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A Magyar Honvédségben alkalmazott sugárhelyzet-prognosztizálási 
és -értékelési eljárások számítógépes továbbfejlesztése

Csurgai József mérnök őrnagy

A Szárazföldi Haderő Harcszabályzata a harcbiztosítás 
elemei közé sorolja a vegyivédelmi biztosítást, melynek fel
adatai:

-  a várható és a valóságos vegyi, sugár- és tűzhelyzet 
felmérése;

-  a csapatok, objektumok, technikai eszközök és 
anyagi készletek vegyi és sugárszennyeződésének, vala
mint a tüzek keletkezésének és terjedésének megelőzése;

-  a személyi állomány közvetlen védelme a vegyi és su
gárszennyezéstől, radioaktív sugárzástól és az égési 
sérülésektől.

-  a bekövetkezett vegyi és sugárszennyezés, tüzek 
megszüntetése, illetve károsító hatásainak csökkentése.

A vegyivédelmi biztosítás folyamatában meghatározó 
szerepe van a várható és valóságos vegyi, sugár- és tűz
helyzet felmérésének.

A vegyi, sugár- és tűzhelyzet felmérésének célja, hogy 
információkat nyújtson a parancsnokok és törzsek részére 
a hadműveleti, harcászati helyzet előrelátható megítélésé
hez, a személyi állomány közvetlen védelmét szolgáló 
rendszabályok időben történő és szakszerű elrendelésé
hez, a vegyivédelmi feladatok végrehajtásának előkészíté
séhez, vezetéséhez és technológiai folyamatainak szabá
lyozásához. A felmérés a várható és a valóságos vegyi, 
sugár- és tűzhelyzet szakértékelését és a szükséges kiin
duló adatok megszerzését foglalja magában.

Mind békében, mind pedig háborúban a különböző 
szintű vegyivédelmi értékelő szervek tevékenységében 
meghatározó szerepet kap a várható sugárhelyzet szakér
tékelése, a kiinduló adatok megszerzése.

Jelen munka elsősorban a sugárzóanyag-kibocsátással 
járó nukleáris balesetek (rombolások) következtében kiala
kuló ún. baleseti sugárhelyzet prognosztizálásának mate
matikai alapjaival foglalkozik.

Az atomerőművi balesetek során kialakult 
sugárhelyzet értékelésének rövid áttekintése

A baleseti sugárhelyzet-értékelés főbb mozzanatai az aláb
biak:

-  előzetes prognózis készítése aktuális vagy becsült me
teorológiai adatok alapján, az adott körülményekhez ké
pest maximálisan súlyos eseményt feltételezve;

-  a meteorológiai adatok pontosítása után a sugár- 
szennyezett terület vagy irány légi sugárfelderítése hozzá
vetőleges pontosságú valós adatok beszerzése céljából;

-  a légi felderítés adatai alapján földi sugárfelderítés vég
rehajtása;

-  a valós sugárhelyzet szakértékelése.
A szakértékelést a ma rendszeresített eljárásokkal és 

módszerekkel kell elvégezni.

segédlet, így csak manuálisan kezelhető. A manuális érté
kelési mód elfogadhatatlan, mivel:

-  abban a helyzetben, amikor az értékelést „éles” hely
zetben kell elvégezni, a rendelkezésre álló idő nagyon ke
vés, az értékelési feladatok elvégzésére és a számítások 
eredményeinek térképen való rögzítésére 6-7 ember jól 
összehangolt munkájára van szükség, míg a számítógép
pel végzett számítások esetében az értékelések ideje a ha
gyományos módszerek töredékére redukálódik, és ezt egy 
ember is el tudja végezni, a manuális módszer idejének tö
redéke alatt;

-  az értékelés input adatait általában több változatban is 
beállítják, ami az elvégzendő számítások mennyiségét és 
idejét megsokszorozza;

-  a számítások mennyisége óhatatlanul magában hor
dozza a hiba lehetőségét, ami esetleg nagyságrendi elté
rést okozhat a kapott és a várt eredmény között;

-  az értékelés output adatainak megjelenítése a manu
ális módszernél egysíkú, különböző kézzel írt jegyzetekre, 
esetleg előnyomott lapok kitöltésére vagy számítógéppel írt 
jelentésre korlátozódik, míg a számítógép felhasználói gra
fikus felülete lehetőséget ad egyrészt a kiinduló adatok 
tetszőleges változtatására, másrészt az értékelés eredmé
nyeinek síkbeli vagy térbeli megjelenítésére, egyúttal köze
lebb visz azok digitális térképen, terepmodellen való feldol
gozásához.

A számítógépes értékelésre való áttérés előfeltétele 
azon matematikai összefüggések „megfejtése”, melyek az 
adott értékelő táblázatok alapját képezik.

A későbbiekben röviden ismertetem az általam írt 
atomerőművi balesetértékelő programot, amely az alábbi
akban levezetett módszerek és matematikai összefüggé
sek alapján készült.

A radioaktív aeroszolok légköri terjedésének törvény- 
szerűségei, az alkalmazott terjedési modell alapjai

Ebben a részben rövid áttekintést próbálok adni a teljesség 
igénye nélkül a radioaktív szennyezett felhő terjedésének 
mechanizmusáról, a felhő szegényedését leíró törvény- 
szerűségekről, valamint a kihullott szennyezés matemati
kai modelljéről.

A modellhez az alapot az a szovjet eredetű atom
erőművi balesetértékelő segédlet szolgáltatta, melynek hi
ányos magyar nyelvű fordítása a VV/126-os szakutasítás 
[azért hiányos, mivel az eredeti anyag tartalmazza a forra
lóvizes (RBMK) típusú reaktorra vonatkozó adatokat is, 
míg a VV/126-os csak a paksi típusú VVER-nyomottvizes 
reaktortípussal foglalkozik].

A matematikai modell felállításánál az értékelő segédlet 
táblázatait úgy használtam fel, mintha azok ideálisan pon
tos mérési adatok lennének, és alkalmaztam rájuk a Pas- 
quill-egyenletet rövid idejű kibocsátásra:

A Magyar Honvédségben az atomerőművi balesetek so
rán kialakult sugárhelyzet értékelésére a VV/126. szakuta
sítást rendszeresítették. Ez azonban táblázatos értékelő

E  f  ( x - u f ) 7 | _ _ I _ л { 2 - H ) 7 )
! ( x ,y ,z )  e xrt , exrt

а х а у а г \  2 < r ,  J (  

( 1 )

2 < T ,; Л 2 c r \  J 1
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Megjegyzés: Az egyenletekben szereplő rövidítések je
lentését lásd a cikk végén található jelmagyarázatban.

Az alábbiakban következő feltételezéseknél és számí
tásoknál azt a módszert alkalmaztam, hogy minden dózis- 
teljesítmény- és aktivitásértéket egy adott időpontra vonat
koztatok, melynek elvét az alábbiakban találhatjuk.

Az esetleges kibocsátás 
lehetséges körülményei, forrásmodell

A jelenleg elfogadott értékelési eljárások, melyek az eddig 
bekövetkezett atomerőművi (főként a csernobili) balesetek 
tapasztalatainak aprólékos feldolgozásán, valamint az 
erőművek részletes elemzésein, esetleges balesetek mo
dellezésén alapszanak, az alábbi feltételekkel számolnak, 
melyek természetesen jelentős elhanyagolásokat is tartal
maznak:

-  a forrás pontszerű, ami azt jelenti, hogy a szennyezett 
felhő reaktorból történő kibocsátását követő emelkedése 
során szóródással nem számolunk, az csak vízszintes 
irányú transzmisszió során lép fel;

-  a reaktorból kilépő részecskék nagysága a 
daer=5^m tartományba esik, ami azt jelenti, hogy azok 
kvázi gázként viselkednek, és a reaktor néhány km-es kör
zetén kívül a terjedés a nehéz gázokéhoz hasonló;

-  a kibocsátást két külön fázisra bontjuk, az első fázist 
egyszeri kibocsátásként írjuk le, ennek a kéménymagas
sága 1000 m, a második fázist 10 napig tartó folyamatos 
kibocsátásként kezeljük, ennek kéménymagassága 200 m. 
A két fázis emisszióaránya W ER (nyomottvizes) típusú re
aktor esetében 75:25%, RBMK (forralóvizes) típus (pl. 
csernobili) esetében fordított, 25:75%;

-  A folyamatos kibocsátás a reaktorközeli, max. 30-50 
km-es körzetben hoz létre nagy intenzitású szennyezett 
terepszakaszt, amelyek alakja teljesen szabálytalan, 
valamint igen nagy anomáliákat tartalmaz;

-  az egyszeri kibocsátásból származik a több száz vagy 
ezer km-es mélységet elérő szennyezett terepszakasz, 
melynek paramétereit az 1000 m-es légréteg magassági 
szele, valamint a baleset körülményeinek ismeretében a 
Pasquill-egyenlettel (1) közelítjük.

A sugárhelyzet-prognózis készítésénél az utóbbi felhő
nyomot modelleztem, mivel az alacsony kéménymagas
ságú, hosszan tartó folyamatos kibocsátás matematikai 
modellezése a meteorológiai viszonyok változása miatt 
gyakorlatilag lehetetlen.

A kibocsátás mennyiségi jellemzésére az emissziós há
nyadot használjuk, mely százalékban adja meg a reaktor
ból emittált termékek aktivitásarányát a reaktorban (a bal
eset időpontjában) található összaktivitáshoz viszonyítva.

Az értékelésnél azt feltételezzük, hogy a Ip'aleset idő
pontja egybeesik a nukleáris fűtőanyag 3 évéé ciklusának 
végével, így az aktív térben található fűtőanyag elérte az 
üzemeltetés alatt lehetséges maximális fajlagos aktivitását. 
A reaktor terében található összaktivitás mennyiségét meg
becsülve az alábbi értékekkel számoltam különböző típusú 
és teljesítményű blokkokra viszonyítva:

l ö n * * -«о =1-2 * 10 20 Bq 

У'. Qvvf.r - ioho =2.8*10 Bq 

У'. Qrbmk - iooo =3.4*10 Bq

A radioaktív aeroszolok légköri transzmissziója, 
meteofüggése

A sugárszennyezett felhő terjedésének sajátosságai, a 
felhő kihullásának törvényszerűségei vizsgálatára felállítot
tam egy elméleti felhőnyommodellt, a Pasquill-egyenlet (1) 
felhasználásával. Ez a transzmissziós modell a következő 
közelítéseket feltételezi:

1. A szennyezett felhő terjedésének, kihullásának ideje 
alatt állandóak a meteorológiai viszonyok (változatlan 
irányú és sebességű 1 km-es közepes szél, valamint a le
vegő állandó függőleges stabilitása).

2. A felhő terjedésének tengelye (X tengely) mindig a 
szél irányába esik, és az átlagos szélsebesség arra a ré
tegre jellemző (1 km), ahol a diszperzió végbemegy.

3. A felszín érdességi elemeiről feltételezzük, hogy vélet
len eloszlásúak, ami a horizontális síkban homogén turbu
lenciát eredményez.

4. A felhőnyom minden pontján azonos az izotópössze
tétel.

5. A felhőt alkotó aeroszolkeverék a levegőben tartózko
dás ideje alatt kvázi gázként viselkedik, és ez határozza 
meg a tengelyirányú és arra merőleges szóródását.

6. A szennyezőanyag koncentrációja normál eloszláshoz 
közelít mind a szélre merőleges, mind pedig azzal meg
egyező irányban.

A kihullott szennyezés 
matematikai modelljének felállítása

Az alábbiak kidolgozásánál abból a feltevésből indultam ki, 
hogy a terep egy adott pontjára kihulló szennyeződés 
nagysága (és a később mérhető sugárszint) egyenesen 
arányos a fölötte kialakuló maximális aktivitáskoncentráci
óval.

Ezt az alábbi egyenletek összerendelésével fejezhetjük 
ki:

P = P0 * (X  /  Xo)1 * exp ( -  y2 / Ddifr) (2)

0) = 2 E

(* r< jxc7yaz Uh
(x-uiy

2<j\
_y_
2 a,

H- (3)

Megjegyzés:
a) Az összerendelés lényege, hogy a felhőnyom adott 

pontján mért sugárszint P (és az adott ponton kihullott 
szennyezőanyag felületi sűrűsége) egyenesen arányos le
gyen a felhő áthaladásakor a ponton mérhető maximális 
szennyezőanyag térfogati koncentrációjával I.

b) A (2) összefüggésben szereplő exp (-  у2 / Ddiff) kifeje
zés a Vv/126-os szakutasításban a Ky együttható elneve
zést kapta, ahol az a sugárszint változását írja le a felhő 
tengelyétől oldalirányban, így megegyezik a Pasquill-

egyenlet (3) exP[ ~~2^ г \  komponensével.

"íS
4__

exp ( -y2/Ddiff )= exP | <I

Meg kell állapítanunk a kihullott radioaktív termékek 
eloszlásának két fontos törvényszerűségét:
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-  az erőműtől távolodva a tengely mentén a sugárszint 
csökkenése exponenciális törvényszerűséget mutat;

-  a sugárszint változása a tengelytől oldalra a normál 
eloszlásra emlékeztet, azonkívül a sugárszint esésének 
mértéke oldalirányban az erőműtől való távolsággal fordí
tottan arányos:

Py= Px *exp(-y2/Ddiff) (5)

A D értékét sikerült az alábbi összefüggés segítségével 
empirikus a és b konstansok bevezetésével függvénnyé 
alakítani, és a fenti konstansok értékét meghatározni (1. 
sz. táblázat).

ezt a Ddiff mennyiséget a Cy 
Pasquill- egyenlet diffúziós paraméte
rén keresztül kifejezve kapjuk a kö
vetkező egyenletet:

a (6) és a (7) egyenletekből Gy 
értékét is meg tudjuk kapni az x 
távolság függvényében: 

az a, b paraméterek meteoroló
giai körülményektől való függésük 
mértéke az 1. sz. táblázatban ta
lálható:

1. sz. táblázat

Stab. kát. vv
a

Reaktc
ER

b

)r típijsa
RB

a
viK

b
p exponens

A 0,0272 2,11 0,03954 2,019 0,079
В 0,0195 1,94 0,0204 1,94 0,143
C 0,00742 1,95 0,00826 1,95 0,196

D (5 m/s) 0,001354 2,152 400115 2,207 0,27
D (10 m/s) 0,000932 2,163 0,00119 2,03 0,27

E 0,00085 1,94 0,000768 1,94 0,363
F (5 m/s) 0,0003 2,156 0,000409 2,097 0,44

F (10 m/s) 0,00026 2,176 0,0003 2,12 0,44

A táblázatban rögzítettem az a és b paraméterek értéke
it a Pasquill-féle stabilitási kategóriák szerint, ahol feltüntet
tem egy p paramétert is (ez a Sutton-féle szélsebesség- 
profilegyenlet exponense 100 m talajközeli rétegvastag
ságnál), melynek segítségével kiszámoltam а В, C és E 
kategóriákra az a és b paraméterek értékeit.

Az a és b paraméterek meghatározása során felhasznál
tam Szepesi Dezső, Fekete Józsefné és Popovics Ivánné 
munkáit, amelyek leírják az alacsony légköri turbulens disz
perzió törvényszerűségeit.

A sugárhelyzet modellezésénél alapvetően a (2) össze
függést alkalmaztam.

A sugárszint változását a felhőnyom tengelyén, az 
erőműtől való távolság függvényében, a föld felszínén a (2) 
egyenlet p0*(X/X0)1 kifejezésével írtam le:

P(X)=P 0*(X/X0)' (9)

ahol 1= a*x+ß, a  és ß a légköri stabilitástól függő empi
rikus konstansok, segítségükkel alakítottam matematikai 
függvénnyé az említett értékelő segédlet „Sugárszint a

I ( x ,0,0) = -
2 E

(»)
-exp

Uh
.ML
2 cd .

exp
( x - u t ) '  

2<j',
(10)

felhőnyom tengelyén” elnevezlésű táblázatát.
Ez a (9) összefüggés megfelel a Pasquill-egyenlet föld

felszínre és tengelyre vonatkoztatott megoldásának:
A matematikai modell felépítésekor megvizsgáltam, hogy 

az általam az (5), (6), (7) összefüggésekkel és az 1. sz. 
táblázat empirikus értékeivel kifejezett tengelyre merőleges 
szórás mennyire tér el a különböző irodalmakban fellelhető 
módszerek szerint számított szórásértékektől, melynek 
eredményét a 2. sz. táblázatban rögzítettem (a szórásérté
kek km-ben értendők):

2. sz. táblázat

M a 

g a s 

s á g

1.

K o n v e
(A

2 .

( K = l , l )

k c ió

)

3 . 4 . 1.

Iz o te

(E

2 .

( K = l , 5 )

rm ia

> )

3 . 4 . 1.

In v erz

2 .

( K = 4 )

-ió (F )

3 . 4 .

4 0 , 5 0 0 , 5 5 1 , 9 9 0 , 7 1 0 , 2 1 0 , 3 2 0 , 6 6 0 , 1 6 0 , 0 7 0 , 2 7 0 , 2 9 0 , 0 8

5 0 , 6 2 0 , 6 8 2 , 4 3 0 , 9 0 0 , 2 6 0 , 4 0 0 , 7 9 0 ,2 1 0 , 0 8 0 , 3 4 0 , 3 4 0 , 1 0

1 0 1 , 1 6 1 , 2 8 4 , 5 0 1 , 8 7 0 , 5 0 0 , 7 5 1 , 3 9 0 , 4 4 0 , 1 6 0 , 6 2 0 , 5 8 0 , 2 1

2 0 2 , 2 0 2 , 4 2 8 , 3 2 3 , 8 9 0 , 9 4 1 , 4 2 2 , 4 5 0 , 9 3 0 , 2 9 1 , 1 5 0 , 9 8 0 , 4 4

4 0 4 , 1 7 4 , 5 9 1 5 , 4 1 8 , 0 9 1 , 7 9 2 , 6 8 4 , 3 3 1 , 9 7 0 , 5 3 2 , 1 3 1 , 6 5 0 , 9 4

5 0 5 , 1 2 5 , 6 3 1 8 , 7 9 1 0 , 2 4 2 , 1 9 3 , 2 9 5 , 1 9 2 , 5 0 0 , 6 5 2 , 6 0 1 , 9 5 1 , 2 0

6 0 6 , 0 5 6 , 6 6 2 2 , 0 9 1 2 , 4 1 2 , 5 9 3 , 8 9 6 , 0 3 3 , 0 4 0 , 7 6 3 , 0 6 2 , 2 4 1 , 4 6

8 0 7 , 8 9 8 , 6 8 2 8 , 5 3 1 6 , 8 2 3 , 3 8 5 , 0 7 7 , 6 3 4 , 1 5 0 , 9 9 3 , 9 5 2 , 7 8 1 , 9 9

1 0 0 9 , 6 9 1 0 , 6 5 3 4 , 7 8 2 1 , 2 8 4 , 1 5 6 , 2 3 9 , 1 6 5 , 2 8 1 ,2 1 4 , 8 2 3 , 2 9 2 , 5 4

2 0 0 1 8 , 3 3 2 0 , 1 6 6 4 , 3 9 4 4 , 2 4 7 , 8 5 1 1 , 7 8 1 6 , 1 5 1 1 , 1 6 2 , 2 3 8 , 9 3 5 , 5 6 5 , 3 8

3 0 0 2 6 , 6 1 2 9 , 2 7 9 2 , 3 2 6 7 , 8 7 1 1 , 4 1 1 7 , 1 1 2 2 , 5 0 1 7 , 2 8 3 , 2 0 1 2 , 8 2 7 , 5 6 8 , 3 5

4 0 0 3 4 , 6 8 3 8 , 1 4 1 1 9 , 2 0 9 1 , 9 5 1 4 , 8 6 2 2 , 2 9 2 8 , 4 7 2 3 , 5 6 4 , 1 4 1 6 , 5 5 9 , 3 9 1 1 , 4 0

5 0 0 4 2 , 5 8 4 6 , 8 4 1 4 5 , 3 4 1 1 6 , 3 7 1 8 , 2 5 2 7 , 3 7 3 4 , 1 8 2 9 , 9 7 5 , 0 5 2 0 , 1 9 1 1 , 1 2 1 4 , 5 1

8 0 0 6 5 , 6 1 7 2 , 1 7 2 2 0 , 6 7 1 9 1 , 1 2 2 8 , 1 2 4 2 , 1 8 5 0 , 2 1 4 9 , 7 5 7 , 6 7 3 0 , 6 8 1 5 , 8 6 2 4 , 1 5

1 0 0 0 8 0 , 5 6 8 8 , 6 2 2 6 9 , 0 6 2 4 1 , 8 8 3 4 , 5 3 5 1 , 7 9 6 0 , 2 7 6 3 , 2 9 9 , 3 5 3 7 , 4 2 1 8 , 7 8 3 0 , 7 5
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A 2. sz. táblázat elkészítésekor figyelmen kívül hagytam 
azt a szórást növelő tényezőt, hogy a terjedés magasságá
ban uralkodó szél sem állandó, bizonyos szórással bír, 
amit a 20 km-nél nagyobb távolság függvényében veszünk 
figyelembe, az alábbi összefüggés segítségével:

GyK =<7l + О.ОЗДа2* 2 (11,

ség eloszlása egyenesen arányos a felhőkoncentráció 
szintén oldalirányú térfogati eloszlásával:

dAkihullott=—■A|jneárisxd 0^),

ahol
Auneárisx-a  üneáris fajlagos kihullás értéke a felhőnyom 
tengelyén (Bq/km)

Az oszlopok jelentése:
1. oszlop: Szepesi által közölt összefüggés szerint 

számolt érték:

8y= k1*xk2 Stabilitási kategóriák szerint:
А, В, C: k1=0.14, k2=0.92
E, D: k1=0.06, k2=0.92
F, F*: k1=0.02, k2=0.89

2. oszlop: A Szepesi-féle szórásértékek domborzati (sík, 
enyhén hullámos terepre vonatkoztatva) együtthatókkal fel
szorozva (K), értékek, kategóriák szerint A -  1.1, D -  1.5, 
F — 4.

Y  A
dX

A  Lineáris X

3. oszlop: Novicki-féle szórásértékek:

8y=0.08*(6p4U3+ 1-1 n2000)*x0367,2'5-pl (12)

ahol a p paraméter a Sutton-féle szélsebesség-profil- 
egyenlet exponense 100 m talajközeli rétegvastagságnál.

4. oszlop: az általam, a 0y -  ^ |x b ,

összefüggés alapján számolt szórásértékek.

A 2. sz. táblázatból látszik, hogy a különböző metódusok 
segítségével számolt szórásértékek eléggé eltérnek egy
mástól, ami valószínűleg abból a körülményből fakad, hogy 
azokat egymástól eltérő kiinduló feltételek szerint dolgoz
ták ki, és valószínűleg az egyes metódusok pontosabb 
eredményeket adnak kis távolságokon, míg mások jobban 
közelítenek a reális értékekhez a forrástól mért nagyobb, 
több száz km-es távolságokon. Ennek megfelelően észre 
kell vennünk, hogy instabil és semleges légköri stabilitás
nál kis távolságokon (100 km alatt) a 2. és 4. oszlopok ér
tékei közelebb állnak egymáshoz, míg stabil légköri viszo
nyok esetén a 3. és 4. oszlopok értékei fedik jobban egy
mást.

A felhő szegényedése 
differenciálegyenletének felállítása

A felhő által tartalmazott aktivitásmennyiséget Afe|hő meg 
tudjuk adni, a kezdeti emisszió Ag, és a terepre kihullott ak
tivitás Akihunott segítségével, az alábbi egyenlet alapján (az 
aktivitásértékeket most állandónak fogjuk fel, mivel az ak
tivitásértékeket egy adott időpillanathoz viszonyítjuk, amit 
egy Kt együtthatóval értelmezünk):

Afelhő=Ao ■̂kihullott 0®)

Kifejezzük az utolsó tagot, miközben feltételezzük, 
hogy a kihullott aktivitás tengelytől oldalirányú felületi sűrű-

A lineáris fajlagos kihullás jelentése: a felhőnyom tenge
lyén a reaktortól mért X távolságban, dX szélességű sáv
ban kihullott aktivitás, a fenti ábra szerint illusztrálva:

Az ALineárisX fizikai értelme: legyen a felhőnyom tenge
lyén, a reaktortól X távolságban a kihullott szennyeződés 
felületi aktivitása Afe|ü|etiX, a tengelytől oldalra az aktivi
tássűrűség értéke változzon az (5) egyenlet szerint: 

Ky=exp (—y2/Ddiff) (15)

Ebben az esetben az ALineárisX értékét az alábbi egyen
lettel fejezzük ki:

y=oo

^L ineárisX  ~  ^ fe lü le tiX  j K y d y  
-y=oo

A terepre kihullott szennyeződés felületi aktivitásértékét 
oly módon határozzuk meg, hogy egy adott időpillanatra vi
szonyítva egyenes arányosságot feltételezünk a terep su
gárszintje és a felületi aktivitás nagysága között, amit elfo
gadhatunk, mivel a számítások szerint a terep szennyező
désének felületi aktivitásgradiense elég kicsi a у sugárzás 
szabad úthosszának (pár száz méter) megfelelő távolsá
gon belül. Az arányossági tényezőt Kfem|eti megadjuk:

A fd a le tiX  — P x *  К  Felületi *  3 ,7  *  1 0  (1 7 )

3. sz. táblázat

A baleset 
óta eltelt 

idő

Órák Napok Hónapok

1 2 1 15 1 6 12
Kfelüleli 0.11 0.13 0.14 0.17 0.19 0.27 0.33
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4. sz. táblázat

A lineáris fajlagos kihullás értéke a felhőnvom tengelyén ( Emisszió% / km )
E r ő m ű

t i p .

