&Stift Wien–Lising 
cégnek,

• 100 darabot szeptemberben a Steyr cégnek,
• 100 darabot októberben a Gräf&Stift Wien–Lising cég-

nek,
• 100 darabot októberben a Steyr cégnek kellene leszál-

lítani.
Az Uhri cégnél a favázas, fémburkolatú, tehát vegyes 

építésű RSO vezetőfülkéket ajtók és ablakok nélkül kellett 
elkészíteni. A  munka kiadását a Steyr–Daimler–Puch 
Művek Magyar Kereskedelmi Rt. részéről a Puch család 
magyar ágából származó Puch János intézte, ugyanakkor 
a munka elvállalásához ki kellett kérni a Honvédelmi Mi-
nisztérium illetékes 17/b. osztályának hozzájárulását, mivel 
ez érintette a Magyarország és Németország között létre-
jött gazdasági megállapodást, amelyben Németország 
vállalta, hogy a megállapodásban rögzített arányok szerint 
szállít járműveket az innen szállított acélötvözőkért, termé-
nyekért és élelmiszerekért. (Az 1944. év végéig található 
dokumentumok tanúsítják, hogy Németország folyamato-
san késve, vagy sehogy sem szállította le az ellentételeket.)

Az emlékeztetőben írottakat az Uhri cég a július 20-án 
kelt, szintén német nyelvű levelében igazolta vissza. 
A  Steyr cég válasza nem maradt fenn, de az Uhriak au-
gusztus 17-én kelt levelükben arról tájékoztatták a megren-
delőt, hogy a Honvédelmi Minisztérium július 20-i 104.162/
eln.17.b. számú levélben hozzájárult ahhoz, hogy a szállí-
tást a Lieferung Wehrmachts-auftragnummer (Wehrmacht 
szerződésszám szállítása) RSO EA ROM I RUE /WUG/ 

ROEM 7B 218–2512/42 számon teljesítsék. A levelek sze-
rint: az Uhri cég vállalta, hogy üvegezés nélkül legyártja a 
vegyes felépítésű, keményfából készített vázra szerelt le-
mezburkolatú, zárt vezetőfülkéket az RSO típusú zárt gép-
járművekhez.

Az ajánlatuk szerint:
• 1 mintapéldányt gyártanak 1272.- aP darabáron, ami-

ért a rendelő 164.197 kurzussal átszámítottan, 795 RM-et 
fizet. 

• 3 további darabot gyártanak 1053.30 aP darabáron, 
amiért a megrendelő 658.50 RM-et fizet. 

• 13 további példányt szállít 717.60 aP darabáron, ami-
ért a vevő példányonként 448.50 RM-et fizet.

• 500 darabot szállít a vezetőfülkéből 1942 évben dara-
bonként 624.- aranypengő áron, átszámítva 390.- RM-
ért.3

19. ábra. A kezelőszervek az RSO fülkében

20. ábra. Az RSO vontató alvázának felhasználásával 

kialakított 7,5 cm-es páncéltörőágyú-hordozó változat

21. ábra. A Steyr RSO Typ 470 típusú lánctalpas vontató 

elrendezési rajza a német 1. ejtőernyős hadosztály jelzésével
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A Steyr cég rendelésére – a megkapott tervek szerint – 
az Uhri gyár mérnökei megrajzolták a fülkék saját, Uhri-
változatát. Miután a finom acéllemezekből nemcsak Né-
metországban, hanem hazánkban is hiány volt, ezért a 
fülke vázszerkezetét acél helyett fára módosították, csak a 
két ajtó készült továbbra is acélból a Steyr gyárban. A ren-
delés-nyilvántartás szerint, a cég teljesítette az első három 
rendelést.4

A megrendelő elfogadta a mintadarabokat, mert azt kö-
vetően az Uhri gyárban hozzáfogtak a fülkék sorozatgyár-
tásához, amihez elkészítették a fülke sablonjait, az össze-
állítást segítő vázkereteket, mivel a csereszabatosság 
miatt követelmény volt a fülke két ajtajának illesztése, to-
vábbá a szélvédők miatt a méret- és alakpontossága. 

Mivel az Uhri cég nem rendelkezett nagy asztalméretű, 
mélyhúzásra alkalmas sajtológéppel, ezért – az átadott 

rajzok alapján – kézzel alakították ki a lemezburkolatokat. 
Majd e részekből hegesztéssel állították elő a burkolatokat, 
amint az látható a kiszállításra előkészített 13 db vezetőfül-
két mutató 13. ábra első darabjának lemezfelületein. A 22. 
ábrán – ahol a sajtolással készült próbaajtókat két munkás 
illeszti be a kész fülke zsanérjaira, és próbálja ki a zár mű-
ködését – szintén látható a ponthegesztés. (Megjegyzés: 
érdekesség, hogy a szellőző az eredeti változat fényszóró-
inak helyére került!)

Az Uhri cégtől a Steyr–Daimler–Puch A.G.-nak 1942. ok-
tóber 6-i keltezésű, német nyelven írott levelében egy tájé-
koztató olvasható, amiben zsanéros és rugóval ellátott 2 
db szellőzőklappnira 30.40 pengős, azaz 19 RM áron tettek 
szállítási ajánlatot. Amit a rendelő – a nem talált levelében 
– elfogadott, mivel a rendelés-nyilvántartás szerint: azok-
ból 10 darabos mennyiségben 1942. december 28-án 
megkezdték a szállítást, összesen 40 darabot adtak át a 
megrendelőnek december 30-ig. 

Az 1. ábrán ismertetett korai RSO vontató homlokfalán 
még nem látható az a szellőzőklappni, amivel a Steyr cég 
a szállítást megrendelte, és amelynek kialakítása a fülke 
homlokfalán látható a 23. ábrán.

A rendelés iratai között a szerző rendelkezésére állnak a 
kiszállítási kimutatások, amelyekből összeállítható, hogy az 

25. ábra. RSO vontató, 10,5 cm-es „Göring” tarackkal

23. ábra. A német haderőnél szolgálatba állított egyik RSO. 

A homlokfalon látható – a fülke szellőzését biztosító – 2 db 

szellőzőklappni

22. ábra. Az Uhri cég két munkása próbára helyezi be az 

ajtókeretbe a kész ajtót

24. ábra. Az Uhri cégnél kiállított vámnyilatkozat, amelyben 

az Uhri cég 10 db vezetőfülke kiszállításáról rendelkezett a 

bécsi Gräf&Stift gyárnak
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RSO fülkékből mikor, mennyit adtak át kiszállításra. A 24. 
ábrán az 1942. november 9-i kiszállítási vámnyilatkozat 
másolata látható. 

A fennmaradt dokumentumokból megtudható, hogy a 
vezetőfülkéket a Gräf&Stift gyár Wien–Liesing címére küld-
ték, azaz az RSO járművek egyik gyártó telepére. 

A gyár szerkesztett egy összefoglaló táblázatot a rendel-
vényekből, ennek adatsoraiból készült a 3. táblázat. Ebből 
kitűnik, hogy a fülkékből ebben az évben összesen 807 
darabot gyártottak, azaz a vállalt 500 darabos szériánál, 
valamint a 13 elsőként gyártott példánynál 294 darabbal 
többet. A  kiszállított 807 db vezetőfülke számlázott ára: 
299  164 RM, azaz 492  960 aranypengő, míg ebben az 
évben szintén kiszállított 40 db szellőzőklappni ára: 76 RM, 
azaz 121,6 aranypengő volt. 

Érdemes megvizsgálni, hogy a sajtolási technológiára 
tervezett, de az Uhri cég üzemének lakatosai által kézmű-
ves módon gyártott fülkékkel milyen hatékonyságot értek 
el. A  nyilvántartási lapokból megállapítható, hogy az évi 
gyártás idején – a VIII. 25-én kezdett, majd XII. 30-án befe-
jezett – időszak alatt összesen: 105 munkanapot fordítot-
tak e munkafolyamatra, amiből 18 nap 6 munkaórás mun-
kanap volt.

3. táblázat. Az 1942. évben az Uhri cégnél gyártott vezetőfülkék és szellőzőklappnik kiszállítási statisztikája a bécsi Gräf&Stift 

cégnek, havi bontásban 

26. ábra. A vontató rakterén elfért a lőszerkészlet és a 

kezelőszemélyzet is

27. ábra. RSO jármű ágyút vontat a keleti hadszíntéren

28. ábra. A 7,5 cm-es páncéltörőágyú-hordozó változat, a 

závárzat felől
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Az Uhri cég 1943. jan. 26-án levélben fordult a nagymél-
tóságú Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium 17.b. osz-
tályához, egyben az Ipari Minisztérium XVII./b. osztályához, 
azaz a hadianyaggyártással kapcsolatos összes ügyek in-
tézésére feljogosított hivatalhoz. A  cég levelében a Steyr 
RSO fülkék gyártásában elért eredményeivel is indokolja a 
tervezett karosszériagyár építésére kért állami hitelre elő-
terjesztett kérelmüket. A levélben írottakat idézve: „Példa-
ként felemlítjük, hogy a Steyr–Daimler–Puch A.G. német–
országi cégnek vállaltunk havi 100 db vezetőfülke készíté-
sét, amelyen a meginduláskor kb. 60 szakmunkás dolgo-
zott, jelenleg azonban már csak 10 szakmunkás dolgozik 
ezen a munkán kb. 90 segédmunkással, a darabszámot 
pedig havi 300 db-ra emeltük fel, a megfelelő berendezé-
sek, szerszámok és készülékekkel és folyamatos gyártás-
sal.”

A háború későbbi szakaszában a hazai salgótarjáni acél-
gyártás (Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt.) sem volt 
képes a szükségleteket kielégíteni. Az Uhri gyár is sok al-
kalommal hivatkozott a szállítási késedelme bejelentése-
kor, erre az okra. (Ugyanakkor 1943–44-ben még feltéte-
lezhetően további RSO fülkék legyártására kerülhetett sor 
az Uhri cégnél, ám ezek számának pontosítása még továb-
bi kutatásokat igényel. – Szerk.)

AZ RSO ALKALMAZÁSA A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN

A Magyar Királyi Honvédség a tengelyhatalmak számára 
egyre nehezebbé váló 1944. év során több RSO típusjelzé-
sű lánctalpas vontatót kapott a német haderőtől. (A Steyr 

1500 gépkocsi, amelyhez eredetileg az RSO fődarabok 
készültek, a Magyar Királyi Honvédség járműparkjában 
több változatban is szerepelt.) A Wehrmacht szolgálatában 
jobbára tüzérségi vontatóként alkalmazott RSO járművek-
nek a honvédség részére történt átadásáról pontos adatok 
még nem kerültek elő. Így nem ismert sem a honvédségi 
tulajdonba került RSO-k darabszáma, sem az, hogy azokat 
milyen magyar alakultatok használták. (A lektor megjegyzé-
se: jelenlegi kutatás szerint 1944 szeptemberében össze-
sen kettő darabot vásároltak Steyr RSO-ból.)

Figyelemre méltó, hogy az Uhri cég megoldotta az RSO 
vontatófülkéjének gyártását. Az RSO vontatófülkéjének 
gyártása a magyar hadiipar egyik jelentős programjaként 
jegyezhető fel a haditechnika- és hadiipar-történet kutató-
inak lapjaira.
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2  A feldolgozás keretében nem kutattam, hogy a Steyr–Daimlar–Puch 
cég vagy maga a Steyr gyár készített-e vagy más cégeknél is 
gyártatott-e az Uhriéknál gyártott kivitelű Steyr RSO fülkéknek 
megfelelő kialakítású egységeket.

3  Összesítve az Uhri cég szállít: 1 mintapéldányt RM 795., 3 
mintapéldányt RM 1975.50., 13 darabot RM 5830.50., 500 darabot 
RM 195 000 áron. Összes szállítás ára: RM 203 601.

4  Finta László: IKARUS Story – Földön – vízen – levegőben: az Uhri 
testvérek története 1941–1942. 4. kötet. Szerzői magánkiadás, h.n., 
é.n. 127. o. 4.187. táblázat 53., 54. és 55. tételei tartalmazzák, 
bevételként elszámolva: 1272; 3161 és 9329, azaz összesen 13 762 
pengőt. A táblázat 83. sora: „500 db fülke szállítása 1942. 09. 
29–12. 30 között”. A táblázat 83. sorában vezetőfülke szellőzésként 
40 darab szerkezet számlázása szerepel 1216 pengő áron.

29. a–b. ábra. Úszóképes RSO-változat
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ÖSSZEFOGLALÁS: A Fairfaxben berendezett amerikai Nemzeti Lőfegyver 
Múzeum átfogóan mutatja be hat évszázad amerikai lőfegyvereit. Tizenöt 
galériában, 3200 m2 területen, mintegy háromezer kiállítási darab található 
itt. Az egyes tárlati teremrészek követik az amerikai történelmet, és a fegyve-
rek fejlődését. 

ABSTRACT: The National Firearms Museum in Fairfax exhibits American 
firearms of six centuries in a comprehensive manner. In 15 galleries there are 
about 3,000 exhibits, occupying 3,200 m2. The succession of galleries follows 
the American history and development of weapons.
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Az amerikai Nemzeti Lőfegyver Múzeum (National 
Firearm Museum – NFM) fenntartója, és üzemeltetője 
a National Rifle Associacion (Nemzeti Kézi Lőfegyver 

Társaság). A múzeum küldetésszerűen gyűjti és őrzi a lő-
fegyvereket. A kiállítás átfogóan mutatja be hat évszázad 
amerikai lőfegyvereit a legkorábbi megmaradt fegyvertől 
kezdve – amely még a MAYFLOWER fedélzetén érkezett 
az Újvilágba – napjainkig, egy a World Trade Center romja-
iból kiásott rendőrségi pisztollyal bezárólag. A tizenöt galé-
riában láthatók királyok és elnökök fegyverei, törvényen 
kívüliek és törvényt alkalmazók eszközei, olimpiai lövész-
bajnokok fegyverei, vadászfegyverek és egyéb más hobbi-
ból tartott fegyverek. A hatalmas térben, több mint 3200 m2 
területen, mintegy háromezer kiállítási darab található. 
A múzeum eredetileg Washingtonban nyílt meg 1935-ben, 
majd 1998 májusában nyitotta meg kapuit újra jelenlegi 
helyén, a főváros közelében fekvő Fairfaxben. 2010-ben 
nyílt meg a Robert E. Petersen galéria. Robert E. Petersen 
özvegye, férje végakaratának megfelelően, a múzeumra 

hagyta kivételesen gazdag gyűjteményét. A kiállítás ezzel 
az impozáns Robert E. Petersen galériával kezdődik, ahol 
több mint tíz vitrinben mutatják be a bőkezű hagyományo-
zó örökségét. Külön vitrint kapott a világ leggazdagabb 
forgócsöves Gatling géppuska-gyűjteménye. A  Gatling-
géppuskát a feltaláló dr. Richard J. Gatling 1862-ben sza-
badalmaztatta. A  forgócsövű többcsöves fegyver igen 
nagy előnye a gravitáción alapuló töltőmechanizmus volt, 
amellyel 200 lövés/min tűzsebességet értek el, bár a csö-
veket mechanikusan kellett forgatni. A Gatling-géppuskát 
az amerikai polgárháborúban alkalmazták először, majd a 
Maxim-géppuska megjelenésével fokozatosan kivonták az 
egyes hadseregek fegyverzetéböl. A  Gatling-géppuska 
elve, a csőköteges megoldás, több évtizedes szünet után 
az M61 10 csöves Vulcan típusú repülő fedélzeti gépágyú-
nál újjáéledt és jelenleg is számos repülőeszköz és hadiha-
jó fedélzeti fegyvereként ismeretes. A közelmúltban kivont 
magyar Mi–24 D típusú harci helikopterek fegyverzetében 
egy 4-csöves változat volt. 1872–75 között a Magyar Kirá-
lyi Honvédségnél is rendszerben voltak a Gatling-
géppuskák, magyaros szórólöveg megnevezéssel. 1871-
ben 10 db Gatling rendszerű fegyvert rendeltek meg a 
honvédség számára. A  10 csöves Gatling fegyvereket a 
négyfontos tábori ágyú lövegtalpán szállították, és ötfős 

Amaczi Viktor Az amerikai Nemzeti Lőfegyver 
Múzeum

1. ábra. M18 Mauser páncéltörő puska az I. világháborúból

2. ábra. I. világháborús dioráma, középen lent a német 

páncéltörő puska
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kezelőszemélyzete volt. Később – valószínűleg az 1871-
72-es francia–porosz háború tapasztalatai alapján – 1875-
ben feloszlatták a szórlövész alakulatokat, és a fegyvereket 
a központi fegyvertárba helyezték. A múzeumban láthatóak 
a brit fegyverkereskedelem legszebb darabjai, gondosan 
gyártott kétcsövű vadászpuskák: az 1835-ben alapított vi-
lághírű brit Holland&Holland cég, valamint a Westley Ri-
chard cég fegyverei. Ebben a galériában számos érdekes-
ség is található, többek között látható Göring vadászpus-
kája és Kennedy elnök Coltja is. Díszdobozos páros pisz-
tolyok és kitűnően gravírozott fegyverek is találhatók a 
gyűjteményben.

A múzeum többi tárlata mintegy tizenhárom helyen mu-
tatja be tárgyait. Az egyes tárlati teremrészek követik az 
amerikai történelmet, és a fegyverek fejlődését. A  kezdő 
kiállítás az Öreg fegyverek az Újvilágban nevet viseli. Látha-
tók a MAYFLOWER hajón áthozott fegyvertípusok, illetve 
Jamestownban és a többi környező korai településeken 
használt fegyverek. 