Meteo Az erőműtől való távolság X ( km )

10 20 30 40 50 100 200 500 1000
V V E R A / 2 3.00E-02 2.47E-02 2Д5Е-02 2Д5Е-02 2.05E-02 1.65E-02 1Д5Е-02 5Д6Е-03 2.55E-03

D / 5 4,48E-03 3,83E-03 3.99E-03 4.40E-03 4Д4Е-03 3.21E-03 2Д5Е-03 9.06E-04 5.87E-04
D / 1 0 2Д0Е-03 2.04E-03 1.43E-03 l,61E-03 l,55E-03 1ДЗЕ-03 1.03E-03 5,93E-04 3.92E-04

F / 5 1.68E-05 3.59E-04 7.87E-04 1.07E-03 1Д0Е-03 7Д0Е-04 4Д5Е-04 1.89E-04 9.78E-05

F / 1 0 1.06E-05 2Д9Е-04 5ДОЕ-04 7.53E-04 8Д0Е-04 6.09E-04 4.05E-04 l,98E-04 l,04E-04

R B M K A / 2 2.03E-02 1Д5Е-02 1Д7Е-02 1.09E-02 1.01E-02 7.42E-03 4,55E-03 l,64E-03 5.61E-04

D / 5 l,75E-02 1.45E-02 1ДЗЕ-02 1.08E-02 l,01E-02 7,40E-03 4.53E-03 1.80E-03 9Д7Е-04

D / 1 0 9,95E-03 8ДЗЕ-03 7Д1Е-03 6.44E-03 6Д2Е-03 5,00E-03 3,56E-03 1.73E-03 7.56E-04

F / 5 7.55E-05 l,56E-03 ЗД7Е-03 4,55E-03 4,65E-03 3.02E-03 1.74E-03 7.44E-04 3,78E-04

F / 1 0 0 9Д0Е-04 2Д0Е-03 2.97E-03 ЗД8Е-03 2Д4Е-03 l,53E-03 7ДЗЕ-04 3.68E-04

A lineáris fajlagos kihullás értékeit meghatároztam, és a 
számítások eredményeit a 4. sz. táblázatban rögzítettem, 
ahol az aktivitásértékek helyett dimenziófüggetlen arány
számot alkalmaztam, az Emisszió %-ot.

Az atomerőműből kiszabadult radioaktív termékek 
lebomlási görbéjének számítása
Mivel az előbbiekben feltételeztük, hogy a radioaktív termé
kek 3 éves ciklus végén szabadultak ki, azok lebomlási 
görbéjét (a VV/126-ban a Kt együttható) az alábbi össze
függéssel közelítem:

гг, m*\nTx+n

'  гр^п*\аТг+п (18) Feltétel. t 2>T, 

Az m és n koefficiensek jelentése:

4l A qb q2, q3, q4 qaraméterek:

q! = 0,0223
q2 = 0,0311
q3 = 0,253 WER
q4 = - 0,021 esetében

W E R  esetében
-1 q, = 0,0201
~]Я2 q2 = 0,0392

q3 = 0,25 RBMK
RBMK esetében q4 = - 0,04 esetében

így az aktiv itás- és sugárzásszintértékek átszámolása 
adott időpontokra az alábbi egyenlettel lehetséges:

р2=р 1 * Kt(T i , T2) (19)

D  = P *  f К , * dt
1 J '  (2 0 )

Г,

Az elszenvedett dózis számítása szintén a Kt függvény 
segítségével történik, annak integrálásával:

Az itt szereplő integrál a VV/126-os szakutasításban a 
K j együttható elnevezést kapta.
Az általam készített atomerőműértékelő

IZODOZIS-program rövid leírása

Az IZODOZIS-program rendeltetése egy esetleges atom- 
erőművi baleset esetén kialakuló földi és alacsonylégköri 
sugárhelyzet előrejelzése, modellezése, melynek matema
tikai alapjait az előzőekben felsorolt összefüggések és el
járások képezik.

A program az alábbi feladatok megoldásával végzi az 
atomerőművi baleseti sugárhelyzet-értékelését.

-  a felhőnyom egy adott pontján, meghatározott időpont
ban mérhető sugárszint előrejelzése;

-  egy adott időponthoz tartozó sugárszint átszámítása 
tetszőleges más időpontra;

-  a felhőnyomon kialakult nevezetes (А, В, C, D), vala
mint tetszőleges időponthoz tartozó sugárszinttel jellemzett 
zónák részletes paramétereinek kiszámolása;

-  a felhőnyom egy adott (X, Y) pontjához tartozó és adott 
időponttal jellemzett felületi, valamint adott (X, Y, Z) pont
hoz tartozó térfogati aktivitássűrűség értékének meghatá
rozása;

-  a szennyezett felhőnyom egy (x-|, X2 ) szeletében kihul
lott aktivitás mennyiségét kaphatjuk meg, a balesettől szá
mított adott időpontra;

-  szennyezett felhőnyom egy (x-|, y-|, xg, У2 ) sarokpon
tokkal határolt négyszögében kihullott aktivitás mennyisé
gét kaphatjuk meg, a balesettől számított adott időpontra;

-  ha adott egy tetszőleges időpontban mért sugárszintér- 
ték a felhőnyom egy adott pontján, akkor megkaphatunk 
egy teljesen más időintervallumra vonatkozó elnyelt dózist 
az adott ponton történő tartózkodáskor;

-  kiszámíthatjuk azt a besugárzott dózist, amelyet a 
felhőnyomon tartózkodók a szennyezett felhő áthaladása 
idején szenvednek el;

-  előre jelezhetjük a felhőnyomon légzésvédő eszközök 
nélkül, tetszőleges magasságban tartózkodók által elszen
vedhető dózisértékeket;

-  előre jelezhetjük azt a dózisértéket, amelyet a felhő
nyomot leküzdő személyek szenvedhetnek el. Az adott 
közlekedési eszközre jellemző gyengítési együtthatót utó
lag kell figyelembe venni az eredményben.

Az IZODOZIS- programmal történő sugárhelyzet-értéke- 
lés menete sokban emlékeztet az atomerőmű-értékelő se
gédletben leírt feladatok megoldási sorrendjére, ennek okai 
a következők:
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1. A VV/126-os értékelő szakutasítás alapját képező 
szovjet eredetű értékelő segédletet felhasználtam a prog
ram kidolgozásakor.

2. A sugárhelyzet-értékelés alapját azok a feladatok ké
pezik, amelyek a VV/126-os értékelő szakutasításban talál
hatók.

Az értékelő segédlethez képest a program jelentős szol
gáltatásokkal egészíti ki a fent említett kiadványok szerinti 
sugárhelyzet-értékelést:

-  lehetőség nyílik a kialakult zónák paramétereinek teljes 
és részletes megadására;

-  meghatározható a szennyezett felhőnyom egy adott 
szakaszán kihullott aktivitás mennyisége, ami információt 
ad a terep szennyezettségének mértékéről.

A program minimális hardverigénye: 386-os konfigurá
ció, a softverigény pedig 3.1-es WINDOWS. Előnyös, ha a 
konfiguráció tartalmaz printert, mivel az output adatok 
nyomtatásban is hozzáférhetőek.

Az IZODOZIS-programmal az atomerőművi balesetek 
következményeinek előrejelzése több variációban, egy em
ber munkájával, néhány percre rövidül, az esetleges szá
mítási hibák teljes kizárásával, ami a hagyományos vegyi
védelmi értékelő szervek munkarendjében két-három jól 
felkészült értékelő egy-másfél órai munkáját jelentette.

A baleseti sugárhelyezet-értékelés 
továbbfejlődésének valószínű iránya

A számítástechnikai és informatikai eszközök fejlődésével 
a különböző értékelő, szimulációs eljárások is fejlődnek. Ez 
alapvetően négy fő tendenciában fejeződik ki.

a) Az értékelő eljárások a számítógépek megnövekedett 
teljesítménye és egyre interaktívabb segítségével alkalma
sak nagyobb mennyiségű bemenő adat felhasználásával 
egyre kisebb elhanyagolásokkal a valós helyzetet jobban 
közelítő előrejelzéseket végezni, a valóságot modellezni, 
melyet a mind nagyobb számban rendelkezésre álló adat
bázisok is segítenek. A valós helyzet modellezése ezért a 
leginkább pontos, numerikus modellek mind teljesebb al
kalmazása irányába tolódik el, amely adott esetben le
hetővé teszi a baleset körülményeinek és az aktuális me
teorológiai viszonyoknak reális értékelését.

b) Az informatikai rendszerek folyamatos fejlődése köze
líti és fokozatosan elmossa a klasszikus felderítési és érté
kelési mechanizmusok közötti határt, ennek eredménye
képpen az adatok megszerzése és a feldolgozott, kiértékelt 
információ keletkezése közötti idő elhanyagolhatóvá rövi
dül. Az automata mérő- és riasztórendszerek országos há
lózatban történő kiépülése, a létrehozandó korszerű mobil 
felderítőeszközök a közeljövőben biztosítani fogják az ér
tékeléshez szükséges mennyiségű pontos és friss adat- 
mennyiséget.

c) Az értékelési, szimulációs eljárások fejlődése szem
pontjából talán legfontosabb a térinformatikai rendszerek 
fejlődése, melyek azt a platformot nyújtják az értékelés, 
modellezés számára, amely azok eredményét „kézzel fog
hatóvá”, síkban (2D) vagy térben (3D) vizuálisan megjele- 
níthetővé varázsolják.

d) Az automatizált értékelési eljárások részét fogják ké
pezni egy számítógépes vezetéstámogatási rendszernek, 
amely egyesíti majd a helyzetértékelés, a hadműveleti ter
vezés műveleteit a minden irányban folyó kommunikáció
val és a térinformatikai rendszerek alkalmazásával.

A fentiekben leírtaknak megfelelően a már rendelke
zésre álló terjedési modellt, és az azt implementáló szoft
vert a következőképpen fejlesztem tovább:

-  az alkalmazói felület interaktívabb lesz, hogy lehetővé

tegye az értékelés, a különböző változatok modellezése 
sebességének növelését;

-  a szoftver képes lesz az előrejelzett sugárhelyzet digi
tális térképen, síkban és térben történő megjelenítésére;

-  az értékelés eredményeinek és kiinduló adatainak gra
fikus és jelentés formában való megjelenítésén kívül le
hetőség lesz azok adatbázis formában történő tárolására, 
feldolgozására, mozgatására, például megnyílik azok inter
neten vagy telefonmodemen keresztül való továbbításának 
lehetősége.

A NATO-csatlakozás új kihívások elé állítja a vegyi, su
gár-, biológiai és tűzhelyzet felmérésével foglalkozó szak
embereket, de jelenlegi ismereteink, valamint a beszer
zésre kerülő új eszközrendszer segítségével megfelelhe
tünk a jelenlegitől eltérő elvárásoknak és követelmények
nek.

Jelmagyarázat

X, x -  az erőműtől való távolság [m]
E -  emisszió mértéke [Bq]
Sx, 5y, 5Z -  diffúziós paraméterek [m]
SyR — korrigált szórás [m]
H -  effektiv kéménymagasság [m] 
l(x, y, z) -  koncentráció az x, y, z koordinátákkal jelzett 

receptorpontban, [Bq=m3]
u -  a terjedés sebessége (közepes szél sebessége) 

[m/s]
t -  a baleset óta eltelt idő [s]
Dj-jjff -  diffúziós változó, függ az atomerőműtől való távol

ságtól x, valamint az aktuális meteorológiai viszonyoktól 
[m ]

а, b-em pirikus állandók, a Pasquill stabilitási kategóri
ákat jellemzik

Д а  -  a füstfáklya teljes rétegén belül a szélirányfordulás 
P(x) -  sugárszint változását a felhőnyom tengelyén leíró 

függvény [Gy/h]
Pg -  az erőműből a felhőnyom tengelyén, egy adott X0 

[m] távolságon mért sugárszint [Gy/h]
P1 > p2 ~ a felhőnyomon, adott T ) , T i [óra] időpontokban 

mért sugárszint [Gy/h]
Ky -  a sugárszint esésének mértéke a tengelytől oldalra 
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Dr. Pokorádi László*, Szabó Zsolt
Repülőgépek madárral történő ütközésének 

repülésbiztonsági kérdései

A madárral való ütközés már a repülés kezdete óta ve
szélyt jelent a légi járművekre. Az ENSZ repülési szerve
zete, az ICAO, illetve a nagyobb légierők külön kérdésként 
kezelik a repülésbiztonság ezen területét. Sajnos, a Ma
gyar Honvédség nem rendelkezik olyan önálló csoporttal 
vagy szervezettel, amely a madárveszély problémáit vizs
gálná, elemezné. A cikk a madárütközés repülésbiztonsági 
problémáit, az Amerikai Egyesült Államok légierejének 
BASH Team-jét, illetve a kérdéskör magyarországi sajátos
ságait mutatja be.

A repülés kezdete óta a madarak veszélyt jelentenek a 
repülőgépekre. A madárral való ütközésnek a repülés ko
rai időszakában csak csekély kockázata volt, mivel kevés 
repülőgép volt a levegőben és ezek is viszonylag kis se
bességgel repültek. A légijármű-sérülések ezért betört szél
védő üvegekre, behorpadt belépőélekre és a törzs valami
lyen sérülésére korlátozódtak. A javítások költségei kicsik 
voltak, így a repülőgép-üzemeltetők és a repülőtéri hatósá
gok a madárral való ütközést a repülés normál veszélyez
tetéseként fogadták el.

Az idők során növekedett a légi járművek sebessége, és 
a hajtóműzajszint a gázturbinás hajtóművek újabb generá
ciójának kifejlesztésével jelentősen lecsökkent. A repülőgé
pek egyszerűen túl gyorsakká és túl csendesekké váltak 
ahhoz, hogy a madarak érzékeljék és elkerüljék őket. A 
madarak akaratlanul komoly fenyegetéssé váltak a repülés 
biztonsága számára, ahogyan az ütközések mind gyako
ribbak és súlyosabbak lettek.

A madárral való ütközés által a repülőgépen létrejött sé
rülés általában csekély, azonban néhány ütközés megsza
kított felszállást vagy elővigyázatosságból leszállást tehet 
szükségessé és katasztrófát vagy egyéb repülőeseményt 
eredményezhet.

A repülőgépnek madár okozta sérülését vagy gyanított 
sérülését követő ellenőrzése és javítása miatt kiesett repü
lési idő költsége, az elmaradt járatok, a repülőgépek me
netrend-módosulása, az utasok más alternatív közlekedési 
eszközre, repülőjáratra való átirányítása, az utasoknak az 
üzemeltető költségére történő elszállásolásának költségei, 
a csatlakozó járatok menetrendszerűségére kifejtett hatá
sai gyakran nagyon jelentősek és károsak lehetnek a légi- 
társaság üzemelési költségvetésére és az utazóközön
ségre.

A fent említett problémakör részleges vagy teljes kikü
szöbölésére mind a polgári repülésben, mind a nagyobb 
méretű légierőknél jelentős hangsúlyt fektetnek. A polgári 
repülésben az ICAO (International Civil Aviation Organiza
tion -  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) integrálja az 
ide vonatkozó feladatokat és tevékenységeket (6). Ezzel 
párhuzamosan a különböző államok légierejében külön 
szervezeteket hoztak létre a probléma orvoslására. Ilyen 
például az Amerikai Egyesült Államok légierejének -  
későbbiekben bemutatásra kerülő -  BASH Team-je. Ezek 
a specifikus szervezetek részben saját kutatási eredmé
* A szerző felsőfokú oktatási és tudományos kutatási tevékenységét az 
Oktatási Minisztérium Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal támogatja.

nyeikre támaszkodnak, de természetesen hasznosítják az 
ICAO-nál és a többi hasonló feladatú szervezetnél napvilá
got látott eredményeket.

A madárütközések statisztikai vizsgálata

A problémakör kezelésének első fázisában statisztikai esz
közök segítségével több szempontból kell vizsgálnunk a 
madárütközéseket, úgymint:

• magasság szerinti megoszlás (1. ábra);
• napszak és évszak szerinti eloszlás (2. és 3. ábra);
• repülőgép típusa szerinti lebontás (4. ábra);
• a repülés fázisa szerinti lebontás (5. ábra).

A következő ábrák a repülőgép-madár ütközések sta
tisztikai vizsgálatainak eredményeit szemléltetik. A diagra
mok az Amerikai Egyesült Államok légierejének 1997. évi 
adatai alapján készültek (1). Az adatforrás kiválasztását 
nem a napi divat, hanem az amerikai légierő mérete és lé
gibázisainak világméretű elhelyezkedése indokolja.

Föld feletti magasság (láb)

hajnal
1%

szürkület

2. ábra: Madárütközések megoszlása a napszak függvényében
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Ütközések száma

3. ábra: Az ütközések megoszlása a hónapok 
függvényében (%)

4. ábra: Az ütközések megoszlása repülőgéptípus 
függvényében (%)

vadász
31%

bombázó
7% kiképző

20%

egyéb
7%

szállító
35%

ismeretlen

________________________________________48% _______________

5. ábra: Az ütközések a repülés fázisának függvényében (%)

A bemutatott diagramokból egyértelműen kitűnik, hogy 
az ütközések legnagyobb hányada nappal, kis magasság
ban, a repülőtéren vagy annak közvetlen környezetében 
következik be. Ennek legfőbb oka a szakértői felmérések 
szerint az, hogy az egyes madárpopulációk az urbanizáció 
és a mezőgazdaságilag művelt területek terjedése követ
keztében kiszorulnak tradicionális élőhelyeikről, s tömege
sen jelennek meg a kifutópályák környezetében elterülő, 
nagy kiterjedésű füves területeken, a kényszerleszálló pá
lyákon.

A madárütközési adatok olyan irányzatokat tárhatnak fel, 
amelyek segítik az adott szervezeteket, hogy felismerjék 
azokat a területeket, amelyekhez egy jól irányított madár 
elleni védekezési program keretében hozzá kell látni. Nyil

vánvaló, hogy a madarak élőhelyeit nem tudjuk jelentősen 
manipulálni a katonai gyakorlótereken, lőtereken, illetve a 
kis magasságú kiképzési repülések útvonalai mentén, így 
a madárlelőhelyek elkerülése tűnik az egyetlen lehetséges 
megoldásnak.

A BASH Team

Az Amerikai Egyesült Államok légiereje a madárütközés 
problematikájának egzakt, teljes körű kezelése céljából lét
rehozta az úgynevezett BASH (Bird Aircraft Strike Hazard 
-  Madár-Repülőgép Ütközési Kockázat) csoportját, mely a 
Kirtland légibázison (Új-Mexikó) települ. A BASH Team fel
adata a légierő hadrafoghatóságának fenntartása a vadvi
lág kockázatának kezelésén keresztül.

A csoport a madárral történő ütközések, illetve minden, 
a vadállatok és a repülésbiztonság kapcsolatához tartozó 
kérdés adatainak gyűjtésével, értékelésével és ezeken ke
resztül kockázatának kezelésével, csökkentési lehetősége
inek kutatásával foglalkozik. A BASH Team az Aiercrew 
Protection Team-mel, valamint a Flight Medicine Hospital- 
lal együttműködve végzi tevékenységét (5).

A kutatók az eddig bekövetkezett balesetek részletes 
elemzése és azok eredményeinek összesített, statisztikai 
értékelése alapján tudják meghatározni, hogy mely kérdés
körökre kell koncentrálni munkájuk során. Kutatási ered
ményeik alapján adnak tanácsokat a pilótáknak, hogy mit 
tegyenek vagy mit ne tegyenek a repülések során a ka
tasztrofális ütközések kockázatának csökkentése érdeké
ben (4).

A csoport munkája a madarakat befolyásoló közvetlen 
tevékenységet is magában foglalja. Ez a madarak előfor
dulási helyeinek vizsgálatát, valamint a madarak irányítá
sára (elriasztására) alkalmas bioakusztikus és pirotechni
kai eszközök rendszereinek kidolgozását jelenti. Emlékez
zünk, hogy a balesetek közel fele repülőtereken, vagy azok 
közvetlen körzetében történik, ezért koncentrálnak nagy 
erőket ezen kockázat csökkentésére. A BASH-csoport a lé
gibázisok látogatásakor felméri a repülőtereket és a kör
nyező helyszíneket, illetve információkat nyújt a bioakusz
tikai és pirotechnikai eszközökről a vizsgált légibázis veze
tése számára. A legtöbb esetben, ha a légibázis megfele
lően kezeli a helyszínt és rendelkezik egy madárirányítás
sal foglalkozó csoporttal, a madarakkal vagy a vadon élő 
emlősökkel történő ütközés kockázata jelentősen csök
kenthető. Fontos itt megjegyezni, hogy bár a nagymadarak 
száma így csökkenthető a repülőterek környékén, de nem 
mindegyik madárfaj riasztható el bioakusztikai eszközök
kel.

A BAM-program

A BASH-csoport jelenleg egy BAM (Bird Avoidance Model 
-  Madárelkerülési Modell) program kifejlesztésén dolgozik, 
amely Windows alapú, és az aktuális adatokkal együtt CD 
ROM-on küldik el a repülőegységeknek, illetve a légibázi
soknak. A tervezett modell lehetővé teszi a hajózószemély
zeteknek, hogy térkép segítségével szemléljék a madarak 
elhelyezkedését „ráterítve” az útvonaltérképre, a repülési 
magasság, a nap és évszak szerinti intenzitás függvényé
ben. Egy repülőtér körüli pillanatnyi helyzetről az adott te
rületen a Bird Watch Condition (Madárfigyelési Helyzet) há
rom fokozatával javasolják a repülőgépek személyzeteinek 
tájékoztatását.

ENYHE (LIGHT) A madarak aktivitása normál intenzi
tású és a repülési tevékenységre nincs hatással.
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KÖZEPES (MODERATE) A madarak közvetlen közel
ben vannak, a repülést minimális kiképzési követelmé
nyekre korlátozhatják.

SZIGORÚ (SEVERE) Nagy a madáraktivitás, amely ké
pes megakadályozni a kiképzési repüléseket, korlátozhatja 
a leszállásokat egészen a repülés teljes leállításáig. A fel
szállást is csak fontos küldetésű feladatokra lehet engedé
lyezni.

Ha a madáraktivitás csak ritka eloszlású és kevés fajú a 
repülőtér közelében, az enyhe fokozat lehet a jó döntés. 
Ha ragadozó madarak vannak a repülőtér közelében, il
letve kisebb raj húz el a terület felett, a közepes fokozat vá
lasztása a célszerű. Ha valamely madárfaj nagy csoporto
sulása, különösen nagymadarak csapatai találhatók a kör
nyéken, a szigorú a megfelelő szint.

A repülésirányító torony megfelelő lehetőséggel rendel
kezik a repülőgépek személyzetének tájékoztatására a ma
dárfigyelési helyzet aktuális fokozatáról. Az ATIS (Air Traf
fic Information Service) is alkalmazható az ezzel kapcsola
tos információk közvetítésére, általános tevékenysége so
rán.

Fontos eszköz a madárütközés lehetőségének csökken
tésére néhány időszabály ismerete. Általában a napkelte 
előtti fél órától, utána egy óráig, valamint a napnyugta előtti 
egy órától, utána fél óráig észlelhetők a csúcsaktivitási pe
riódusok. A vonulási időszak alatt szintén ide számíthatjuk 
a sötétség óráit, mivel a madarak nagy többsége, beleértve 
a vízimadarakat is, éjszaka vonulnak.

Fontos azt is megjegyeznünk, hogy csúcsvonulási akti
vitások a főbb meteorológiai frontátvonulások előtt és után 
is a napkelte, illetve a napnyugta körüli időszakhoz hason
lóan történnek, különösen ősszel. Szintén fontos, hogy a 
vonuló madarak nagyobb magasságon repülnek. így 
ilyenkor célszerűbbnek tűnik éjjel kisebb magasságon, 
1000 láb (310 m) alatt repülni. Ha egy maréknyi madarat 
észlelünk a levegőben, valószínű, hogy mögöttük többez
res csapat jön. Ezért javasolják a BASH Team tagjai a 
most ismertetett BAM-programjuk alkalmazását a repü
lésre való felkészülés során (8).

A madárütközés szerepe a magyar katonai repülésben

A magyar légierő, illetve a repülőcsapatok repülőesemé
nyeinek okcsoportok szerinti statisztikájában az utóbbi 
években a madárütközésből adódó balesetek egyre elő
kelőbb helyet foglalnak el. Amíg az 1961 és 1981 közötti 
időszakban a repülőesemények 13%-át jelentette (6. ábra), 
addig ez a szám 1981 és 1985 között 30,5%-ra növekedett 
(6. ábra). Az ezt követő időszakban is történtek ugyanilyen 
okra visszavezethető repülőesemények, amelyek -  figye
lembe véve a kevés repülési időt -  szintén jelentősek.

1986 és 1993 között a 19 nem repülőgép-vezetői hibából 
történt esemény közel 20%-át madárral történő ütközés 
okozta. Ezen események minden esetben nagymérvű haj
tómű-károsodást okoztak, amelynek következtében a haj
tóművek a további üzemeltetésre alkalmatlanná váltak.

Az I. táblázatban közölt esetekből kitűnik, hogy az ilyen 
típusú sérülések komoly mérvű, esetlegesen ipari nagyja
vításokat igényelnek. Ezen javítások költségei jelentős ter
heket rónak a Magyar Honvédség, ezen belül is a Re
pülőműszaki Szolgálatfőnökség költségvetésére. Az ilyen 
típusú kiadások egy része kiküszöbölhető lenne bizonyos 
preventív intézkedések bevezetésével mind a repülési, 
mind a repülőműszaki menedzsment részéről. Az így fel
szabadult anyagi és főleg emberi erőforrások pedig átcso
portosíthatóak lennének a repülésbiztonság fokozására, 
fejlesztésekre, a repült órakeret kibővítésére.

Jelenleg a légierő szervezetében sem a Repülésirányító 
Szolgálatnál, sem a repülőgép-vezető állomány kiképzésé
ben, sem a repülőtereken és azok közvetlen környezeté
ben nem folyik a madárral történő ütközések elkerülésére 
és megelőzésére irányuló önálló szakmai tevékenység.

A hazánkénál nagyobb méretű légierővel rendelkező or
szágokban ezt a problémakört autonóm és komplex mó
don kezelik, ahonnan célszerű lenne a magyar viszonyokra 
is átültethető megoldást adoptálni.

A hatékony prevencióra történő felkészülés során szert 
kell tennünk olyan információkra, amelyek figyelembe ve
szik az ország geológiai és biológiai, főleg ornitológiái sa
játosságait. Ez alatt értjük a Kárpát-medence ornitológiái 
és migrációs adatait. A következő táblázatokban néhány 
ilyen elengedhetetlenül szükséges ornitológiái paramétert 
ismertetünk.

I. táblázat
Néhány magyar madárütközéses repülőesemény

1986. október 17.
Egy, a taszári repülőezred állományába tartozó, 

MiG-21 BISZ típusú repülőgép hajtómű- beömlőcsator
nája központi testének repülés közben közepes testű 
madár ütközött, melynek következtében néhány komp
resszorlapáton a megengedettnél nagyobb beverődés 
keletkezett. A hajtómű további üzemeltetésre alkalmat
lanná vált.

1998. július 26.
A kecskeméti repülőezred MiG-31 MF típusú repülő

gépe felszállás közben 250 m-en madárral ütközött. A 
hajtómű megsérült.

1993. május 13.
A kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Harcászati Re

pülőezred MiG-21 MF típusú repülőgépe leszállási 
manőver végrehajtása közben 500 m magasságon egy 
nagytestű madárral ütközött, ennek következtében a 
hajtómű súlyosan megsérült.
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Madárvonulási időszakok:

február elejétől -  május végéig; 
augusztus közepétől -  november elejéig.
(Az adott év évszakai, időjárási helyzetei és hőmér
sékleti változásai függvényében.)

Vonulási napszakok:

reggel: napfelkelte előtt kb. fél órával kezdődik, 
majd intenzíven csökken 8-9 óra után; 
este: napnyugta előtt, kb. egy órával kezdődik 
és kb. 22-23 órakor fejeződik be.

Vonulási irányok:

tavasszal: alapvetően DNy-ról ÉK-felé, Pécs-Kecske- 
mét, illetve Makó-Kiskunmajsa tengely irányában; 
ősszel: ÉK-ről DNy felé, Szolnok-Baja tengely 
irányában.

A vonuló madarak átalában 400-1000 méteres magas
sági határok között repülik át a repülőterek körzetét távol
sági repülések alkalmával. Rövid távon a vadludak, darvak, 
sirályok nem emelkednek 100 m magasság fölé.

II. táblázat
M agyarországi m adárfajok repülési m agasságai

fecske 400 m
bíbic 700 m
galamb 700 m
sirály 1000 m
gólya 1000 m
varjú 1100 m
seregély 1000-1500 m
sas 4000 m

III. táblázat
M agyarországi m adárfajok vonulási sebességei és 
csoportnagyságai

Fajta Repülési sebesség Csoporton belüli darabszám
fecske 50-70 (km/h) kevesebb mint 100 db
seregély 50-70 (km/h) esetenként több mint 10 000, 

mintegy 100-200 m széles és 
több km hosszúságban

vadludak 50-70 (km/h) átlag 200-300 db
vadréce 80-12 (km/h) átlag 150-200,de lehet 

több ezer is
bíbic,
sirályok 80-100 (km/h) 150-200 db, ritkán 500-600 db
varjak 60-80 (km/h) gyakran többezres csoport

IV. táblázat

A repülésekre veszélyes m agyarországi madárfajok

Fehér gólya (Ciconia): védett, hazánkban 2500 m 
magasságig, megfelelő helyen mindenütt költ. (Közsé
geink 60-70%-ában.) A párok sűrűsége legnagyobb 
(5-9 pár/100 km2). Nagyméretű, erőteljes (100 cm). 
Feje, nyaka, teste piszkosfehér. Hosszú csűre és lábai 
élénkpirosak. Rendezetlen, elszórt csapatokban vonul. 
Élőhelyei a mocsarak, vizenyős rétek, legelők, szántó
földek.

Rétisas (Halietus albicilla): védett, napjainkban csak 
rendkívül kis számban maradt fenn az ország déli ré
szén. Nagyméretű, európai sas (68-90 cm). Ék alakú 
farkáról, világosbarna fejéről és hatalmas sárga cső
réről lehet felismerni. Rendszerint alacsonyan száll a 
víz fölött vagy a felszín közelében. Tavak, nagyobb 
holtágak, vizek közvetlen közelében telepszik meg.

Dankasirály (Larus ridibundus): Magyarországon a 
természetes tavak és halastavak mentén vagy azok szi
getein, sok helyen fészkel kisebb-nagyobb telepeken. 
Mozgékony élénk sirályfaj (37-40 cm). Karcsú lába és 
csőre kárminpiros. A feje nyáron csokoládébarna, télen 
fehér, néhány feketés folttal. Szárnyai elülső éle tiszta 
fehér. Mocsarakban, lápokon, tavak szigetein telepesen 
fészkel. Vonuló madár.

Vetési varjú (Corvus frugilegus): hazánkban a sík- és 
dombvidék gyakori költőmadara, 300 m tengerszint fe
letti magasságon azonban nem fészkel. Testhossza 45 
cm. Tollazata kékesfekete, az öregek csőrtöve és torka 
csupasz. Társasán jár, telepesen fészkel. Facsoportok
kal, ligetekkel tarkított mezőgazdasági területeken él. 
Magyarországon gyakori költőfaj. Állandó madár, télen 
behúzódik a lakott területekre is.

Bíbic (Vanellus): védett, Magyarországon az Alföldön, 
de szinte mindenütt, még a hegy- és dombvidék közé 
ékelődő, alacsonyabb fekvésű medencékben, folyóvöl
gyekben is előfordul. Testhossza 30 cm. Hátoldala fé
mesen csillogó zöld, bíboros zománccal. Fejtetője, arc- 
sávja, torka és melle fekete. Hasa és farka fehér. Tar
kóján hosszú, felfelé hajló bóbita látható. A vizenyős ré
tek, szántóföldek közismert madara. Fészkét kis mélye
désbe, fű vagy vetés közé rakja. Hazánkban rendsze
res, gyakori fészkelő, vonuló madár. Néha kisebb 
számban át is telel.

Seregély (Sturnus vulgaris): hazánkban a sziklás te
rületek kivételével mindenütt megtalálható. Testhossza 
21 cm. Finoman pontozásos, feketés tollazata zöldes, 
bronzos és bíboros fémfényű. Szárnya hegyes, farka 
rövid, az öregek csőre tavasszal világossárga, télen sö-
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tét. Élénk, mozgékony és hangos madár. Ősszel és té
len hatalmas csoportokban gyülekezik. Erdőn, mezőn 
és lakott területeken egyaránt otthonos. Magyarorszá
gon gyakori költőfaj. Vonuló, de kisebb csapatai gyak
ran áttelelnek.

Molnárfecske (Delichon ubrica): hazánkban minde
nütt megtalálható, bár elterjedése egyenletesebb, mint 
a füstifecskéé. Nagymértékben urbanizálódott. Test
hossza 13 cm. Feje, háta, szárnya és farka kékesfe
kete, egyetlen európai fecskefaj, amelynek a farkcsíkja 
tiszta fehér. Egész alsó oldala fehér. Gyakran repül 
nagy magasságokon is. Ragaszkodik az emberi telepü
lésekhez, gyakran költ nagy telepeken.

Vadgerle (Streptopella turtur): Magyarországon mind 
a síkságokon, mind a domb- és hegyvidékeken gyakori 
fészkelő. Testhossza 27 cm. Kisebb és karcsúbb testű, 
mint a vadgalamb. Hátoldala vörösesbarna, fekete 
pettyekkel. Nyakán kétoldalt fekete-fehér vonalak van
nak. Nyaka és melle rózsaszínnel árnyalt. Nyílt bokros 
tájak, kisebb ligetes erdők lakója. Párban vagy kisebb 
csapatban jár. Fákon, bokrokon fészkel. Hazánkban 
gyakori költőfaj, vonuló madár.

Következtetés, ajánlások

A cikkben bemutatott statisztikai adatok, illetve a szakiroda- 
lom is alátámasztja a madárveszély vizsgálatának fontos
ságát a repülésbiztonság fokozása szempontjából. A ma

dárütközések következtében fellépő anyagi kár (hajtómű 
vagy sárkányszerkezet sérülései) csökkentése és főleg a 
katasztrófák elkerülése érdekében szükséges a madarak, 
illetve a teljes vadvilág tanulmányozása. Az így szerzett ta
pasztalatok (például madárvonulási útvonalak és idők) 
alapján határozhatók meg a megfelelő repülésbiztonsági 
intézkedések.

A fentiek alapján jelen sorok írói javasolják egy, a madár
veszély kezelésével foglalkozó -  önálló vagy megbízotti -  
szervezet, rendszer felállítását a Magyar Honvédségen be
lül.
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Gyorsan változó terek valós idejű megjelenítése 
(A korszerű 3D radarindikátorok pert о rma nciaanal ízi se)

(prof. dr. Antalóczy Zoltán, dr. Balajti István, Kovács Ildikó )

A Magyar Honvédségben a légtérellenőrzés korszerűsí
tése eddig is állandóan jelen lévő feladat volt, de a NATO- 
hoz való csatlakozásunk után az elvárások megnőttek, hi
szen meg kell felelnünk a szövetségesek elvárásainak is. 
Napjainkban, amikor a légtérellenőrző rendszerek fejlő
dése néhány év alatt megváltozik és szolgáltatásaiban 
egyre bővülő, gyorsuló tendenciát mutat, minden olyan te
vékenység, amely segít összegyűjteni, értékelni és bemu
tatni a változásokat, fontos lehet az ország légvédelmi ké
pességeinek növelése szempontjából.

A radarok fontosságát igazolja, hogy a légvédelmi veze
tési rendszerek alapvető bemenetiinformáció-forrásai, de 
háborús konfliktus esetén a szemben álló fél elsődleges 
célpontjai is, mivel környezetéből kiemelkedve jelentős 
energiakisugárzással üzemelnek, így rendkívüli mértékben 
sebezhető berendezések.

Az új légvédelmi vezetési rendszerekben, az új eljárá
sok, céltárgyfelderítési módszerek kidolgozásában cél
szerű már ma olyan irányvonalat követni, amely a követ
kező évezredben is elfogadott lesz. A kialakítás alatt lévő 
rendszerekhez, rendszerkoncepcióhoz már napjainkban 
olyan valós időben üzemelő számítógépes hálózatokat, ér

zékelőkészülékek (radar, infra, hang stb.) kifejlesztését, ill. 
beszerzését kell megkezdeni, amelyek az elvárásokat tel
jesítik, és adaptívan alkalmazkodnak a védendő objektum 
környezetében megjelenő legkülöbözőbb zavarokhoz. A 
légvédelemben alkalmazásra kerülő radarok esetén ezt ne
vezik a minimális harcászati elvárások szintjének. A leg- 
perspektivikusabb rendszerkoncepciók számunkra csak 
vásárlás és/vagy technológiai transzfer útján hozzáférhető 
megoldások. Ezeknek az új eljárásoknak, módszereknek a 
bevezetése kiemelt jelentőséget nyer az információ megje
lenítése esetén is, hiszen az ember teljesítőképessége vé
ges és a harccselekmények esetén az egyre több, egyre 
részletesebb információhalmazból egyre rövidebb idő 
alatt kell megfelelő következtetéseket levonnia. Ezért kutat
ják a világ élenjáró fejlesztőintézeteiben az új 3D (három- 
dimenziós) megjelenítési lehetőségeket.

A közelmúlt légi háborúiban egyértelműen megmutat
kozott a célirányos elektronikai eszközök és a különböző 
számítástechnikai berendezések alkalmazásának szüksé- 
gessége.[1] Bebizonyosodott, hogy akár több méter vastag 
beton és acél sem nyújt védelmet a korszerű érzékelők, a 
digitális vezérlő- és lézerirányítású rendszerekkel rendel
kező megsemmisítőeszközök ellen. Ugyanakkor megnöve-
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kedtek a felhasználókkal szemben támasztott követelmé
nyek. A harccselekmények rendkívüli intenzitása, a nagy
számú és az egy időben tevékenykedő légi cél folyamatos 
megfigyelése, a rossz időjárási körülmények, az intenzív 
zavarás alkalmazásával párosultak azok a tényezők, me
lyek figyelembevételével és leküzdésével győzni lehetett. A 
légi helyzet „átlátása” rendkívül fontossá vált. így a kor
szerű légvédelmi rendszer alkalmazhatósága szempontjá
ból meghatározó jelentősége van a valós idejű vezetési 
rendszer harcászati-műszaki jellemzőinek. Új eszköz a há
romdimenziós képalkotás adatainak radarral történő meg
szerzése.

Ebben a cikkben röviden bemutatjuk, elemezzük és átte
kintjük a korszerű, napjaink műszaki elvárásait jól tükröző 
(a főbb egységek és a digitális jelfeldolgozás nyújtotta le
hetőségek figyelembevételével számoló) légtérellenőrző 
radar háromdimenziós megjelenítési lehetőségeit, melyek 
a korszerű 3D radarindikátorok performanciaanalíziseként 
is felfoghatók.

Főbb rendszertechnikai összefüggések

Ismert, hogy a légtérellenőrző radarok rendeltetése az, 
hogy a légtérben tartózkodó repülőeszközöket előírt meg
bízhatósággal derítse fel és kövesse. A korai előrejelzés
hez és azonosításhoz szükséges információkat biztosítsa. 
Folyamatosan szolgáltassanak adatokat az automatizált 
légtérellenőrző, vezetési és légiforgalom-irányítási rend
szerek számára.[2]

A nem együttműködő repülőeszközöket primer rádiólo
kációval és előírt megbízhatósággal kell detektálni, ha a 
földfelszínhez viszonyított maximális sebessége nem ha
ladja meg a 4000 km/h értéket. A radarnak képesnek kell 
lennie minden egyes letapogatás során az észlelt céltárgy 
polár-koordinátáinak (ferdetávolság, oldalszög, magasság, 
néha a radiális sebesség) meghatározására. Szekunder 
radar esetén a vele kompatíbilis fedélzeti válaszadókkal el
látott repülőeszközök válaszinformációinak feldolgozására 
kell alkalmasnak lennie. A megszerzett információkat auto
matikusan kell feldolgoznia és megjelenítenie.[3]

A radarnak biztosítania kell az előírt követelmények sze
rinti működést az alábbi körülmények mellett:

• erős aktív zavarviszonyok;
• erős passzív zavarviszonyok;
• erős clutter környezet;
• együttesen bekövetkező erős aktív és passzív zavar

viszonyok.

A megadott képességek elérése céljából az alábbi tulaj
donságok jellemzik:

• alacsony antennamelléknyaláb-szintek;
• széles üzemi frekvenciasáv;
• alacsony adóimpulzus csúcsteljesítmény;
• impulzus-kompresszió alkalmazása;
• zavarjel-analízis;
• adaptív aktív és passzív zavarvédelmi eszközök kiter

jedt alkalmazása;
• zavarforrás irányának meghatározása (peleng feldol

gozás);
• 3 koordináta előírt pontossággal történő meghatáro

zása;
• megbízható működés-ellenőrzést biztosító tesztelő- és 

figyelő-alrendszer alkalmazása;
• az üzemmódok adaptív és kezelő által történő kivá

laszthatósága;
• nagy műszaki megbízhatóság és rendelkezésre állás;
• helyi karbantartó és ellenőrző indikátor, ill, munkahely;

• szintetikus rádiólokációs információábrázolási lehető
ség;

• távvezérlő indikátorok, illetve munkahelyek (ESRCC-Ex- 
tended Standard Radar Control Consol);

• alacsony karbantartási igény, rövid javítási idő.

Mindezt hatékony ember-gép kapcsolaton át kell vezé
relnünk, és a kapott információkat feldolgoznunk.

A radar főbb alrendszerei között kiemelkedő szerepe van 
az antennarendszernek, mivel ha a céltárgy az antenna 
apertúrájának távolterében helyezkedik el (ez a szokásos 
gyakorlati mérési szituáció), akkor a céltárgy radartól való 
abszolút távolságát csak a kisugárzott nagyfrekvenciás jel 
modulálása által, a céltárgy szögadatait viszont csak az an
tenna segítségével tudjuk mérni. így a radar szögfelbon
tása (klasszikus esetben) a térbeli szűrő, vagyis az an
tenna irányélességi szögével meghatározott. Az antenna- 
iránykarakterisztika és az apertúramegvilágítási függvény 
Fourier-transzformációs' kapcsolatban vannak egymás
sal.^]

Ha azt akarjuk, hogy kicsi legyen az irányélességi szög 
(a minél pontosabb céltárgy-helyzet meghatározás miatt), 
akkor nagyméretű antennát kell alkalmaznunk. Az antenna 
fizikai mérete függőleges és vízszintes irányban a hullám
hosszon keresztül kapcsolatban van az irányélességi szö
gekkel. (Végső soron ez határozza meg a 3D kép felbon
tásának nagyságát.) Ezért megállapítható, hogy az an
tenna elektromos méretének olyan a szerepe a szögmérés 
felbontásában, mint a nagyfrekvenciás jel sávszélességnek 
a radiális távolság felbontásában. A radar az antennarend
szere által létrehozott sugárnyalábok térbeli szűrő tulajdon
ságát kihasználva tudja a céltárgy irányát mérni. Adott ge- 
ometriájú apertúra antenna (Lx-  vízszintes, Ly- függőleges 
antennaszélesség) az 1. táblázat szerinti horizontális és 
vertikális szögfelbontásra képes /^hullámhosszon.

1. táblázat
Az antennarendszer felbontóképessége

5 , 5 3

ф И Ao^3dB -
Lx Ly

A klasszikus antennákkal megvalósított mérés lényege, 
hogy az antennafőnyaláb letapogatja a cél irányát, és a 
reklektált jelből következtetünk a cél irányszögére. Ennek 
a módszernek a fő problémája, hogy az antenna mechani
kailag nem tud (vagy nem célszerű a rendkívül hosszú le
tapogatási idő miatt) oldal- és magassági szögben is egy
idejűleg mozogni. Szokásos az oldalszög és emelkedési 
szög mérésének kétantennás szétválasztása, ami azt je
lenti, hogy az egyik radar (azimutban „forgó” antennás) a 
cél oldalszögét, míg a másik (helyszögben „belógató” an
tennás) a már ismert irányban a cél emelkedési szögét 
méri.

Az a módszer is elterjedt, ahol egy reflektort használnak 
több egymás fölött lévő primer sugárzóval, és így több fő
nyalábot alakítanak ki emelkedési szögben.

Széleskörűen elterjedt módszer, ha a függőleges irányú 
letapogatást elektronikusan valósítjuk meg, a vízszintes 
irányút pedig a szokásos forgatással. Az oldalirányú irány
diagramot a reflektorral, a függőleges irányú diagramot an
tennasorral célszerű megvalósítani. Ebből hengerparabola 
reflektor adódik (Szt-68U). Az antennasor elektronikus le-

’ Az antenna sugárnyaláb kialakítása.
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tapogatása a táplálás lineáris fázistolásával valósítható 
meg. A letapogatás egyik legegyszerűbb elvi megvalósí
tása az AN/TPF-130, ahol a beépített azonos fázistolást 
biztosító fázistolókkal az egyes antennákat összekötő táp
vonalszakaszok végzik.

A reflektor nélküli antennarács rendelkezik a legnagyobb 
szabadságfokkal és ennek következtében a legjobb mérési 
lehetőségekkel is. Ennek továbbfejlesztett változata a teret
3-4 irányban egy időben letapogató antennarendszer, ahol 
már egyáltalán nincs szükség az antenna forgatására, hi
szen az bármely irányban képes elektronikus letapoga
tásra is. Ez a radartípus több ezer darab adóvevő modul
ból épül fel oldalanként, az oldalak 120°-os szöget zárnak 
be egymással (háromszögben). Ennek a struktúrának a hi
batűrése a nagy elemszámból adódóan igen jó, néhány 
elem kiesése alig befolyásolja a mérést. Ennek következ
tében széleskörűen terjednek a korszerű síkantennák. Az 
új típusú antennák kifejlesztése azt is jelenti, hogy az adó- 
és vevőrendszerek gyakran beépülnek az antennákba.

Napjaink korszerűnek tekintett radar adó- és vevőrend
szerei képesek a szükséges bonyolult belső modulációt 
tartalmazó adójel-struktúra minimális veszteséggel és tor
zítással való erősítésére. Részletes áttekintésükre jelenleg 
nincs mód, de a szakirodalmak e témakörben jól használ
hatók. Annyit azonban el kell mondanunk, hogy a vevő
rendszer kimenetén fázis-detektorok és amplitúdó-detek
torok) (ismertebb néven „burkoló demodulátor”) biztosítják 
a visszavert jelek detektálását. Ezért a középfrekvenciás jel 
a fázisdetektorokra kerül, ahol a koherens oszcillátor 90°- 
ban eltérő jelei „leverik” azt az alapsávba. Ez a jel sávkor
látozott, ezért időfüggvénye:

S(t)=A(t) sin(cot-Hp(t))

Ahol: A(t) -  a jel amplitúdója, ill. csúcsértéke (időben vál
tozó)

со -  a jel körfrekvenciája
Ф -  a jel kezdőfázisa

Igazi háromdimenziós ábrázolás megvalósítása esetén 
ragaszkodnunk kell a koherens jelfeldolgozáshoz, ahol a 
jel időfüggvénye felírható a következőképpen:

S(t) = / ( / ) cos(üv) - 0 (/) sin(űv)
Ahol:

I[t) =/f(/)cos(ü)í)
Q{t) =rf(r)sin(cur)

Általánosan kezelve az ,,l(t)” és a ,,Q(t)” csak a moduláló 
jelek, ezért a vivőfrekvenciához képest lassan változó függ
vények, spektrumuk alul áteresztő jellegű. A két jelsorozat
ból számítható a pillanatnyi amplitúdó, fázis és frekvencia:

részének Doppler-frekvenciája elhanyagolható és így le
hetőség van a mozgó céltárgyak kiválasztására. A radar 
részegységeinek véges stabilitási problémái és a megva
lósításra kerülő zavarszűrés elvi lehetőségeinek véges sta
bilitási problémái és a megvalósításra kerülő zavarszűrés 
elvi lehetőségei behatárolják az elérhető passzív zavarel
nyomást, ill. mozgócél-kiválasztást és ez végső soron az 
ábrázolásban is nehézségeket okoz.

Az így kialakult „I” és „Q” csatorna jele egy aluláteresztő 
szűrőn keresztül az analóg-digitál jelátalakító áramkörökre 
jut. A digitális információ az analóg-digitál jelátalakító bit
számának megfelelő szélességű. A jel kódja „I” és „Q” csa
tornákból azonnal az abszolútérték-számító modulra kerül, 
mely az alábbi egyenlet szerint számol:

M  = J l 2+Q2

Az áramkör kimenő jelei egy kommutátor áramkörre jut
nak, melynek többi bemenetére a passzív zavarszűrést 
végző koherens jelfeldolgozó csatorna, ill. a burkoló demo
dulátor jele kerül.

A koordinátakonverzió szükségessége

A légtérellenőrző radarok a céltárgyak helyzetét gömbi, il
letve polár koordináta-rendszerben határozzák meg (lásd
1. sz. ábra).

z
A^o

1. ábra: „P” céltárgy helye a térben

a u ) = V /’ W + e 1 M
,, 0 ( i )

<pU) = arctan -щ-

f  M =
d<pU)

dl

A fázisdetektorokról levett jel valós koherens üzemmód 
megvalósítását tételezi fel, amikor a visszavert jel és a fá
zisdetektorokra vezetett középfrekvencia csak a céltárgy 
Doppler-frekvenciájában tér el egymástól. Ezt a frekvencia- 
eltérést jelzi a fázisdetektor azzal, hogy a kimenetén meg
jelenő jel amplitúdója a Doppler-frekvenciának megfelelően 
változik, ill. pulzál. A passzív zavarok (pl. állócélok) nagy

Az ábrázolás vezérlő rendszerét viszont derékszögű ko
ordináta-rendszer szerint kell vezérelni. Mégpedig olyan 
sebességgel, hogy az adott pixel (a felbontásának megfe
lelően) másodpercenként legalább 60-szor villanjon fel. (Az 
optimális kb. 100 felvillantás.) Az 1. sz. ábrából kiindulva a 
céltárgy térbeli helyzetét R távolság, ß-oldalszög és e-hely- 
szög határozza meg. Az ábrán látható P-vel jelzett céltárgy 
helyzete egyszerűen átszámítható a gömbi és a derék
szögű koordináta-rendszerek között az alábbi egyenletek 
felhasználásával.

x0 = R- cosf- sin ß 
y0 f  Rcosecosß 
z0 = R • sin e
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A koordináta-rendszert célszerű úgy meghatározni, 
hogy a radar észak „jele” egybeessen az „y” tengellyel, míg 
az „x” tengely a radar oldalszög letapogatási irányának 
megfelelően 90°-ot zárjon be vele. A radar által mért 
mennyiségek hibával rendelkeznek. A mérés szórása meg
felel a gömbi, illetve a polár koordinátamérés sajátossága
inak. Ezeket a hibákat szintén át kell transzformálnunk de
rékszögű koordináta-rendszerbe. Az állapotváltozók diffe
renciáinak áttranszformálására a Jacobi mátrix nyújt le
hetőséget. Ha Hp-vel jelöljük a gömbi koordináta-rend
szerből a derékszögű koordináta-rendszerbe történő kon
verziót és hp-vel jelöljük ennek az inverz konverzióját, ak
kor felírható'

Д.г A R  '

Л у = H , A ß

Az A £

Ez a gömbi koordináta-rendszer konverziója a derék
szögű koordináta-rendszerbe, ahol Hp

d x I d R  d x l d ß  d x / d e n c o s f ' S i n / 7  R z o s e s m ß  - R - s i n e - s i n ß

d y / d R  d y / d ß  d y l d e = c o s £ - c o s / ?  - R  z o s e  s i n / ?  - R - s i n £ •  s i n / ?

d z / d R  d z l d ß  dz I d e s i n f  0  R c o s e

A koordinátatranszformáció számítási műveletei némileg 
egyszerűsíthetőek, ha a polár koordinátákhoz olyan derék
szögű koordinátákat rendelünk, amelynek a céltárgy pozí
cióhoz tartozó (polár) vektoriránya a derékszögű koordi
náta-rendszer „x” tengelyének irányával azonos. Ebben az 
esetben teljesül az alábbi feltétel:

ß=s=ö

Ha ez igaz, akkor felírható:

0 1 0
R 0 0
0 0 R

Mivel hp és Hp egymásnak inverzei, így meghatározható 
a hp a Hp inverzével.

h
p

0 1 0 
1 /R  0 0 

О О 1/Л

Sajnos ez az egyszerűsítés nem mindig alkalmazható. 

Rádiólokátor-indikátorok

A rádiólokátor-indikátorok olyan információábrázoló beren
dezések, amelyekben az ábrázolás szoros kapcsolatban 
van a térletapogatás módszerével. Pl. gyakran alkalmaz
nak katódsugárcsövet, melyben az elektronsugár mozga
tása megfelel a letapogatási módszernek. A különböző in
dikátorok megnevezésének alapja a mérendő koordináták 
száma. Ezen belül megkülönböztetünk fényerő- és helyzet
modulációs indikátorokat. A fényerő-modulációt alkal
mazó indikátoroknál az elektronsugárcső ernyőjén a cél
tárgy helyének megfelelő helyen fényerőnövekedés, míg a 
helyzet-moduláció esetén elektronsugár-eltérítés jön létre. 
Egydimenziós indikátorokon pl. a távolság függvényében a 
céltárgyról, visszavert jel intenzitásé is megfigyelhető, ezért 
gyakran a vevőrendszer ellenőrző indikátoraiként alkal

mazzák ezeket. A kétdimenziós indikátorok jellemzője a 
fényerőmoduláció. Legismertebbek a kétdimenziós rádió- 
lokátorok nagy száma miatt a PPI (Plan Position Indicator) 
megjelenítő egység. Ezen az ernyő középpontjától kiin
dulva sugárirányban a céltárgy-távolság, az alaptájoláshoz 
viszonyítva (észak) pedig a céltárgy oldalszöge mérhető. A 
PPI-megjelenítés hiányossága, hogy a középpont felé rom
lik az indikátor felbontóképessége. Ezért más típusú indiká
torokat is célszerű ezekkel párhuzamosan üzemeltetni. A 
felbontási hibát kiküszöbölendő, éppen ezért elterjedt az ol- 
dalszögtávolság-indikátor, amikor a vízszintes tengely 
mentén az oldalszöget, míg a függőleges tengely mentén 
a távolságot ábrázoljuk. Ha a radar képes a céltágy mind
három koordinátáját mérni, akkor a PPI-indikátoron kívül 
egy másik indikátor használata is szükséges. Ennek függő
leges tengelyén magasság- vagy helyszögadatokat, a víz
szintes tengelyén pedig egy adott oldalszöghöz tartozó tá
volsági adatot ábrázol. A 3D információ egy indikátoron 
való ábrázolása rendkívül körülményes, ezért leggyakrab
ban csak kiírják a céltárgyak magassági információit, de a 
két indikátor vagy üzemmód alkalmazása elkerülhetetlen a 
magassági különbségek érzékeltetéséhez. A valódi 3D kép 
megjelenítésére csak napjainkban, a szintetikus jelfeldolgo
zás alkalmazásával nyílik lehetőség.