Az Út az amerikai szabadsághoz című kiállítás bemutatja 
az amerikai forradalom fegyvereit, a papírtöltény megjele-

nését, a franciákkal és az indiánokkal vívott háborúk esz-
közeit. A Nagyság kezdetei című részben a fegyvergyártás 
kezdeteinek, műszaki feltételeinek megteremtéséről, a mi-
líciák felfegyverzésének fejlődéséről látható emlékanyag. 
Az Új köztársaság fejlődése elnevezésű rész egy fegyverké-
szítő műhelyt mutat be, amelyben simacsövű fegyvereket 
állítottak elő. Láthatók azok a fegyverek is, amelyeket az 
angol–amerikai háború idején használtak, 1812-ben. Kiállí-
tották azokat a lőfegyvereket is, amelyeket a Texas csalat-
kozása után kitört mexikói háborúban használtak. Az or-
szág kettészakadása című részben a polgárháború fegyve-
reit mutatják be. Láthatók az unió és a konföderáció fegy-
verei, pisztolyok és karabélyok önálló vitrinekben. Érdekes-
ségnek számít a válltámaszos pisztoly alkalmazása, vala-
mint egy belga Le Mat gyártmányú revolver, amelynek két, 
huzagolás nélküli .38 és .44 űrméretű csöveit egymás felett 
helyezték el. A kiállítási rész bemutatja az északiak fegy-
vergyártási kultúráját és a polgárháború alatt importált 
fegyvereket is. Az Amerikai Nyugat címet viselő kiállítási 
rész egyik vitrinében a bölényvadászok fegyvereit láthat-
juk. Láthatók a hírességek: Buffalo Bill, Annie Oakley, 
Jesse James fegyverei, míg egy következő vitrin a korabe-
li Colt és Winchester típusokat mutatja be. Itt állították ki az 
őslakos indiánok által használt tűzfegyvereket is. Az Új 
fejlődési szakasz című kiállítási rész a fegyvergyártás folya-
matos fejlődésének relikviáit láttatja. Két vitrinben láthatók 
a Nemzeti Gárda New Jersey államban lévő Camp Perry 
kiképzőtáborban használt fegyverei. Bemutatják a korai 
céllövő fegyvereket is. Az Amerika feljövőben című kiállítá-
si rész valójában az első világháborúval foglalkozik. Az 
egyik vitrin a szövetségesek (antant) fegyvereit mutatja be. 

5. ábra. Válltámaszos revolverek a polgárháború idejéből

3. ábra. 1897-es Gatling-géppuska

4. ábra. Egy film kelléke volt ez a Gatling-géppuska
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Az Egyesült Államokban alkalmazott fegyverek közül töb-
bek között látható a US Springfield M 1903 .30 űrméretű 
puska, a US Colt M öntöltő pisztoly .45 és a Colt M 1914 
géppuska .30 űrmérettel. Továbbá számos US Remington, 
Winchester, North American mintájú pisztoly és puska. 
Különlegességnek számít egy 1909-ben gyártott brit .303 
űrméretű hosszú hátrasiklásos Farquar Hill golyószóró is. 
A  brit csapatok egyik jellemző fegyvere a .303 űrméretű 
ismétlőpuska volt. A  francia fegyverek közül több Lebel 
puskaváltozat látható. Az orosz fegyvereknél a Magyaror-
szágon jól ismert 7,62 mm űrméretű 1891M Moszin–
Nagant középágytáras puska mellett különlegesség az 
ugyancsak az orosz hadseregben használt Winchester 
Russian Contract Model 1895. Látható a Pederson féle 
„csodafegyver” is, amely az 1903M .30 űrméretű Springfield 
ismétlőpuska kezelését önműködővé tette. A  fegyverből 
65  000 példány készült el, és a korabeli tervek szerint 
1919-ben a tavaszi offenzívában kívánták alkalmazni. 

A központi hatalmak lőfegyverei közül több Mauser-vál-
tozat is látható. A magyar látogató örömmel láthatja a 11 
mm űrméretű 1867M Werndl puskát és az 1895M 8 mm 
űrméretű Steyr ismétlőkarabélyt. A fegyvert Budapesten és 
Steyrben gyártották, ismétlőpuska, ismétlőkarabély és 
ismétlőkurtály változatokban, mindet 8 mm űrmérettel. 
A  fegyver közismert neve Mannlicher volt. A  kiállítási ré-
szen egy első világháborús kiépített fedezék diorámában 
sok más egyéb eszköz mellett látható az M1918 Mauser 
13,2 mm űrméretű páncéltörő puska. Az első világháború 
érdekes fegyverének számító 1917 körül kifejlesztett villa-
állványos Mausert a harckocsik megjelenése után kifeje-
zetten harckocsik ellen alkalmazták. Az egylövetű forgó 
hengeres záras fegyver hossza 1690 mm, tömege 18,5 kg 
volt. A  805 m/s torkolati sebességgel kilőtt 13,2 mm-es 
lövedék hatásos fegyvernek bizonyult az antant korai 
harckocsijai ellen. A  fegyvert 1918-19-ben alkalmazták a 
Nyugati Fronton és Németországban. Az első világháború 

érdekes fegyverének számít a harckocsik megjelenése 
után 1917 körül kifejlesztett villaállványos, Mauser gyárt-
mányú páncéltörő puska, a Mauser 1918 T–Gewehr. Ez 
volt az első ilyen célra kifejlesztett fegyver. Az addig alkal-
mazott 7,92 mm-es páncéltörő lövedék a Mark IV típusú 
harckocsik ellen már hatástalannak bizonyult. A  Mauser 
zárrendszerű puskát egyenként töltötték. A nagy torkolati 
sebességgel (785m/s) kilőtt 13,2 mm-es lövedék hatásos 
fegyvernek bizonyult a korai antant harckocsik ellen, 100 m 
távolságban 22 mm vastag páncéllemezt volt képes átütni. 
A fegyver 15 800 példányos sorozatban készült, és kevés 
maradt fenn a háborús időkből. A  villaállványos fegyvert, 
amelynek tömege 185 kg volt, két fő kezelte. Az Egyesült 
Államokban négy példány található, az egyik ebben a mú-
zeumban. A  fegyver egy első világháborús kiépített fede-
zék-dioráma összeállításban látható. A Mindig éberen című 
kiállítási rész a második világháború eseményeinek fegyve-
reivel kezdődik, majd Koreával, Vietnammal, és a Sivatagi 
Vihar hadműveleteivel folytatódik. Itt láthatók a nagy fegy-
verfejlesztők, a Browning, a Thompson, a Ga rand és a 
Ruger típusai is. A  második világháborús résznél önálló 
tárolóban láthatók a tengelyhatalmak: Németország és 
Olaszország, a szövetségesek, valamint Japán és az Egye-
sült Államok fegyverei a harci események tükrében. 
A  német fegyverek tekintetében számos Mauser-változat 
található. Köztük az első világháborúban is használt híres 
M 98 k, valamint egy 1932M Mauser pisztoly is, amelynek 
fatokja válltámaszul szolgált. Vannak olasz Beretta és 
Brescia gyártmányú fegyverek is, de itt kaptak helyet a 
cseh típusok, a lengyel Radom által gyártott eszközök és a 
magyar Fegyver és Gépgyár Rt. 37M pisztolya is. Japán 
fegyverei közül látható a Type 14 Nambu pisztoly is. Van 
még itt több brit gyártmányú Enfield pisztoly és puska, 
valamint dzsungelharcra szánt karabély is. Az amerikai 
vitrinben számos Smith&Wesson pisztolyt állítottak ki, va-

7. ábra. John Fitzgerald Kennedy Coltja

6. ábra. Hermann Göring birodalmi marsall vadászpuskája, a 

díszdobozban a marsalli váll-lapok láthatók

8. ábra. Hajófedélzeti Gatling-géppuska
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lamint különböző Springfield fegyvermodelleket, amelyek 
közül a legismertebb a .30 űrméretű öntöltő M1 Garand 
volt. Egy második világháborús dioráma is látható korabeli 
fegyverekkel. A  sok ismert fegyver között látható a híres 
német 7,62 mm űrméretű MG42 típusú géppuska, amelyet 
nagy tűzsebessége miatt villámgéppuskának hívtak. Kiállí-
tották az 1928-ban megjelent a .45 űrméretű 50 töltényes 
csigatárral tüzelő Tompson géppisztolyt is. Gyártása a 
második világháború alatt szűnt meg. Az amerikai hadse-
reg ezt a fegyvert a szintén .45 űrméretű M3 típussal vál-
totta fel, amelyet alakjáról zsírzópuskának (Grease Gun) 
neveztek a katonák. 

A koreai háború szárazföldi csatáit szinte a második világ-
háború eszközeivel vívták meg. Számos abból az időből 
származó szovjet fegyver látható a múzeumban, esetleg li-
cencia alapján gyártott csehszlovák és kínai változatok. Ér-
dekesség egy Magyarországon gyártott 1891M Moszin–
Nagant mesterlövész puska. Külön figyelmet érdemel egy 
másik, .50 űrméretű mesterlövész pusk a is, amelyet az 
amerikai William S. Brophy egy PTRD típusú szovjet páncél-
törő puskából, optikai irányzékkal ellátva alakított ki. A viet-
nami háborúban és az iraki konfliktus során már megjelentek 
a mai korszerű lövészfegyverek. Jellegzetes példája ennek 
az amerikai M16-os, amelynek több változata is ismert. Lát-
ható a szovjet Dragunov öntöltő puska és az osztrák AUG is.

Ebben a részben tekinthetők meg egyes híres emberek 
lőfegyverei. Napoleon gazdagon díszített kétcsövű 20-as 
kovás puskája, amelyet egyik tábornokának ajándékozott. 
Eisenhower elnök Winchester M21-es kétcsövű, 1950 körül 
gyártott 20-as vadászpuskája művészi gravírozással, ame-
lyen még a tábornoki öt csillag és a DDE monogram is ott 

van. Látható George W. Bush elnök légpuskája, amit a 
Crosman cégtől kapott. Történelmi ereklye még II. Vilmos 
császár 1888M Spandau sportpuskája. Itt vannak az egyes 
amerikai tábornokok és tengernagyok pisztolyai is. A Szóra-
kozás című részben az 1950-es évek tipikus gyerekszoba-
berendezése látható. Az enteriőr látványosan bemutatja a fi-
atalok fegyverekhez való vonzalmát. A céllövő eszközök és 
berendezések mellett külön részt szenteltek a gáz-, lég- és 
rugós fegyvereknek is. A kézifegyver-hagyományok napjaink-
ban című rész a sportlövészet hagyományait és eredménye-
it mutatja be. Több vitrinben láthatók az olimpiai versenyek 
és világbajnokságok relikviái is. Trap, skeet és más sportlö-
vészeti ágazatok eredményeit is láthatjuk. Az állami rendé-
szeti szervek által használt fegyvereket is bemutatják. Az első 
ilyen relikvia a World Trade Center romjai között megtalált 
revolver, amely Walter Veaver rendőrtiszté volt. A Hollywood 
fegyverei című kiállításon a különböző filmekben alkalmazott 
lőfegyvereket mutatja be. A szabadság kapujában elnevezé-
sű rész két vitrinsorban mutatja be dr. William L. és Collette 
N. Roberts által támogatott gyűjteményt.

Az igényesen és színvonalasan megrendezett tárlatok 
életre szóló élményt jelenthetnek katonáknak, rendőrök-
nek, vadászoknak, sportlövőknek és mindazoknak, akik 
szeretik a fegyvereket. 

FELHASZNÁLT IRODALOM

National Firearms Museum: Múzeumi ismertetők;
Balla Tibor et al.: A magyar tüzérség 100 éve 1913–2013 

Zrínyi Kiadó, 2014.

Dombrády Lóránd–Germuska Pál–Kovács Géza Péter–Kovács Vilmos:

A magyar hadiipar története
A nemzet sorsát alapjaiban befolyásoló magyar ipar történetének mindenkor szerves részét 
képezte a hadiipar, és azt képezi ma is. E magyar hadiipar történetéről jelentette meg 2016-
ban hiánypótló monográfiáját a Zrínyi Kiadó. A kötet szerzői a magyar hadtudomány – és azon 
belül a haditechnika-, illetve hadiipar-történet jeles művelői, kutatói. Prof. dr. Dombrády Ló-
ránd, az MTA doktora nagyívű kutatói életpályájának többségét a magyar hadiipar és hadi-
gazdaság kutatásának szentelte. Dr. Germuska Pál szintén e terület kutatása területén ért el 
kiemelkedő hazai és külhoni sikereket. Kovács Géza Péter a Dunai Repülőgépgyár Rt. veze-
tőjeként, de különösen a Magyar Hadiipari Szövetség korábbi elnökeként rendelkezik részle-
tekbe menő rálátással a hadiiparról, míg dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokaként, 
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ÖSSZEFOGLALÁS: A koreai háború során W. S. Brophy százados szerzett egy 
zsákmányolt szovjet 14,5 mm-es PTRD–41-es páncéltörő puskát, amelyből 
egy .50 űrméretű mesterlövész puskát hozott létre. Ez az esemény tekinthe-
tő a modern félhüvelykes mesterlövész puskák megszületésének. A szerző az 
átalakítás jellemzőit ismerteti.

ABSTRACT: During the Korean War, Captain W. S. Brophy got a Soviet 14.5 
mm PTRD-41 anti-tank rifle and converted it into a .50 calibre sniper rifle. 
This event can be considered as birth of the modern half-inch calibre sniper 
rifles. The author details characteristics of the conversion.

KEY WORDS: anti-tank rifle, large calibre sniper rifle, W. S. Brophy, 
PTRD-41

KULCSSZAVAK: páncéltörő puska, nagy űrméretű mesterlövész puska, 
W. S. Brophy, PTRD-41
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Fontos tudni, hogy az amerikai William S. Brophy szá-
zados által az 1950-es évek elején kialakított távcsö-
ves puska (1. ábra) 12,7 × 99 mm-es (.50 Browning) 

űrméretű, míg a szovjet fegyver, az 1941-ben rendszeresí-
tett PTRD–41-es páncéltörő puska (2. ábra) űrmérete 
14,5 × 114 mm-es. Ez az űrméreti eltérés mindenfajta cső-
felfúrás-átalakítás spekulációt értelmetlenné tesz (a .30-as 

géppuska csövéből kifaragott puskacső alkalmazását ki-
váltképp1).

A két puska – bár első látásra nagyon hasonlónak tűnik 
– csak egyes részleteiben közelít egymáshoz, még amellett 
is, hogy vitathatatlanul a szovjet előd a kiinduló alap. 
Brophy saját bevallása szerint2 szerzett egy zsákmányolt 
szovjet PTRD–41-es puskát, amelyből a tokszerkezet egy 

Dr. Földi 
Feren c Milyen mértékben származik 

az amerikai .50-es űrméretű Brophy-féle 
puska a szovjet PTRD–41 puskából
(A katonai műszaki és fegyverszerkezeti jellemzők 

összehasonlítása)

2. ábra. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tulajdonát 

képező szovjet PTRD–41-es páncéltörő puska képe4

1. ábra. Az amerikai puska képe az amerikai múzeum katalógusából3
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részét és a válltámasz-rendszert használta fel saját puská-
ja megépítéséhez alapvetően úgy, hogy egy megfelelően 
átalakított csőbefogó (fegyvertokozat) vázba az M2-es 
Browning nehézgéppuska csövét illesztette be.

A 3. ábrán láthatók a szovjet és az amerikai puska ösz-
szehasonlítása közben a leglényegesebb eltérések:

Mivel a képen együtt látható a két fegyver, ezért a mére-
tek összevetésével is azonnal láthatók a következő lénye-
ges eltérések (a kép számozása alapján):

1. Az amerikai változat, már csak a csőhossz eltérése 
miatt is rövidebb a szovjet puskánál (1130 mm, az 
1350 mm-rel szemben), de ugyancsak rövidebb a töl-
tény méretei miatt a töltőűr és részben más a zárszer-
kezet is.

2. Az amerikai puskának nincs csőszájféke (vagy kiemel-
kedően erős fizikumú volt Brophy, és nem igényelte, 
vagy nem volt meg a csőszájfék elkészítéséhez és 
felszereléséhez szükséges precíziós műszaki háttér).

3. Jól látszik a két puskacső fegyvertokozatba foglalásá-
nak eltérő kivitele (az eredeti csőbefogást a 7. ábra 
mutatja)

4. Az amerikai mellső csőszorítót az optikai irányzék 
mellső lába fogja körül. A szovjet fegyvernek nincs is 
optikai irányzéka, az amerikainak viszont nyílt irányzé-
ka nincs.

5. A PTRD–41-es töltő és kivetőnyílása a csőalakú tok 
átmenő függőleges kitörésében található (felülről töltik, 
alulra vet ki, a kivetés automatikus, lásd még 9. pont). 
A  Brophy-féle változatnál ezt a hasítékot felülről az 
optikai irányzék hátsó lábának bilincse fogja körül, 
ezért ezt a fegyvert csak alulról lehetett tölteni. A zár-
test kihúzásával szabaddá tett töltőűrbe való töltésnek 
persze műszaki akadálya nincs, de mivel Brophy gya-
korlatilag az eredeti tok hátsó részt és a válltámasz-
szerkezet majd’ egészét felhasználta, a zárkiemelés-

hez minden esetben működtetnie kellett volna az ere-
deti zárrögzítés kioldó mechanizmusát (lásd 4. ábra.)

6. Az amerikai változat pisztolymarkolat helyett függőle-
ges csőmarkolatot alkalmaz, amely magában rejti az 
állítható hátsó lábat is. Ilyen hátsó lába a PTRD–41-
esnek viszont nincs.

7. Lényegesen vastagabb a váll-lap párnázata az ameri-
kai puskánál, mint az eredeti válltámaszon, mert hiába 
csökkent a lövedék torkolati energia 32 kJ-ról 18 kJ-ra 
(és vele arányosan a visszaható erő), de csökkent né-
mileg a fegyvertömeg is, így összességében a hátraha-
tó erő csillapítására az eredeti vállpárnázás bizonyo-
san elégtelen volt (legalább is az amerikai komfortérzet 
szerint).

8. Nagy valószínűséggel az amerikai változatra az erede-
ti PTRD–41-es villalábat szerelték fel, de ehhez valami-
féle fészket kellett kialakítani az M2-es géppuskacsö-
vön, valószínűleg a cső/hordfogantyú eredeti felfogási 
helyén.

9. Az amerikai változatról jól láthatóan hiányzik a válltá-
masz szerkezetre erősített legömbölyített toldat, amely 
a rugózó hátralökés során a zártest karját felfelé lökve 
a zárat kinyitja, miáltal a fegyvercsőben a zárnyitáskor 
aktuális gáznyomást és a hátrasiklás lendületét együt-
tesen kihasználva a kilőtt hüvely kidobását8 az alsó 
kivetőnyíláson keresztül biztosítja. A kivetést szolgálta 
a zárfej aljára szerelt hüvelyvonó és a vele átellenben 
kialakított furatba illesztett rugós kivetőhenger (lásd: 5. 
ábra), amely abban a pillanatban lép működésbe, ami-
kor a hüvelyszáj pereme (vagy elcsettent lövedék ürí-
tésekor a lövedék csúcsa) kicsúszik a kivetőnyílás 
mellső pereméből. 

A két puska összehasonlító képén nem látható, de mű-
szakilag meg nem kerülhető eltérés, a két markánsan kü-

3. ábra. Az amerikai (elöl) és a szovjet puska összehasonlító 

képe5

4. ábra. A zártest akasztó/kioldó himbája és annak 

nyomógombja6

5. ábra. A zárfej képe a hüvelyvonóval (felül) és a rugós 

kivetőhengerrel (alul)7

6. ábra. Pillanatkép egy filmből9
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lönböző űrméret, amely a hüvelyfenék átmérőjének jelentős 
különbségéből kellene, hogy származzon, tekintettel arra, 
hogy az orosz 14,5 × 114 mm-es töltény hüvelyfeneke 
26,95 mm, míg a 12,7 × 99 mm-esé csak 20,42 mm. Ennek 
megfelelő mértékben nagyobb a 14,5 mm-es zárfej-tükör, 
mint a 12,7 mm-es. Ez a mintegy hat és fél mm-es eltérés 
éppen elég, hogy a PTRD zárfej ne vonja ki és ne vesse ki 
az .50-es hüvelyt. Amennyiben Brophy megtartotta az ere-

deti zárfejet és vele az eredeti zártükröt (mert a 8. ábrapár 
összehasonlításán látható, hogy a zártestet megtartotta), 
akkor a hüvelyvonó fészek bemélyítésével, új hüvelyvonó-
val és a tükörmélység ~3,1 mm-es mérséklésével (a zárfej-
homlok lemarásával, vagy betétezéssel), illetve más formá-

7. ábra. A PTRD–41-es csőtok képe a csőbefogó karmantyú-

val10

8. ábra. A Brophy-féle és a PTRD–41-es puska rugós tusa/

válltámasz kialakítása11

9. ábra. Az optikai irányzék rugós rögzítése12

10–11. ábra. A Brophy-féle13 és a Barrett 99-es14 egylövetű .50-es puskák 15. ábra. A félhüvelykes Brophy puska 

csőtorkolata18

12. ábra. A PTRD–41-es csőszájféke15. A belső homlokfal 

visszahajlítása némi reakciófokot is ad az alapvetően akciós 

rendszerű csőszájféknek

13. ábra. Célzás Brophy fegyverével16

14. ábra. A félhüvelykes Brophy-puska feltehetőleg valahol 

Koreában17 egy másfajta, valószínűleg kisebb teljesítményű 

optikai irányzékkal
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jú kivető alkalmazásával (vagy a kivető elhagyásával, de ez 
nem valószínű) akár működhetett is az eredeti konstrukció 
szerint a szerkezet. Erről azonban csak a Brophy-féle zárfej 
tanulmányozásával lehet biztosat mondani. Szilárdság te-
kintetében a 14,5-re méretezett zárkörmök biztosan meg-
feleltek a 12,7-es terhelésének is.

Vitathatatlan, hogy a 14,5 mm-es PTRD–41-es puska hát-
ralökése minden tekintetben (még a primitív egykamrás, igen 
csekély reakciófokú csőszájfék [11. ábra], a rugózó válltá-
masz és az elhanyagolható vállpárnázat mellett is) rendkívüli 
terhelést okozott a lövőre. A valóságos viszonyokat a legjob-
ban nem a propaganda célokat szolgáló képek, hanem a 6. 
ábrán látható lövő arckifejezése tükrözi életszerűen (nem a 
célszemélyekre vicsorít, hanem a lövés hátrarúgását próbálja 
már előre csökkenteni minden izma megfeszítésével). Min-
denki, aki lőtt már nagy űrméretű fegyverrel, ismeri ezt az ér-
zést a lőtérről. Főleg az első lövései idejéből. A képről látható, 
hogy a lövész nem sorkatona, talán nem is igen gyakorlott 
ebben a műfajban, legfeljebb példát akar mutatni.

Az amerikai változatnak természetesen sokkal kisebb 
lenne a hátralökése, tekintettel a 44%-kal kisebb lövedék 
torkolati energiára, de megítélésem szerint a csőszájfék hiá-
nya ezt a különbséget nem teszi kihasználhatóvá, még a 
lényegesen rápárnázott váll-lap ellenére sem. Esetleg a 
múzeumi példányról hiányzik a csőszájfék, bár a csővégen 
nem látható csőszerelvényt csatlakoztató menet, tehát nem 
is igen lehetett (14. ábra). Ahogy azt a 3. ábra – és a kinagyí-
tott részlete a 4. ábrán – mutatja, a káros hátralökésből 
származó gyorsulás ellen19 az alkalmazott optikai irányzékot 
(fegyvertávcsövet) is rugós hátrasiklással kellett megvédeni. 
Ennél a megoldásnál, a lövésfolyamat során a puska mint-
egy hátra kiugrik a távcső alól, a rugó ezt a dinamikus terhe-
lést nyújtja el az időben, és energiáját részben elfogadható 
mértékűre alakítja át (tárolt formában és hővé alakítva). Így 
lényegesen csökkenti a távcsőre ható impulzustű magassá-
gát. A rugós rendszer és a csúszka kialakítása ismét meg-
mutatja, hogy a készítőknek kevésbé állt rendelkezésére 
megfelelő szintű műszaki háttér (ahogy azt a rugó hátsó 
megtámasztása mutatja). Csak remélhető, hogy a mellső 
ütköző valamiféleképp párnázott volt (a visszacsapódás 
enyhítésére), mert ellenkező esetben a távcső élettartamá-
nak drámaian csökkennie kellett. Valamilyen szerényebb 
szemlencse-gumigyűrű azonban látható a 12. ábrán.

A két fegyvert összevetve, nem lehet megkerülni azt a 
tényt, hogy a PTRD–41-es puskából több tízezer példányt 
gyártottak, a Brophy-féle fegyverből egy, legfeljebb két pél-
dány készülhetett. Ugyanakkor ez a hihetetlen aránytalan-
ság végezetül mégsem jelent semmit. Mert amíg a páncél-
törő puskák (főleg az állományt drasztikusan meggyötrő 
fegyverek) napja végleg leáldozott, addig a Brophy-százados 
féle – akkor a harctéren bizonyított20 (13. ábra), de a lőtéri 
próbák alapján mégis jogosan elvetett21 – kísérletből nőtt ki 
napjainkra a katonai nagy távolságú mesterlövészet (és 
emellett a kézifegyverekhez képest irgalmatlan rombolóerő) 
csúcsát jelentő 12,7 mm-es mesterlövész puskák mára 
számtalan fajtája. Amelyek az elmúlt három évtized helyi 
háborúiban már bebizonyították, hogy nélkülözhetetlenek22.

Az amerikai fegyveripar Brophy egylövetűjétől 60 év alatt 
eljutott a szintén egylövetű, de a csúcsot képviselő M99-es 
puskáig (10. és 11. ábra).
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yard között is okozott veszteségeket a puskával.

21  Brophy puskája messze nem volt még sorozatgyártásra érett, sőt 
tulajdonképpen hadihasználható sem. A háború végezetével – 
ahogy mindig minden háború végezetével – ugyanakkor már nem 
látta a hadvezetés, vagy valamelyik köztes illetékes égető 
szükségletnek egy új (bármennyire is jónak ígérkező) fegyver 
fejlesztésének végigvitelét.

22 Még az MH csapatainál is.
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Az 55. ábra helyszíne első látásra nehezen azonosítha-
tó. A  fotó 1945. február 12-én vagy 13-án készült 
Budán, a Margit körút és a Keleti Károly utca találko-

zásánál, É-ÉK-i irányban. A háttérben látható teljesen ösz-
szeomlott két épület a Margit körút 43. és 45. számú házak 
romjai.

Az előtérben egy 7,5 cm-es PAK 40 L/46-os páncéltörő 
löveg, mögötte egy 8,8 cm-es Flak, attól jobbra egy 10,5 
cm-es könnyű tábori tarack, leghátul egy Rába tehergép-
kocsi, mögötte balra pedig egy szovjet GMC autó látszik.

Az akkori Budapest egyik legmodernebb és legelegán-
sabb lakóházának a földszintjén működött 1945. január 
21-i pusztulásáig a Regent Kávéház, melyről az épület a 
nevét is kapta. 

A Budapesten harcoló német Feldherrnhalle páncélos-
hadosztály lőszer- és robbanóanyag-készletét ebben a 
kávéházban és az ugyanitt lévő Kereskedelmi Bank helyi-
ségeiben raktározta el, miután azt a Statisztikai Hivatal 

épületébe az ott tartózkodó magyar utászok parancsnoka 
nem engedte be. Ez azután minden valószínűség szerint 
egy véletlen találat nyomán felrobbant, a két házat teljesen 
elpusztítva. 

A romokat a háború után hamar eltakarították, mert az 
alagsorban lévő trezorokban a korábban ott lakó gazdag 
polgárok értékeit feltételezték, amely hír részben be is iga-
zolódott. A munka közben talált közel 300, jobbára polgári 
holttest között magyar és német katonák is voltak.

Az egykori két telken 1959-ben egy modern lakóház 
épült, földszintjén az Európa kávéházzal, amelyet később 
bankfiókká alakítottak át.

A szovjet háborús filmhíradóból származó kép a Gellért-
hegy aljában, a pálos kolostor Duna-parti bejáratánál ké-
szült. Az elöl álló T 34/85-ös harckocsi mögött legkevesebb 
3 német FAMO 18 tonnás féllánctalpas vontató látszik.

A szovjet vezetés a budapesti harcok végeztével, a város 
területén kilőtt kb. 200 harckocsijának maradványait – 

Schmidt László Harcjármű roncsok Budapesten 
1945-ben VI. rész

55–56. ábra. Pak 40 L/46-os páncéltörő löveg a Mechwart ligetnél. Az összeomlott ház helyén ma egy társasház áll, alsó 

szintjén bankfiók működik

57–58. ábra. Egy T34/85-ös harckocsi és FAMO 18-as féllánctalpas vontatók a Gellért-hegy aljában 1945-ben, és a helyszín ma
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részben propaganda okokból is – igyekezett gyorsan el-
szállítani a közterületekről.

A 30-40 tonna súlyú, gyakran futómű és kerekek nélküli 
roncsok elvontatása nem volt egyszerű, különösen azért, 
mert a Vörös Hadsereg nagyobb teljesítményű vontatói 
lánctalpas kialakításúak voltak, ezek pedig az akkor több-
nyire bazalt- vagy kerámiakockákkal burkolt budapesti ut-
cákon nem tudtak kapaszkodni.

Ezért gyűjtötték össze a működőképes, vagy könnyen 
javítható, gumibetétes lánctalppal szerelt német vontatókat 
– különösen a legerősebb, a 18 tonnás változatot – ame-
lyeket azután a szovjet műszaki alakulatok a saját járműve-
ik mellett tovább használtak. 

Külön érdekessége a képnek, hogy a szemben álló T 
34-es tornya a lövegblende bal szélén át van lőve. A súlyos 
találat ellenére a páncélos egy másik személyzettel – bizo-
nyára vontató járműként – használatban maradt. 

A budai fő ellenállási vonal északi része január 20-án az 
akkor még meg nem épült Árpád híd óbudai hídfőjétől 
Kiscell magasságában vezetett a Mátyás hegyen át a 
Bimbó út felső szakaszáig.

Ennek a védősávnak északkeleti vége a Dunára támasz-
kodott. Az áttörés veszélye itt többszörös volt, mert az 
északról várható támadáson kívül a folyó január 20-tól be-
fagyott jegén át szovjet deszantosok is megkísérelhették 
az átkelést Óbudára, a Margit-sziget ugyanígy elért és el-
foglalt északi részén át. Az 59. ábrán az óbudai Bécsi út és 
Nagyszombat utca találkozásánál álló Carro Armato 
M13/40 típusú harckocsi látható, amilyen már sorozatunk 
III. részében is szerepelt. A másik páncélos a Perc utcá-
ban, e helyszín közelében maradt. Ezeknek együtt a lehet-
séges szovjet támadást kellett volna megakadályozniuk. 
Valószínűleg a 22. SS-önkéntes lovas hadosztály aláren-
deltségében alkalmazott, alacsony harcértékű olasz pán-
célosokat inkább csak élőerők ellen lehetett alkalmazni, 

szovjet harckocsik elleni harcra teljesen alkalmatlanok 
voltak. Ez a példány a rárakódott hó vastagságából ítélve, 
a fénykép készítésekor már huzamosabb ideje üzemképte-
len lehetett.

Az Országházzal majdnem szemben, a Bem rakpart 24. 
számú ház előtt álló német Sd.Kfz. 231-es nyolckerekű 
páncélfelderítő gépkocsi képen látható helyzete (61. ábra) 
nehezen magyarázható. A védők járműveiket igyekeztek itt 
a közelben is lehetőleg védett helyen – pl. a Fő utcában, az 
első házsor mögött – leállítani. Kétségtelen, hogy a rakpart 
terméskő korlátja és a mögötte kiásott lövészárok földhá-
nyása bizonyos védelmet adott a gyenge, 8 mm oldalpán-
célzatú harckocsinak. Feladata lehetett esetleg a szovjet 
deszantos csónakok átkelésének megakadályozása, amire 
– észlelés esetén – 20 mm-es gépágyújával és 7,92 mm-es 
géppuskájával alkalmas is volt. A németek védekezése el-
lenére néhány ilyen akció mégis sikerrel zárult. A Dunába 
ömlő szennyvízcsatornákon át pl. Genadij Dobrov, a szov-
jet dunai flotta egyik felderítője egészen a várbeli Kapiszt-
rán térig jutott fel, majd – súlyos sebesülten ugyan –, de 
vissza is jutott a pesti oldalra.

Az ostromlott Budapesten 8 db ilyen, 8,5 t súlyú, 4 főnyi 
személyzettel működő páncélos maradt, pl. egy a Fő utca 
32. szám alatt lévő Kapucinus templomnál, valamint két 
példány a Mikó utcában a Vérmező oldalán, szemben a 
Pauler utca torkolatával.

Ez a felderítő harckocsi – mint a többi ilyen nyolckerekű 
páncélos is itt Budapesten – a 13. páncélos hadosztály 13 
Pz.Aufkl.Abt. (páncélfederítő szakasz) állományába tarto-
zott, amit a torony előtt, az oldalpáncélon látható jelvény, 
egy körben elhelyezett kereszt is mutat.   

Véletlen egybeesés, hogy 2015-ben, a békés Budapes-
ten ugyanott készült felvételen az árok és az abból kilapá-
tolt föld olyan, mint 1945-ben volt, ezúttal azonban kábel-
fektetés miatt. 

59–60. ábra. Carro Armato M13/40-es harckocsi Óbudán. A helyszín egykor és ma: a Bécsi út és a Nagyszombat utca 

találkozása

61–62. ábra. Sd. Kfz 231-es páncélozott felderítő gépkocsi a budai Duna-parton, a Bem rakpart 24. számú ház előtt. A látkép 

ma is a Parlament
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A következő fényképet az Alkotás utca 9. vagy 11. 
számú épület egyik emeleti lakásának ablakából készítet-
ték (63. ábra). A háttérben balra a királyi vár, illetve jobbra 
a Gellérthegy, és a kép közepén a több sínpáron álló vasúti 
kocsik egyértelművé teszik, hogy ez a szomorú romhalmaz 
egykor a Déli pályaudvar volt.  

A pályaudvar és környékének birtoklásáért elhúzódó, 
heves harcok folytak, amely küzdelemnek a fénykép készí-
tésekor már csak néma tanúi a fotón látható, elpusztult 
páncélosok. Bal oldalt egy szovjet T34/85-ös harckocsi, 
szorosan mellette egy magyar Hetzer vadászpáncélos. 
Kissé jobbra pedig egy korai gyártású, 7,5 cm-es L/24-es 
löveggel felszerelt StuG III E német rohamlöveg maradt.

A fák lombozata alapján május-júniusban, a fotó készül-
tekor már működött a pályaudvar, amire az ép vasúti ko-
csikon kívül a romos állomás előtt és annak belsejében 
megtisztított gyalogos közlekedési utak alapján is követ-
keztethetünk. A  háború utáni helyreállítási munkák során 
csak a vasúti üzemet indították meg, a pályaudvar erősen 
sérült épületét elbontották, de nem építették újjá. Már ak-
koriban felvetődött a Kelenföldi pályaudvar javára történő 
esetleges megszüntetése is, de 1962-ben teljesen új for-
mában mégis felépült a modern pályaudvar.

Ez, a budai Retek és Dékán utcák kereszteződésében 
állt Panther G harckocsi bizonyára szerepet kapott volna 
az 1945. február 11-én indult kitörésben, azonban ennél a 
helynél tovább nem jutott. Egy egészen korán, február 
12-én készült – és Magyarországon még nem publikált – 
szovjet fotón látható, hogy a bal lánctalp szakadása okozta 

az üzemképtelenségét, amelyet követően a személyzet 
felrobbantotta a mozgásképtelen páncélost. A lánctalpat a 
Retek utca városmajori vége felől egy szovjet harckocsiágyú, 
vagy egy löveg találata szakíthatta szét (65. ábra).

Az önrobbantásra utal a teknő megemelkedett és a 
képen is látható roncsolódott felső páncélja, amely miatt 
– mint a páncélosról készült korábbi fényképek mutatják – 
a torony is ferdén megdőlt. Ezen a képen, eltérően az 
ugyanerről a Pantherről készült többi fotótól, jól látható, 
hogy a homlokrészen találat nem érte, mozgásképtelenné 
a láncot ért lövés tette.

A harckocsi bontása már erősen előrehaladt, a kerekeket 
és kisebb alkatrészeket bizonyára a lakosok szerelték le, 
de az önmagában is több mint 7,5 tonna súlyú tornyot az 
ezzel a munkával megbízott géplakatos cégek darabolták 
fel és szállították el.

FORRÁSOK

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma, Corvina, 2005;
Szilágyi István: A Regent-ház regénye, Magyar írás, 

Budapest, 1948;
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ostroma;
www.fortepan.hu;
Zámory Zsolt gyűjteménye;
Szüllő Attila kutatásai;
A szerző archívuma.

63–64. ábra. Egy szovjet T34/85-ös harckocsi és egy Hetzer vadászpáncélos, továbbá egy Stug IIIE német rohamlöveg a Déli 

pályaudvaron. A mai képen mindennek nyoma sincs

65–66. ábra. Panther G harckocsi a II. kerületi Retek és Dékán utca sarkán. Ezen a helyszínen ma egy piac és egy bevásárló-

központ működik
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A TORONYTÉR

A Csaba páncélgépkocsi toronyterének  két oldala 9 mm-
es, a felső része és a teteje 7 mm-es páncéllemezből ké-
szült. Belseje a „toronyfegyverek”, azaz a lőfegyvereket 
kiszolgáló legénység és a szükséges lőszer befogadására 
szolgált.