Ahhoz, hogy egy tárgyat térben lássunk, mind a két sze
münkre szükségünk van. A jobb és bal oldali szemünk 
ugyanazt a tárgyat látja, de mivel közöttük távolság van, a 
tárgyról érkező fénysugarak eltérő úthosszákat tesznek 
meg, amíg a jobb, ill. a bal szemünk felfogja azokat. A „vett 
jel” intenzitása (amplitúdója) azonos mindkét szem esetén, 
csak a „beesési szögekben” van eltérés. Az intenzitás- és 
a beesésiszög-értékek megfelelő összerendezésével az 
agyunk (biológiai számítógép) alakítja ki a térhatást. Ezért 
van az, hogy a térhatású hologramok csak egy adott hely
zetből megfigyelve adják vissza az eredeti képet, ha kimoz
dulunk a megfigyelés (a felvétel) tengelyéből, a térhatás 
megszűnik. Ha körbe akarunk járni egy térhatású képet, 
akkor minden megfigyelési pozícióból készítenünk kell róla 
felvételeket, mégpedig olyan felbontással, hogy a szemünk 
(agyunk) „ne vegye észre” a csalást.
A látás folyamata

A szem mint optikai rendszer olyan centrált rendszernek te
kinthető, amelyben a fény lényegében négy gömbi határfe
lületen törik meg: a szaruhártya és a szemlencse két-két 
határfelületén. A fénytörésben a szemlencse a szaruhár
tyánál jóval kisebb mértékben vesz részt, azáltal viszont, 
hogy görbületes, ezzel törőerőssége, illetve két fókusztá
volsága a sugárizmokkal változtatható, lehetővé válik, hogy 
az anatómiailag meghatározott állandó képtávolság mellett 
a legkülönbözőbb távolságú tárgyakat is élesen láthassuk; 
ez a távolsági alkalmazkodás (akkomodáció).[5j 

Mint minden centrált optikai rendszer, a szem is a főten
gelyén levő gyújtópontokkal (F, F’), főpontokkal (H, H’) és
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csomópontokkal (К, К’) jellemezhető. A normális szem e 
hat alappontjának helyzetét és speciálisan az FH = f, H’F’ 
= f  fókusztávolságokat a 2. sz. ábra tünteti fel. A két cso
mópontot közelségük miatt gyakran egyesítettnek tekint-

3. ábra: A redukált szem

hetjük. A látógödörben és az (egyesített) К csomóponton 
átmenő egyenes a legélesebb látásnak megfelelő látóvo
nal főtengellyel néhány fokos szöget zár be.

A szem optikailag helyettesíthető az ún. redukált szem
mel (3. sz. ábra), amely csak egy törőfelülettel rendelkezik. 
E felület К görbületi középpontja a redukált szem csomó
pontja: а К felé tartó összes sugarak K-n irányváltoztatás 
nélkül haladnak át.

A retinán keletkező valódi kép kicsinyített és fordított. A 
tárgyakat ennek ellenére egyenes állásúnak látjuk, mert az 
agyunk látásközpontja számos előzetes tapasztalat alapján 
a külvilág tárgyait valóságos térbeli helyzetüknek megfele
lően hozza tudomásunkra.

A térbeli látás (sztereolátás), azaz a tárgyak „mélységdi
menziójának” felismerése, elsősorban a két szemmel való 
nézésnek tulajdonítható. A térbeli tárgyakról mindkét 
szem retináján egy-egy sík kép jön létre, de ezek a szem 
távolsága (kb. 65 mm) miatt -  nem nagyon távoli tárgyak 
esetén -  kissé különbözők (más perspektívájúak), és a két 
képet az agy a látásközpontban olyan képpé egyesíti, 
amely bennünk a térbeliség benyomását kelti.

Ha ugyanarról a tárgyról két különböző perspektívájú 
fényképfelvételt készítünk olyan fényképezőgéppel, amely
ben egymástól megfelelő (pl. 65 mm) távolságban két ob
jektív van (sztereokamera), e képekről térbeli benyomást 
szerezhetünk a sztereoszkóp segítségével. Pl. a Brewster- 
féle sztereoszkópban (4. sz. ábra) a P-| és P2  prizmák 
vagy féllencsék а В bal oldali és J jobb oldali képnek egy
mást fedő B’ és J’ virtuális képeit adják; bal szemünk csak 
a B’-t, jobb szemünk csak a J’-t látja, és a kissé különböző 
két kép az említett módon térhatású képpé olvad egybe.

Sztereoszkópikus módszereket számos területen alkal
maznak. így például a sztereomikroszkóp a preparátumok 
térbeli viszonyairól ad tájékozódást, a sztereokomparátor 
pedig geodéziai távolságméréseket tesz lehetővé, továbbá 
fontos a csillagászati vizsgálatokat az égboltról különböző 
időközökben készített fényképeken.

Térhatású képet látunk akkor is, ha a sztereoszkópiku
sán felvett két kép közül pl. a bal oldalit vörös, a jobb olda
lit kék színben egymásra helyezzük vagy vetítjük, és -  
hogy mindegyik szem csak a megfelelőt lássa -  bal sze
münkkel vörös, jobb szemünkkel kék színszűrőn át nézünk 
(anaglíf eljárás). Hasonló hatást érnek el a plasztikus film 
esetén úgy, hogy a bal és a jobb oldali képet egymásra 
merőlegesen poláros fénnyel vetítik fémes ernyőre, és ezt 
a bal és a jobb szem egy-egy olyan polarizációs szűrőn ke
resztül szemléli, amely csak a számára megfelelő képet 
engedi érvényre jutni.
Háromdimenziós megjelenítés

Valós idejű 3 dimenziós (3D) megjelenítési módra rengeteg 
erőfeszítés történt, sok ügyes technikát kifejlesztettek, ám 
sokáig nem sikerült a tökéletes megoldást megvalósítani. 
A 3D információmegjelenítés problémáját gyakorta az em
beri agy becsapásával próbálták megoldani: 2 dimenziós 
képet 3 dimenziósként érzékeltetve. Azonban a valódi 3D 
megjelenítés a szubjektív érzeten túl számos vizualizációs 
paraméterrel jellemezhető. Ilyen a látómező, amelyet a 
tárgy által bezárt térszöggel definiálhatunk, ilyeténképpen 
meghatározva azt, hogy mekkorának látjuk a tárgyat; vala
mint a látótér, amelyet azzal a térrel definiálhatunk, amely
ben mozogva még tisztán láthatjuk a látómezőben megje
lenő tárgyat. A sztereolátás az a képesség, amely lehetővé 
teszi, hogy a megjelenített tárgyat a látótér minden pontjá
ból folyamatosan lássuk, és a távolsági alkalmazkodás (ak- 
komodáció) pedig a felhasználónak azon képessége, mi
szerint tárgyon belül szabadon választott mélységre fóku
szálhat. A dinamikus, valós idejű megjelenítésnél a képfris
sítési időnek elég gyorsnak kell lennie, hogy a mozgó tá- 
gyat a kép remegése (30-60 Hz) nélkül követhessük, vala
mint a felhasználónak tudnia kell a tárgyat behozni, rákö
zelíteni, fordítani, forgatni, vágni és pásztázni.

Az első térhatású számítógépes képet a Texas Instru
ments mutatta be 1991-ben.[3] A készülék legfontosabb 
eleme egy sebesen forgó ferde üveglap, amely a sztro- 
boszkóp-hatás következtében tömör üveghengernek lát
szik. Ebben a hengerben lebegve jelennek meg a 3D áb
rák oly módon, hogy lézersugár világítja meg fölülről villám
gyors körkörös mozgással az üveglap megfelelő pontjait. A 
lézersugár számítógéppel vezérelt mozgása hasonló a té
véképcső felvillantási technikájához. Három lézer alkalma
zásával megoldható a színes 3D kép. A rendszer még nem 
tökéletes, hiszen az üveglap 600 ford/perc sebessége ese
tén is a kép még úgy vibrál, mint a mozik hőskorában.

A holografikus és sztereoszkóp diszplék látótere igen ki
csiny, és általában statikus vagy kis felbontású képet ad
nak. A virtuális valóság diszplék speciális szemüveg hasz
nálatával keltenek 3D érzetet. A 3D adatmegjelenítésben 
legnagyobb szerepet a hagyományos katódsugárcső és a 
folyadékkristályos kijelzők játsszák, miután alkalmas grafi
kai megoldásokkal, mint árnyékolás, 3D képet adhatnak. 
Ezek a rendszerek azonban csak bizonyos szögből nézve 
adnak 3D képet, amely nem teszi lehetővé azt, hogy a 
néző sztereoképet lásson, vagy a térbeli mozgást kövesse. 
A sztereolátás a katódsugárcsöves megoldás esetén spe
ciális szemüveg viselésével elérhető, ám ez a látótér je
lentős beszűkülését eredményezi.

Az 1970-es évek elején sikerült két halvány fénypontot 
gerjeszteni erbiummal adalékolt kalcium-fluorid kristályban, 
gerjesztési forrásként xenon lámpákat használva. Ez a
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megoldás az összes vizualizációs követelménynek eleget 
tesz. További tökéletesítéséhez olyan gerjesztőfényt és 
anyagot kellett találni, amely hatékonyabb infravörös-vörös 
konverziót tesz lehetővé. A probléma megoldását a nagy 
teljesítményű infravörös diódalézerek és a ritka földfémmel 
adalékolt nehézfém-fluorid üvegek jelenthetik.[10]

Ritka földfémmel adalékolt nehézfém-fluorid üvegben 
kétlépcsős, kétfrekvenciás gerjesztéssel háromszínű térfo
gati kép nyerhető. A gerjesztés infravörös lézer sugárnya
lábokkal történik, amelyek az átlátszó optikai anyagban ke
resztezik egymást, és kétlépcsős rezonancia-abszorpció 
sorozattal vörös, zöld és kék voxeleket, háromdimenziós 
képelemeket hoznak létre. A lézersugár-nyalábok keresz- 
tezési pontjának pásztázásával az anyagon belül drótkeret- 
szerű képek, felületek képei és szilárdtestek jeleníthetők 
meg. E technika fontos kérdéseit az abszorpciós pontok és 
az aktív ionok gerjesztett állapotának átlagos élettartama, 
valamint a fluoreszencia spektrális eloszlása jelentik.

A D diszplé- technika a kétlépcsős, kétfrekvenciás ger- 
jeszésen alapul. Ez a jelenség akkor játszódik le, amikor az 
átlátszó hordozó anyagba kis térfogati százalékban adalé
kolt aktív ion optikailag gerjesztett állapotba kerül azáltal, 
hogy abszorbeálja a két különböző hullámhosszú infravö
rös lézerfényt. A három vegyértékű ritkaföldfémek képesek 
infravörös fény abszorbeálására, így elektronjaik egy ma
gasabb metastabil kvantumállapotba gerjesztődnek. 4f 
elektronjaikat erőteljesen árnyékolják a ligandumkötések a 
kristályban, valamint az üvegszerű hordozó anyag 5s és 
5p külső elektronjai, s ez hosszú metastabil állapotot tesz 
lehetővé. Az aktív ionok 4f elektronjai alapállapotban a leg
alacsonyabb (Eq) energiaszintet foglalják el, és képesek az

első infravörös lézer X.-) hullámhosszú fényének elnyelé
sére, s így a gerjesztett E-| energiaszintre kerülnek, ahol t-| 
élettartamig maradnak. Ha a második lézer által kibocsátott 
fénysugár eltalálja ezt az iont, amely immár az első ger
jesztett állapotban van, az elnyeli a X2 hullámhosszú fényt, 
s ezáltal egy még magasabb E2 gerjesztett állapotba kerül 
(lásd 5. sz. ábra).

Az ion ilyeténképpen összegezte a két lézer fotonjainak 
energiáit, és képes ennek az energiának a kisugárzására 
egyetlen foton formájában, immár a látható tartományban, 
míg visszatér az alapállapotába. Nagyon fontos, hogy a 
kétlépcsős gerjesztés csak azon ionoknál léphet fel, ame
lyek pontosan a két lézer által kibocsátott sugárnyalábok 
keresztezési pontjában helyezkednek el. így a látható fény
pontok csakis itt jelenhetnek meg. Egyetlen ilyen voxel által

I P A ] í  hcoM Л
{hcomhcon )

kibocsátott Pv összenergia az alábbi módon adható meg:
ahol \  a hasznos tartományban kibocsátott fény aránya 

a totál emisszióhoz képest, P-| és P2 a két lézer teljesít
ménye, A a nyalábok találkozási területe, h a Planck ál
landó, (űij a frekvencia i szintről j szintre történő átmenet
kor, Ny az adalékanyag koncentrációja, V a voxeltérfogat, 
ó i és ct2 az alapállapot és az első gerjesztett állapot ab
szorpciós hatáskeresztmetszete, т-f az első gerjesztett ál
lapot élettartama. E, a különböző végállapotok arányaiból 
számítható ki. A voxel fényessége akkor maximális, ha a 
gerjesztés időtartama nagyobb vagy egyenlő t- |. Az E-| 
szint élettartamának elég hosszúnak kell lennie ahhoz, 
hogy a másik lézer energiáját is abszorbeálhassa, más
részt viszont elég rövidnek kell lennie, hogy „szellemkép” 
ne keletkezhessen azon a ponton, amelyről már tovább 
pásztáztak a lézersugarak. Az E2 szint élettartamának elég 
rövidnek kell lennie, hogy a mozgó tárgyról tiszta képet 
kaphassunk.

P r H  ErM, Tm3+-t adalékolva fluorid üvegbe gyér meg
világítási körülmények között jól látható 3D képet lehet elő
állítani.

A rendszer egyetlen nagy hibája az, hogy eddig csak 
1-2 cm élhosszúságú kockában sikerült a jelenséget pro
dukálni. A felhasználói igény pedig ennél jelentősen na
gyobb: a légtérellenőrző program esetén legalább 50 cm 
élhossz.

Orvosbiológiai felhasználási lehetőségek
Nem tudni, miért van az, hogy az eljárás közzététele után 
évek múlva sem tudják ezt a rendszert lényegesen na
gyobb kockákban is működtetni. Információink szerint vi
szont már közel van a megoldás. Egyébként annak idején 
hasonló volt a helyzet a hologramokkal is, amidőn Gábor 
Dénes a holográfiát 1948-ban felfedezte. Kezdetben csu
pán igen kis méretű hologramokat tudtak előállítani. A lézer 
felfedezése 1960-ban azonban forradalmi változást hozott 
a holográfiában is, amennyiben a lézer nagy energiájú ko
herens fénye lehetővé tette olyan holografikus berendezé
sek megalkotását, amelyekben nagyméretű hologramok 
készíthetők. Magunk is foglalkoztunk holográfiával, így 
1983-ban kétváltozós függvények különösen orvosbiológi
ai mérési eredmények háromdimenziós megjelenítésére 
dolgoztunk ki és valósítottunk meg eljárást. (Bukosza, 
Antalóczy, Füzessy, Gyimesi, Kónya, Ádám, Bogár és 
Szarvas: Magyar Szabadalom. 2251/1643/83/5.) Minden 
bizonnyal a 3D display mind elméletileg, mind pedig gya
korlatilag korrekt, így csak idő kérdése annak méreteiben

6. ábra: Korszerű 3D radarinikátor-pult
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8. ábra: Szt-68U 3D radar

történő növelése. A hologram esetében erre 12 évet kellett 
várni, a 3D display esetében ez az idő mindenképpen rö- 
videbb lesz.

Antalóczy, Solti és Horváth „Eljárás térbeli szívvektorok 
nagyságának és irányának közvetlen meghatározására, és 
berendezés az eljárás foganatosítására” címen 1968-ban 
szabadalmi bejelentést tettek, amely 1970-ben szabadalmi 
oltalmat nyert. A találmány tárgyát képezte a találmány 
szerinti ún. triaxikardiometriás eljárás foganatosítására 
szolgáló berendezés is. A triaxicardiometer polárkoordiná- 
tákat képez. A térbeli nagyság (M), az azimut (H) és az ele- 
váció (V) polárkoordinátáiból szögfüggvények felhasználá
sával Descartes-koordináták, XYZ-vektorkomponensek
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képezhetők. A Descartes-féle koordinátákból síkvektorok, 
azaz frontális, sagittalis és horizontális síkú Lissajours-hur- 
kok alkothatok. 1976-ban létrehoztuk az elektrokardiológi- 
ai paraméterek összefüggésrendszerét. A rendszer egyes 
tagjai hordozzák a rendszer valamennyi tagja által repre
zentált elektromos információkat. A rendszer bármelyik tag
jának paramétereiből a rendszer valamennyi további tagjá
nak a paraméterei kiszámíthatók.

Az algebra E. Steinitztől származó alapelve az izomorfiz
mus elv, amely olyan struktúrák között, amelyek között izo
morfizmus létesíthető, az algebra nem tesz különbséget. 
Norbert Wienernek, a modern kibernetika megteremtőjé
nek, a Columbiai Egyetem matematikaprofesszorának, aki 
a második világháború alatt a légelhárító lövegek automa
tikus célra irányításával foglalkozott, feltűnt, hogy azonos
ság fedezhető fel az élő szervezetben és a műszaki beren
dezésekben végbemenő irányítási és jelátviteli folyamatok 
között. Később, amikor a mexikói Kardiológiai Intézetben 
dolgozott, szintén felhasználta az izomorfizmus elvét, rá
mutatva arra, hogy ugyanazon módszerek segítségével 
különböző rendszereket lehet elemezni és működtetni. 
Ezért az azonos matematikai, geometriai és komputertech
nikákat az orvostechnikában is lehet alkalmazni. így ma
gunk (Antalóczy és Endrőczy) 1990-ben az izomorfizmus 
elvének megfelelően azonos matematikai és számítástech
nikai módszereket alkalmaztunk a szív potenciálvektorai
nak meghatározására és jellemzésére, mint amit az űr
járművek térbeli helyzetének meghatározására alkalmaz
nak napjainkban is.

A XX. századot az integráció irányzata jellemzi, ami an
nak az eredménye, hogy a különböző módszerek alkal
mazhatósága fokozatosan kiszélesedik. Azt látjuk, hogy a 
fizika és a számítástechnika egyre több diszciplínát fog 
össze. Ezért van az, hogy az űrjárművek radarral történő 
helyzetmeghatározása és a szív potenciálvektorainak 
helyzetmeghatározása azonos matematikai, geometriai és 
számítástechnikai elvek és összefüggések révén történik. 
Ezért van az, hogy az izomorfizmus elve révén a külön
böző struktúrákban és rendszerekben a háromdimenziós 
képalkotás lehetősége is közel került egymáshoz. Ezen so
rok írói így arra vállalkoztak, hogy a 3D radar információit 
valós 3D diszplén hozzák létre.
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Az Allied Force (Szövetséges Erő) hadművelet 
néhány érdekessége II. rész

Március 31. (8. nap)
Az első támadások Belgrád és Pancsova ipari kerülete

it érték, majd dél-szerbiai célpontok következtek, illetve 
Pristina körzetében csapódtak be bombák. Robotrepülő
gép találta el a Prokuplje melletti üzemanyag-tárolót.

A 12 nappal korábban Bakuban feltartóztatott A n-Í24  tí
pusú repülőgép visszatérhetett Uljanovszkba, de a hat 
MiG-21 nélkül, mert azokat a további vizsgálat miatt 
visszatartották.

A NATO bejelentése szerint már mintegy 30 jugoszláv 
repülőgépet megsemmisítettek a levegőben vagy a földön. 
A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az első öt 
hadműveleti nap folyamán nyolc repülőgépet ért támadás 
és legalább hét repülőgépet és egy helikoptert semmisítet
tek meg a földön. Feltehetően további eszközök semmisül
tek meg a hangárokban. Az első öt nap célpontjai között 
volt 16 távolfelderítő lokátorállomás, 18 légvédelmi rakéta
állás és 12 más jellegű légvédelmi létesítmény.

Április 1. (9. nap)
Korán reggel légicsapás érte az egyik újvidéki Duna-hi- 

dat, majd egy laktanyát Vranjéban, illetve robotrepülőgé
pek csapódtak be a Pristina és Leskovac melletti üzem
anyag-tárolókba.

Amerikai S - íB  típusú repülőgépek első alkalommal vet
tek részt bevetésen, amikor páncélos erők összevonási 
körleteit bombázták.

A Predator típusú pilóta nélküli felderítő repülőgépek 
megkezdték tevékenységüket a térségben.

A Pentagon döntött újabb 12 db F-117A típusú repülő
gépnek a térségbe küldéséről (a gépek 4-én érkeztek meg 
a németországi Spangdahlem légi támaszpontra).

Négy francia Mirage 2000D típusú repülőgép harmad
szor vett részt bevetésben, mivel a kedvezőtlen időjárás 
azt több alkalommal megakadályozta.

Újabb nyolc kanadai Hornet települt át Európába.
A nap végéig a Szövetség légiereje már 2700 bevetést 

hajtott végre, közülük csak 405 volt csapásmérő bevetés.
Április 2. (10. nap)
Amerikai F-15Eés F-16  típusú repülőgépek -  kihasz

nálva az időjárás rövid javulását -  nappali légitámadást 
hajtottak végre szárazföldi csapatok ellen Koszovó kö
zépső részén. Robotrepülőgépek csapódtak be Belgrád 
központjában a szövetségi és a szerbiai belügyminisztéri
um épületeibe.

A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) bejelentet
te, hogy előző éjszaka jugoszláv G-4 Super Galeb típusú 
repülőgépek támadták állásaikat. Hasonló támadások már 
több alkalommal történtek a NATO légicsapásainak meg
kezdése óta. A NATO értékelése szerint a jugoszláv re
pülőgépek földközelben repülnek és olyan pilóták vezetik 
őket, akik a domborzatot nagyon jól ismerik, így rendkívül 
nehéz a gépek észlelése és lelövése.

A brit védelmi minisztérium arról döntött, hogy Phoenix tí
pusú pilóta nélküli felderítő repülőgépeket telepít a térség
be.

A LIMAN orosz felderítő hajó kifutott Szevasztopol ki

kötőjéből, hogy a Földközi-tengerre áthajózva megfelelő in
formációkat gyűjtsön a NATO légi hadműveleteiről.

Albánia az összes repülőterét és katonai létesítményét a 
NATO rendelkezésére bocsátotta és albán csapatokat 
ajánlott fel bármilyen Koszovóba irányuló szárazföldi akci- 
óhpz.

Április 3. (11. nap)
Hét, felszíni hajóról indított robotrepülőgép csapódott be 

a szövetségi és a szerbiai belügyminisztérium Belgrád bel
városában lévő épületeibe, míg a SPLENDID tengeralatt
járóról nyolc robotrepülőgépet indítottak Belgrád külvárosá
ban lévő célpontok ellen.

A Pentagon megerősítette, hogy a THEODORE ROO
SEVELT repülőgép-hordozó vezetésével egy újabb kötelék 
tart az Adriai-tenger felé. A hajók másnap érték el alkalma
zási körletüket. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok 
honi területén riadókészültségbe helyeztek egy újabb 
F-15E  századot, több B-52H  és EA-6B  típusú repülőgé
pet, hogy rövid időn belül átrepülhessenek Európába.

Egy légicsapás során megsemmisült a második Duna- 
híd.

A Shipping Hope hadművelet keretében egy C-17A Glo- 
bemaster III típusú repülőgéppel leszállították Albániába az 
első humanitárius segélyszállítmányt. A szállításokban 
C-5A/B Galaxy, valamint bérelt Boeing 747típusú repülő
gépek is részt vettek. A hadszíntéren belüli szállításokban 
C-130 típusú repülőgépeket is alkalmaztak.

Április 4. (12. nap)
A NATO ismét több robotrepülőgéppel hajtott végre tá

madást. A célpontok Új-Belgrád, Újvidék, Pancsova, 
Smederevo, Kraljevo, Cacak, Kiina, Gnjilane és Pristina 
körzeteiben voltak. Találat érte Cacakban a Sloboda gyá
rat, Zimonyban a légierő főparancsnokságát, a slatinai re
pülőteret, az Ibar folyó egy hídját, valamint az Ibar völgyé
ben található egyik vasúti alagút két végét. A nap folyamán 
legalább 25 robotrepülőgépet indítottak az Adriai-tengeren 
állomásozó hajókról, közülük tízet a GONZALES fedélze
téről.

A Pentagon jóváhagyta két század (24 db) AH-64A 
Apache harci helikopter telepítését Albániába. A németor
szági lllesheim légibázison állomásozó 11. repülődandár 
állományából kikülönített csoport a Task Force Hawk (Só
lyom Alkalmi Harci Kötelék) elnevezést kapta. A helikopte
rek kiszolgálására és védelmére 2000 fős állományt, vala
mint UH-60 Black Hawk, CH-47D Chinook típusú helikop
tereket és MLRS sorozatvetőket osztottak be a harci köte
lékbe.

A brit Harrier-eк az első 12 nap alatt csak két sikeres tá
madást hajtottak végre, mivel gyakran nem sikerült azono
sítaniuk a más repülőgépek által megtalált célokat. A né
metországi Bruggen légi támaszpontról felszálló hat brit 
Tornado GR.1 első bevetései viszont sikeresek voltak, 
eredményesen támadták a célpontul kijelölt hidakat és 
alagutakat.