A toronytér jobb oldallemezére a géppuskatárak befoga-
dására 12 darab 8 táras és 3 darab 6 táras befogadó ké-
pességű rakaszt helyeztek el. További egy 2 géppuskatár 
és egy 6 géppuskatár befogadására alkalmas rakaszt erő-
sítettek fel a toronytér bal oldali lemezére. 

Az oldallemezen még további 2 darab 7-7 tárat befogadó 
nehézpuska-rakasz volt. Erre az oldalra került a nehézpus-
ka tisztító szerelvényeit tartalmazó táska is.

A rakaszok felett kapott elhelyezést a rádiókészülék. 
Mellette az oldallemezre volt rögzítve egy kézigránáttáska 
a rendszeresített kézigránátoknak, egy tartalék periszkóp 
táskába csomagolva és az oldallemez hátsó alsó részén 
rögzítették a botantenna alsó támaszát. 

A toronytér bal oldallemezén volt a csuklós pántokon 
elforduló oldalajtó, amely kívülről zárral volt lezárható, be-
lülről pedig a felszerelt fogantyúval könnyen becsukható és 
retesszel zárható volt. Ide rögzítették a golyószóró tartó-
kengyeleit is.

A jobb felső oldallemezre a nehézpuska, a golyószóró és 
a géppuska számára a szerelékes táskák voltak rögzítve, itt 
volt elhelyezve a mentődoboz és a tartalék periszkóp tás-
kája is.74

A torony közepe alatt egy 15 cm magas, kerek dobogó 
biztosította a felső kinéző ajtón való könnyebb kitekintést. 
Érdekessége, hogy a recés alumíniumöntés fedőlapján 
óraszámlapszerű tizenkettes beosztás van a torony helyze-
tének megjelölésére.

Somkutas Róbert A Magyar Királyi Honvédség 
páncélozott eszközökkel felszerelt 
felderítő csapatai IV. rész

40. ábra. 40M Csaba rádiós páncélgépkocsi makettje (S. Gy.)

42. ábra. 39M Csaba belső – jól látható a középen részben 

felnyitott sisak, illetve a kormánykerék jobb oldalán rögzített 

karabély (kurtály) tusája (Fortepan 43906)

41. ábra. 39M Csaba páncélgépkocsi menetben Mátyásföl-

dön, a Magyar Királyi Honvédség Gépkocsiszertár Újszász 

úti telephelyén (Fortepan, 72481)
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A dobogó azonban tárolóhelyként is szolgált. A levehető 
dobogófedél alatt tárolták a toronyponyvát és a legénység 
személyi felszerelését (kenyérzsák, gázálarc stb.).

A toronytér padlója több darabra tagozódó, recés alumí-
niumöntésből készült. Bal oldalán található az alsó üzem-
anyagtartályok fedővel lezárt feltöltő nyílása. A jobb hátsó 
részen található a kocsi akkumulátor-szekrénye, amelynek 
fedelére málházták a járműhöz rendszeresített „Rak” típu-
sú olajemelőt. 

A padlólemez alatt, a két közbeeső kereszttartó között 
voltak találhatók az 5 mm vastag edzetlen páncélból ké-
szült fenéklemezek, amelyek a kocsiszekrény oldallemeze-
ire szerelt szögvasakra és az alvázcsőre hegesztett T-vas-
ra, illetve elöl-hátul a közbenső kereszttartóra voltak csa-
varozva. A fenéklemezen voltak a motor- és sebességváltó 
olaj, illetve a hűtővíz leengedő csavarjai, melyek fedelekkel 
voltak lezárva. 

A TORONY 

A 39M páncélgépkocsi lőfegyvereit a kocsiszekrény tete-
jén, teljesen körbeforgatható toronyban helyezték el. A hat-
szögletű alaplapú torony homloklapja 13 mm-es, a többi 
oldala és a tetőlap ferde része 9 mm-es, a torony tetőlap-
jának vízszintes része pedig 7 mm-es páncélból készült.

Az oldallapokon kifelé nyíló, három helyzetben rögzíthető 
(csukva, nyitva és közép helyzetben) periszkópos nézőnyílá-
sok voltak, amelyek lőbiztos acélöntésből készültek és nyi-
tott és zárt állapotában rögzíthetők voltak. A  behelyezett 
tükrös periszkópokat könnyen lehetett cserélni. A  torony 
hátsó lapján nagyméretű, négyszögletes, kifelé nyíló ajtót 
építettek, amelynek mindkét szárnyán periszkópos nézőnyí-
lásokat szereltek. A vízszintes fedőlemezen egy kifelé nyíló 
„kinéző ajtó”-val biztosították a jó kilátást a parancsnok 
számára. Az ajtók belülről kilinccsel rögzíthetők voltak.75

A torony gyűrűkben kialakított görgőpályákon mozgott 
és beépített fegyverzete ellenére kis tömegűnek mondható 
és kialakítása következtében kiegyensúlyozott volt.

A torony forgatása a kocsiszekrény fedőlemezén lévő 
kerek nyílásba illő, álló fogaskoszorú segítségével történt, 
amit a hozzáhegesztett páncélgyűrű védett és a kocsiszek-
rényhez 32 darab szorítólappal fogatták hozzá. A  torony-
ban három, kézzel működtetett forgató szerkezet volt, 
ebből kettő a toronyülésekből, a harmadik pedig a hátsó 
ajtónál volt működtethető. A torony rögzítését a kézi kerék 
tengelyében elhelyezett kúpos végű szeg szolgálta. A  to-
rony hátsó ajtajánál elhelyezett forgatószerkezetre – mely a 

torony fenéklemezre szerelt acélházban volt elhelyezve – 
elsősorban az ajtón keresztül, a légi célok elleni tüzeléskor 
volt szükség. 

A páncéltorony homloklemezén két kör alakú nyílásban 
kaptak helyet a lőfegyverek befogadására alkalmas 
zárógömbök. A menetirány szerinti jobb oldalán alakították 
ki a 34/37M 8 mm-es géppuska és irányzótávcsövének 
helyét, aminek az ellenséges tűzhatás alatti hatékony alkal-
mazását egy zárógömb és az abból kinyúló csőburkolat is 
biztosította. A beépített géppuskát a tüzelés hatékonyabb 
végrehajtása érdekében válltámasszal látták el. 

A 36M 20 mm-es nehézpuskát irányzótávcsövével együtt 
egy fegyverágyra helyezve a bal oldali nyílásba építették 
be, amit a homlokpáncélnál szintén zárógömbbel biztosí-
tottak az ellenség tüze ellen. A lőfegyverek a homloklemez-
re felerősített csapágy körül elforgatható „foglalvány gyűrű” 
segítségével minden irányban elmozdíthatóak voltak.76 

A két fegyvernyílás között egy befelé nyíló, tükrös peri-
szkópos nézőnyílást is elhelyeztek.77

A torony hátsó részében alakították ki a 31M 8 mm-es 
golyószóró helyét. A torony hátsó lapjára egy kifelé nyíló, 
kétszárnyas ajtót építettek, amelyet kinyitott állapotban 

 43. ábra. 39M Csaba belső – jobb oldalon a 36M nehézpuska 

felfogatása és középen a bezárt tükrös periszkopikus 

nézőtömb látható
44. ábra. Átkelés a Szereth folyón Csaba páncélautóval 

(Jávor László)

45. ábra. 39M Csaba páncélgépkocsi toronyrajza nyitott 

hátsó ajtóval, a beépített nehézpuskával és a géppuskával

1. 34/37M 8 mm-es géppuska és irányzótávcsöve. 

2. 36M 20 mm-es nehézpuska és irányzótávcsöve. 

3. A kinyitott hátsó ajtó a periszkópos nézőnyílásokkal. 

4. Tükrös-periszkópos nézőnyílás. 5. Toronyforgató 

szerkezet kézikerekei
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rögzíteni tudtak. Ez az ajtó tette lehetővé a légvédelmi fel-
adatok ellátását a páncélgépkocsiból. A légvédelmi állvány 
tárolását a hátsó ajtó mögötti részen alakították ki. 

Az állítható toronyülések a lőfegyverek mögött, a torony 
hátsó részében, a torony fenéklemezre erősített tartóhü-
velyben voltak elhelyezve. A laticelpárnával bélelt és bőrrel 
bevont acéllemezből sajtolt ülés a konzolra fogathatóan 

volt elhelyezve, magasságát állítógyűrű segítségével lehe-
tett változtatni. Használaton kívül, azt felbillentve, szíjjal az 
állítócsőhöz rögzítették. 

A torony kezelőszemélyzete testi épsége védelmére a 
páncéltest kiálló éleit laticelpárnákkal fedték be.78

A torony jobb oldali lemezére elöl egy bőrrel bevont fo-
gantyút (kapaszkodót) szereltek, emellett található a táv-

6. táblázat. A 39M Csaba felderítő (csatár) és a 40M Csaba parancsnoki (rádiós) páncélgépkocsi főbb műszaki jellemzőinek 

összehasonlítása81

39M Csaba (csatár) 40M Csaba parancsnoki (rádiós)

Önsúly 5950 kp 5850 kp

Harci tömeg 6400 kp 6200

Kezelők száma 4 fő

Hosszúság 4520 mm

Szélesség 2100 mm

Magasság 2370 mm82 3100 mm

Hasmagasság 330 mm

Érintőszög elöl: 79° hátul: 60°

Nyomtávolság 1700 mm

Tengelytáv 3000 mm

Hajtott kerekek száma/ 

mérete, átmérője 
4 db 22 × 9,75”, 110 mm

Motor Ford 8 hengeres benzinüzemű vízhűtéses, 3560 cm3  90/95 LE

Fajlagos teljesítmény 15,9/14,7 LE/t 15,2 LE/t

Max. sebesség műúton 65 km/h

Vonóerő 3500 kg

Kormányzás
mechanikus, majd később 

elektropneumatikus 
elektropneumatikus szervokormány

Üzemanyag-tartály,

Hatósugár
135 l országúton 150 km, terepen 3 h

A torony hossza

szélessége

magassága

1400 mm
1350 mm
625 mm

1100 mm 
1150 mm
500 mm

A kocsiszekrény általában 9 mm

Homlokfelület és a sisak 

front- és oldal páncélzata
13 mm

Tetőpáncélzat 7 mm

A páncélgépkocsihoz 

rendszeresített fegyverzeti 

anyagok és lőszer-

javadalmazásuk 

1 db 36M 20 mm-es nehézpuska / 
200 db

1 db 34/37 A.M. 8 mm-es Gebauer 
géppuska /3000 db

1 db 31M 8 mm-es golyószóró / 
2 db M95 kurtály /

1 db rakétapisztoly /

1 db 34/37 A.M. 8 mm-es Gebauer 
géppuska /4000 db

2 db M95 kurtály
1 db rakétapisztoly

Lejtőmászó képesség 30°

Lépcsőmászó képesség 0,5 m

Árokáthidaló képesség 0,5 m

Gázlóképesség 1,0 m

Legkisebb fordulati kör 

átmérője
9,25 m
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csőtartó táska és 2 darab 3 géppuskatár befogadására 
alkalmas rakasz rögzítése.

A bal oldali lemezen szintén megtalálható a bőrkapasz-
kodó, alatta a világító pisztoly helye, ami előtt a világító 
töltények voltak. Ettől hátrafele helyezték el a felrögzített 
tartalék periszkópokat. A  hátsó lemezen lévő ajtó fölött 
rögzítették az „Autopax” típusú szénsavas kézi tűzoltó-
készüléket. Ennek közelében volt az irányjelző tárcsa, amit 
menetek során az irányváltoztatás jelzésére kötelezően al-
kalmaztak.79

ELEKTROMOS BERENDEZÉS ÉS RÁDIÓK

A 39M páncélgépkocsinak két egymástól független elekt-
romos berendezése volt. Az egyik a kocsi, a másik a rádió-
állomás elektromos szükségletét látta el. A kocsi áramszol-
gáltatását, a gyújtást, a világítást és a duda működését az 
akkumulátor szolgáltatta. Töltését a hengerfejre erősített 
dinamó biztosította. 

46. ábra. 39M Csaba páncélgépkocsi csatár változatának makettje (Fotó és makett: Schmidt László)

47. ábra. 40M Csaba rádiós páncélgépkocsi leeresztett 

antennával (Fotó: Schmidt László)

48. ábra. Jól megfigyelhető a felemelt rácsantenna a 40M 

Csaba páncélkocsin (Fotó: Schmidt László)
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Az összeköttetés biztosítása érdekében a Csaba páncél-
kocsit egy R4 mintájú rádiókészülékkel látták el, amely 
korlát- és botantennával üzemelt.80 Az R4 típusú rádió 
elektromos áramellátását külön akkumulátor biztosítja, és 
töltését is külön dinamó végezte. 

Később a 40M Csaba parancsnoki páncélgépkocsi ki-
alakításával – még egy, nagyobb hatótávú rádiókészülék 
beépítésével – segítették a gyorsan mozgó csapatok hír-
adását. Az R5-ös rádiókészülék, amit a nehézpuska-lősze-
rek helyére építettek be, már biztosította az elöljáróval való 
hírváltás lehetőségét. (Az 1970-es évek felderítő parancs-
noki járművei – PFUG, PFUG–I és ZPSZH–F – is ezek 
alapján a rendezőelvek alapján kerültek kialakításra.)

ÖSSZEGZÉS

Áttekintve a Csaba páncélgépkocsik fő harcászati-techni-
kai jellemzőit megállapítható, hogy a Weiss Manfréd művek 
a harmincas évek végére egy mozgékony, jó terepjáró ké-
pességű, a kor színvonalának megfelelő, esetenként azt 
meg is haladó páncélgépkocsit fejlesztetett ki. Nem vélet-
lenül nyilatkoztak elismerően róla a páncélgépkocsit hasz-
náló katonák. Sajnálatos, hogy (sok más arra érdemes 
technikához hasonlóan), ebből a remek járműből egyetlen 
darab sem található hazánkban.
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PÁNCÉLZAT

A DUNKERQUE páncél-elrendezésénél szintén egyértelmű 
volt az angol NELSON osztály hatása. A  hajó vízvonalát 
védő, cementált6 páncéllemezekből készült övpáncélt itt is 
kifelé döntötték, és nem a hajótest külső héjazatán, hanem 
azon belül építették be. A 225 mm vastag, 11,5°-ban kifelé 
döntött páncélöv csupán a hajó létfontosságú részeit, a 
lőszerraktárakat és a gépházakat védte 126 m-es hosszú-
ságban, az I. lövegtoronytól a hátul elhelyezett repülőgép-
hangárig. Az 5,75 m magas páncélöv normál terhelés 
mellett 2,1 m-rel ért a vízvonal alá, felül pedig a második 
fedélzet magasságáig védte a hajót. A  második fedélzet 
szintje felett a hajó oldala nem kapott páncélzatot. A pán-
céllemezeket – a korban szokásos módon – egy 60 mm 
vastag teakfa alapra erősítették, hogy az növelje a rendszer 
rugalmasságát, és segítsen a becsapódó lövedékek ener-
giáját elnyelni, illetve szétosztani a hajó vázszerkezetében. 

A páncéllemezek dőlése, különösen nagyobb lőtávolsá-
gokon, jelentősen növelte a páncélzat ellenálló képessé-

gét, hiszen a lemezek dőlése miatt a becsapódó lövedékek 
hegyesebb szögben érték azt, s így nagyobb távolságot 
kellett megtenniük a lemezben annak átütéséhez, mintha 
egy ugyanolyan vastag, ám egyenesen álló, függőleges 
helyzetben felszerelt lemezbe csapódtak volna be. A dön-
tött páncélzatnak tehát nem kellett olyan vastagnak lennie, 
mint a függőleges elrendezésűnek, s így jelentős tömeget 
is megspóroltak vele. A számítások szerint a DUNKERQUE 
225 mm vastag, döntött lemezeinek páncéltörő lövedékek-
kel szembeni ellenálló képessége egyenértékű volt egy 
280 mm vastag, függőlegesen beépített páncéllemezével. 
A döntött páncélzat emellett a hajó oldalánál robbanó akna 
vagy torpedó lökéshullámát is jobban elvezette, mint a 
függőleges, és egy másik előnye volt, hogy éppen a hegye-
sebb becsapódási szög miatt az ellenséges lövedékek le-
pattanásának is nagyobb volt a valószínűsége.7

A nagy felszíni hadihajók páncélzatát rendszerint olyan 
megfontolások alapján tervezték meg, hogy az egy azonos 
erejű csatahajó lövedékeinek ellen tudjon állni. A páncélza-
tot tehát – némileg talán paradoxnak tűnő módon – úgy 

Horváth Zoltán A DUNKERQUE osztályú 
csatacirkálók II. rész

8. ábra. A DUNKERQUE és a STRASBOURG vázlatrajzán jól látható a repülőgép indító katapult és a felderítő hidroplán is 
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méretezték, hogy az a hajó saját lövedékeinek képes le-
gyen ellenállni. A DUNKERQUE páncélzatának tervezésé-
nél viszont az volt a szinte kizárólagos szempont, hogy azt 
a német zsebcsatahajók 283 mm-es lövedékei ne legyenek 
képesek átütni. A páncélzat ellenálló képességének érté-
keit is ennek megfelelően adták meg, s ezek szerint az 
övpáncél átüthetetlen volt minden, 16 600 m-nél nagyobb 
távolságról kilőtt 283 mm-es német gránát számára. 

A hajó oldalának külső, mindössze 10 mm vastag leme-
zei viszont nagyon is sebezhetőek voltak minden lövedék-
kel szemben. Hogy csökkentsék annak kockázatát, hogy 
egy ide becsapódó lövedék által okozott sérülés miatt na-
gyobb mennyiségű víz kerüljön a hajó oldala, valamint az 
övpáncél és a torpedóvédő válaszfal közötti külső reke-

szekbe, az oldallemezek és a páncélöv közötti részeket 
egy különleges vízzáró anyaggal töltötték ki. A habosított 
gumi és gyanta keverékéből készült ebonitszerű műanyag 
– az úgynevezett Bourrage – még nagy nyomáson is vízzá-
ró volt, nem öregedett, nem lépett reakcióba a fémekkel, 
valamint a fajsúlya is kicsi volt, tehát nem jelentett számot-
tevő többletsúlyt a hajónak. Rugalmas anyagként ráadásul 
segített a robbanások lökéshullámát elnyelni, valamint fel-
fogta a kisebb repeszeket is. 

A páncélzat fejlődése és erősödése az első világháborús 
hadihajókhoz képest leginkább a fedélzeti páncél esetében 
volt megfigyelhető. A  lőtávolság növekedésével ugyanis 
egyre nagyobbá vált annak valószínűsége, hogy az egyre 
meredekebb szögben becsapódó ellenséges lövedékek a 

10. ábra. A STRASBOURG dőléspróbája

9. ábra. A 330 mm-es löveg beemelése a STRASBOURG 

lövegtornyába 11. ábra. A DUNKERQUE legénysége
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hajók fedélzetét érik. Emellett természetesen az első világ-
háború végén megjelenő bombázógépek jelentette ve-
szélyt is komolyan kellett venni. Ennek megfelelően az első 
világháború után épülő csatahajók fedélzeti páncélzatának 
vastagsága a korábbi dreadnoughtokéhoz képest a több-
szörösére növekedett. Míg a BRETAGNE osztályú hajók 
fedélzeti páncélja mindössze 40 mm vastag volt, addig a 
DUNKERQUE fő páncélfedélzetének vastagsága elérte 
ennek a háromszorosát is. 

A gépházak felett 115 mm, a lőszerraktárak felett 125 
mm vastag fő páncélfedélzetet a második fedélzeten épí-
tették be, tehát az a páncélöv felső szegélyei között húzó-
dott. Egy szinttel lejjebb egy második, jóval vékonyabb, 40 
mm vastag páncélfedélzetet is elhelyeztek. Ez egy klasszi-
kus „teknősfedélzet” volt, melynek széleit 54o-ban lefelé 
döntötték, és azok a vízvonal alatt a páncélöv alsó szegé-
lyéhez csatlakoztak, mintegy alátámasztva azt. A páncélöv 
és a két páncélfedélzet így kompakt egységet alkotott, az 
úgynevezett citadellát, amelynek elemei kölcsönösen erő-
sítették és támogatták egymást. A második páncélfedélzet 
elsődleges feladata egyébként az volt, hogy a fő páncélfe-
délzeten áthatoló repeszektől, illetve az esetleges találatok 
miatt a páncélfedélzet, vagy a páncélöv belső oldaláról le-
váló törmelékektől megvédje a hajó belsejét. A lefelé hajlí-
tott szélek emellett erősítették a vízvonal védelmét is. 

A páncélfedélzet a számítások szerint sebezhetetlen lett 
volna minden, 3000 m-nél kisebb magasságból ledobott 
500 kg-os bomba, illetve minden, 28 km-nél kisebb távol-
ságról kilőtt 283 mm-es gránát számára. Ez a védelem a 
DUNKERQUE tervezése és építése idején kiválónak számí-
tott, ám a második világháború idején megjelenő egyre 
nehezebb és egyre nagyobb pusztító erejű páncéltörő 
bombák számára később már nem jelentett leküzdhetetlen 
akadályt. 

A citadellát az I. lövegtorony előtt, illetve a hátsó 130 
mm-es lövegtorony mögött, egy-egy keresztválaszfal zárta 
le, amelyeket a fő páncélfedélzet szintjétől egészen a hajó-
fenékig páncélfedezet borított. Az első válaszfal 210 mm, a 
hátsó 180 mm vastag, cementált páncéllemezekből ké-
szült.

A hajó citadellán kívül eső részei közül az orr nem kapott 
semmilyen páncélvédelmet, a tatrészen viszont annak má-
sodik fedélzetét – citadella második páncélfedélzetének 
szintjén – a csavartengelyek és a kormányszerkezet védel-
me miatt erősen páncélozták. A páncélzat vastagsága itt 
100 mm volt, amit a kormányszerkezet kamrája felett egy 
rátéttel 150 mm-re növeltek. Ez a páncélfedélzet is teknős-
fedélzet volt, vagyis a széleit 45o-os szögben lefelé döntöt-
ték, ezzel egyben némi vertikális védelmet is biztosítva a 

tatrésznek. A  kormányszerkezetet hátulról egy 150 mm 
vastag, cementált lemezekből készült keresztválaszfal 
védte. 

A francia haditengerészet konstruktőrei már a húszas 
években felismerték, milyen nagy veszélyt jelentenek a 
nagy felszíni hadihajókra a tengeralattjárók és repülőgépek 
által hordozott torpedók. Már az I. világháború után szá-
mos víz alatti robbantási kísérletet végeztek leselejtezett 
hadihajókon, egyebek közt a hadizsákmányként hozzájuk 
került osztrák–magyar PRINZ EUGEN dreadnoughton. 
A harmincas évek elején pedig alapos kísérleteket végez-
tek 1/10 méretarányú modelleken is. A kísérletek és az el-
méleti számítások alapján végül arra a következtetésre ju-
tottak, a rendszer mélységének legalább 4,9 m-esnek kell 
lennie ahhoz, hogy az akkor legerősebb torpedók nagyjá-
ból 300 kg TNT robbanásának megfelelő erejének ellen 
tudjon állni. A lökéshullámot pedig az úgynevezett „szend-
vics elrendezésű”, vagyis egymás utáni, függőleges vá-
laszfalakkal elválasztott, és váltakozva folyékony anyaggal 
feltöltött, illetve üresen hagyott cellák tudják a leghatéko-
nyabban elnyelni. 

A DUNKERQUE esetében a rendszer mélysége, azaz a 
hajó oldala és a páncélozott torpedóvédő válaszfal közötti 
távolság, a hajó közepén elérte a 7,5 m-t. A nagy sebesség 
eléréséhez szükséges karcsú, áramvonalas hajótest szé-
lessége azonban a hajó orra, illetve tatja felé erősen csök-
kent, és ezeken a helyeken ez értelemszerűen a torpedó-
védő-rendszer mélységének csökkenésével járt együtt. 
A  rendszer mélysége a II. toronynál még elérte az éppen 
megfelelő 5,56 m-t, ám az I. toronynál már csak 3,75 m 
volt. Ez viszonylag kevés volt, de a nagy helyet elfoglaló 
lőszerraktárak miatt az elkeskenyedő hajótest szélességé-
ből itt többet erre a célra nem tudtak feláldozni.8

A torpedóvédő válaszfal-páncélzatának vastagsága 30 
mm, a lőszerraktáraknál 50 mm volt. A páncélozott válasz-
fal és a hajó oldala közötti teret további függőleges válasz-
falakkal tagolták, és az ezek által határolt rekeszeket üre-
sen hagyták, illetve olajtartályként használták. A páncélo-
zott válaszfal előtti két keskeny rekesz üresen maradt, és 
szükség esetén ellenárasztásra használták őket. Az ezek 
után következő, a hajó közepén csaknem 5 m széles re-
keszt üzemanyagtartályként használták, és olajjal töltötték 
fel. A  legszélső rekeszt, az olajtartályok és a hajó oldala 
között, pedig ugyanazzal a vízzáró műanyaggal töltötték ki, 
mint a hajó oldala és a páncélöv közötti teret is. 

A franciák nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy a hajón 
belüli erős, 18 mm vastag szerkezeti acélból készült ke-

12. ábra. A DUNKERQUE lövegtornyai és parancsnoki tornya

13. ábra. A lövegtorony egy maketten

HT_2016-4_book.indb   59HT_2016-4_book.indb   59 2016.07.24.   15:37:582016.07.24.   15:37:58



Haditechnika-történet

60  HADITECHNIKA 2106/4

resztirányú válaszfalak teljesen vízzáróak legyenek. Egyik 
válaszfalba sem építettek be ajtókat, illetve más nyílásokat, 
az egyes rekeszekbe csak felülről lehetett bejutni. Ez ugyan 
megnehezítette a legénység mozgását a hajón, de nagy-
mértékben növelte a válaszfalak vízzáró képességét. 

Igyekeztek megfelelő védelmet biztosítani a hajófenék 
számára is, azonban ez a torpedóvédelemnél is nehezebb 
feladatnak bizonyult. A számítások szerint ahhoz, hogy a 
hajófenék alatt robbanó aknák ellen megfelelő védelmet 
biztosítsanak, a védelem mélységének legalább 4,5 m-nek 
kellett volna lennie. Ez terjedelmi szempontok miatt, nyil-
vánvalóan megoldhatatlan feladat volt. A kazánok és turbi-
nák helyigénye miatt a csatacirkáló csak a szokásos dupla 
fenékkel épülhetett meg, amelynek mélysége csupán 1,1 
méter volt. Hogy ennek ellenálló képessége a lehető legna-
gyobb legyen, az építésnél itt igyekeztek a legjobb minősé-
gű anyagokat használni. 

A lőszerraktárak alatt a fenék mélységét megduplázták, 
és az itteni tripla fenék felső részét még 30 mm vastag 
páncélozással is megerősítették. 

A hajó felépítményén csupán a parancsnoki hidat páncé-
lozták. A henger alakú híd elől és kétoldalt 270 mm, hátul 
220 mm vastag páncélzatot kapott. A tető 130-150 mm, a 
padlólemez 100 mm vastagságú volt. A hidat a páncélfe-
délzet alatti központi irányítóállással összekötő akna 160 
mm vastag páncéllemezekből készült. A  parancsnoki to-
rony tetején beépített tűzvezető állások csupán a repülőgé-
pek fedélzeti fegyverei ellen szánt 20 mm vastag, repesz-
fogó páncélzattal voltak felszerelve.

A DUNKERQUE páncélzatának össztömege 11 012 ton-
nát tett ki, a hajó 30 693 tonnás normál vízkiszorításának 
35,8%-át. 

FEGYVERZET

A korabeli nagy francia hadihajók egyik legjellegzetesebb 
ismertetőjele volt a négyágyús lövegtorony. Bár a húszas-
harmincas években szinte valamennyi haditengerészet 
foglalkozott a négyágyús tornyok rendszeresítésének gon-
dolatával, a franciákon kívül végül csak az angolok alkal-
mazták azt, a KING GEORGE V osztályú csatahajóikon. 

A négyágyús elrendezés ötlete már jóval az első világhá-
ború előtt megszületett. Az 1912-ben megrendelt, de végül 
soha be nem fejezett NORMANDIE osztály csatahajói már 
ilyen tornyokkal készültek volna, és ezt követően szinte 
valamennyi tervezett és megépült francia csatahajó fő tü-
zérségét ilyen négyágyús tornyokban helyezték el. 

A négyágyús tornyok használatának legfőbb előnye a 
tömegcsökkentés volt, hiszen a két vagy háromágyús tor-
nyokhoz képest azonos számú löveget kevesebb torony-
ban lehetett elhelyezni. A  legjelentősebb tömegcsökken-
tést azonban nem a lövegtornyoknál, hanem az oldalpán-
célzatnál jelentkezett. Mivel ugyanis a kevesebb lövegto-
rony kisebb helyet foglalt el, a páncélöv által védendő terü-
let is kisebb lett, vagyis a hajó oldalának rövidebb részét 
kellett páncélozni.

A két lövegtoronynak a hajó orr-részén (első harmadá-
ban) való elhelyezése szintén a NELSON osztály példáját 
követte. A fő tüzérségnek a hátsó, 30–60° fokos szögtarto-
mányban ugyan nem volt kilövése, viszont így a hajó egész 
hátsó része szabaddá vált a légvédelmi lövegek és a repü-
lőgépek számára, amelyek működését nem zavarták a fő 
tüzérség lövegeinek sortüzei. A  DUNKERQUE-et egyéb-
ként is a német zsebcsatahajók és az olasz nehézcirkálók 
ellen tervezték, vagyis az előzetes elképzelések szerint az 
volt a fő feladata, hogy agresszív támadást indítson a jóval 
gyengébb, tehát feltételezhetően menekülni próbáló hajók 
ellen. Erre a feladatra pedig az elöl elhelyezett lövegtornyok 
kiválóan megfeleltek. Az ilyen elrendezés másik előnye 
volt, hogy a csatahajó úgy tudott teljes sortüzeket lőni, 
hogy orral fordult az ellenség felé, tehát jóval kisebb cél-
pontot mutatott, mintha ezt csak oldalirányban tudta volna 
megtenni. 

A tervezési munkálatok során egy rövid időre felmerült 
annak gondolata is, hogy a csatacirkálót két darab három-
ágyús lövegtoronnyal, és 38 cm-es lövegekkel szerelik fel, 
ám ezt az ötletet hamar elvetették. Egyrészt azért, mert a 
38 cm-es lövegekre éveket kellett volna várni, másrészt 

14. ábra. A DUNKERQUE lövegtornya és parancsnoki tornya

15. ábra. Az egyik négycsövű, 130 mm-es lövegtorony
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pedig azért, mert a francia haditengerészetnél addig még 
nem használt háromágyús lövegtornyok kifejlesztése szin-
tén túl sok időt és túl sok pénzt vett volna igénybe.9 Ugyan-
akkor viszont rendelkezésre álltak a NORMANDIE osztály 
340 mm-es, négyes lövegtornyainak tervei, amelyek kiváló 
alapként szolgáltak az új csatacirkáló 330 mm-es tornyai-
nak tervezéséhez.

A 330 mm/52 Model 1931 jelű lövegek ütőképes fegyver-
nek bizonyultak, amelyek szinte minden szempontból felül-
múlták a fő konkurenciának számító 28 cm-es német löve-
geket. A 17,7 m hosszú, egyenként 70,5 t tömegű löveg-

csöveket a –5°/+35° fokos szögtartományban lehetett 
emelni, 6°/sec sebességgel. Az 570 kg tömegű lövedékek 
kezdősebessége 870 méter/sec volt, a legnagyobb lőtávol-
ság pedig a maximális, 35°-os csőemelkedésnél elérte a 
41 700 métert, ami kiváló teljesítménynek számított. 

A csövek számított élettartama 250 lövés, a gyakorlati 
tűzgyorsaság 1,5-2 lövés/min volt. Bár a tervezők arra 
számítottak, hogy a lövegek képesek lesznek percenként 
három lövés leadására is, azonban a lassú lőszerfelvonók 
miatt ezt a teljesítményt a gyakorlatban soha nem érték 
el. 

2. táblázat. A második világháborús csatacirkálókon használt lövegek főbb adatai

330/52 

Model 1931

28/54,5 SK 

C/34

12/50 

Mark8

305/55 B–50 

Pattern 1940
38/52 SK C/34

Szolgálatba állítás 1939 1939 1944 - 1939

Cső hossza (m) 17,7 15,41 15,54 16,81 19,63

Tömeg (t) 70,53 53,25 55,26 71,66 111

Tűzgyorsaság (lövés/min) 2 3,5 3 3 3

Cső élettartama (lövés) 250 300 344 300 210

Kaliber (mm) 330 283 305 304,8 380

Lövedék hossza (cm) 165 124,5 137,2 – 167,2

Lövedék tömege (kg)

APC gránátok
HE gránátok

570
552

330
315

517
426,3

471
380

800
800

Töltet tömege (kg)

APC gránátok
HE gránátok

20,3
63,5

7,84
21,8

7,9
36

–
–

18,8
64,2

Kivetőtöltet tömege (kg) 192 124 124,7 182 212

Kezdősebesség (m/sec) 870 890 762 900 820

Lőtávolság (méter) 41.700 40.930 35.271 47.580 36.520

Csőemelési szög (fok) -5/+35 -8/+40 -3/+45 -3/+45 -5,5/+30

Emelési sebesség (fok/sec) 6 8 12 10 6

Torony tömege [1.] (t) 1473 750 934 1180 1052

Torony forgatási sebessége 

(fok/sec)
5 7,2 5 5 5

Töltési szög (fok)
Bármely 
szögben

2 7 6 2,5

Páncélátütő képesség 

(öv/fedélzeti páncél mm-ben)

    0 méteren
9 100 méteren
13 700 méteren
18 300 méteren
22 800 méteren
27 400 méteren

713
–
–
–

342/105
292/110

604
–
–

291/48
–

205/76

622
463/32
395/54
323/77

267/102
231/130

–
533/14

–
375/44

–
280/88

742
–
–

419/75
393/104
304/126

Alkalmazás helye
DUNKERQUE 

osztály
SCHARNHORST 

osztály
ALASKA 
osztály

KRONSTADT 
osztály

SCHARNHORST 
osztály,

O osztály, 
KRONSTADT 

osztály [2.]

1. A DUNKERQUE-nél négyágyús, a 38 cm-es löveggel tervezett hajóknál kétágyús, a többieknél háromágyús lövegtornyok.
2. Az O osztályt eleve ilyen lövegekkel tervezték, a többi hajót utólag akarták átfegyverezni 38 cm-es lövegekre. 
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A 165 cm hosszú, 570 kg tömegű páncéltörő (APC) grá-
nátok10 robbanótöltetének tömege 20,3 kg, míg a gyen-
gébben páncélozott célpontok ellen tervezett 552 kg-os, 
nagy robbanóerejű (HE) lövedékek töltetének tömege 63,5 
kg volt.11 A  töltet tömege, és ezzel a lövedékek pusztító 
ereje, a kaliberhez képest igen nagy volt. A francia gráná-
tok robbanótöltetének tömege csaknem háromszorosa 
volt a német 28 cm-es lövedékekének, és valamivel na-
gyobb volt még a 38 cm-es német gránátokénál is.

A kivetőtöltet össztömege 192 kg-ot tett ki, amelyet négy 
csomagban töltöttek be a lövedék mögé. A  páncéltörő 
gránátok 23.000 m távolságból 342 mm vastag – függőle-
gesen beépített – övpáncélt, illetve 105 mm vastag fedél-
zeti páncélt voltak képesek átütni, míg 27.500 m-ről 292 
mm, illetve 110 mm vastag páncéllemezeket voltak képe-
sek leküzdeni. A lőszerellátmány az I. lövegtoronynál csö-
venként 114 gránát, a II. toronynál 110 gránát volt. 

A csöveket elméletileg minden szögben lehetett után 
tölteni, azonban magas emelkedési szögeknél a töltőbe-
rendezés megbízhatatlanul működött, és a már betöltött 
lövedékek is hajlamosak voltak arra, hogy visszacsússza-
nak, így a gyakorlatban rendszerint csak 15°-os emelkedé-
si szög alatt szokták a csöveket újratölteni. 

A négyágyús lövegtornyokat természetesen erősen pán-
célozták. A homloklemez vastagsága 330 mm, a tetőleme-
zé 150 mm volt, míg oldalt 250 mm vastagon páncélozták 
a tornyokat. A lövegtornyok hátsó része az I. toronynál 345 
mm, a II. toronynál 335 mm vastag páncélzattal rendelke-

zett. A  tornyok hátsó részét egyébként nem a védelem 
szempontjából volt szükséges ilyen vastag páncélzattal el-
látni, hanem a lövegtornyok kiegyensúlyozása miatt. 
A barbetták a fő páncélfedélzet felett 310 mm, a két páncél-
fedélzet között pedig 50 mm vastag lemezekből készültek. 