A NATO jelentése arról számolt be, hogy a légitámadá
sok során a földön feltehetően több MÍG is megrongálódott.
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Repülőtér: Szarajevó (1997)

1. ábra: J-1 Jastreb -  a repülőtér szélére kitolva -  hiányzik 
a fegyverzet és az orrfutó kereke, ill. a pilótafülke-tető

3. ábra: 702-es oldalszámú MiG-21 PFM; hiányzik a csűrő 
-  függőleges vezérsík eredeti módon szétszerelve -  pi
lótafülkéből hiányzik a műszerfal felső része és a gerinc
borítás egy része

2. ábra: Ugyanez a gép szemből 

Fotók: Vigh István

4. ábra: 717-es oldalszámú MiG-21 PFM; a szárnyból hi
ányzik egy darab -  a pilótafülke szélvédője teljesen hi
ányzik -  hiányzik a vízszintes vezérsík, háttérben egy 
MiG-21 F-13 és egy Galeb maradványai

Április 5. (13. nap)
A nap folyamán a NATO-légierő változatos célokat táma

dott. Találat ért több üzemanyag-raktárt (köztük a zombo- 
rit), katonai vezetési pontokat, utakat, hidakat, laktanyákat, 
Belgrád polgári repülőterét, a 3. Hadsereg (Nis) vezetési 
pontját, egy laktanyát Prizrenben immár negyedszer, vala
mint több célpontot a fővárosban. Első alkalommal vettek 
részt a légicsapásokban a francia Jaguar típusú repülőgé
pek, de első alkalommal támadtak nappal a FOCH hordo
zóról felszálló Super Etendard-ok.

A német légierő két felderítő változatú Tornado repülőgé
pét lecserélte a légvédelem elnyomására használatos ECR 
váljozatúakkal.

Április 6. (14. nap)
Szerbia 19.00-tól az ortodox húsvét alkalmából egyolda

lúan tűzszünetet hirdetett, de azt a NATO nem fogadta el.
Ez a nap volt a NATO-hadművelet addigi legintenzívebb 

napja. A repülőgépek 439 bevetéssel 28 célcsoportot tá

madtak. A célpontok között voltak a jugoszláv légierő egyik 
vezetési pontja, egy laktanya, hidak, üzemanyag-raktárak, 
egy reléállomás és egy erőmű. A pristinai repülőtéren há
rom MiG-21 típusú repülőgép semmisült meg. Két ju
goszláv vadászrepülőgép is felszállt a NATO repülőgépei 
ellen, de támadásuk sikertelen volt.

A THEODORE ROOSEVELT hordozóról felszállt repülő
gépek (F/A-18és F-14) első alkalommal vettek részt a lé
gicsapásokban.

Albánia hozzájárult, hogy az amerikai szárazföldi csapa
tok állományába tartozó Task Force Hawk helikopterei és 
állománya albán területre települjenek.

Brit Harrier repülőgépek első alkalommal alkalmaztak 
RBL 755 típusú kazettás bombákat a szerb szárazföldi 
erők ellen.

Április 7. (15. nap)
Az amerikaiak egyik Hunter pilóta nélküli felderítő repülő

gépét a szerbek lelőtték, amikor az adatokat gyűjtött a
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harckocsik elhelyezkedéséről. A gép lezuhanását egy má
sik Hunferfilmre vette.

A kedvező időjárást kihasználva, intenzívebbé váltak a 
szerb csapatok, harckocsik, páncélozott járművek és tüzér
ségi eszközök elleni légicsapások. Az A-10  típusú repülő
gépek végrehajtották első sikeres bevetéseiket, amikor 
páncélozott járművek oszlopát támadták. A célpontok kö
zött voltak üzemanyag- és lőszerraktárak, utak, hidak, hí
radó létesítmények, irányítási és vezetési pontok, valamint 
laktanyák.

A 30 mm-es gépágyúkkal szerelt francia Jaguarés Su
per Etendard repülőgépek kis magasságból hajtottak vég
re légicsapást. Ezt az „új” taktikát szükség esetén később 
is alkalmazták.

Egy SA-6 (Kub) ütegnek sikerült rakétát indítania egy tá
madó csoportosítás ellen, de a rakéta célt tévesztett.

Április 8. (16. nap)
A NATO-légierő a nap folyamán közel 400 bevetést haj

tott végre és 28 szerb célpontot támadott. Csapás érte 
Pristina központjában a telefonközpontot. Rövid időre le
vegőbe emelkedett egy jugoszláv MiG-29, de a NATO re
pülőgépeinek nem volt elég idejük a támadásra. A szerbek 
legalább egy Kub légvédelmi rakétát is kilőttek, de a táma
dás sikertelen volt.

Az amerikai A-10 , az amerikai és holland F-16, valamint 
a brit Harrier típusú repülőgépek fő célpontjai a szerb lég
védelmi állások voltak, míg a B -2  típusú repülőgépek a 16 
db GPS-vezérlésű bombáikkal közelebbről meg nem hatá
rozott „statikus” célokat támadtak.

Április 9. (17. nap)
A Pentagon szóvivője közölte, hogy „a B-1 és a B-2  típu

sú repülőgépek a konfliktus során folyamatosan repültek” .
Az amerikai katonai vezetés úgy döntött, hogy az 

INCHON deszanthajó a Földközi-tenger keleti térségében 
marad, s nehéz szállító helikopterei szükség esetén részt 
vesznek a humanitárius segélyek szállításában.

Április 10. (18. nap)
Nagy-Britannia bejelentette, hogy az INVINCIBLE re

pülőgép-hordozót a térségbe küldi. Az Egyesült Államok to
vábbi 82 db repülőgép (24 db F-16CJ, 4 db A-10A, 6 db 
EA-6B, 39 db К С -135, 2 db KC-10A és 7 db C-130) Eu
rópába küldéséről döntött.

Április 11. (19. nap)
Jóváhagyták az Allied Harbour (Szövetséges Kikötő) 

hadműveletet, amelynek az volt a célja, hogy 8000 katonát 
Albániába telepítsenek, illetve bármilyen más módon támo
gassák a segélyszervezetek munkáját, a menekültek prob
lémájának megoldását.

Április 12. (20. nap)
A NATO egyre intenzívebb légitámadásokat hajt végre 

jugoszláv célpontok ellen. A támadásokban a teljes rendel
kezésre álló gépállomány és típus -  a bombázó repülőgé
pek, a vadászrepülőgépek, a manőverező robotrepülőgé
pek, a hordozókról felszálló különböző rendeltetésű repülő
gépek -  vesz részt.

Ponikve repülőterén legalább egy MiG-21 típusú repülő
gép megsemmisül.

Egy NATO-repülőgép Szerbia délkeleti részén egy vas
úti hidat támadott. A lézervezérlésű bomba akkor csapó
dott be, amikor egy személyszállító vonat a hídra ért. Tíz 
utas meghalt.

Az Egyesült Államok pályázatot írt ki 48 millió gallon 
JP-5 és JP-8 típusú repülőgép-tüzelőanyag vásárlására 
(kétszer annyira, amennyit normális körülmények között 
vásárolni szokott), hogy a légi háború felhasználását bizto
sítani tudja.

Április 13. (21. nap)
Clinton elnök aláírta azt a dokumentumot, amelyben a 

Jugoszlávia körüli térséget harci zónának deklarálta.

Wesley Clark tábornok további 300 db amerikai repülő
gépet kért, valamint felszólította a többi NATO-tagáliamot 
is, hogy növeljék hozzájárulásukat az Allied Force hadmű
velethez.

Egy NATO-légicsapás eredményeként Pristina repülőte
rén megsemmisült legalább egy MiG-21 típusú repülőgép, 
egy másik pedig valószínűleg megsérült. Ismét támadás 
érte Belgrádot, Zombort és Újvidéket, valamint csapást 
szenvedett egy híd Leskovac közelében.

Bosznia-Hercegovina légterét részlegesen és csak a 
nappali időszakra ismét megnyitották a polgári repülés szá
mára.

Április 14. (22. nap)
A NATO F-16  típusú repülőgépei egy három járműből 

álló oszlopot támadtak Decane és Djakovica között. A 
szerbek állítása szerint a repülőgépek egy 1000 fős mene
kültkonvojra mértek csapást, s a helyszínen 64 halott és 20 
sebesült maradt.

A nap folyamán a NATO-légierő irányítási és vezetési 
pontokat, raktárakat és kőolajipari létesítményeket táma
dott. Legalább egy SA-6  légvédelmi rakétaállást megsem
misített.

Amerikai kormánykörök szerint a légi hadművelet „még 
néhány hétig eltarthat” és belenyúlhat a nyárba is.

Április 15. (23. nap)
Brit Harrier GR. 7 típusú repülőgépek 18 sikeres bevetést 

hajtottak végre tüzérségi eszközök és légvédelmi állások 
ellen.

Az elmúlt 48 óra alatt a Pristina repülőtere ellen végre
hajtott légicsapásokban több MiG-21 típusú repülőgép 
megsemmisült. Az ismét kedvező időjárás lehetővé tette a 
csapások intenzitásának növelését. A célpontok között nö
vekedett a kőolajipari létesítmények száma, de fontosak 
voltak az utánpótlási útvonalak, a hadsereg és a rendőrség 
vezetési pontjai. Találatot kapott több harckocsi és tüzérsé
gi állás, valamint egy SA-6  üteg.

Dánia a NATO kérésére megduplázta a hadműveletben 
részt vevő F-16  típusú repülőgépei számát.

Németország felfüggesztette CL-289 típusú pilóta nélkü
li felderítő repülőgépeinek repülését, mert a térségben lévő 
18 ilyen eszköze közül egy hét alatt a harmadikat is elvesz
tette.

Április 16. (24. nap)
A 24 amerikai AH-64A Apache típusú helikopter közül 

az elsők megérkeztek Olaszországba. A tervek szerint két 
vagy három nap múlva kellett átrepülniük Albániába. Fel
merült az igény további 24 gépre, de jóhávagyás még nem 
született.

A légi hadművelet intenzitásának növelése érdekében a 
Pentagon újabb hat EA-6B típusú zavaró, valamint 
összesen 38 (33 db KC-135, 5 db KC-10A) légi utántöltő 
repülőgépet küldött a térségbe.

Koszovóból a menekültek továbbra is nagy számban ér
keztek Albániába, ezért a NATO-tagországok egy része 
megkezdte a menekülttáborok építését, valamint sűrítették 
a segélyszállításokat. Naponta több ezer menekült érkezett 
Macedóniába és több száz Montenegróba. Mivel Macedó
niának a menekültáradat rendkívül nagy gondokat okozott, 
ezért több ország (pl. Németország, Ausztria, Norvégia) 
megkezdte a menekültek befogadását.

Április 17. (25. nap)
Brit Sea Harrier FA.2 típusú repülőgépek először hajtot

tak végre harci bevetést Jugoszlávia felett. Az INVINCIBLE 
hordozóról felszállt négy gép légi járőrözésen vett részt.

A Pentagon tájékoztatása szerint a NATO már mintegy 
8000 bevetést hajtott végre, s azok 20%-a harci volt. 653 
db repülőgép állt a Szövetség rendelkezésére, ebből 463 
db volt amerikai (227 db harci, 219 db támogató és 17 db 
felderítő).
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Kanada bejelentette, hogy további hat CF-18 típusú re
pülőgépet küld át Európába.

Az Allied Harbour akció hivatalosan is megkezdődött, 
amikor Tirana repülőteréről megkezdődött a segélyek át
szállítása a határ közelében lévő menekülttáborokba.

Április 18. (26. nap)
A NATO bejelentése szerint repülőgépei egy meg nem 

nevezett repülőtéren két MiG-21 típusú repülőgépet meg
semmisítettek.

Belgium bejelentette, hogy további négy géppel 14 da
rabra növeli a légicsapásokban részt vevő F-16  típusú re
pülőgépei számát.

Április 19. (27. nap)
A Cseh Köztársaság bejelentette, hogy hozzájárul a NA

TO repülőgépeinek az ország területén történő állomásoz- 
tatásához, valamint engedélyezi a NATO szárazföldi csa
patainak és hadfelszerelésének átszállítását.

Április 20. (28. nap)
A NATO kéréssel fordult Bulgáriához és Romániához, 

hogy repülőgépeivel az ország légteréből támadhassa Ju
goszláviát.

A Pentagon bejelentette, hogy újabb 11 Apache sze
mélyzetet telepít át Albániába.

Április 21. (29. nap)
Az est folyamán ismét támadás érte a Batajnica légibá

zist.
Az EU tizenöt tagállama egyetértett a Belgrád elleni olaj

embargó bevezetésének tervével.
A tervezett 24 db Apache helikopterből az első hat meg

érkezett a tiranai Rinas repülőtérre.
Románia hozzájárult, hogy a NATO korlátlanul igénybe 

vegye országa légterét.
Clinton elnök további 6 milliárd dollárt kért a Kong

resszustól a légi hadművelet folytatására és a humanitári
us segélyekre.

A Pentagon bejelentette, mérlegeli annak lehetőségét, 
hogy egy második repülőgép-hordozó helyett Magyaror
szágra és Törökországba is telepítsen repülőgépeket. Bul
gária és Románia szintén felmerült további lehetőségként.

Április 22. (30. nap)
A NATO bejelentette, hogy az Allied Force hadművelet 

során a Szövetség repülőgépei már 9300 bevetést teljesí
tettek, s ezekből 2750 során hajtottak végre légicsapást.

Az Egyesült Államok légiereje nyilvánosságra hozta, 
hogy a rendelkezésre álló hagyományos töltetű robotre
pülőgépek (CALCM) száma 70 alá csökkent, míg az előző 
év decemberében 238 db volt hadra fogható. A Desert Fox 
(Sivatagi Róka) hadműveletben 90 darabot használtak el 
Irak ellen, majd az Allied Force hadművelet első 15 napja 
alatt további 62 darabot vetettek be. William Cohen ameri
kai védelmi miniszter elismerte, hogy a bármilyen időjárá
si viszonyok között bevethető fegyvereik (Tomahawk, 
JDAM) készlete jelentősen lecsökkent. Természetesen az 
olcsóbb, „butább” fegyverekből a készletek még óriásiak, 
azonban azok hatásos alkalmazásához a NATO repülőgé
peinek alacsonyabban kellene repülniük, ami viszont a ju
goszláv légvédelmi rendszerek hatékonyságát növelné.

Április 23. (31. nap)
Szlovénia bejelentette, hogy szükség esetén engedélye

zi a NATO szárazföldi csapatainak áthaladását az orszá
gon.

A Pentagon döntött arról, hogy a Földközi-tengeren szol
gálatot teljesítő ENTERPRISE repülőgép-hordozót a má
jusban esedékes váltáskor a terv szerint visszarendeli Nor- 
folkba, vagyis nem vonja be a Jugoszlávia elleni légicsapá
sokba.

Április 24. (32. nap)
A NATO légiereje az eltelt egy hónap alatt megsemmisí

tette a jugoszláv légierő hét MiG-29, 12 MiG-21, 10 G-4

Super Galeb típusú repülőgépét és kilenc M i-8  típusú he
likopterét.

Április 25. (33. nap)
A NATO fokozta légicsapásainak intenzitását. Az elmúlt 

24 órában 600 bevetésben több mint 200 célt támadott. A 
célpontok között voltak hidak, televíziós átjátszóállomások, 
a ponikvei és a pristinai repülőterek, üzemanyag-tárolók, 
lőszergyárak, egy robbanóanyaggyár, valamint a szerb 
szárazföldi erők állásai.

Április 26. (34. nap)
A Pentagon bejelentette, hogy a hét folyamán további 30 

db KC-135 típusú légi utántöltő repülőgépet küld a Balkán 
térségébe az Allied Force hadművelet támogatására.

Délután a tiranai repülőtéren -  gyakorló repülésről 
visszatérőben -  lezuhant a 24 db AH-64A Apache helikop
ter egyike. A pilóta túl alacsonyan és figyelmetlenül repült, 
a helikopter beakadt egy fába. A személyzet csak kisebb 
sérüléseket szenvedett.

Az előző éjszaka a NATO lerombolta az utolsó Duna-hi- 
dat is Újvidéknél, s ezáltal gyakorlatilag elvágta Belgrádot 
a Vajdaság északi részétől és megszüntette a jugoszláv fő
város kapcsolatát a nemzetközi vasúthálózattal.

Április 27. (35. nap)
Magyarország bejelentette, hogy hozzájárul a NATO 20 

darab légi utántöltő repülőgépének a Budapest/Ferihegy 
repülőtéren történő állomásoztatásához. A gépek várható
an napokon belül megérkeznek. Magyarország esetleg en
gedélyezi azt is, hogy a légi hadművelet során a Szövetség 
maximum 70 harci repülőgépe használja az ország kilenc 
repülőterét.

Clinton elnök jóváhagyta 33 102 fő tartalékos behívását 
koszovói szolgálatra.

Április 28. (36. nap)
Vük Draskovics jugoszláv miniszterelnök-helyettest levál

tották, miután három nappal korábban nyíltan kritizálta or
szága vezetését, amely nem hajlandó szembenézni a va
lósággal, hogy nem lesz képes a NATO-t legyőzni, ráadá- 
sul nem lehet harcolni az egész világ ellen.

Április 29. (37. nap)
Az Egyesült Államok további 10 db B-52H típusú repülő

gépet szándékozik az angliai Fairford légi támaszpontra át
telepíteni, hogy megerősítse a légi hadműveletben részt 
vevő NATO-erőket.

A B-2  típusú repülőgépek által használt GPS-vezérlésű 
bombák (JDAM) gyártását felgyorsították, de az új eszkö
zök leszállítása várhatóan nem kezdődik meg azelőtt, hogy 
a raktárkészletek májusban kifogynak. A hagyományos töl
tetű robotrepülőgépek is vészesen fogynak, de újak leszál
lítását szeptember előtt nem tervezik.

A nap folyamán a NATO repülőgépei közel 30 csapást 
mértek Pristina repülőterére, ahol az állóhelyeken és a 
hangárokban lévő jugoszláv repülőgépeket próbálták 
megsemmisíteni. A NATO felderítése később megerősítet
te, hogy a támadás során több repülőgép megsemmisült, 
illetve használhatatlanná vált.

A NATO Koszovóban több helikoptert is sikeresen táma
dott.

Április 30. (38. nap)
Clinton elnök aláírta azt a rendeletet, amely megtiltott 

minden közvetlen és közvetett kereskedelmet Jugoszlávi
ával, valamint befagyasztotta az összes jugoszláv követe
lést. A tiltás kiemelten kezelte a kőolajtermékeket, a számí
tógépes programokat és a „műszaki szolgáltatást” , élelmi
szerre és gyógyszerre azonban nem vonatkozott.

A hadművelet során egy amerikai F -15E típusú repülő
gép először használt speciális, „bunkerromboló” bombát. A 
2268 kg-os GBU-28/B típusú eszközt a pristinai repülőtér 
mellett kialakított egyik, repülőgépek tárolására használt 
alagút lerombolása érdekében vetették be.
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Május 1. (39. nap)
A NATO növelte a hadművelet intenzitását. Az elmúlt 24 

órában a bevetések száma meghaladta a 600-at. A cél
pontok között voltak Nis és Zombor repülőterei, irányítási 
és vezetési pontok, reléállomások, üzemanyag-tárolók, hét 
híd, páncélozott járművek, tüzérségi állások, valamint hat 
légvédelmi rakétaállás.

Az EU tagállamai által meghirdetett, s számos más or
szág által is támogatott olajembargó hatása kezd érezhető
vé válni.

Az amerikai tengerészgyalogság egyik A V-8B típusú re
pülőgépe lezuhant az Adriai-tenger felett a Kearsarge 
(LHD-3) partraszállító hajó közelében, miután gyakorló re
pülésről visszatérve a leszálláshoz készülődve hajtóművé
nek tolóereje túlságosan lecsökkent. A pilóta sikeresen ka
tapultált.

A jugoszlávok által korábban Macedóniában fogságba 
ejtett három amerikai katonát szabadon engedték.

Hajnali 2.20-kor egy amerikai F-16CG típusú repülőgép 
lezuhant a Szerbia északnyugati részén lévő Metic telepü
lés körzetében, már a harci feladat végrehajtása után. A pi
lóta katapultált, később egy kutató-mentő csoport kimentet
te.

A brit védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új OCE
AN helikopter-hordozó hajót a Földközi-tenger közelébe 
tervezi átirányítani, hogy szükség esetén bevethető legyen 
a Jugoszlávia elleni hadműveletben. Egy korábbi terv sze
rint a hajó május 11-én 12 db Sea King és hat Lynx heli
kopterrel, valamint tengerészgyalogosokkal a fedélzetén az 
Atlanti-óceán keleti térségében gyakorlaton vett volna 
részt.

Május 2. (41. nap)
A NATO változtatott taktikáján és öt nagyobb transzfor

mátorállomást támadott Szerbiában: Újvidék, Bajina Bas
ta, Kostolac, Nis és Obrenovac körzeteiben. A Szövetség 
repülőgépei „puha” bombákat dobtak le. A közelségi gyúj
tóval szerelt bombákban szénszálak voltak, amelyek a le
vegőben letekeredtek a bomba testéről, majd a transzfor
mátorállomásokon és a nagyfeszültségű vezetékek között 
rövidzárlatot hoztak létre. A támadások eredményeként 
nemcsak a hadsereg, de a lakosság is nehézségekbe üt
között. Az ország területének közel 70%-a sötétségbe bo
rult.

A nap folyamán a NATO repülőgépei 606 bevetést haj
tottak végre és több mint 80 célt támadtak.

Az éjszaka folyamán az amerikai légierő egy F-16típu- 
sú repülőgépe lelőtte a jugoszláv légierő egy MiG-29 típu
sú repülőgépét. A NATO bejelentése szerint az éjszakai lé
gicsapásokban egy másik MiG-29 is megsemmisült egy 
meg nem nevezett repülőtéren.

Május 4. (42. nap)
Franciaország addigra már 60 repülőgéppel vett részt a 

Allied Force hadműveletben, de bejelentette, hogy 25%-kal 
növeli a térségben állomásozó gépei számát.

A bolgár parlament beleegyezett, hogy a NATO használ
ja az ország légterét a Jugoszlávia elleni légitámadások
hoz.

Május 5. (43. nap)
Az amerikai szárazföldi csapatok egy AH-64A Apache 

típusú harci helikoptere 01.30-kor gyakorló repülés közben 
lezuhant Albániában, Tiranától 75 km-re északra. A 
kétfős személyzet életét vesztette.

A nap folyamán a NATO repülőgépei végrehajtották a 
15 000. bevetést a hadművelet kezdete óta.

Május 6. (44. nap)
Cohen amerikai védelmi miniszter utasítást adott, hogy a 

légierő és a tengerészgyalogság további 176 db repülőgé
pét (18 db A-10, 18 db F-16CJ, 36 db F-15E, 24 
F/A-18D, 80 db KC-135) küldjék át Európába és vegye

nek részt a Jugoszlávia elleni légicsapásokban. A 24 db 
Hornet a dél-karolinai Beaufortból, a tengerészgyalogság 
repülőiskolájából várhatóan Taszárra települ, míg a többi 
vadászrepülőgép Nyugat-Törökországba.

Bonni találkozójukon a G-8 országcsoport külügyminisz
terei megállapodtak, hogy a jugoszlávoknak az alábbi fel
tételeket kell teljesíteniük a bombázások beszüntetéséért: 
az erőszakos cselekedetek és az elnyomás azonnali és el
lenőrizhető befejezése Koszovóban; a katonai, rendőri és 
félkatonai erők kivonása a tartományból; hatékony nemzet
közi polgári és biztonsági erők telepítése Koszovóba az 
ENSZ támogatásával; az ENSZ BT által meghatározandó 
ideiglenes adminisztráció létrehozása Koszovóban; a me
nekültek szabad és biztonságos hazatérése.

Május 7. (45. nap)
A NATO-légierő sorozatos támadásokat hajtott végre a 

jugoszláv szárazföldi csapatok ellen. A megsemmisített 
célpontok között volt hét harckocsi és 12 tüzérségi eszköz. 
A Koszovóban támadott fontosabb célok: vezetési pontok, 
légvédelmi rakétaütegek, híradóközpontok és repülőterek.

A NATO már megsemmisítette a MiG-29 típusú repülő
gépek 60%-át, míg a jugoszláv légierő többi gépe gyakor
latilag a földön maradt. A Koszovóban lévő hét nagyobb 
üzemanyag-tároló közül négy megsemmisült, de a NATO 
lerombolta Jugoszlávia két legnagyobb olajfinomítóját is. 
Az 52 reléállomás közül közel 40 találatot kapott, valamint 
megsemmisült a lőszerraktárak fele.

Az elmúlt 24 óra alatt légi úton Albániába 88, Macedóni
ába 18 segélyszállítmány érkezett.

Május 8. (46. nap)
Az éjszaka folyamán a NATO tévedésből a belgrádi kínai 

nagykövetség épületét támadta. A romok alatt négy kínai 
maradt holtan. A tévedés okául felderítési hiányosságokat 
neveztek meg. Az incidens nyomán Kínában tiltakozási 
hullám alakult ki és jelentős problémák keletkeztek a diplo
máciai fronton is.

A NATO légicsapásainak intenzitása fokozódott. Az 
összesen végrehajtott 18 ezer bevetésből 4 ezer az elmúlt 
héten történt. Az összes bevetésből 4500 volt csapásmérő.

Május 9. (47. nap)
A menekültkérdés egyre kezelhetetlenebb. Az albániai 

Kukesbe az előző nap ötezer menekült érkezett Koszovó- 
ból, a nap folyamán pedig további négyezren lépték át a 
határt, többségük Pec körzetéből érkezett.

Az Egyesült Arab Emirátusok műszaki szakemberei be
fejezték Kukes repülőterén a felszállópálya javítását, s ez 
elősegíti a menekültek evakuálását, valamint a humanitá
rius segélyek fogadását. A nap folyamán Albániába 12, 
Macedóniába 18 légi segélyszállítmány érkezett.

A NATO által közölt adatok szerint a Szövetség addig 
1900 különböző célpontot támadott összesen mintegy 
9000 rombolóeszközzel (bombával, rakétával). Ezek közül 
mechanikai hiba vagy a célkövető rendszer általi dobása 
miatt mindössze 12 eszköz csapódott be nemkívánatos 
helyre, vagyis az eszközök kb. 1%-a. A NATO ennek alap
ján megerősítette, hogy elégedett a támadások pontossá
gával.

Május 10. (48. nap)
A nap végén a NATO már 763 légi segélyszállítmányt 

juttatott el Albániába és 572-t Macedóniába.
A Szövetség fokozta az Allied Force hadművelet intenzi

tását és egyre több célpontot támadott Jugoszlávia egész 
területén.

(folytatjuk)
Operation Allied Force
Chronology-Kosovo War Diary
Air International, 1999/5,6. sz. nyomán

Gál Csaba mk. alezredes
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A viz mint stratégiai tényező
Adalékok a ’67-es arab-izraeli háborúhoz

1999. január 5-én az izraeli törvényhozás -  a Kneszet -  el
fogadta azt a törvényjavaslatot, ami megnehezíti az 
1967-ben megszállt Golan-fennsík visszaadását Szíriának. 
A törvény szerint a visszacsatolást meg kell előznie egy 
parlamenti szavazásnak, ahol a támogatónak abszolút 
többséget kell elérni, és a végleges döntést népszavazá
son is meg kell erősíteni.