Egy lövegtorony teljes tömege 1497 tonnát nyomott. 
A tornyok mozgatását lövegtornyonként két darab, 100 LE-s 
villanymotor biztosította. Ezek ugyan kissé gyengék voltak, 
de erősebb motor nem állt rendelkezésre. Mindazonáltal 
még ezekkel is sikerült az 5°/sec forgatási sebességet el-
érni, ami jó értéknek számított.

A francia négyágyús lövegtornyok valójában két, egy-
mástól jól elválasztott, és egymástól függetlenül működő 
ikerlöveget tartalmaztak. Azzal, hogy a franciák egy löveg-
tornyon belül gyakorlatilag egyszerűen csak megkettőzték 
a jól bevált kétágyús elrendezést, jelentősen leegyszerűsí-
tették a tornyok szerkezetét, ellentétben a jóval bonyolul-
tabb és kevésbé üzembiztos angol megoldással. 

A lövegtornyokon belül a két ikerlöveget egy 40 mm vas-
tagon páncélozott válaszfallal különítették el egymástól, 
mely biztosította azt is, hogy a torony valamely oldalának 
sérülése esetén ne váljék üzemképtelenné egyszerre mind 
a négy löveg. A két ikerlöveghez természetesen külön lő-
szerfelvonók is tartoztak, amelyeket a barbettákon belül 
ugyanúgy elválasztottak egymástól, mint a toronyban az 
ágyúkat. A válaszfal páncélvastagsága itt 25 mm volt. 

A lőszerraktárak elrendezése is meglehetősen különle-
ges volt. A szokásos gyakorlattal ellentétben a kivetőtöltetek 

16. ábra. A DUNKERQE tatján jól látható a két repülőgép tárolására alkalmas hangár, az indítókatapult és a visszaemelő-da-

ru. A Loire-Nieuport hidroplánt géppuskákkal és bombákkal is felszerelték, azonban elsődleges feladata a felderítés volt
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és a lövedékek raktárai nem egymás felett helyezkedtek el, 
hanem a lövedékek raktárait a barbetták mögött, két szin-
ten, a kivetőtöltetekét pedig a barbetták előtt, ugyancsak 
két szinten helyezték el. A bal oldali két ágyút a raktárak 
felső, a jobb oldali két ágyút a raktárak alsó szintje látta el 
lőszerrel. A szokatlan elrendezés a gyakorlatban jól bevált, 
különösebb működési zavarok nem fordultak elő vele. 

A tervezők nagy gondot fordítottak arra is, hogy a két 
lövegtorony elég nagy távolságra legyen egymástól ahhoz, 
hogy egyetlen gránát vagy torpedótalálat ne tehesse egy-
szerre mindkét tornyot üzemképtelenné. Az I. torony ten-
gelye az orrfüggélytől12 52,15 m-re, míg a II. toronyé ettől 
csaknem 30 m távolságra, 80,95 m-re helyezkedett el. 
A két lövegtorony lőszerraktárai között is 10 m-es távolság 
volt, itt helyezték el a dízelgenerátorok termét. 

A lövegtornyok kilövési szöge is kiváló volt, az I. tornyot 
330°-os, a II. tornyot pedig 290°-os szögben lehetett kör-
beforgatni, tehát csak a tat felőli 30° esett kívül a lövegek 
által lefedett területen. 

A franciák négyes lövegtornyai aránylag megbízhatóan 
működtek, ritkán fordultak elő komolyabb műszaki meghi-
básodások. A fő probléma leginkább csak az volt, hogy az 
egymáshoz túl közel elhelyezkedő ágyúk miatt a kilőtt löve-
dékek zavarták egymás pályáját, ezért szórásuk aránylag 
nagy volt. Ezenkívül, ha a II. torony hátrafelé tüzelt, az ágyúk 
légnyomása állandóan megrongálta vagy tönkretette a pa-
rancsnoki torony mellett kétoldalt elhelyezett csónakokat. 

A DUNKERQUE másodlagos tüzérségét képező 16 
darab 130 mm/45 Model 1932 jelű löveget is meglehetősen 
szokatlan módon helyezték el a hajón. Hogy minél na-
gyobb számú löveget helyezhessenek el, a 130 mm-es 
ágyúk esetében is a négyágyús lövegtornyok beépítése 
mellett döntöttek. Három ilyen lövegtorony került a hajó 
tatjára, míg két darab kétágyús lövegtornyot a kémény 
előtt, a fedélzet két oldalán építettek be. 

A 130 mm-es lövegek a francia rombolók standard fegy-
verzetét képező ágyúk továbbfejlesztett változatai voltak. 
A fejlesztés legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a löve-
gek a felszíni és a légi célpontok ellen egyaránt használha-
tók legyenek. Az ilyen kettős rendeltetésű (dual purpose) 
lövegek később általánosan elterjedtek a nagy felszíni ha-
dihajókon. Legnagyobb előnyük az volt, hogy a felszíni és 
légi célpontok ellen használható közepes lövegeket a hajó-
kon nem kellett külön lövegtornyokban beépíteni, amivel 
ismét csak súlyt lehetett megtakarítani. 

A francia ágyúk átalakítása viszont nem sikerült igazán 
jól, s viszonylag kis tűzgyorsaságuk, a lövegek alacsony 

emelési szöge, illetve a megbízhatatlan töltőberendezés 
miatt légvédelmi lövegekként meglehetősen alacsony 
harcértékkel bírtak csupán.

Az 1935-ben szolgálatba állított 5,9 méter hosszú, 3,8 
tonnás lövegek tűzgyorsasága percenként 10-12 lövés, a 
csövek számított élettartama 900 lövés volt. A csöveket a 
–10/+75 fokos szögtartományban lehetett emelni, 8 fok/
sec sebességgel. A maximális lőtávolság a 45 fokos cső-
emelkedésnél 20.800 méter volt. Légvédelmi célokra az 
ágyúkat 12 000 méternél alacsonyabban repülő célpontok 
ellen lehetett használni. A gránátokat és a kivetőtölteteket 
összeszerelt állapotban tárolták, és töltötték be a csövek-
be, s egy töltet teljes súlya így 53 kg volt. A lőszerjavadalmazás 
csövenként 400 lövedék volt.

A 197 tonna súlyú négyágyús lövegtornyok lényegében 
a 330 mm-es tornyok kicsinyített változatai voltak, s itt is 
két jól elválasztott, és egymástól függetlenül működő iker-
löveget helyeztek el egyetlen tornyon belül. Azonban ami 
nagyban jól működött, az kicsiben nem vált be. A  130 
mm-es négyes tornyok nagyon megbízhatatlan, rengeteg 
műszaki problémával küszködő eszközök voltak. 

A tornyok túlzsúfoltak, és műszakilag túlbonyolítottak 
voltak. A  félautomata töltőberendezés gyakran meghibá-
sodott, és a gyakorlatban csupán 30 fokos csőemelés alatt 
tette lehetővé az ágyúk újratöltését. Sok gond volt a meg-
lehetősen lassú lőszerfelvonókkal is, különösen a két elöl 
elhelyezett ikerlövegtoronynál, melyek a lőszerraktáraktól 
mintegy 25 méter távolságra helyezkedtek el, a lőszerliftek-
nek tehát meglehetősen hosszú és tekervényes utat kellett 
megtenniük a tornyokig. Minden lövegnek két lőszerfelvo-
nója volt, egy a felszíni, egy pedig a légi célpontok ellen 
használatos lövedékek számára, ami csak még zsúfoltab-
bá tette a tornyokat.

A négyágyús tornyokból egyet a felépítményen, a hangár 
hátsó részénél, középen építettek be, míg a két másikat 
kicsivel előrébb, a hangár mellett kétoldalt, a fedélzeten 
helyeztek el. Utóbbiak kilövési szögét a mellettük levő 
magas hangár korlátozta, és a körben, 290 fokban tüzelni 
képes középső toronnyal ellentétben ezeket csupán 235 
fokos szögben lehetett elfordítani. A tornyokat 10 LE-s vil-
lanymotorok forgatták, 12 fok/sec sebességgel. 

A lövegtornyok viszonylag erős páncélzatot kaptak. 
A homloklemez vastagsága elérte a 135 mm-t, míg oldalt 
és felül 90 mm, hátul pedig 80 mm vastag páncélzat védte a 
tornyokat. A két ikerlöveget a tornyokon belül itt is páncélo-
zott válaszfallal különítették el, melynek vastagsága 20 mm 
volt. A barbetták 120 mm vastag lemezekből készültek. 

A hajó közepén elhelyezett 130 mm-es ikerlövegtornyok 
ennél sokkal gyengébb páncélzatot kaptak. Ezeket csupán 
20 mm vastag lemezek védték, és a barbetták páncélvastag-
sága is csak 60 mm volt. Ennek megfelelően ezeknek a tor-
nyoknak a súlya is sokkal kisebb volt, mindössze 32,1 tonna.

A DUNKERQUE kis kaliberű légvédelmi fegyverzete nem 
számított igazán erősnek. A hajóra eredetileg csupán négy 
darab kétcsövű, 37 mm-es, és nyolc darab négycsövű, 
13,2 mm-es gépágyút szereltek fel. Az 1936-ban szolgálat-
ba állított, félautomata 37 mm-es gépágyú tényleges tűz-
gyorsasága csupán 30-40 lövés/perc volt, maximális lőtá-
volsága alig nyolcezer méter. Az 1935-ben rendszeresített, 
teljesen kézi működtetésű, 13,2 mm-es Hotchkiss gép-
ágyúk tűzgyorsasága 200 lövés/perc, lőtávolsága pedig 
csupán 3.500 méter volt. A II. világháború modern repülő-
gépei ellen már mindkét fegyver meglehetősen hatástalan-
nak számított, ám a francia haditengerészet nem rendelke-
zett ezeknél jobbakkal. 

A DUNKERQUE az első nagy felszíni hadihajó volt, me-
lyet felszereltek beépített hangárral és felderítő repülőgé-

17. ábra. A fedélzet két oldalán elhelyezett kétágyús tornyok 

egyike
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JEGYZETEK

 6.  A cementált páncéllemezek külső rétegét egy különleges edzési 
eljárással, az úgynevezett cementálással, rendkívül keményre 
edzették.

 7.  A döntött páncélzatnak számos előnytelen tulajdonsága is volt, 
melyek miatt az angolok a NELSON osztály után épült hajóikon 
visszatértek a függőleges páncélzathoz, a németek pedig nem is 
kísérleteztek csatahajóikon a döntött páncélzat beépítésével. Az 
ilyen övpáncélzatról lepattanó lövedék nagy valószínűséggel a hajó 
vízvonal alatti részébe, a torpedóvédő rendszer külső rekeszeibe 
vágódott, és még ha nem is robbant fel, ott jókora károkat és 
komoly vízbetöréseket okozott. Amellett a döntött páncél, éppen a 
dőlés miatt, vertikálisan kisebb területet fedett, mint a függőleges, 
tehát növelni kellett a magasságát. Így ami súlyt nyertek a páncél 
vastagságának csökkentésén, azt részben elvesztették a páncélöv 
magasságának növelésén. A függőleges páncélzat beépítése és 
javítása emellett sokkal egyszerűbb, olcsóbb, és gyorsabb volt, 
mint a döntött lemezeké. 

 8.  Ez közös problémája volt minden korabeli csatahajónak. A német 
BISMARCKon például, ahol a lövegtornyok sokkal előrébb 
helyezkedtek el, mint a francia csatahajókon, az A toronynál a 
torpedóvédő rendszer mélysége csupán 3,05 méter volt.

 9.  Ugyanilyen megfontolásokból vetették el később a RICHELIEU 
osztályú csatahajók 2x3 darab 406 mm-es löveggel való 
felfegyverzésének gondolatát is.

10.  Az APC gránátok közül néhányat 560 kg-os páncéltörő bombává 
alakítottak át a légierő részére, M1939 jelzéssel.

11.  A két csatacirkálót végül soha nem látták el HE lövedékekkel, s 
mindvégig csak páncéltörő gránátokkal voltak felszerelve.

12.  Az orrfüggély az orrtőke és a vízvonal metszéspontjánál emelt 
függőleges egyenes.

13.  A francia fegyverletétel után a német haditengerészet mérnökei 
alaposan tanulmányozták a francia lövegtornyok szerkezetét és 
irányzó-berendezéseit, s egyikről sem voltak túl jó véleménnyel.
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pekkel. A  csatacirkáló tatján elhelyezett kétszintes, 13x7,6 
méter alapterületű, és 10 méter mélységű hangárban két re-
pülőgépet tárolhattak, egy harmadikat pedig a taton elhelye-
zett 22 méter hosszú, teljesen körbeforgatható katapulton. 

A csatacirkáló Loire-Nieuport 130 repülőgépekkel volt 
felszerelve. A háromüléses, 11,3 méter hosszú, 16 méter 
szárnyfesztávolságú gépek teljes súlya 3,5 tonna volt, s 
720 LE-s Hispano Suiza motorjuk 210 km/h sebességet 
tett lehetővé. A gépek két darab 7,5 mm-es géppuskával 
voltak felfegyverezve, és két darab 75 kg-os bombával is 
fel lehetett szerelni őket. A négy utas szállítására is alkal-
m as repülőgépek hatótávolsága 1100 km volt. A hajó mel-
lett, a vízre leszálló gépek újbóli fedélzetre emeléséről a 
hangár bal oldala mellett beépített, 4,5 tonna teherbírású 
daru gondoskodott.

A 330 mm-es lövegek tűzvezetését a lövegtornyokban 
beépített 12 méter bázistávolságú optikai távolságmérők 
biztosították. Egy ugyanilyen távolságmérőt helyeztek el a 
parancsnoki torony tetején – ezt 1940-ben 14 méteresre 
cserélték-, egy nyolc métereset pedig a hátsó tornyon 
építettek be. A 130 mm-es lövegek tűzvezetését öt, illetve 
hat méteres távolságmérők segítették, melyeket szintén a 
lövegtornyokba és a parancsnoki tornyok tetejére szereltek 
fel. A  különböző távolságmérők kerek, henger alakú tor-
nyait a parancsnoki tornyok tetején egymás felett, közös 
tengelyen, de egymástól függetlenül működtethetően he-
lyezték el. A  távolságmérőktől érkező adatok a páncélfe-
délzet alatti központi tűzvezető állásba futottak be. A hajók 
tűzvezető rendszere, berendezéseit és elrendezését tekint-
ve, a korábbi nehézcirkálókon használt rendszer korszerű-
sített változata volt. 

A 330 mm-es és 130 mm-es lövegtornyokat egyaránt 
ellátták olyan berendezéssel, melynek segítségével a lö-

vegtornyokat a központi tűzvezető állásból, távirányítással 
állíthatták be a megfelelő lőhelyzetbe. A  gyakorlatban 
azonban ez a távirányítás nem működött megfelelően, 
ezért többnyire nem is használták azt.13

Noha a francia radarfejlesztések már 1933-ban elkez-
dődtek, a flotta hajóit a fegyverletételig sem tudták az új 
berendezésekkel ellátni. Az első használható radarkészülé-
kek ugyan 1939-re már elkészültek, ezekkel azonban elő-
ször nem a hajókat, hanem a fontosabb támaszpontokat 
szerelték fel. Csupán 1941-ben került fel az első légtérfi-
gyelő radar a STRASBOURG fedélzetére, mellyel optimális 
esetben már 80 km távolságból észlelhették a közeledő 
repülőgépeket. A DUNKERQUE-et soha nem látták el ra-
darral.

(Folytatjuk)
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18. ábra. A STRASBOURG tatja a katapulttal és az egyik 

felderítő repülőgéppel
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A LEVENTE II. PROTOTÍPUSAINAK GYÁRI BEREPÜLÉSEI 
ÉS A REPÜLŐ KÍSÉRLETI INTÉZET RENDSZERESÍTÉST MEGELŐZŐ 
MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA

1940 novemberében a Levente prototípusát a győri Ma-
gyar Waggon- és Gépgyár Rt. pilótái, Endes Gábor és 
Dicsőfi József is berepülték. A  tervszerű program szerint 
végrehajtott berepülés során mért adatokat a szakemberek 
értékelték. Ennek eredményeképpen került sor később, 
1941-ben azokra a – minden más fejlesztésnek is a szerves 
részét képező – módosításokra a prototípuson, amelyek a 
véglegesített Levente II. létrehozásához vezettek. Dicsőfi 
elismerően számolt be a gép teljesítményéről és jóságáról: 
„Gratulálok, pajtás. Könnyebben és finomabban megy a 
géped, mint a Bücker.”32 

1940. november 17-én Dicsőfi József egy alacsony ma-
gasságban rosszul kivitelezett orsó manőverből lezuhant a 
géppel és életét vesztette. Bár a Magyar Szárnyak 1940. 
december 15-i 16. számában részletesen olvashatunk a 
tragédiáról, a források alapján a balesetről nem derült ki 
egyértelműen, hogy a hivatalos berepülési folyamat után 
vagy annak végén történt-e, és az sem, hogy a géptörés-
hez vezető repülőfigura a berepülési program részét ké-

pezte-e. A  szerencsétlenség csak rövid ideig szakította 
meg a gép minősítési folyamatát. Az eseményt hatósági 
vizsgálat követte, amely hamar lezárult pilótahiba megálla-
pításával.33 A balesetről a Magyar Szárnyakban megjelent 
cikk feltehetően már a Levente típust felmentő vizsgálat 
után, vagy annak ismeretében íródhatott. A cikkben szere-
pel, hogy a megrongálódott gép kijavítható, és az MWG-
ben ezzel párhuzamosan épülő másik Levente is el fog 
készülni. A  sérült gép kijavításáról, és a második győri 

Fábián András
Ozsváth Sándor A magyar tervezésű és gyártású 

Levente II. kiképző repülőgép 
és légialkalmas másolatának 
megépítése II. rész

12. ábra. A Levente II. építés alatt álló légialkalmas másolata

13. ábra. Az Endes Gábor által berepült I.351-es oldalszámú 

győri Levente prototípus 
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prototípus elkészültéről azonban elsődleges forrás nem 
került elő.34 A  két győri gép egyikét lajstromjel nélkül az 
1941. évi BNV-n kiállították35, majd szintén valamelyiket a 
légierő I.351 jelzéssel használatba vette.

A próbarepülések után Endes Gábor berepülőpilóta ta-
pasztalatait felhasználva a gép repülési tulajdonságainak 
további javítását és a könnyebb gyárthatóságot megcéloz-
va új prototípus építése mellett döntöttek.36

Fábián András, a Levente tervezője a pályázat kihirdeté-
sekor még a Weiss Manfred Acél- és Fémművekben dol-
gozott, de a WM nem kínált számára elfogadható üzleti 
ajánlatot arra az esetre, ha a Leventéből nagyobb szériát 
rendelne meg a légierő.37 Az iskolagép-pályázat leadási 
határideje 1939 januárjában lezárult,38 és Fábián – mivel 
terveit nem a WM égisze alatt, hanem önálló pályázóként 
mint saját szellemi termék adta be – a Levente konstrukci-
óját bemutatva jelentkezett a jármű- és karosszériagyáros 
Uhri testvérek újonnan alapított repülőgéposztályán.39 

Az Uhri testvérek szépen prosperáló járműgyártásukat jó 
érzékkel a repülőgépgyártás felé akarták kibővíteni. 1939 
tavaszán létrehozott repülőgéposztályuk40 vezetésével 
végül a fiatal mérnököt bízták meg, feltehetően azzal az 
ajánlattal (hiszen később ez így is történt), hogy a Levente 
sikere esetén Fábiánnal együtt, közös cégben fogják gyár-
tani a típust.41 Az első prototípus építésénél az Uhri testvé-
rek Hungária körúti műhelyében még nem volt megfelelő 
felszereltség és munkaerő, ezért választotta Fábián András 
az állami pénzből megépítendő kiemelt pályamunkájának 
kivitelezésére a győri Magyar Waggon- és Gépgyár Rt. 
üzemét.42 Endes Gábor berepülési tapasztalatai alapján a 
sorozatgyártásra áttervezett Levente II. nevű prototípust 
viszont már az Uhri cég építette Fábián vezetésével.43 

Megint két prototípus készült egyszerre: a HA-NAT és a 
HA-NAU.44 Az 1941 közepén elkészült45 Levente II. az ere-
deti prototípushoz képest főként irányfelületeinek kialakítá-
sában változott: a vízszintes farokfelület kiemelését meg-
szüntették, és leegyszerűsítették mind a függőleges, mind 
a vízszintes irányfelület elliptikus alakját. A  farokkiemelés 
megszüntetése miatt a törzs vonalvezetése vastagodott. 
Az orrburkolat formája egyszerűbb, gömbölyűbb idom lett. 
Ugyancsak jelentősen csökkentették a szárnymélységet.

Az 1941 nyarára elkészült új prototípussal végzett próba-
repülések azt bizonyították, hogy a gép minden tekintetben 

14. ábra. Az 1941 májusában Budapesti Nemzetközi Vásáron 

kiállított győri Levente prototípusa

15. ábra. A BNV-n kiállított Levente prototípus

16. ábra. A módosított, Levente II. nevű prototípus 
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kielégíti az I. fokú iskolázás során támasztott elvárásokat, 
ezért az Uhri cég átadta a Levente II-t a Repülő Kísérleti 
Intézetnek teljesítménymérések elvégzésére.46 A  Magyar 
Királyi Honvéd Repülő Kísérleti Intézet rendszeresítést 
megelőző minősítő vizsgálata során több magas fokon 
képzett RKI-s katonai berepülőpilóta is repült a géppel.47 
A berepülések tapasztalatait és mérési eredményeit felje-
gyezték, elemezték és értékelték. Az RKI hivatalos műszaki 
vizsgálata után a HM még 1941-ben rendszeresítette a 
Levente II-t a légierőben, mint I. fokú iskolagépet.48 A HA-

NAU lajstromú Levente II. prototípus a balatonkiliti csillag-
túrán mutatkozott be a nyilvánosság előtt, ahol „Endes 
Gábor [...] végigrepüli a kis géppel a műrepülés magasisko-
láját”. A  rendezvényen Habsburg Albrecht főherceg is re-
pült a géppel és dicsérően számolt be róla.49 

Magyar Szárnyak 1941. október 1.: [...] a „jó kiállású gép-
pel Endes Gábor főoktató mutatott be szebbnél szebb 
műrepülőfigurákat és a gép felkeltette Albrecht királyi her-
ceg figyelmét is, aki – mint emlékezetes – fel is szállt vele és 
a legnagyobb megelégedés hangján szólott a magyar ter-
vezésű gépről”. Szintén e folyóirat írja 1943-ban, hogy 
„vitéz Háry vezérőrnagy is repült a Levente II. géppel és 
legnagyobb megelégedését fejezte ki annak teljesítményeit 
és repülőtulajdonságait illetően”.

Az I.351 lajstromú Levente mintagépről készült fotó sze-
rencsésen lehetővé teszi az összehasonlítást, mert szinte 
pontosan oldalnézeti pozícióból készült.

A vonalas rajz a HA-LEB lajstromú Levente II. precíziós 
leméretezésének eredményeként létrejött oldalnézeti rajz-
nak felel meg. E rajzot Fábián András (a szerző) háromdi-
menziós számítógépes modellezés segítségével készítette 
el a 2010-ben Atkáron, a Váradi – Fábián – Pettenkoffer – 
Gettler – Luzsinszki – Nagy által készített részlet- és szer-
kezeti rajzok összeállításából.

Fábiánék még 1941-ben – vagy legkésőbb 1942 elején (a 
lajstromjelek betűjelei erre utalnak) – hozzáfogtak 2 db 
újabb prototípus megépítéséhez.50 A feltehetően 1942-ben 
elkészült HA-NBQ és HA-NBR lajstromú Levente II-k való-
színűleg a szériagyártás mintagépei voltak, ugyanis a Le-
vente II. itt nyerte el végleges formáját: a futómű kitámasz-
tásának alsó bekötése a törzs oldaláról alulra, a gép szim-
metriasíkjába került, a futószáron alul elhelyezett rugóstag 

18. ábra. A Levente II. az 1942 évi BNV kiállításán

17. ábra. A repülőképes másolat elliptikus szárnyszerkezete

19. ábra. A Levente mintagép és a széria Levente II. oldalnézeti összehasonlítása.
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a futószár felső részén kapott helyet, végül pedig az oldal-
kormánylap felső ívének változtatásával a lap méretét 
megnövelték. A végső változtatások a futómű szilárdságát 
és az oldalkormány hatásosságát javították.52 E két gép 
feltehetően megegyezik azzal a két Levente II-vel, amelyet 
a cég a HMNRA megrendelésére gyártott.53

Fontos megjegyezni, hogy bár a Levente II. végleges 
formájában és egyes szerkezeteinek elvi felépítésében 
mutat hasonlóságokat a Bücker Bü 131 Jungmann-nal, de 
azonosságot egyetlen részletében sem. Ezért téves az a 
feltevés, hogy a Levente II-t úgy alakították ki, hogy Bücker-
sablonok alapján és szerszámok segítségével legyen gyárt-
ható. A Levente II. szárnya sem alaprajzában, sem felépíté-
sében, sem profiljában nem azonos a Bückerével: a Leven-
te II. szelvénye NACA 2301254, a Bücker Bü 131 Jungmanné 
pedig NACA 3410.5.55 Tehát egyetlen Jungmann borda-
sablont sem lehetett felhasználni a Levente II-höz. A  Le-
vente II. sorozatgyártásának beindítása előtt, 1942 októbe-
rétől 1943 márciusáig az Uhri cég jelentős időt, 12.000 órát 
vett számításba a Levente II. gyártási sablonjainak előállí-
tására.56 Bár a két gép motorja azonos, a motorágyak 
szerkezete és mérete más és más. Ezekből adódik, hogy a 
törzsburkolati elemek is különböznek. A két gép futószer-
kezete is alapvetően más. A Levente II. orrburkolata mutat 
a legnagyobb hasonlóságot a Jungmannéval, de ez sem 
csereszabatos. Ugyanez igaz pl. a tüzelőanyag-tartályra, a 
belső kormányszervekre, a műszerfalakra stb.57 Azonosság 
csak egyes szerelvények (pl. kerék, gumi, tüzelőanyag-
szint-mérő, műszerek, tűzoltó készülék stb.) esetében ta-
pasztalható, amelyeket minden hazai gyár eleve külső be-
szállítóktól rendelt meg. 

GYÁRTÓKAPACITÁS-BŐVÍTÉS ÁLLAMI KÖLCSÖNBŐL: REPÜLŐGÉPOSZ-
TÁLYBÓL REPÜLŐGÉPGYÁR

A budapesti Hungária körúton működő Uhri Testvérek Au-
tókarosszéria- és Járműgyár Kft. által 1939-ben létrehozott 
repülőgéposztály kezdetben az országban üzemelő 
Bückerek javításából tartotta fenn magát.58 Az Uhri cég 
megkapta továbbá a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület 
által tervezett M.22 típusú vitorlázó-repülőgép gyártási 
jogát,59 amiben valószínűleg szerepet játszott, hogy Fábián 
András is műegyetemi sportrepülő volt, és az M.22-es ter-
vezésében Jancsó Endre mellett maga is részt vett.60 

Bár a Levente II-t a légierő 1941 végén elfogadta, a gép 
sorozatgyártása 1942 végéig nem kezdődött meg. A ma-
gyar hadiipart felkészületlenül érő háborúban szinte mind-
egyik hadiüzem termelését – beleértve a legnagyobb gyá-
rakat és a kisebb beszállító cégeket – csak állami tőkein-
jekciókkal tudták biztosítani. Az iskolagépek gyártását te-
kintve sem maradt más lehetőség tehát, mint valamelyik 
feltörekvő repülőgépgyárat állami hitelekkel felkészíteni a 
tömeggyártásra.61 Kézenfekvő volt, hogy a Levente II. gyár-
tásához azt az újonnan létrehozott üzemet fejlesszék fel, 
ahol maga a gép tervezője is dolgozik, és ahol a HM-mel 
már kapcsolatban lévő Uhri cég több évtizedes gyártási 
tapasztalata minden bizonnyal hasznosulni fog.

1942. március 13-án a HM leiratot intézett az Uhri test-
vérekhez, tájékoztatást kérve, hogy évi 25 db gép lehívása 
mellett a 90 db iskolagép legyártásához szükséges kapaci-
tást milyen feltételekkel tudná a gyár megvalósítani.62 
Hosszas tárgyalások eredményeként, miután Fábián And-
rás az Uhri testvérek cégének licencdíj ellenében átenged-
te a Levente II. kizárólagos gyártási jogát63, 1942 augusz-
tusában az Uhri cég javasolta, hogy mivel a Hungária körúti 
telephelyen nagy széria gyártása nem jöhet szóba, a Weiss 
Manfred Acél- és Fémművek csepeli repülőterén üresen 
álló hangárban kezdjék el a sorozatgyártást, amelyhez 1,5 
millió pengő kölcsöntőke szükséges.64 A cég 1942 őszén 
bérbe vette a Csepel északi csücskében elhelyezkedő WM 
repülőtér egy részét, megvásárolta a szóban forgó 1710 m2-es 
hangárt,65 és a kibővült megrendelések okán ezúttal 5,7 mil-
lió pengő államkölcsönt igényelt a gyár kialakításához, 
bővítéséhez és a gyártás beindításához.66 

1942. november 13-án a HM hivatalosan megrendelte a 
Levente II. 120 db-os nagy szériáját.67 Az Uhri testvérek 
Fábián Andrással közös részvénytársaság megalapítását 
határozták el, mely mint az Uhri testvérek karosszériagyá-
rától különálló cég fogja végezni a légierő iskolagépeinek 
gyártását. Az új cég ügyvezető igazgatója Uhri Imre lett, 
helyettese pedig testvére, Uhri Zsigmond.68 Fábián Andrást 
műszaki igazgatónak nevezték ki.69 Endes Gábort a győri 
MWG-ból átvették a gyár hivatalos berepülő-pilótájának.70

A LEVENTE II. HIRTH 504-ES MOTORJÁNAK HAZAI GYÁRTÁSA A 
MÁVAG-NÁL

A német Hirth 504 lógó elrendezésű, 4 hengeres 105 LE-s, 
nyolcszelepes, léghűtéses repülőgépmotor volt. A  Hirth 
504-est a 30-as évek közepén fejlesztették ki a még csak 
80 LE-s 3600 cm3-es Hirth 60-ból. (A HMNRA HA-LAC 
lajtstromjelű Bücker 131-es típusa még a Hirth 60 jelzésű 
motorral volt felszerelve.) 1936-ban már sorozatban gyár-
tották az 504-est.

Az álló hengerelrendezésnél a légcsavartengely ala-
csonyra került, mely rontotta a kilátást a motor felett. Ezzel 
szemben a fordított, „lógó” hengerű motorelrendezés fő 
előnye a jó kilátás volt. Az álló hengerelrendezésnél az 

20. ábra. A HA-NBR feltehetően a Levente II. szériaprototípusa

21. ábra. A Levente II. Hirth 504-es motorjának gyártása és 

összeszerelése a MÁVAG üzemében
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a csillagmotoré), így a hengerfal és hengerfej megrepedé-
sének kockázata is csökken, hátránya viszont a kiegyenlí-
tetlen hengerhűtés, mert a hátsó hengerek jobban meleg-
szenek. Az elrendezésből adódó további előny, hogy az 
ilyen elrendezésű, burkolt motoroknál a karburátorok fűté-
sére csak hideg időszakban van szükség. (A Hirth 504-
eshez ilyet nem is építettek ki). A Hirth 504-es különleges-
sége a Hirth-fogazással összekapcsolt szerelhető főten-
gely, melynek javítása nagy szakértelmet igényel. Azonban 
kedvezőtlen jellemzője a motornak, hogy a gyártó nem 
épített ki olajnyomás mérésére alkamas berendezést; a 
motorban az olajrendszer kialakítása miatt olajnyomás nem 
mérhető, pedig az olajnyomás ismerete fontos információ 
a pilóta számára a motor üzemeltetése során. A  magyar 
használatú Hirth 504 motorokon merev rendszerű, kéttollú, 
2,1 vagy 2,12 m átmérőjű német Heine, illetve magyar Sóstó 
és Aeroever rétegelt fa légcsavarokat alkalmaztak.72 

A vezérkari főnökség irataiból kiderül, hogy 1939-ben a 
légierő repülőgépeinek és repülőgépmotorjainak egysége-
sítése során a katonai vezetés a Hirth HM 504 A2 típusú 
motort választotta az I. fokú iskolagépekhez (csakúgy mint 
Németországban), ezért a HM tervbe vette a Hirth 504-es 
motor licencgyártását a Magyar Királyi Állami Vas Acél és 
Gépgyárak Rt-nél.73 A MÁVAG – egyéb gépgyártás mellett 
– 1937-től kezdve folytatott repülőgépmotor javításokat a 
budapesti telephelyén (Budapest, X. Kőbányai út 21.).74 Ezt 
a szaktevékenységet a FIAT CR 32 típusú vadászrepülőgé-
pek FIAT A 30 RA típusú motorjainak javításával kezdték 
meg. 1938-ban a győri program által biztosított hadiipar 
fejlesztési forrásokra támaszkodva kezdték meg a repülő-
gépgyártó kapacitások kiépítését.75 A  repülőgépgyártó 
műhelyek a budapesti telephelyen az Orczy út és Kőbányai 
út közötti területen épültek fel. 1938-ban a Légügyi Hivatal 
illetékesei több Bücker Bü 131 D típusú iskola repülőgép 
Hirth motorját adták át a MÁVAG-nak javításra, ezáltal a 
cég mérnökei megismerhették a motortípus szerkezeti fel-
építését. Mindez már a Hirth 504 motor hazai gyártására 
való felkészülés jegyében történt.

2. táblázat. A Levente II. repülőgép motorjának főbb adatai76

Típus MÁVAG-Hirth HM 504 A2

Hengerszám/elrendezés 4, soros, lógó

Furat 105 mm

Löket 115 mm

Hengerűrtartalom 3984 cm3

Felszerelt motor tömege 122 kg

Hűtés léghűtés

Üzemanyag-ellátás SUM 762 A1 karburátor

Teljesítmény 105 LE 2530 1/min

Hosszúság 945 mm

Szélesség 520 mm

Magasság 780 mm

Oktánszám-igény min. 80 oktán

Kompresszió-viszony 6,2:1

Fogyasztás legnagyobb 

teljesítménynél
26,5 l/ óra

1938 decemberében a MÁVAG két mérnöke Berlinben 
és Stuttgartban tanulmányozta a Hirth HM 504 A2 típusú 
repülőgép motor gyártását, különös tekintettel a szüksé-

alacsony légcsavartengely csak kis átmérőjű, rossz 
propulziós hatásfokú légcsavar alkalmazását tette lehető-
vé, mert túl közel került volna a légcsavar a talajhoz, növel-
ve ezzel a földbe ütközés, a sérülés kockázatát. E konst-
rukciós előnyök miatt használták a repülésben a lógó 
hengerelrendezést már a ’20-as évek óta. Azonban a lógó 
hengereknél az állás során átszivárgó olaj összegyűlt a 
hengertérben és indításnál hidraulikus ütést okozhatott, 
ami összetörhette a dugattyút és a hajtókarokat. Ezt elke-
rülendő minden indítás előtt a főtengelyt – a légcsavar se-
gítségével – kézzel át kellett forgatni, hogy a dugattyúk ki-
nyomják az olajat a kipufogóba. (Egyes lógóhengerű moto-
roknál még a gyertyákat is kitekerték a felgyülemlett olaj 
kifolyatása érdekében.71) A lógó hengerelrendezésű motor 
előnye volt – a (csillagmotorokhoz képest) a kis légellenál-
lás mellett – hogy az időszakos ellenőrzések (olajfeltöltés, 
szelepállítás, karburátorok beállítása) és egyéb kisjavítások 
(gyújtógyertyacsere, gyújtás-beszabályozás stb.) kényel-
mesebben és egyszerűbben elvégezhetőek voltak. Ennek 
az elrendezésnek köszönhetően tábori körülmények között 
is könnyen lehetett üzemeltetni a Levente II. típust, ami 
elősegítette alkalmazását futárrepülőgépként. Iskolarend-
szerű üzemeltetésnél erős igénybevétel éri a motort, ami 
nemcsak az állandó fordulatszám változásból, hanem a 
leszállásonkénti visszahűlésből is ered. A Hirth 504-es mo-
tornál is alkalmazott fordított lógó elrendezésnek nagy 
előnye, hogy a hengerek beépítésének jellegéből adódóan 
a süllyedés során fellépő visszahűlés mértéke kisebb (mint 

22. ábra. A Levente II. repülőgépvezető-ülései. A hátsó 

ülésből kell vezetni a repülőgépet. Oktatás esetén a 

növendék ül a hátsó ülésben
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ges szerszámgépek és egyéb gyártóeszközök mennyisé-
gére. 1939 júliusában megszületett a Hirth 504 repülőgép-
motor licencgyártására vonatkozó megállapodás és a 
Honvédelmi Minisztérium a német cégnek kifizette a 
143640 Pengő értékű licencdíjat. A motorgyártó-csarnokot 
1941-re szerelték fel megfelelő mennyiségű szerszámgép-
pel és kéziszerszámmal. A sorozatgyártás 1941-ben indult 
meg. (Ugyanakkor 1940-ben már 10 db összeszerelésből 
és kísérleti gyártásból származó motort már átadtak, első-
sorban minősítő vizsgálatokra.) A fékpadi próbák, illetve a 
bejáratás a budaörsi repülőtér területén felállított fékpadon 
zajlott. 