Izraelnek, 1948. május 14-i kikiáltásának pillanatától 
kezdve, küzdenie kellett létéért. Napjainkig öt súlyosabb 
háború és számtalan kisebb-nagyobb összecsapás zajlott 
le közte és arab szomszédai között. E háborúk során Izra
el gyarapította területét, mely hódításoknak az ország ka
tonai védelme szempontjából volt stratégiai jelentősége (1. 
ábra). A katonai védelem mellett azonban egy másik -  igen 
jelentős -  oka is van annak, hogy Izrael a mai napig vona
kodik betartani az ENSZ 242. sz. határozatát, miszerint az 
1967-ben megszállt területeket ki kell ürítenie. Ugyan a 
Camp David-i -  Egyiptommal kötött -  békeszerződést kö
vetően Izrael kiürítette a Sinai-félszigetet, de a Golan-fenn- 
síkot a mai napig megszállva tartja. Ennek megértéséhez 
meg kell ismernünk az „ígéret Földjének” természeti adott
ságait.

Izrael a Közel-Kelet országaival egyetemben igen arid 
(nagyon száraz -  sivatagi, félsivatagi) éghajlati zónában

helyezkedik el. Területe mindössze 20 770 km2 (hossza 
420 km, legnagyobb szélessége 60 km), mégis éghajlatilag 
elég jól elkülönülő részekre osztható. Délen található a Ne- 
gev-sivatag, mely az ország területének csaknem a felét 
teszi ki. Az évi csapadékmennyiség itt 35 és 70 mm között 
van*. Az északi terület a legcsapadékosabb, azonban a 
sziklák és a hegységek megnehezítik a mezőgazdasági 
termelést. Az ország középső területét további három 
részre lehet osztani: az észak-déli irányban húzódó hegy-

г. ábra: Áttekintő térkép Izrael 1967-es hódításairól

S n u d - A r á b ta

Szid«

Egyiptom
Jordánia

* Ez az érték Magyarországon 500-800 mm.

24 HADITECHNIKA 2000/1



lánc, mely fő vízválasztóként is szerepel, ettől nyugatra az 
ún. partvidék és keletre a Jordán-völgy. A hegyvidéken a 
legalacsonyabb az évi középhőmérséklet, és viszonylag 
sok a csapadék, a területet azonban teljesen lepusztult, 
erodált kőzet jellemzi, mely mezőgazdasági művelésre al
kalmatlan. Az alacsonyabb részein (Júdeai-sivatag) él a 
sátoriaké, legeltető életmódot folytató beduinok nagy 
része. A lehulló csapadék zöme nyugat felé, a partvidékre 
folyik le, mely magában foglalja a Palesztin Autonóm Terü
letet is. A partvidék az ország tulajdonképpeni szíve, itt él 
az 5,6 milliót kitevő lakosság közel 80%-a, valamint itt zaj
lik az ipari és mezőgazdasági termelés java része. A vízvá
lasztótól keletre találjuk a Jordán-völgyet a Holt-tengerrel. 
A Jordán folyó völgyének északi része kiválóan alkalmas 
mezőgazdasági termelésre, azonban a terület meglehető
sen kicsi. Dél felé haladva a csapadékmennyiség egyre 
csökken, a felszín egyre jobban a tengerszint alá süllyed. 
Itt található a világ legmélyebb szárazföldi területe, a Holt
tenger és a környéke (-420 m). A táj szó szerint teljesen ki
halt: a környező hegyek sziklásak, kopárak. A mélyen 
fekvő, lefolyástalan tóban a sótömeg óriásira duzzadt: nyári 
hónapokban, amikor a Jordán folyónak legkisebb a vízho
zama, a párolgás pedig a legintenzívebb, a tóban a só 
mennyisége megközelíti a 40 tömegszázalékot. (A máso
dik legsósabb természetes víz a Vörös-tenger, ahol ez az 
érték 33,5%). A magas sótartalom éppúgy jellemző a talaj
vízre, mint a levegőre. A térségben a legtöbb gondot a ke
vés csapadék és annak mind térben, mind időben 
egyenlőtlen eloszlása okozza. Ilyen adottságok mellett kel
lett megoldani a vízgazdálkodást: ellátni a lakosságot ivó
vízzel és mezőgazdasági termelést folytatni. Csapadék 
szinte kizárólag a téli hónapokban esik. A nyári -  nagyobb 
-  vízfogyasztást víztárolással lehet biztosítani. Tározókat 
csak északon lehet létesíteni, ahol a folyók találhatók. Az 
ország egyetlen édesvizű tava a Bibliából ismert Galileai- 
tenger vagy Kineret-tó (Tiberias-tó), amin keresztülfolyik a 
Jordán folyó. A Jordán folyó vize sokáig nézeteltérések tár
gyát képezte Izrael és Szíria között. Izrael 1958-ban az 
USA-tól segítséget kért egy vízelosztási terv elkészítésé
hez: a terv politikailag a Jordán folyó vizének az arab álla
mok közötti elosztására vonatkozott, míg technikailag a tá- 
rozott vizek délre, a Negev-sivatagba vezetését hivatott 
megoldani. Nem született megegyezés a vízelosztás ügyé
ben, ezért Izrael az arabok jóváhagyása nélkül kezdte meg 
a Jordán édesvizének délre juttatását biztosító tározó- és 
csatornarendszer építését. A legnagyobb tározó maga a 
Kineret-tó, mely egyharmad Balaton nagyságú, de annál 
sokkal mélyebb. A Jordán kivezetésénél** duzzasztót és 
zsilipet létesítettek, melynek segítségével a tavat tározó
ként üzemeltetik. A tározott vizeket az ún. National Water 
Carrier (NWC) -  egy több mint 200 km hosszúságú csa
torna-vezeti a déli területek felé (2. ábra). Hogy minél ke
vesebb vízátemelőműre legyen szükség, a vizet a kivétel
nél 350 m magasra kell emelni, hogy a sivatagba futó csa
tornát megtölthessék. 1963-ig 330 millió izraeli fontot költöt
tek a csatorna építésére (kb. 450 millió DM).

Az 1964. január 13-16. között Kairóban megtartott első 
arab csúcsértekezleten határozatot hoztak arról, hogy Izra
elt megfosztják a víztől: elterelik a Golan-fennsíkon eredő 
Banivas és Hatzbani folyók vizét, és a jordániai Jármuk fo
lyóba vezetik. A 70 km-es csatorna által a Jordán vízhoza

** A Jordán kivezetése szent hely, mert nagy valószínűséggel 
Jézus itt járt a vízen.

*** Az ivóvíz többi részét fúrt kutakból (a sós talajvíz miatt kor
látozott, kisebb tározókból és sólepárlásból nyerik, de felkészültek 
az édesvíz importjára is.

****lzrael az egyetlen ország a világon, amely lakosságának 
szinte 100%-át atombiztos óvóhelyeken képes elhelyezni.

3. ábra: A Kinaret-tavat tápláló vízfolyások a Golan-fennsikon 
és az 1967-es háborúban megszállt terület

mából napi egymillió m3 vizet nyerne Szíria és Jordánia. A 
Kineret-tó vízszintje viszont oly mélyre süllyedne, hogy az 
izraeli átemelési terv kivitelezhetetlenné válna. Az arab ter
veket a MOSZAD megbízásából Eliahu Cohen hírszerző 
megszerezte, és jelentései alapján az izraeli tüzérség és a 
légierő a csatornaépítő gépeket, valamint az épülő csator
nát megsemmisítette. Cohent a szírek elfogták és kémte
vékenysége miatt 1965 májusában kivégezték. A kérdéses 
területet Izrael a hatnapos háború során megszállta (3. 
ábra).

A Kineret-tó vizéből nyerik Izrael teljes vízigényének 
25%-át, ivóvízigényének pedig több mint 50%-át*** ****. Ért
hető, hogy a tó megóvása és védelme első számú nemzeti 
program. A 250 m-es vízátemelést egy hatalmas, atombiz
tos bunkerben elhelyezett szivattyútelep segítségével 
végzik. A kiemelőműhöz hasonlóan -  az ország geopoliti
kai helyzetéből adódóan -  rengeteg műtárgy roppant ma
gas szintű védelemmel van ellátva**.

Az őt körülvevő országok közül Izrael kitűnik abban, 
hogy a kedvezőtlen éghajlati adottságokból származó gon
dokat kezelni tudja, az ivóvízellátás zavartalan, és a tér
ségben egyedülállóan élelmiszerexportőrnek tartják szá
mon. A „túlélésen” kívül most már arra is figyelmet fordíta
nak, hogy a vízgazdálkodási feladatok megoldása érdeké
ben végzett vízrendezések természetközeliek legyenek, a 
területhasználat megválasztásánál pedig fő szempont a 
fenntartó termelés és a környezetvédelem. Jelenleg 
szomszédaival a megbékélésre, az együttműködésre tö
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rekszik, például Jordániával közösen termelnek sót a Holt
tengerből.

Az évtizedek óta tartó vallási és politikai ellentétek, a ren
dezetlen határok mellett a „közel-keleti helyzet”-et döntően 
a víz határozza meg. Megegyezés hiányában ennek birtok
lása kulcsfontosságú, Izrael nem engedheti meg, hogy a 
számára életet jelentő vizet bármilyen módon megvonják. 
Az ország vízellátását biztosítani kellett -  akár háború árán 
is.

Források:

1. Rossza Péter: Vízrendezési problémák Izraelben. -  
Vízügyi Közlemények, 1998/3.

2. Oszetzky Tamás: Arab-izraeli háborúk 1948-1982. 
Budapest, Zrínyi, 1984.

3. Sebestyén Gábor: Akcióban a MOSZAD. Budapest, 
Colorplast, 1988.

4. Borovicka V. P.: Izraeli hírszerzők. Budapest, Zrínyi,
1984.

Barna Péter

B-767 Repülőfedélzeti Riasztó és Ellenőrző Rendszer

A Boeing Repülőfedélzeti Riasztó és Ellenőrző Rendszer 
(AWACS) világszerte a repülőgépfedélzeti távolfelderítő 
rendszerek etalonja.

A 767 AWACS bemutatása a kiválóság első 1977-es 
707 AWACS szállítással megkezdett hagyományának foly
tatása. A 767AWACS harcban kipróbált bevetési rendszert 
használ, hogy mind a légi megfigyelés, mind a vezetés és 
ellenőrzés (C2) funkciók követelményeinek megfeleljen a 
harcászati és a légvédelmi erők számára.

A megfigyelő rendszer magába foglal egy rugalmas, 
többcélú radart, amely képessé teszi az AWACS-e\ a ten
gerészeti és szárazföldi célok megkülönböztetésére a za
varó visszaverődésektől, ami napjaink más radarjait korlá
tozza.

A radarnak 360°-os rálátása van egy területre és üzemi 
magasságban több mint 320 km-ről (200 mérföld) képes 
célokat észlelni. Az AWACS bevetésirányító berendezése 
képes megkülönböztetni, kezelni és megjeleníteni ezeket a 
célokat helyzetábrázoló kijelzőkön.

Jelenleg 66 E-3  jelzésű 707 A И/ACS-repülőgép teljesít 
szolgálatot világszerte az Egyesült Államok, a NATO, Sza- 
úd-Arábia, Franciaország és az Egyesült Királyság erőinél. 
Értékét az Öböl-háború világosan bemutatta és az ameri
kai és szövetséges légierők sikerének kulcsaként tartották 
számon.

1992 óta az E-3 A WACS több mint 5200 bevetésen vett 
részt Kelet-Európa felett a volt Jugoszlávia elleni ENSZ-be- 
avatkozások támogatására.

B-767 platform -  a logikus választás

A patinás 707-es repülőgépváz gyártását 1991 májusában 
befejezték. Az АИ/ACS céljaira a legalkalmasabb kiváltó 
repülőgépről készült tanulmányokat követően a Boeing 
1991 decemberében bejelentette, hogy egy módosított 767 
kereskedelmi sugárhajtóműves utasszállító repülőgépet 
ajánl a rendszer platformjának. A 767 néhány előnnyel ren
delkezik a 707-hez képest. Széles törzsű kialakítása miatt 
a 76750 százalékkal több alapterületet és közel kétszeres 
térfogatot kínál, mint a 707. A 767képes nagyobb hasznos 
terhet hordozni, nagyobb a hatótávolsága és magasabban 
repül, mint a 707. A két főből álló repülési személyzet és a 
nagy megbízhatóságú ikerhajtóművek szintén gazdasági 
előnyöket biztosítanak.

A világ 54 légitársaságánál több mint 590 kereskedelmi 
767 repülőgép szolgál és létezik egy széles kiszolgáló, al
katrész- és támogató bázis. A 767-esből havonta négy da
rabot gyártanak. A megnövelt hatótávolságú ikerhajtómű
ves műveletekre (ETOPS) felkészített 767a kereskedelmi 
légitársaságok számára lehetővé tette, hogy gazdasági 
előnyöket realizáljanak és a nagy távolságú útvonalakról ki
vonják a kevésbé hatékony három és négyhajtóműves re
pülőgépeket. A 767az észak-atlanti útvonalak uralkodó re
pülőgépévé vált, naponta több utat téve meg Európa és 
Észak-Amerika között, mint bármely más kereskedelmi re
pülőgép típus. Minden transzatlanti járatnak több mint a 
harmadát tették meg 767-esekkel. A 767 biztonságosan 
megtett több mint 600 000 megnövelt hatótávolságú repü
lést és havonta további 10 000 ilyen repülést tesz meg.

Bár a Boeing új platformot kínál, az alapvető AWACS- 
bevetésirányító berendezés rendelkezni fog a jelenleg üze
melő AWACS repülőgépek harcedzett repülőelektronikájá
nak előnyeivel. A 767-nek a 707AWACS-éhoz hasonló be
vetési képességei lesznek és interoperábilis lesz a jelenleg 
szolgálatot teljesítő AWACS repülőgépekkel.

767 AWACS gyártás
A 767 AH/ACS élvezi az előnyeit a vállalatnál meglévő kor
szerű gyártó berendezéseknek és gyártástechnológiának, 
ezzel újabb csúcsminőségű Boeing védelmi terméket ered
ményezve.

1. ábra: Az első példány gyári berepülése (J.D. W.)
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Az alap 767 repülőgépet a Boeing Kereskedelmi Repülő
gép Csoportnál gyártják Everettben, Washington államban, 
és onnan repül a Boeing Információs, Űrtechnikai és Vé
delmi Rendszerek részlegéhez Wichitába, Kansas ál
lamba, ahol a repülőgépvázat módosítják az alapvető be
vetési rendszer befogadására. Végül minden repülőgép 
visszatér Seattle-be, ahol a forgókupolát is magába foglaló 
bevetési berendezést beépítik és végrehajtják a repülési 
teszteket.

Az első származtatott repülőgépváz gyártását 1994 ok
tóberében fejezték be. Az 1. számú repülőgép első repülé
sére a beépített forgókupolával 1996 augusztusában került 
sor.

Az 1. és 2. számú repülőgépeket 1998 márciusában 
szállították le a vállalat első vásárlójának, a japán kormány
nak. A 3. és 4. számú repülőgépet 1999 januárjában szál
lították le.

A fő szállítók közé a Northrop Grumman, a General 
Electric, a Rockwell Collins és a Telephonies tartoznak. 
Ezek a vállalatok szerepeltek a vállalat korábbi AWACS 
programjaiban is.

Nemzeti eladások

Az interoperabilitás és más kulcsfontosságú tényezők a 
767 AWACS-et vonzó lehetőséggé teszik azok számára, 
akik meg akarják alapozni vagy bővíteni akarják saját re- 
pülőgépfedélezti távolfelderítő és ellenőrző képességüket.

3 ábra: A makett hátutnézete (Scale Aviation)

Számos ország fejezte ki érdeklődését a 767AWACS iránt 
repülőgépfedélzeti távolfelderítő, megfigyelő és vezetési és 
ellenőrzési szükségleteinek kielégítésére.

A Boeingnek jelenleg szerződése van négy 767AWACS 
építésére Japán számára. A repülőgépet a Japán Önvé
delmi Erő az E-767 jelzéssel látta el.

B-767 AWACS előnyök

A 767AWACS-program a globális politikai, katonai és gaz
dasági előnyök változatosságát foglalja magába.

Éppúgy, mint az E-3 AWACS, a 767 AWACS elrettentő 
eszköz lesz az agresszióval szemben és erősokszorozó té
nyező a légvédelmi fegyverrendszerek számára. Miután a 
légi fölény a 767AWACS más olyan repülőgépekkel, mint 
az F-15 , az F~18és az F-22való együttes alkalmazással 
olyan könnyen megszerezhető és megtartható, mind a légi, 
mind a szárazföldi konfliktusok rövidebbek és kevésbé in
tenzívek lesznek. A személyi állomány és az anyagellátás 
területén jelentkező megtakarítások a 767AWACS-et a le
ginkább költséghatékony repülőgépfedélzeti távolfelderítő 
és ellenőrző megoldásnak mutatják.

Miután a 767 AWACS interoperabilis a jelenleg rend
szerben lévő AI/VACS-flottával, a program eszközt ad az 
Egyesült Államok és szövetségesei kezébe a regionális 
instabilitások területeinek megerősítésére az országok kö
zötti együttműködésen keresztül, ugyanakkor megerősítve 
az egyes országok megfigyelési képességét.

A repülőgépfedélzeti távolfelderítő és ellenőrző szükség
leteik kielégítésére a 767 AWACS-e\ választó országok 
ezenfelül élvezhetnek olyan, az erőforrások megosztásá
nak lehetőségében rejlő előnyöket, mint a külföldi kiképzés 
és repülőgépkiszolgálás és a jövőbeni korszerűsítési prog
ramok közös finanszírozásának lehetősége.

Gazdaságilag a 767 A И/ACS-program pozitív hatással 
lesz az Egyesült Államok kereskedelmi mérlegére, növeli a 
védelmi terhek megoszlását a szövetségesekkel és fenn
tart egy fontos ipari bázist, ami a jövőbeni eladásokat hasz
nosítja.

Az ipar számára a 767 A И/ACS-program jelentős foglal
koztatási és üzleti hatásokkal jár. 1970 óta az öt ország 
számára történt AI/VACS-eladások több mint 18 000 alvál
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lalkozó számára teremtettek üzletet. Több mint 400 cég ke
rül bevonásra szállítóként a 767 A l/l/ACS-programba, ami 
több ezer amerikai állást teremt majd.

B-767 származtatott katonai eszközök

Mint a Boeing Company helyettesítője a 707-esre, a 767 
repülőgépsárkány alkalmazható számos repülőgép-fedél
zeti elektronikus bevetési rendszer céljaira, beleértve az 
üzemanyagtöltést, áruszállítást és a szolgálati szállítást is.

B-767 AWACS műszaki jellemzők

Elsődleges funkció: Légi megfigyelés, vezetés és 
ellenőrzés

Típusjelölés: 767-200 (alaprepülőgép); 767-27C
(módosítva 767 AWACS konfigurációra) 

Hajtómű: Két General Electric CF6-80C2B6FA hajtómű, 
61 500 font tolóerő (27 897 kg)

Méretek: Repülőgépsárkány: fesztáv 47,57 méter;
hossz 48,51 méter; 
magasság 15,85 méter;

Antennavédő burok -  átmérő 9,1 méter;
vastagság 1,8 méter

Sebesség: Nagyobb mint 800 km/h
Szolgálati csúcsmagasság: 10 360 métertől 12 222 mé

terig
Repülési tartam: 9,25 óra 1000 tengeri mérföldes sugá

ron (1852 km) állomásozva; 13 óra 300 
tengeri mérföldes sugáron (556 km) 
Megnövelt időtartamú művelet légi 
üzemanyag-feltöltéssel lehetséges 

Fegyverzet: Nincs
Utántöltés nélküli hatótávolság: 10 370 km
Személyzet: Huszonegy (két fő repülési személyzet,

19 fő híradó) bevetési szakember 
Legnagyobb felszállási tömeg: 174 636 kg

Boeing

A BM-30 (Szmercs) nehéz rakéta-sorozatvető

Az orosz hadiipar, mint az közismert, 
hosszú évek óta súlyos eladási nehéz
ségekkel küzd, a hidegháború utáni 
időszak beszűkült fegyverpiacán csak 
néhány terméke nevezhető sikeresnek, 
így van ez a szárazföldi rendszerek 
esetében is, melyek közül a piaci sze
replés, valamint a korszerűség és telje
sítmény tekintetében három fegyver- 
rendszer emelhető ki, a T-80U harc
kocsi, a BMP-3 gyalogsági harcjármű 
és az itt bemutatásra kerülő BM-30 
Szmercs (tornádó) nehéz rakéta-soro
zatvető.

Általános jellemzés
1. ábra: A MAZ-543M utódja a MAZ-7310 indítójármű

A 300 mm űrméretű BM-30-as a leg
nagyobb kaliberű orosz gyártmányú so
rozatvető, melyet a NATO első észlelé
sének évéről M1983 jelzéssel azonosít. 
A teljes rendszer hivatalos orosz ipari 
megnevezése 9K58, az eredeti 14 indí
tócsővel ellátott harci gép jelölése 
9A52, a módosított, 12 csövű változatot 
(Szmercs-M) 9A52-M-ként jelölik. A 
hordozó-indítójármű, valamint a lőszer- 
szállító-utántöltőjármű egyaránt egy to
vábbfejlesztett MAZ-543M  8x8-as te
repjáró gépjármű MAZ-7310jelöléssel. 
A jármű maximális sebessége ezzel a 
felépítménnyel úton 65 km/h, hatótávol
sága 850 km. Kapaszkodóképessége 
57%, lépcsőmászó képessége 0,78 m, 
árokáthidaló képessége 3,38 m. Elekt
romos rendszere 24 V-os, 4 db 6 V-os 
akkumulátora van. Hajtóműve egy
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D12A-525 típusú, 38,88 I hengerűrtar
talmú, V-12-es hengerelrendezésű dí
zelmotor, melynek maximális teljesít
ménye 525 LE, 100/perc fordulatszá
mon. Ezt a motort egy 1100 LE teljesít
ményű gázturbinával tervezik felváltani.

A 4 fő legénységű hordozó-indító
jármű felépítményének hátsó részére 
telepítették a két darab 2x2-es és egy 
darab 1x4-es csőköteget, melyeket 
jobbra és balra 55 fokban, függőleges 
irányban ugyancsak +55 fokos szög
ben lehet kitéríteni. A tüzelőállás elfog
lalása után, a rakéták indítása előtt az 
indítójármű a harmadik és a negyedik 
tengely között leenged a talajra két sta- 
bilizátort, ezek segítenek megelőzni a 
komplexum elmozdulását a tűzkiváltás 
során (2. ábra).

A lőszerszállító-utántöltőjárműnek a 
hordozó-indítókomplexum modifikáció
jához igazodva két változata ismert. Az 
egyetlen fontos különbség a 9T234 és 
a 9T234-2 típusú verziók között az, 
hogy az első 14, a második 12 rakéta 
utántöltésére alkalmas. A 9T234-2 tö
mege terhelt állapotban 41,5 tonna, a 
járművek legénysége három fő, és 
speciális, kiképzésre és gyakorlásra 
használatos felszereléssel is rendel
keznek, az utántöltés végrehajtásához 
pedig egy fedélzeti daruval is el vannak 
látva.

Harcászati jellemzés

A Szmercs nehéz rakéta-sorozatvető fő 
feladata a rendkívül nagy hatású tűz- 
csapásmérés, és nagy kiterjedésű ak
namezők gyors telepítése az ellenség 
harcászati mélységében. A nagy ható- 
távolságú, nehéz rakéta-sorozatvető 
minden más hagyományos töltésű 
megsemmisítő-eszközt használó tü
zéreszköznél pusztítóbb tűzhatás kivál
tására képes, mint azt az Öböl-háború
ban a gyakorlatban is bizonyította az 
MLRS. E fegyverfajta rendkívül sokol
dalúan alkalmazható, gyakorlatilag bár
mely felderített szárazföldi katonai cél
pont elpusztítására képes igen nagy tá
volságból, rendkívül rövid idő leforgása 
alatt, biztosítva ezzel a megrendítő ha
tást. A sorozatvetők gazdaságos alkal
mazása érdekében a következő felada

tokat célszerű kijelölni számukra: az el
lenséges harckocsizó, gépesített köte
lékek, tüzérségi eszközök, harctéri rak
tárak, tábori repülőterek, légvédelmi fel
derítő- és megsemmisítő-eszközök, 
vezetési pontok pusztítása, aknamezők 
telepítése az ellenséges csoportosítá
sok mozgásának várható irányaiban.

A Szmercs kategóriájában az egyik 
legnagyobb tűzerejű rendszer. Rakétá
inak maximális hatótávolsága 70 000 
m, minimális hatótávolsága 20 000 m 
(!). Az indítókomplexum a 12 rakétát 38 
másodperc alatt képes indítani. Lősza- 
batossága a nagy hatótávolság elle
nére igen nagy, a hiba a távolság 
0,23%-a lehet. Hatalmas tűzerejét jól 
jellemzi, hogy egyetlen komplexum 
egyetlen sorozata nyíltan lévő élőerő, 
könnyű járművek, tűzeszközök pusztí
tására 67,2 hektár nagyságú területen 
képes. Összehasonlításképpen, az MH 
hadrendjében lévő, BM-21-esekkel fel
szerelt sorozatvető-tüzérosztály (!) ha
sonló adata alig több mint 70 hektár. A 
rakéta hossza 7600 mm, tömege indí

táskor 800 kg, ebből a töltet tömege 
300 kg. A töltet állhat a 9M55K típusú 
rakéta esetében 72 db nem irányított 
résztöltetből, a 9M55F rakétánál egy 
nagy robbanóerejű, leválasztható töl
tetből, a 9M55K1-es harci rész pedig öt 
darab, a célt önmaga megkereső és 
arra magát rávezető, a páncélozott 
harcjárművek tetőpáncélzatát átütni 
képes résztöltetet hordoz.

A tüzérségi eszközök fejlődésével, 
hatótávolságuk növekedésével mindig 
párhuzamosan jelentkező probléma a 
pontos, időbeni, megbízható felderítés 
megoldása. Manőverező, nagy mély
ségben lévő célok elleni csapáskor a 
különösen nagy hatótávolságú tűzesz
közök szinte mindig az adatok azon
nali, egyidejű (real time) továbbítására 
képes berendezésekkel ellátott repülő
gép, helikopter, robotrepülőgép, eset
leg műhold segítségére szorulnak. Ez 
azonban bonyolultabbá, kevésbé meg
bízhatóvá teszi a tűzcsapás előkészíté
sét, csökkenti a tüzérszervezet autonó
miáját. Néhány évvel ezelőtt, amikor

4. ábra: A Szmercs 12 csövű változata

5. ábra: A csőköteg betöltés előtt
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felmerült, hogy az orosz államadósság 
egy részének törlesztéseként az MH 
Szmercs típusú sorozatvetőket is kap, 
megfogalmazódott az a probléma, 
hogy a jelenlegi tüzérfelderítő rendszer 
nem képes kiaknázni annak a 70 km- 
es maximális hatótávolságát. Ezeket a 
problémákat mérsékli egy nemrégiben 
kifejlesztett, a Szmercs-hez is használ
ható felderítőeszköz. Ez az R-90  tí
pusú felderítő robotrepülőgép, mely 
egyaránt indítható repülőgép vagy heli
kopter fedélzetéről és a Szmercs egyik 
indítócsövéből. Hatótávolsága a rakétá
hoz hasonlóan 70 km, 30 percig képes 
a célterület felett tartózkodni. Tömege

45 kg, maximális repülési magassága 
9000 m, de általában a jobb felvételek 
érdekében kisebb magasságra progra
mozzák be. Rendelkezik GPS-szel és 
giro-stabilizált kamerával és természe
tesen az egyidejű adattovábbítás ké
pességével is.

Összességében megállapítható, 
hogy a Szmercs rendkívül hatékony, 
hatalmas tűzerejű, igen korszerű fegy
verrendszer, mely kis darabszámban is 
jelentősen növeli a szárazföldi csapa
tok tűzpotenciálját, nagymértékben 
hozzájárulhat a harcászati, sőt a 
hadműveleti tűzfölény kivívásához.
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Kovács Krisztián

A kecskeméti vadászpilóták szereplése 
a fairfordi Air Show-on

Nagy-Britanniában évtizedek óta óriási hagyománya van 
az évenként megrendezésre kerülő nemzetközi repülőbe
mutatónak és haditechnikai kiállításnak. A magyar légierő 
képviselői már több alkalommal kaptak meghívást ezekre 
a rangos kiállításokra és versenyekre. A kilencvenes évti
zed elején a taszári vadászrepülők voltak azok a szeren
csések, akik kirepülhettek a brit főváros melletti katonai lé
gibázisra. A MiG-21-es típussal műrepülő bemutatókötelék 
-  a Sky Hussars Hungarian -  felettébb jól mutatkozott be 
a nagyérdeműnek.

A kecskeméti vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati Re
pülőezred harmadik alkalommal szerepelt 1999 júliusában 
a London melletti fairfordi nemzetközi repülőbemutatón és 
a nagyszabású haditechnikai kiállításon egy csoporttal. A

rendezők úgy állítják össze a programokat, hogy minden 
évben valami jelentős eseményhez (eseményekhez) is kö
tik a bemutatókat. Ezúttal a légi parádé az angol Red 
Arows (Vörös Nyilak) nevű nagy hírű repülőkötelék 35. 
születésnapja és a NATO megalakulásának félévszázados 
évfordulója jegyében került lebonyolításra. Bemutatót tar
tott minden NATO-tagország légi hadereje -  így a három 
újonnan csatlakozott közép-európai ország -  köztük termé
szetesen a magyar légierő MiG-29-es típusú elfogó va
dászrepülőgépe is.

A repülőműszaki kiszolgáló és biztosító állomány, vala
mint a tartalék alkatrészek, tartozékok szállítására a Légi
erő Vezérkar utasításának megfelelően a szolnoki katonai 
repülőtérről 1 db An-26-os típusú közepes szállító repülő
gép repült át a hírős városba. A gép, melynek oldalszáma 
407 volt, 1999. július 22-én 06 óra 24 perckor landolt Kecs
keméten. A repülőgépet a Magyar Honvédség 89. Szolnok 
Vegyes Szállító Repülő Ezred biztosította, mely részt vett 
a statikus bemutatón is. Az Ancsa személyzete: elsőpilóta: 
Nagy József alezredes és Szelke Tibor őrnagy, másodpi
lóta: Szántó Gábor százados, navigátor: Tamási Ákos szá
zados, fedélzeti technikus: Szanyi Ferenc, fedélzeti rádiós: 
Nagy Attila százados.

Amint az An-26  leszállt Kecskeméten, a repülőműszaki 
és a kiszolgáló állomány azonnal megkezdte a berakodást 
a gép rakodóterébe. A kézipoggyászok, személyes holmik 
bemálházása után felcsukódott a teherszállító gép hátsó 
rámpája. A pilóták beindították a hajtóműveket. Kigurulás, 
startengedély után a szállítógép nekilódult s 08 óra 10 
perckor a levegőbe emelkedett, majd a németországi La- 
age érintésével a késő délutáni órákban sikeresen landolt 
Fairfordban.

A közepes szállítógép fedélzetén utazott Tállá István re
pülő vezérőrnagy, a Légierő Vezérkar megbízott vezérkari 
főnöke és felesége is. A Kecskemétről kiutazó csoportot 
Téglás László repülő alezredes ezredparancsnok-helyettes 
vezette. A vadászrepülő-ezredtől összesen tizennégy fő re-
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pült ki, ebből három pilóta, a többiek a biztosításban és az 
ellátás megszervezésében vettek részt.

A kirepülésre tervezett vadászgépeket a repülőműszaki
ak már az előző nap a ll. (kiszolgáló) zónába vontatták. így 
a reggeli órákban a műszaki állomány már csak a gépek 
előkészítésével és felkészítésével foglalkozott. Ezúttal is, 
mint az előző évben, a 25-ös oldalszámú kétkormányos ki
képző vadászgép volt az egyes számú jelölt a kirepülésre. 
Tartaléknak előkészítették a 26-os oldalszámú kétkor
mányos oktatógépet is.

Ezúttal is -  immár harmadszor -  Vári Gyula repülő őr
nagy a 2. „Dongó” Harcászati Repülőszázad repülőgép-ve
zetője, a MiG-29-es típus bemutató pilótája, és a kiképzés 
alatt álló Kovács Péter repülő százados repült Angliába. 
Vári őrnagy több héten keresztül együtt gyakorolt vele a 
versenyre. Közvetlen a gépbe szállás előtt, Pintér Sándor 
repülő ezredes, ezredparancsnok a hosszú manőverre és 
a verseny fontosságára hívta fel a két pilóta figyelmét. A 
gépátvételt követően a repülőgép-vezetők reggel nyolc 
órakor elfoglalták helyeiket a repülőgép kabinjaiban. Az 
első ülésbe Vári őrnagy, míg a hátsóba Kovács százados 
ült be. Vári Gyula behelyezte a műszerfalba a GPS műhol
das navigációs készülék dobozát, mely rendben üzemelt. 
A repülőgép teljes üzemanyag-készlettel (5820 liter) 
kezdte meg a feladat végrehajtását. A hajtóművek indítása 
után a műszerek mutatták, hogy a berendezések rendben 
működnek, a hajtóművek kifogástalanul üzemelnek. Az el
lenőrzés befejezése után a vadászgép méltóságteljesen 
ráfordult a gurulóra, majd a felszállópálya végére. Termé
szetesen mindenki integetett az 1998-ban „Év pilótája” cí
met szerzett Vári Gyulának, illetve társának. A startenge
dély megkapása után a hajtóművek feldübörögtek és 08 
óra 3o perckor a repülőgép felszállt a betonról. Ezt követő
en a vadászgép lassú emelkedésbe kezdett, majd enyhe 
jobb fordulóval nyugatnak vette az irányt. Később 1200 m 
magasra emelkedett s abban a légtérben tette meg a 
hosszú utat. Ezúttal is leszálltak útközben Németország
ban, a laage-i légi támaszponton üzemanyag-felvétel cél
jából, illetve a vadászgép ismételt feladatra való felkészí
tése miatt, amit az utána települt repülőműszaki állomány 
hajtott végre. A vadászpilóták a délutáni órákban a 
hosszú repülőút végén szálltak le a verseny színhelyére.

A világ legnagyobb repülőshow-ján a jelentősebb repülő
kötelékek közül az alábbiak mutatkoztak be Fairfordban: 
RAF (Angol Királyi Légierő) Red Arrows (Vörös Nyilak) ki
lenc gépes Hawk típusú köteléke, a spanyol Team Aguila 
(Sas Csapat) Casa-101 típusú köteléke, az amerikai Blue 
Eagles (Kék Sasok) öt géppel, a Royal Jordanian (Jordán 
Sólymok) négy db Extra-300 típusú repülőgéppel, az olasz 
Frecce Tricolori tíz MB-339 típusú géppel, de sikeresen 
szerepeltek a lengyelek a PLZ-130 típusú, négy gépből 
álló kötelékkel, illetve a szlovákok az L-39 Albatrosz tí
pusú, hét repülőgépből álló csapattal.

A teljesség igénye nélkül felsorolom, hogy mely orszá
gok szerepeltek -  többek között -  a nagyszabású repülő
bemutatón különböző légi attrakcióval.

Anglia: К-21 Gider, Tornado F-3, Canberra T-4-39, 
5 db Jaguár, C-130, Puma, Hawk, Spitfire, Hurricane, Lan- 
cester, Dakota.

Németország: Phantom F-4F, Bo-105.
Dán Királyi Légierő: 2 db F-16.
Holland Királyi Légierő: Apache, KDC-10, Bo-105.
Norvég Királyi Légierő: 2 db F-16.
Szlovákia: 8 db Albatrosz L-39, MiG-29.
Spanyol Királyság: Tornadó F-3, Chinook 4 db, Hu-21, 

Harrier, Jaguár, Hawk.
Amerikai Egyesült Államok: Harrier, Jaguár, Hawk, 4 db 

Chinook, B-2, F-117, A,B-1B, С-17, C-130H, B-52.
Belgium: Alpha Jet.

Franciaország: Mirage-2000, 3 db Jaguar, F-8 P Crusa
der.

Svédország: Jas-37 Viggen.
Svájc: F/A-18 Hornet.
Ukrán Légierő: Szu-27.
Magyar Légierő: MiG-29 HB
Olaszország: G-222.

A statikus bemutatón szerepeltek -  többek között -  az 
alábbi repülőgépek, illetve helikopterek: Nimrod, Fal- 
con-10, Gazelle, Pilatus, C-160 Transall, Tornado 
(Recce), Boeing-707, UH-1D, UH-1H, Dornier Do-228, 
Atlantic, CH-53, Challenger-604, F-16 AB, Fokker-60, 
Bo-105, A-124, An-26, P-3C Orion, F-4, C-141C, Pila
tus, FC-9, Mirage III., IL-76, KC-135R, C-141B.

Az időjárás nem különösebben zavarta a The Royal In
ternational Air Tattoo 1999 (Nemezetközi Katonai Légipa
rádé) rendezvényeit, így minden a program szerint alakult. 
Július 23-án pénteken Vári Gyula őrnagy a helyszínen vég
rehajtott egy felszállást, így megcsinálta a főpróbát. A légi- 
show mindkét napja a brit C-730-asból kiugró tizenkét fő 
ejtőernyős bemutatójával kezdődött. Ezzel kezdetét vette a 
nagyszabású légi parádé. Elsőként szombaton tíz óra kettő 
perckor Vári Gyula őrnagy és társa, Kovács Péter száza
dos emelkedett a levegőbe és nagyon szépen kivitelezett, 
látványos műrepülő-programmal mutatkoztak be. A közön
ség egyértelmű elismerése jelezte, hogy nagyon jól sikerült 
a bemutató repülésük.

Másnap, július 25-én vasárnap a magyarok ismét első
nek kezdhették a produkciót. Kilenc óra 46 perckor szálltak 
fel s a programjukkal ismét elkápráztatták a nagyérdeműt 
és a zsűrit. A szemet gyönyörködtető, művészien kivitele
zett műrepülés egyértelműen kivívta a repülőszakemberek

1. ábra: Vári őrnagy a 25-ös oldalszámú gép első
kabinjában

2000/1 HADITECHNIKA 31



és a közönség elismerését. A szakzsűri döntése rendkívül 
kedvező volt a magyar pilóták számára, Vári Gyula elsöprő 
sikerét méltányolták. Az 1998-ban elnyert „Közönség Díjat” 
1999-ben ismét elhódította Vári őrnagy, de e mellé még el
nyerte a „Jet-Solo kategória vándordíját” is. A magyarok e 
fényes győzelmükkel maguk mögé utasították a több hábo
rút is megjárt nagyhatalmak vadászpilótáit, olyanokat is, 
akik sokkal többet gyakorolhattak, mint Vári Gyuláék. A 
magyar őrnagy ismét világbajnoki színvonalon repült, me
gérdemelten hódította el az értékes trófeákat. A nagyszerű 
győzelemnek külön értéket és jelentőséget ad az a tény, 
hogy Vári Gyula személyében először kapta meg két egy
mást követő esztendőben vadászpilóta ezt a győzelmi dí
jat. Az is egyedülálló, hogy valaki egyszerre két díjat is ki
érdemelt. Az eredményhirdetés után nagy volt az öröm és 
ünneplés a magyar táborban. Addig a merészebbek is 
csak álmukban gondolhattak ilyen szép sikerre, ilyen szép 
eredményre.

S mindezek után elkövetkezett a készülődés, csomago
lás, rakodás, majd a búcsúzkodás ideje. Július 26-án kora 
reggel a repülőműszakiak megkezdték a vadász-, illetve a 
szállítógép előkészítését a hazatelepülésre, és az anya
gok, eszközök bemálházását végrehajtották. A szükséges 
startengedélyek birtokában a gépek elhagyták a magyarok
nak oly sok dicsőséget adó fairfordi légibázist. A gépek a 
visszaúton is érintették a laage-i katonai légibázist. Üzem
anyaggal való feltöltés és ismételt előkészítés után délután 
16 óra 35 perckor fogott betont a hazai bázison. Az „elhíre- 
sült” pilótákat Pintér ezredes, repülőtérparancsnok fogadta, 
majd szívből gratulált nekik a nagyszerű győzelmekhez. A 
fogadás természetesen a sajtó és a TV jelenlévőben tör
tént. A kiszállást követően Vári őrnagy válaszolt a média és 
az érdeklődők kérdéseire.

-  Riválisai milyen típusú géppel repültek a világverse
nyen?

-  Az én kategóriámban szerepeltek a jól ismert világhírű 
típusok, úgymint a Harrier, F-16, F/A-18 Hornet, Tornado, 
Mirage-2000, Szu-27, Jas-37 Viggen, MiG-29 -  kezdte a 
beszélgetést Vári Gyula őrnagy.

-  A felkészülés során mennyit tudott gyakorolni?
-  Elég sokat. Én már 1997. január óta folyamatosan tré

ningben vagyok. Ha a szolgálati elfoglaltságom engedi s az 
időjárás is kedvező, akkor mindig végrehajtok egy-két gya
korlást. 1999-ben a versenyig 48 órát töltöttem a levegő
ben.

-  Jövőre újra megpróbálja?
-  Majd meglátjuk... az még távoli.
-  A tavalyi riválisok közül sokan voltak ott a repülőna

pon?

2. ábra: Az An-26-os szállítógéppel utazók, középen Tállá 
István vőrgy. és felesége________________________

4. ábra: Vári őrgy. az egyéni győztes díjával

-  Szinte mindenki ott volt, fűtötte őket a visszavágás 
vágya.

-  Kérem, mondja el olvasóinknak az ön által összeállí
tott, felépített műrepülő-programot.

-  A program végrehajtása kilenc perc ötvenöt másodper
cet vesz igénybe. Teljesen egyéni, én állítottam össze, ter
mészetesen figyelembe vettem az előző évek tapasztala
tait is. Nagyon sok új elem nincs a programban. A program 
a következő: kigurulás, felszállás, kifordulás, majd háton 
repülés, visszafordulás és újra háton repülés.

Ezt követően intenzív emelkedés, kétszer kilencven fok
kal elforgatott bukfenc, melynek lemenő ágából egy negye
delt fáklyaforduló kifelé orsókkal. Ezek után minden 
egyes forduló a háton kivéve, minimál sebesség, a 
Cobra-manőver, majd a Cobra után kifordulás jobbra teljes 
fáklyával, újra kifelé egy jobbra kezdett orsó balra fordítva. 
Minden egyes orsóból amerre kezdjük ellenkezőleg fordu
lunk belőle. Háton repülés, háton orsó, orsóból indított bal 
teljes fáklyaforduló, utána ez háton kivéve, majd minimális 
sebességen való repülés, ezt követően az egyik leglátvá
nyosabb elem, a Tál Slide (harangmanőver) következik, a 
lefelé ágban ismét egy orsó, ezután a kiforgatva nyitott fu
tóval háton repülés. Háton nyitott futóval orsó, háton meg
fogva, utána kifordulás, pálya közepére egy Touch and Go 
(átstartolás), amely a pálya közepét érinti, ebből jön az 
úgynevezett kis sebességes futós orsó, melyből egy jobb 
emelkedő ferdebukfencet kezdünk, amely a repülőgép mi- 
nimálsebességéből gyorsul majdnem 900 km/h-ig, végig 
orsózva. Hat vagy hét orsó van benne, ebből egy a pályára 
visszatörténő fordulás, ez egy kilenc G-s forduló. A fordu-

32 HADITECHNIKA 2000/1



lók majdnem mindegyike nyolc-kilenc G.
Ebből kezdődik egy negyedelt orsó, majd bal késrepülés, 

háton repülés, jobb késrepülés, vissza háton repülés, föl
felé emelkedő 80 fokos ugrásba fölfelé két orsó, majd ez 
lehúzva a pálya közepére, lefelé három orsó, melyből egy 
180 fokos elfordulással jön a következő Tál Slide (harang), 
amiből lefelé megint egy orsó, utána háton repülve, billeg- 
tetéssel köszönünk el a közönségtől és szűk körön beso
rolás, majd leszállás következik.

-  Mennyiben más ez a produkció, mint az előző évi?
-  Gyakorlatilag az egész mutatvány a régi műrepülő 

programra épült, nincs benne új elem kimondottan. A repü
lés dinamizmusa és az elemek nehézsége változott. Ezál
tal a műrepülés sokkal látványosabb és a szemnek tet
szetősebb lett, a repülés közben a gép állandóan változ
tatja a helyét, állandóan mozgásban (manőver, fordulás) 
van. Vízszintesen, „talpon” talán nem is repül, ezért nagyon 
látványos a program -  fejezte be nyilatkozatát Vári Gyula 
őrnagy.

A repülőműszakiakat és a kiszolgálókat szállító repülő
gép csak a késő éjszakai órában landolt a kecskeméti ka
tonai repülőtéren. Az Ancsa 23 óra 03 perckor érte el a be
tont. Az állomány mozgásán alig lehetett észrevenni a 
hosszú út fáradalmait. Mindenkinek sok-sok mondanivalója 
volt a kiszállás után.

Arra kértem Tállá István vezérőrnagy urat, hogy röviden 
mondja el a tapasztalatait. A tábornok készségesen vála
szolt kérdésemre.

-  Hogyan értékeli Vári őrnagy bravúrját?
-  Vári Gyula azt hajtotta végre, amire évekig készült. 

Most már negyedik éve ő a MiG-29-esek bemutató piló
tája. Minden évben csiszol valamit a programon és most 
már egyre szebb, látványosabb műrepüléssel szórakoz
tatta a szakembereket és a közönséget. Nagyon precízen, 
nagyon fegyelmezetten hajtotta végre a műrepülését s kü
lön élmény volt mindenki számára amit ő bemutatott. A re
pülésbiztonsági szakemberek szerint is mindig pontosan 
betartotta a biztonsági rendszabályokat, amelyek ilyenkor 
szükségesek. Ez is sokat jelent az értékelésnél.

-  A nemzetközi repülőbemutatón kijött az, hogy látvá
nyos azt, amit Vári őrnagy produkált a bemutató során?

-  Természetesen! A látvány az magáért beszélt. Vári 
Gyula bemutatói során a közönség tapsolt, hurráztak, ová
ciójuk egyértelműen kifejezte érzéseiket. Tényleg tetszett 
neki a magyar pilóta káprázatos mutatványa.

8. ábra: Az An-26-os gép személyzete balról-jobbra: Tamási 
Ákos szds., Szanyi Ferenc szds., Szelke Tibor őrgy., 
Nagy Attila szds., Szántó Gábor szds., Nagy József alez.

-  Tábornok úr! Emeljen ki egy-egy típust azok közül, 
amelyek a levegőben önt megfogták.

-  Az egyértelmű, hogy a keleti gépek közül Vári őrnagy 
vezette MiG-29-es tetszett a legjobban, nemcsak nekem, 
hanem szinte mindenkinek. Kovács Péter százados is re
mekül segítette Vári Gyulát. De a kint lévő műszaki és biz
tosító állomány is derekasan helytállt. Nagyon jó volt most 
magyarnak lenni Fairfordban. Valóban kiválóan dolgozott a 
csapat.

A nyugatiak közül különösen tetszett a B-2-es szuper
bombázó. Ez Európában nemigen szerepelt még légi be
mutatókon. Én magam már láttam amerikában a Nellis lé
gibázison egy repülőbemutatón. Ez tényleg egy különleges 
élményt jelentett. Nagyon szép bemutatót repült a francia 
Mirage-2000. Fantasztikusan magas színvonalon mutatta 
be, hogy mire képes a típus. Természetesen a magyar
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MiG-29-est, illetve a Magyar Légierő ászát ő sem tudta 
megelőzni, ugyanis azt a színvonalat nem érte el. A köte
lékek közül a Frecce Tricolori tízgépes olasz műrepülő cso
portosítás tetszett a legjobban. Nagyszerűen repültek, mint 
mindig.

-  Kérem, beszéljen valamit a repülőnapról is.
-  A rendezvény óriási volt, mind méretében, mint a részt

vevők számában. Csaknem ötszáz repülőgép volt a bemu
tatón s ebből mintegy 190 repült is. A közönség is nagy 
volt. Ugyanakkor ez jelentős társadalmi rendezvénynek is 
minősül Angliában. En igazából nem a repülőnapra men
tem ki, hanem a NATO Légierő Vezérkar főnöki konferen
ciáján vettem részt, amely konferencia lezárta a szövetsé
ges erők koszovói hadműveletét egy rövid előzetes értéke
léssel. Mind felderítési, mind csapásmérés szempontjából. 
Meghatározták az új stratégiai irányelveket a NATO légie
rejéről. Arról van szó, hogy ezekből tanulni, okulni kell, me
lyek voltak azok a hibák, tanulságok, amelyek egy követ
kező konfrontációban megelőzhetőek.

A repülőnap önmagában rendkívül látványos, rendkívül 
szervezett volt. És szerintem nagyon jó tapasztalatokat 
szereztem jómagam is és a csapat is, mely biztosította Vári 
Gyuláék rendkívül magas színvonalú szereplését, dupla 
győzelmét. A tapasztalatokat jól fel tudjuk majd használni 
a millenniumi év május 20-21-ei Kecskeméten megrende
zésre kerülő nemzetközi repülőbemutatón és haditechnikai 
kiállításon. Az olasz és a francia légierő vezérkarfőnöktől 
kértem, hogy küldjék el 2000-ben a Frecce Tricolori, illetve 
a Patroulle de France világhírű műrepülőbemutató-kötelé- 
ket. Ha ezek a kötelékek eljönnek Magyarországra, azzal 
jelentősen emelik rendezvényünk színvonalát -  fejezte be 
nyilatkozatát Tállá tábornok.

Ezután megkértem Lázár József okleveles mérnök alez
redest, az alakulat haditechnikai főnökét, a logisztikai főnök 
helyettesét, hogy ő is mondja el tapasztalatait.

-  A kiszolgálás szervezése, véleményem szerint, nem 
volt olyan magas színvonalú mint az előző évben. De a sz
lovákokkal és az ukránokkal közösen a felmerült problémá
kat megoldottuk.

- A  MiG-29-esnek volt-e valamilyen meghibásodása?
-  A repülőgéppel nem volt az égvilágon semmi gond. A 

ki- és a hazarepülés, valamint az ottani három felszállás-lé
gi bemutató során is minden rendben volt. Megfelelő 
mennyiségű tartalék alkatrészt vittünk ki. De szerencsére 
ahhoz sem kellett hozzányúlni.

-  Technikai szempontból mi tetszett odakint?
-  Az egyen- és váltóáramú áramforrások alkalmazásá

nak lehetősége, amit a biztosítások során adtak nekünk. A 
műszaki mentőerők szervezése és azok gyors, hatékony 
alkalmazása, illetve a környezetvédelem színvonala, a ká
ros anyagok mentesítése.

-  Milyen más észrevétele volt még?
-  Egyedül a magyar repülőműszaki állomány használja 

a hadi ruházatát egyben szerelőruhaként is. Minden nem
zet megkülönbözteti a szerelőmunkához szükséges öltöze
tet a hadi öltözettől -  fejezte be a beszélgetést Lázár alez
redes.

Összegzésként leírom: a MiG-29-es típusú elfogó va
dászrepülőgép szerkezeti kialakítása kapcsán kiválóan al
kalmas műrepülések végrehajtására is. Aerodinamikai jel
lemzői mindezt lehetővé teszik. A két hajtóműve révén a 
repülőgépnek tolóerő-feleslege van, biztonságosan lehet 
vele közepes és kis magasságon is repülni. S ha ez a cso
dálatos és biztonságos repülőgép olyan kiváló repülési 
technikai tulajdonságokkal rendelkező pilótával karcolja az

eget, mint Vári Gyula őrnagy, akkor aligha lehet elvitatni 
tőle a győzelmet.

Vári őrnagy magabiztosan uralja a repülőgépet, kivételes 
egyéni tehetséggel párosul a szakmai tudása és repülési 
jártassága. A vadászrepülőgépből képes kihozni mindazt, 
ami aerodinamikailag, repüléstechnikailag benne van. Ő bí
zik a repülőgépben, s vallja, hogy ez az egyik legjobb re
pülőeszköz a világon a saját kategóriájában. Azt szokta 
mondani röviden a gépről, hogy „jó vele repülni”. Kellő 
összhang alakult ki a pilóta és a repülőgép között. A pilótá
nak a tehetsége mellett óriási a szorgalma és az akarat
ereje. Mindezeket bizonyítja a dupla győzelem és a másik 
trófea elhódítása is. Az ilyen, bizonyított őstehetséget, a 
magas szintű repüléstechnikai tudást a szakzsűri képes fel
ismerni és kellően díjazni. Véleményem szerint Vári Gyu
lában van még egy-két díj. Bravúrjaival és csodálatos égi 
kűrjeivel meghódította a repülést szerető közönséget és a 
szigorú zsűrit egyaránt.

A 25-ös oldalszámú repülőgép mechanikusa Bodnár 
György főtörzsőrmester volt, aki a gépet minden feladatra 
kiválóan készítette fel. Neki és a műszaki állománynak kö
szönhető, hogy egyetlen meghibásodás sem fordult elő a 
kinti üzemeltetés során.