3. táblázat. MÁVAG-HIRTH 504 A2 motor gyártása (1941–

1944)77

Év 1940 1941 1942 1943 1944 Összesen

Mennyiség (db) 10 82 90 90 54 326

A legyártott 326 db MÁVAG-Hirth 504 repülőgép-motor-
ból legalább mintegy 90 darab került felhasználásra a Le-
vente II. repülőgép gyártása során, a gyár irataiból kiderül, 

hogy 1944. májusáig 89 db motort már leszállított a 
MÁVAG.78 A többi motor részben az 1944-ig Németország-
ból érkezett 300 db-nál is több Bücker Bü 131 D-2 típusú 
alapfokú kiképző-repülőgép tartalékmotor-bázisát is ké-
pezte. A fejlesztés alatt áló Z/G zuhanóbombázó gyakorló-
gép és az 1944 végén átadott Honvéd könnyűbombázó 
gyakorlógép üzemelését is ilyen motorral tervezték, vala-
mint a Repülőgépgyár Rt-nél megrendelt 200 db Bücker 
Bü181 Bestmann-t is MÁVAG-Hirth 504-es motorral sze-
relték volna fel. A Káplár, az M.25 Nebuló és a Levente79 
pályázati prototípusaiba még Német Hirth 504-es került, 
csakúgy mint a korábbi 2 db műegyetemi M.24-esbe.80 
A korabeli dokumentumokban nem különböztetik meg kö-
vetkezetesen a német gyártású Hirth és a MÁVAG-Hirth 
motorokat, de legnagyobb valószínűséggel a Nebuló 1941-
től a MÁVAG-ban gyártott  kisszériájába, a Káplár későbbi 
1941 utáni példányaiba és az EMESE gyárban 1942-től 
készült EM.29 szériába is MÁVAG-Hirth 504-est építettek.

23. ábra. A Levente II. másolata

25. ábra. A HA-LEB lajstromjelű Levente II. MÁVAG-Hirth 

504-es motorjának adattáblája (feltehetően az ötvenedik 

sorozatpéldány)

24. ábra. A Levente II. múzeumi példányának törzse
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Az MWG Rt. levéltári iratanyagából igazolható, hogy a győri Aero 
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Lövéskor a lőporgázok energiájának hátralökő hatása a 
mozgó részeket hátravetette. A csővel együtt hátra-
sikló csőtoldalék rövid szára az emeltyűnek, a hosz-

szabb a zárórugó-vezető homlokfelületének feszülve hátra-
feszítette a szerkezeti elemeket. Az emeltyű karjának  hát-
rabillenését (a zárórugó-vezető tengelyirányú mozgását 
forgómozgássá alakító) fogaskerék áttétel is segítette.

Az emeltyű (6) íves mozgása a vonórúd (5) közbeiktatá-
sával a zárat (3) és a hüvelyterelőt (4) előre-hátra mozgatta. 
A zár hátrasiklás közben (kireteszelést követően) eltávolí-
totta a töltényhüvelyt, amit a kivető a tok jobb oldali belső 
falához, a töltényterelő elé nyomott. Az előresikló zár a 
csőre töltését követően reteszelte a csőfart, miközben a 
(vele együttmozgó) hüvelyterelő eltávolította az üres hü-
velyt.

– Az elsütés
Az töltött tár felkapcsolását követően az öntöltő puska 

tűzkésszé tétele (a felhúzó fogantyú segítségével) a tokfe-

dél hátrahúzásával, majd mellső helyzetbe tolásával tör-
tént. A műveletsor a puskát nem töltötte csőre, csupán a 
géppuskáknál megszokott „cső elé” töltött helyzetet idé-
zett elő. A hátrasikló tokfedél (3) a zárat (4) is hátrahúzta, 
és amint az a tár mögé ért, a soron következő töltény a 
tölténytoló elé emelkedett. Végül a hátsó holtponton az 
ütőtest-akasztó fogszerű nyúlványa (7) összekapcsolódott 
az elsütőemelővel (8). A tokfedél (3) előretolásakor az ütő-
test (6) előfeszítet állapotban hátul maradt, a zár (4) pedig 
előresiklott, miközben elvégezte a töltést, végül összekap-
csolódott a csőtoldalékkal (2). Reteszeléskor az ütőszeg 
kapcsolótoldata is (5) az ütőtest (6) elé fordult. 

A 7,92 MM-ES KGD GOLYÓSZÓRÓ

A MEGNEVEZÉS KÉRDŐJELEI

A golyószóró megnevezése újra felveti az öntöltő puskánál 
tárgyalt kérdéseket (pl.: a szabadalmak bejelentőinek sze-
mélye, a találmányok feletti rendelkezés jog stb.).

A tisztánlátást, vagy az eligazodást az előtalálható levél-
tári dokumentumok se segítették:

– A Danuvia Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság az 
1934. január 13-i és az 1935. augusztus 16-i, honvé-
delmi minisztériumi engedéllyel, Nagy–Britaniában be-
mutatták a Király-féle szuperkönnyű golyószórót, illet-

Pap Péter A Magyar Királyi Honvédség 
önműködő lőfegyver kísérletei, 
1920–1935
(Amikor Király nem volt „király”1)

III. rész

21. ábra. A zár működtetése

1. tok 2. csőtoldalék, 3. zár, 4. hüvelyterelő, 5. vonórúd, 

6. emeltyű

23. ábra. Az elsütés

A. tok (felülnézet), B. tokfedél (alulnézet)

1. tok, 2. csőtoldalék, 3. tokfedél, 4. zár, ütőszeg-kapcsoló-

toldat, 6. ütőtest, 7. ütőtest-akasztó, 8. elsütőemelő

22. ábra. Kivetés

1. tokfedél, 2. felhúzó fogantyú, 3. zár, 4. hüvelyterelő, 

5. kivető 
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Öntöltő puska Golyószóró

25. ábra. Nyitott tokfedél 61

ve a Gebauer-féle gázdugattyús rendszerű, magas 
teljesítményű géppuskát. A szemle eredményeként ki-
szállítottak egy géppuskát és két golyószórót. 

– A Honvédelmi Minisztérium 1936. január 30-án enge-
délyezte, hogy a Danuvia Ipari és Kereskedelmi Rész-
vénytársaság bemutassa Angliában gázdugattyús 
rendszerét és a Király-féle visszalökéses golyószórót. 
A bemutatatót követően az angol Légügyi Minisztéri-
um a bemutatott mintákból egy-egy példányt megren-
delt. Így szükségesé vált az 1932M Király-féle szuper 
golyószóró angliai bemutatása is.55 

– 1939. július 20-án a Danuvia Ipari és Kereskedelmi 
Részvénytársaság engedélyt kért, hogy egy régebben 
Angliába szállított golyószóró helyett egy KD. jelzetű 
szupergolyószórót (ládaméret: 73×26×22 centiméter, 
súly: 14,05 kilogramm) Disneley and Dowding, Ltd. 
London WC. 2. High Holborn Furnival House címre 
juttassa.56 

A levelezésből (egy-két ellentmondó részlet ellenére) ki-
derült, hogy a Danuvia kísérleti műhelyében időközben 
testet öltött, hazai gyártású Király-féle golyószóró két pél-
dányát Angliába exportálták. 

Az átirat azt sugallja, hogy a Magyar Királyi Honvégség 
1932M-ként rendszeresítette a Király-féle golyószórót. 
A  rendszeresítés várható megjelenítése nem volt példa 
nélküli, az 1934M géppuska dokumentumai közül előtalált 
(1932. február 17-én készített) tervrajz fejlécén megneve-
zésként 31M szerepel.57 Mindamellett az is elképzelhető, 
hogy az állítás valami félreértés eredményeként fogalma-
zódhatott meg, hiszen ekkorra már a Solothurn-licenccel 
rendeződött a gyalogsági golyószóró kérdése.

A Király-féle öntöltő puskával és golyószóróval kapcso-
latos minden más dokumentum, információ a hadtörténe-
lem lőporfüstjének homályába veszett.

Azonban a szerencse, vagy a kitartás meghozta a sikert 
és az elfelejtett lőfegyverek honlapján58 egy értékes cím 
hívta fel magára figyelmet: „Kiraly Experimental 1935 
LMG”59 – kísérleti Király golyószóró 1935. 

A Leedsi Királyi Fegyvertárban60 található lőfegyver 
gyűjteményi azonosító címke szerint (24. ábra) a golyószó-
ró: „származási helye: Svájc, űrmérete: 7,92 milliméter, 
megnevezése: Kísérleti golyószóró, tervezője: Király Pál, 
készítésének ideje: ~ 1935”.

A KGD GOLYÓSZÓRÓ ANYAGISMERETE

A golyószóró (valószínű) története
– A honlap szerkesztői szerint: 

Király Pál később, az 1920-as évek végén is folytatta a 
KE–7-es könnyű géppuskával (golyószóróval) kapcsola-
tos fejlesztő munkát. A külsőleg a megszólalásig a svájci 
KE–7-esre hasonlító automatán sem gyári, sem próbajel 
nem található, azonban külső jegyei alapján gyártása a 
harmincas évek közepére (1935) becsülhető.

– A levéltári dokumentumok alapján: 
Király Pál a honvédelmi vezetés megbízása alapján 

(kiseb-nagyobb szünetekkel és kudarcokkal) 1924-től 
foglalkozott egy mai szóhasználattal multifunkcionális 
(öntöltő puska és golyószóró) lőfegyver szerkesztésével. 
A munkát Svájcban a neuhauseni SIG üzemben kezdte 
és Magyarországon a Danuvia Ipari és Kereskedelmi 
Részvénytársaságnál fejezte be. Az üzem, a Király-féle 
szuperkönnyű golyószóró 1934. évi bemutatását követő-
en, a lőfegyver egy példányát eladta az angol félnek. 
A KGD öntöltő puska és a leedsi fegyvertárban található 
golyószóró szerkezeti elmeinek (pl.: a tok, valamint a zár 
és a hüvelyterelő) hasonlósága alapján nagy biztonság-
gal megállapítható, hogy az angol műtárgy azonos a 
Danuvia által 1934-ben eladott példánnyal. 

A golyószóró leírása
– A honlap szerkesztői véleménye: A forgózáras Király-féle 

verzió a KE–7-es golyószórótól úgy külcsín (pl.: csövét 
nem köpenyezték), mint belbecs tekintetében alapvető 
eltérést mutat (pl.: gázelvételes rendszer működtette). 
A csövet hátratoló gázdugattyú a cső alatt foglalt helyett. 
Megdöbbentő volt a más fegyvereknél soha nem látott, 
elképesztően bonyolult belső szerkezet.62 Nem érthető, 
hogy Király miért szakított az addig jól bevált szerkezettel 
és „miért vesződött ezzel a rémálomszerű alkatrészhal-
mazzal”.24. ábra. Leedsi Királyi Fegyvertár azonosító címkéje 
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– A lövésszaki megítélés: Egy lőfegyver pár fénykép és egy 
rövid szubjektív vélemény alapján, szinte látatlanban tör-
ténő megítélése magában hordozza a félresiklás lehető-
ségét. 

Azonban a korabeli dokumentumokat (pl.: Irányelvek az 
önműködő fegyverek szerkesztéséhez)63 összevetve a lá-
tottal és olvasottal, egyszerű és szakszerű magyarázat 
adódik. Vegyes építésű szerkezet volt, amely átmenetet 
képezett a gázmotoros (gázelvételes) és a gáznyomású 
(közvetlen zárhátrasiklásos) rendszerek között. Az előreha-
ladó szerkezeti elemek (pl.: zár, gázdugattyú a rudazatával 
stb.), miután elvégezték a lövés soron következő részmű-
veleteket (töltést és reteszelést), mellső helyzetbe érve 
megálltak. A zár homloka a csőfarnak támaszkodott, a re-
teszelő szemölcsei pedig a reteszfészkekbe fordulva ösz-
szekapcsolták a csövet és a zárat. A gázdugattyú a gáz-
kamrába illeszkedett és rudazatának hátsó, zászlós nyúl-

27. ábra. 1. cső, 2. gázkamra, 3. gázdugattyú vezető, 

4. alsóágy

Öntöltő puska Golyószóró

26. ábra. Zár és a hüvelyterelő61

1. tok, 2. tokfedél, 3. zár, 4. hüvelyterelő

28. ábra. A golyószóró nézetei
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ványa a zár reteszelő elemei alatt, azokat megtámasztva 
állt meg. Lövéskor a gázdugattyú (csak gyenge lökést ka-
pott) rudazatát hátramozdítva megszüntette a zár reteszelő 
elemeinek kitámasztását (a művelet késleltette a kiretesze-

lés kezdetét), és a hátralökő erő hatására a zár elvégezte a 
kireteszelést, majd eltávolítja a töltényűrből, majd a tokból 
az üres hüvelyt. 

Király Pál közel egy évtizedes szerkesztői munkája zsák-
utcába torkollott, konstrukciója sem öntöltőpuskaként, 
sem golyószóróként nem lépett ki a kísérleti lőterek világá-
ból. Ez azonban nem kisebbíti szakmai elismertségét, hi-
szen a fegyvergyártás legmostohább időszakában próbált 
új utat találni. Akkor, amikor a trianoni diktátum nemcsak 
ellehetetlenítette a fegyvergyártást (pl.: a géppuskagyártást 
évi öt darabra csökkentette), de az egyetlen fegyvergyáron 
túl, minden más hasonló jellegű (pl.: tanulmányozásra szol-
gáló) üzemet, létesítményt is megszüntetett.64 Ezért Király 
a lőfegyverek prototípusainak többségét Svájcban, a 
neuhauseni SIG üzemmel közösen készítette el és az ese-
dékes bemutatókra, tesztekre kalandos úton (pl.: futárpos-
tával) bocsátotta a Technológiai Kísérleti Intézet rendelke-
zésére. A  kétlakiság megbosszulta magát, megnyújtotta, 
esetenként meghiúsította a próbák során feltárt hibák kor-
rekcióját. Ez vezetett oda, hogy a gyalogság részére a 
Solothurn-licenc alapján hazai gyártású (1931M 8 mm-es) 
golyószórót, a repülők részére a Gebauer Ferenc által szer-
kesztett (1934M 7,92 mm-es) géppuskát rendszeresítették. 
Így Király Pál ez irányú munkássága csupán egy érdekes 
kitérő lett a csőhátrasiklásos rendszerű lőfegyverek törté-
netében.

JEGYZETEK

54  HL: HM 1939 Elnöki III. csoportfőnökség 37601 (Állami Hadianyaggyár 1939. augusztus 29-i átirata).
55 HL: HM 1936 Elnöki 1. c. osztály 30324; 2. o.
56 HL: HM 1939 Elnöki III. csoportfőnökség 37058. 
57 HL: Haditechnikai gyűjtemény 247/15.
58 http://www.forgottenweapons.com/
59  http://www.forgottenweapons.com/light-machine-guns/kiraly-experimental-1935-lmg/
60 http://www.royalarmouries.org/home
61 Szikits Péter felvételei
62  1. Ezt a megállapítást megerősíti Cav. Antonio Passarelli alezredes, a torinói arzenál parancsnokának jelentése is, amely Király lőfegyvereit 

elméleti szempontból tökéletesnek ítélte, azonban mechanizmusaikat (finoman szólva) kevésbé egyszerűnek minősítette. – HL: VKF. 1935 Elnöki 
VI–1. osztály. 1050607; 2. számú melléklet. 
2. Más vélemény szerint mivel a Danuvia két konstruktőre ismerte egymást, nem lenne meglepő hogy Gebauer repülőgép géppuskájából valamilyen 
mechanikus funkció a Király-féle szerkezeten megjelent volna (1939 M – Pap Péter: Gyorsabb minta villám Haditechnika 2014/1., 2. szám ).

63  Irányelvek az önműködő fegyverek szerkesztéséhez (kiadó és évszám nélkül) 13. o. A kiadvány kivitele (írógéppel írt szöveg és sokszorosított, 
beragasztott vázlatok) hasonló a SZIT: A haditechnika alapjai tansegédlethez (SZIT a Hadiakadémia a rejtés időszakában a Magyar Királyi 
Szabályzat Ismertető Tanfolyam nevet viselte. – Magyarország a XX. században I. kötet; mek.niif.hu/02100/02185/html/57.html).

64  1. 1921. évi XXXIII. törvény: A trianoni békeszerződés.  
2. 1922. évi XI. törvény: A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései között foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról. 
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29. ábra. A. reteszelt csőfar, B. nyitott csőfar

1. cső, 2. tok, 3. zár, 4. reteszelő elem, 5. gázkamra, 

6. gázdugattyú, 7. helyretolórugó

HELYESBÍTÉSEK

A Haditechnika 2016. évi 3-as számának B2  
belső borítóján látható két RSO tüzérségi 
vontató származási helye helytelenül lett 
feltüntetve. A képek forrása helyesen: 
Sárhidai Gyula. 

A Haditechnika 2016. évi 1-es számában a 
40. oldalon „A Magyar Királyi Honvédség 
páncélos csapatainak Tigris és Párduc 
harckocsijai” c. cikk 11. ábrája alatt a típus 
helyesen Panther D. 

A Haditechnika 2016. évi 2-es számában a 
BR52-es hadimozdonyról megjelent 
cikkben, az 59. oldalon helyesen: „… a többi 
üzemmel együtt képes volt egy hónap alatt 
akár 500 mozdonyt előállítani.” (Szerk.)

A Haditechnika folyóirat korábbi számai, 

valamint a Zrínyi Kiadó kiadványai megvásárolhatók:

A WWW.shop.hmzrínyi.hu webáruházban 

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatainál 
(II. ker. Bp., Fillér u. 14., illetve 1087 Bp. Kerepesi út 29/b. 

Nyitva: H-P 9-15 h.) 

A Haditechnika folyóirat korábbi számai megvásárolhatók:

A Líra könyváruházban 
(Récsei Center, 1146 Bp. Istvánmezei út 6. – telefon: 411-1543)

A Stúdió Könyvesboltban 
(1138 Bp. Népfürdő u. 15/D – telefon: 359-1964)
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