Vári Gyula őrnagy úr a rendelkezésemre bocsátotta a dí
jakat. Módomban állt fotózni s leírni a rávésett szövegeket, 
ezt itt most közreadom.

A Közönségdíj előoldalán olvasható angolul:
„As the crow flies trophy in memory of air marshal sir De

nis Crowley-Milling. Founder Chirman and vice patron of 
The Royal International Air Tattoo.” Magyarul: Denis Crow
ley-Milling repülő marsall úr emlékére a Fairfordi Nemzet
közi Légi Bemutató főtámogatója.

A szobor jobb oldalán van bevésve:
1997. CAPT. PONSOT FAF „PONPO"
1998. CAPT. VÁRI HU AF „COCA”
Természetesen Vári őrnagy nevét idővel majd felvésik

az 1999. évszámnál is.
Az egyéni bemutató pilóták fődíjának elején ott díszeleg 

bevésve angolul:
„SOLO JET AEROBATIC COMPETITION WINNERS”
Alatta pedig az alapítása óta díjazottak nevei szerepel

nek az évszámmal:

1976. FLT. LTD. D. WEBB. RAF.
1977. FLT. LT. DJ FITZSIMMONS RAF
1979. OLT ERIK WOLF. A.A.F.
1981. CAPT. FONS. HEMMELDER R. N. LAF.
1983. FLT. LT. M. L. THOMPSON RAF.
1985. MÁJ. E„ NEDEK GAARD USAF.
1987. FLT. LT. WPW. BROWN. RAF.
1989. FLT. LT. S. C. MEADE RAF.
1991. SON LDR IA MACDONALD RAF.
1992. CDT. AVI DANY PAJEUR BAF.
1993. CAPT. LANG DOC FAF.
1994. CAPT. I. AXELSSON SAF.
1995. MAJ:I:HULEK. SKAF.
1996. COLONEL N KOVAL UAF.
1997. CAPT. PONSOT FAF. PONPON.
1998. LT COL. I. HULEK SKAF.

A díj elejére majd felvésik Vári őrnagy nevét is. A hátol
dalán angolul olvasható: „Superkings Trophy Prevented By 
Impericel Tobacco Limited”. Magyarra fordítva: A Birodalmi 
Dohány Egyesület ajándéka.

A fotókat a szerző készítette.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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Román és bolgár MiG-29-es repülőgépek karbantartását segíti a MAPS, 
a Daimler Chrysler Aerospace (DASA) leányvállalata

Négy darab román MiG-29-es vadászgépre vonatkozó ter
méktámogatási egyezmény aláírásával a MAPS (MiG Air
craft Product Support GmbH) nevű német-román vegyes
vállalatnak sikerült betörnie a közép- és délkelet-európai pi
acra. Ezt jelentette be hétfőn a konzorcium német részt
vevője, a müncheni székhelyű Daimler Chrysler Aerospace 
AG (DASA). Az Aerostar nevű román partnervállalattal kö
tött megállapodásuk célja, hogy a legkorszerűbb tesztelési 
és karbantartási eljárásokat bevezetve három évre növel
jék a román légierő repülőgépeinek nagyjavítási periódu
sát.

December 2-án a DASA Military Aircraft Division a 
MAPS megbízásából együttműködési megállapodást kötött 
a TEREM SHC-val -  a legnagyobb bolgár hadiipari rész
vénytársaság -  arról, hogy közösen tesznek ajánlatot a 
bolgár légierő MiG-29-es flottája élettartamának növelé
sére és modernizálására. Az erről szóló dokumentumot -  
amely támaszkodik a bolgár és a német védelmi miniszte
rek 1999 júniusa óta hatályos katonai és gazdasági 
együttműködési megállapodására -  Szófiában, a bolgár 
honvédelmi minisztériumban Piámén Radonov miniszter- 
helyettes jelenlétében írták alá.

A NATO, valamint az EU-tagságra pályázó Románia és 
Bulgária orosz gyártmányú repülőgépeinél jól hasznosít
ható a MAPS-nál felhalmozódott hatalmas ismeretanyag. 
Ezt a céget 1993-ban a német légierőnél szolgálatot telje
sítő 24 darab MiG-29-es repülőgép karbantartására alapí
tották. A MAPS 50 százalékát a DASA birtokolja, másik két 
tulajdonosa pedig két orosz vállalat (a VPK MAPO és az 
FGUP Rosvooruzhenie) 34, illetve 26 százalékkal. E cégek 
üzleti célkitűzése eredetileg az volt, hogy széles körű lo
gisztikai fejlesztések és a NATO-szabványok alapján vég
rehajtott tökéletesítések révén a Luftwaffe átvehesse az 
egykori keletnémet légierőtől örökölt repülőgépeket. Vállal
kozásuk sikerét bizonyította, hogy hat német MiG-29-es 
repülőgép vett részt az atlanti szövetség egyik legnagyobb 
szabású taktikai légigyakorlatán, melyet 1999 őszén ren
deztek az egyesült államokbeli Nevada államban.

1999 júniusában a MAPS tulajdonosai írásos megállapo
dást kötöttek, hogy erősítik az együttműködést a MiG-29- 
es gépeket üzemeltető közép- és délkelet-európai államok
kal, s így közösen modernizálják ezeket a repülőgépeket, 
s nyújtanak hozzájuk logisztikai szolgáltatásokat. E tevé
kenységbe az érdekelt országok repülőgépiparát is bevon
ják majd, éppúgy, mint most a román Aerostar céget. A 
MAPS és partnereinek piaci kilátásai rendkívül ígéretesnek 
tűnnek, mivel a MiG-29-esek modernizálására és fenntar
tására jelentős igény mutatkozik -  nemcsak Romániában, 
Bulgáriában, valamint a Szlovák Köztársaságban, hanem 
a NATO két új tagállamában, Magyarországon és Lengyel- 
országban is.

DASA Military Aircraft

1. ábra: A német MÍG-29A az üzemcsarnokban (DASA)

2. ábra: A felújított 29703 sz. gép (DASA)

__^ A
3. ábra: A nagyjavított gépek berepülése (DASA)
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Hordozó
rakéta

sorszáma

Az indított űrobjektum Eredmény Indítás
időpontja

Űrközpont

1 Echo 1 К 1960. máj. 13. ETR
2 Echo 1A S 1960. aug. 12. ETR
3 TIROS II S 1960. nov. 23 ETR
4 Explorer X (P-14) S 1961. márc. 25. ETR
5 TIROS III S 1961. júli. 21. ETR
6 Explorer XII (S-C) S 1961. aug. 16. ETR
7 TIROS IV s 1962. febr. 8. ETR
8 OSO A s 1962. márc. 7. ETR
9 Ariel (UK) s 1962. ápr. 26. ETR

10 TIROS V s 1962. jún. 19. ETR
11 Telstar I S 1962. iúl. 10. ETR
12 TIROS VI s 1962. szept. 18 ETR
13 Explorer XIV (S-3A) s 1962. okt. 2. ETR
14 Explorer XV (S-3B) s 1962. okt. 27. ETR
15 Relay I s 1962. dec. 13. ETR
16 Syncom I s 1963. febr. 13. ETR
17 Explorer XVII s 1963. ápr. 2. ETR
18 Telstar II s 1963. máj. 7. ETR
19 TIROS VII s 1963. jún. 19. ETR
20 Syncom II s 1963. iúl. 26. ETR
21 Explorer XVIII (IMP-A) s 1963. nov. 26. ETR
22 TIROS VIII s 1963. dec. 21. ETR
23 Relay II s 1964. jan.21. ETR
24 Beacon Explorer (S-66) к 1964. márc. 19. ETR
25 Syncom III s 1964. aug. 19. ETR
26 Explorer XXI (IMP-B) s 1964. okt. 3. ETR
27 Explorer XXVI (Energetic 

Particles Explorer-D)
s 1964. dec. 21. ETR

28 TIROS IX s 1965. jún. 22. ETR
29 OSO В s 1965. febr. 3. ETR
30 COMSAT (Early Bird) s 1965. ápr. 6. ETR
31 Explorer XXVIII (IMP-C) s 1965. máj. 25. ETR
32 TIROS X s 1965. júl. 1. ETR
33 OSO-C к 1965. aug. 25. ETR
34 Explorer XXIX (GOES A) s 1965. nov. 6. ETR
35 Pioneer A (Solar Orbit) s 1965. dec. 16. ETR
36 ESSA I (TIROS-3) s 1966. febr. 3 ETR
37 ESSAII (TIROS OT-2) s 1966. febr. 28. ETR
38 Explorer XXXII (Atmosphere 

Explorer-B)
s 1966. máj. 25. ETR

39 Explorer XXXIII (AIMP-D) s 1966. iúl. 1. ETR
40 Pioneer В (Solar Orbit) s 1966. aug. 17. ETR
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Az indított űrobjektum Eredmény Indítás
időpontja

Űrközpont

41 ESSA (TOS-A) S 1966. okt. 2. WTR
42 Intelsat II, F-1 S 1966. okt. 26. ETR
43 Biosatellite I (BIOS-A) Is - 1966. dec. 14. ETR
44 Intelsat II, F-2 (Pacific) s 1967. jan. 11. ETR
45 ESSA IV (TOS-B) s 1967. jan. 26. Wtr
46 OSOE1 s 1967. márc. 8. ETR
47 Intelsat ll-C, F-3 (Atlantic) s 1967. márc. 22. ETR
48 ESSA V (TOS-C) s 1967. ápr. 20. WTR
49 Explorer XXXIV (IMP-F) s 1967. máj. 24. WTR
50 Explorer XXXV (AIMP-E Lunar 

Orbit)
s 1969. júl. 19. ETR

51 Biosatellite (BIOS В) s 1967. szept. 7. ETR
52 Intelsat ll-D, F-4 (Pacific) s 1967. szept. 27. ETR
53 OSOD s 1967. okt. 18. ETR
54 ESSA VI (TOS-D) s 1967. nov. 10. WTR
55 Pioneer C (Solar Orbit) and 

TTS-1 (a kisérő műholdat 
Földkörüli pályára helyezte)

s 1967. dec. 13. ETR

56 Explorer XXXVI (GOES-B) s 1968. jan. 11. WTR
57 Explorer XXXVII (RAE-A) s 1968. júl. 4. WTR
58 ESSA VII (TOS-E) s 1968. aug. 16. WTR
59 Intelsat lll-A к 1968. szept. 18. ETR .
60 Pioneer D (Solar Orbit) and 

TETRS-2U
s 1968. nov. 8. ETR

61 HEOS A s 1968. dec. 5 ETR
62 ESSA VII (TOS-F) s 1968. dec. 15 WTR
63 Intelsat ll-C (Atlantic) s 1968. dec. 18. ETR
64 OSO-F s 1969. jan. 22. ETR
65 ISIS-A s 1969. jan. 29. WTR
66 Intelsat lll-B (Pacific) s 1969. febr. 5. ETR
67 ESSA IX (TOS-G) s 1969. febr. 26. ETR
68 Intelsat lll-D (Pacific) s 1969. máj. 21. ETR
69 Explorer 41 (IMP-G) s 1969. jún. 21. WTR
70 Biosatellite (BIOS D) s 1969. jún. 29. ETR
71 Intelsat lll-E к 1969. júl. 26. ETR
72 OSO-G és РАС s 1969. aug. 9 ETR
73 Pioneer-E és TETRS-3 к 1969. aug. 27 ETR
74 Skynet A (IDCSP/A) s 1969. nov. 22. ETR
75 Intelsat lll-F (Atlantic) s 1970. jan. 4. ETR
76 TIROS-M és OSCAR-5 s 1970. jan. 23. WTR
77 NATO-A s 1970. márc. 20. ETR
78 Intelsat lll-G (Atlantic) s 1970. ápr. 22. ETR
79 Intelsat lll-H (Pacific) s 1970. júl. 23. ETR
80 Skynet В (IDCSP/A-B) s 1970. aug. 19. ETR
81 NOAA-1 (ITOS-A) s 1970. dec. 11. WTR
82 NATO В s 1971. febr. 3. ETR
83 Explorer 43 (IMP-1) s 1971. márc. 13. ETR
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időpontja

Űrközpont

84 ISIS-B S 1971. márc. 31. WTR
85 OSO-H és TETRS-4 S 1971. szept. 29. ETR
86 ITOS-B К 1971. okt. 21. WTR
87 HEOS-A2 (ESRO) S 1972. jan. 31. WTR
88 TD-1 (ESRO) S 1972. márc. 11. WTR
89 ERTS-A S 1972. júl. 23. WTR
90 IMP-H S 1972. szept. 22. ETR
91 ITOS-D és OSCAR-6 S 1972. okt. 15. WTR
92 ANIK-A1 (TELESAT-A) S 1972. nov. 10. ETR
93 Nimbus-E S 1972. dec. 10. WTR
94 ANIK-A2 (TELESAT-B) S 1973. ápr. 20. ETR
95 RAE-B S 1973. jún. 10. ETR
96 ITOS-E К 1973. júl. 16. WTR
97 IMP-J s 1973. okt. 26. ETR
98 ITOS-F s 1973. nov. 6. WTR
99 AE-C s 1973. dec. 15. ETR

100 Skynet ll-A к 1974. jan. 18. ETR
101 Westar-A s 1974. ápr. 13. ETR
102 SMS-A s 1974. máj.17. ETR
103 Westar-B s 1974. okt. 10. ETR
104 ITOS, OSCAR-7 és Intasat s 1974. nov. 15. WTR
105 Skynet IIB s 1974. nov. 22. ETR
106 Symphonie-A s 1974. dec. 18. ETR
107 ERTS-B (Landsat II) s 1975. jan. 22. WTR
108 SMS-B s 1975. febr. 6. ETR
109 GOES-C s 1975. ápr. 9. WTR
110 ANIK-A3 (TELESAT-C) s 1975. máj. 7. ETR
111 Nimbus-F s 1975. jún. 12. WTR
112 OSO-I s 1975. jún. 21. ETR
113 COS-B s 1975. aug. 8. WTR
114 Symphonie-B s 1975. aug. 26. ETR
115 AE-D s 1975. okt. 6. WTR
116 GOES-A s 1975. okt. 16. ETR
117 AE-E s 1975. nov. 19. ETR
118 RCA Satcom-A s 1975. dec. 12. ETR
119 CTS s 1976. jan. 17. ETR
120 Marisat-A s 1976. febr. 19. ETR
121 RCA Satcom-B s 1976. márc. 26. ETR
122 NATO lll-A s 1976. ápr. 22. ETR
123 Lageos s 1976. máj. 4. WTR
124 Marisat-B s 1976. jún. 10. ETR
125 Palapa-A s 1976. júl.8. ETR
126 ITOS E-2 s 1976. júl. 29. WTR
127 Marisat-C s 1976. okt. 4. ETR
128 NATO lll-B s 1977. jan. 28. ETR
129 Palapa-B s 1977. márc. 10. ETR
130 ESRO-GOES к 1977. ápr. 20. ETR
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Az indított űrobjektum Eredmény Indítás
időpontja

Űrközpont

131 GOES-B S 1977. jún. 16. ETR
132 GMS S 1977. júl. 14. ETR
133 SIRIO S 1977. aug. 25. ETR
134 OTS К 1977. szept. 13. ETR
135 ISEEA/B S 1977. okt. 22. ETR
136 Meteosat S 1977. nov. 22. ETR
137 CS S 1977. dec. 14. ETR
138 IUE S 1978. jan. 16. ETR
139 Landsat-C, OSCAR-8 és PIX-A S 1978. márc. 5. WTR
140 BSE S 1978. ápr. 7. ETR
141 OTS-2 S 1978. máj. 11. ETR
142 GOES-C S 1Ö78. jún. 16. ETR
143 GEOS-2 (ESRO) S 1978. júl. 14. ETR
144 ISEE-C S 1978. aug. 12. ETR
145 Nimbus G és Cameo S 1978. okt. 24. WTR
146 NATO-IIIC S 1978. nov. 18. ETR
147 Telesat-D (ANIK-B) S 1978. dec. 15. ETR
148 Scatha S 1979. jan. 30. ETR
149 Westar-C S 1979. aug. 9. ETR
150 RCA-C S 1979. dec.6. ETR
151 SMM (Solar Max Mission) S 1980. febr. 14. ETR
152 GOES-D S 1980. szept. 9. ETR
153 SBS-A (PAM-1 st) S 1980. nov. 15. ETR
154 GOES-E S 1981. máj. 22. ETR
155 Dynamics Explorer DE-A/B S 1981. aug. 3. WTR
156 SBS-B S 1981. szept. 24. ETR
157 SME és Uosat S 1981. okt. 6. WTR
158 RCA-D S 1981. nov. 19. ETR
159 RCA-C S 1982. jan. 15. ETR
160 Westar-IV s 1982. febr. 25. ETR
161 InsaMA s 1982. ápr. 10. ETR
162 Westar-V s 1982. jún. 8. ETR
163 Landsat-D s 1982. júl. 16. WTR
164 ANIK-D1 (TELESAT-F) s 1982. aug. 26. ETR
165 RCA-E s 1982. okt. 27. ETR
166 IRAS és PIX-B s 1983. jan. 25. WTR
167 RCA-F s 1983. ápr. 11. ETR
168 GOES-F s 1983. ápr. 28. ETR
169 EXOSAT s 1983. máj. 26. WTR
170 Galaxy-A s 1983. jún. 28. ETR
171 T eistar-3A s 1983. júl. 28. ETR
172 Satcom-IIR (RCA-G) s 1983. szept. 8. ETR
173 Galaxy-B s 1983. szept. 22. ETR
174 Lansat-D és Uosat s 1984. márc. 1. WTR
175 AM PTE s 1984. aug. 16. ETR
176 Galaxy-C s 1984. szept. 21. ETR
177 NATO-HID s 1984. nov. 13. ETR
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időpontja

Űrközpont

178 GOES-G К 1986. máj. 3. ETR
179 GOES-H S 1987. febr. 26. ETR
180 SDI (DM-43) S 1986. szept. 5. ETR
181 SDI (Thrusted Vector) S 1988. febr. 8. ETR
182. Pa!apa-B2P S 1987. márc. 20. ETR
183 SDI Delta Star S 1989. márc. 24. ETR
184 NAVSTAR 11-1 S 1989. febr. 14. ETR
185 NAVSTAR II-2 (GPS) S 1989. jún. 10. ETR
186 NAVSTAR II-3 GPS S 1989. aug. 18. ETR
187 BSB-R1 S 1989. aug. 27. ETR
188 NAVSTAR II-4 GPS S 1989. okt. 21. ETR
189 СОВЕ S 1989. nov. 18. WTR
190 NAVSTAR II-5 GPS ~s~ 1989. dec. 11. ETR
191 NAVSTAR II-6 GPS S 1990. jan. 24. ETR
192 SDI-LACE/RME (LOSAT) S 1990. febr. 14. ETR
193 NAVSTAR II-7 GPS S 1990. márc. 25. ETR
194 Palapa B-2R S 1990. ápr. 13. ETR
195 ROSAT S 1990. jún. 1. ETR
196 INSAT-1D S 1990. jún. 12. ETR
197 NAVSTAR II-8 GPS S 1990. aug. 2. ETR
198 BSB-R2 S 1990. aug. 17. ETR
199 NAVSTAR II-9 GPS S 1990. okt. 1. ETR
200 INMARSAT-2 (F1) S 1990. okt. 30. ETR
201 NAVSTAR 11-10 GPS s 1990. nov. 26. ETR
202 NATO IV-A s 1991. jan. 7. ETR
203 INMARSAT-2 (F2) s 1991. márc. 8. ETR
204 ASC-2 s 1991. ápr. 12. ETR
205 Aurora II s 1991. máj. 29. ETR
206 NAVSTAR 11-11 GPS és 

LOSAT-X
s 1991. júl. 3. ETR

207 NAVSTAR 11-12 GPS s 1992. febr. 23. ETR
208 NAVSTAR 11-13 GPS s 1992. ápr. 9. ETR
209 Palapa B4 s 1992. máj. 13. ETR
210 EUVE s 1992. jún. 7. ETR
211 NAVSTAR 11-14 GPS s 1992. júl. 7. ETR
212 GEOTAIL és DUVE s 1992. júl. 24. ETR
213 SATCOM C-4 s 1992. aug. 31. ETR
214 NAVSTAR 11-15 GPS s 1992. szept. 9. ETR
215 DFS 3 Kopernukus s 1992. okt. 12. ETR
216 NAVSTAR 11-16 GPS s 1992. nov. 22. ETR
217 NAVSTAR 11-17 GPS s 1992. dec. 18. ETR
218 NAVSTAR 11-18 GPS s 1993. febr. 2. ETR
219 GPS-1 és SEDS-1 s 1993. márc. 29. ETR
220 GPS-2 s 1993. máj. 12. ETR
221 GPS-3 és PMG s 1993. jún. 26. ETR
222 GPS-4 s 1993. aug. 30. ETR
223 GPS-5 s 1993. okt. 26. ETR
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Űrközpont

224 NATO IVB S 1993. dec. 7. ETR
225 Galaxy l-R S 1994. febr. 19. ETR
226 GPS-6 és SEDS-2 S 1994. márc. 9. ETR
227 Wind S 1994. nov. 1. ETR
228 Koreasat-1 * 1995. aug. 5. ETR
229 RADARSAT és SURFSAT S 1995. nov. 4. WTR
230 XTE s 1995. dec. 30 ETR
231 Koreasat-2 s 1996. jan. 14. ETR
232 NEAR s 1996. febr. 17. ETR
233 Polar s 1996. febr. 24. WTR
234 GPS-7 11-25 s 1996. márc. 27. ETR
235 MSX s 1996. ápr. 24. WTR
236 Glaxy IX s 1996. máj. 23. ETR
237 GPS-10 II-26 s 1996. júl. 15. ETR
238 GPS-8 II-27 s 1996. szept. 12. ETR
239 Mars Global Surveyor s 1996. nov. 7. ETR
240 Mars Pathfinder s 1996. dec. 4. ETR
241 GPSIIR-1 к 1997. jan. 17. ETR
242 MS-1 lridiumH (5 Satellites) s 1997. máj.5. WTR
243 Thor II s 1997. máj. 20. ETR
244 MS-2 Iridium” (5 Satellites) s 1997. júl. 9. WTR
245 GPS IIR-2 s 1997. júl. 22. ETR
246 MS-3 Iridium” (5 Satellites) s 1997. aug. 20. WTR
247 Advanced Composition Explorer 

(ACE)
s 1997. aug. 25. ETR

248 MS-4 Iridium” (5 Satellites) s 1997. szept. 26. WTR
249 Global Positioning System (GPS) 

II-28 NAVSTAR “
s 1997. nov. 5. ETR

250 MS-5 Iridium” (5 Satellites) s 1997. nov. 8. WTR
251 MS-6 Iridium” (5 Satellites) s 1997. dec. 20. WTR
252 Skynet 4D s 1998. jan. 9. ETR
253 Globalstar-1 (4 Satellites Space 

Systems/Loral)
s 1998. febr. 14. ETR

254 MS-7 Iridium” (5 Satellites) s 1998. febr. 18. WTR
255 MS-8 Iridium” (5 Satellites) s 1998. márc. 29. WTR
256 Globalstar-2 (4 Satellites Space 

Systems/Loral)
s 1998. ápr. 24. ETR

257 MS-9 Iridium” (5 Satellites) s 1998. máj. 17. WTR
258 Thor III s 1998. jún. 9. ETR

Megjegyzés: Lezárva: 1998. június 9.
(ETR)=Eastern Test Range -  Cape Canaveral Air Station, Florida.
(WTR)=Western Test Range -  Vandenberg Air Force Base, California.
*-A Koreasat-1 műhold csak részlegesen működőképes, mert a Delta hordozórakéta 
a tervezettnél alacsonyabb pályára állította, ez megrövidítette működési időtartamát.

Boeing Company
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Hazai tükör

Az Egyesült Államok Tengerészgyalogságának F/A-18D gépei Taszáron

A taszári légibázison 1999. május 22-én délután 16 óra 12 
perckor landolt az első F/A-18D Hornéi vadászbombázó. 
Butler alezredest, a kötelék parancsnokát Tállá István ve
zérőrnagy, a Magyar Honvédség Légierejének vezérkari 
főnöke és Pintér Zoltán ezredes, a Kapos Bázisrepülőtér 
parancsnoka fogadta. Az amerikai tengerészgyalogság 
VMFA(AW)-332 „Moonlighters” és VMFA(AW)-533 
„Hawks” századához tartozó 24 db F/A-18D típusú gép és 
személyzete a dél-karolinai Beaufort légibázisról indult. A 
portugál fennhatóságú Lajes-szigeten fekvő repülőtéren 
töltötték az éjszakát, mielőtt Magyarországra érkeztek 
volna. Az F-fő-asok kiszolgálására 840 tengerészgya
logos is érkezett, és amint befejeződött a teljes áttelepítés, 
megindulhattak a bevetések szerb és koszovói célpontok 
ellen.

A VMFA(AW)—332 „Moonlighters” századot 1943 júniu
sában hozták létre az észak-karolinai Cherry Point-ban, de 
az eredeti jelzése akkor még VMSB-332 (Marine Scout 
Bomber Squadron) volt és Douglas SBD Dauntless zuha
nóbombázókkal szolgált a Midway szigeteken, majd Ha- 
waii-on. 1945. március 1-jétől Grumman TBM Avenger tor
pedóvető gépekkel szerelték fel a századot a l l .  világhá
ború befejeztéig. A „Moonlighters” század 1945 novembe
rében visszatért az Egyesült Államokba és a kaliforniai San 
Diegóban kivonták a szolgálatból.

1952. április 23-a hozta meg a második születésnapju
kat, amikor F-6F Hellcat és F-4U Corsair típusú gépekkel 
szerelték fel a Miamiban állomásozó századot. Ekkor került 
a Corsair-eк motorburkolatára a híres pettyes minta, a 
„polka dots”. A koreai háború során a „Moonlighters” szá
zad az ÜSS BAIROKO és a ÜSS POINT CRUZ fedélze
téről hajtotta végre bevetéseit. A konfliktus végén visszatér
tek Miamiba és ismét újabb géptípust ismerhettek meg, a 
Douglas Skyraldert. 1953 és 1962 között számtalan eset
ben települtek a japán Iwakuni és a thaiföldi Udom légibá
zisra és eközben 1958-tól már az A-4D Skyhawk sugár- 
hajtású gépekre nyergeitek át a pilóták.

Az újabb századjelzésüket -  VMA(AW)-332, Marine All 
Weather Attack Squadron -  1968 augusztusától használ
ták, amikor megkapták az első Grumman A-6A Intruder tí
pusú gépeiket. A bázisuk ismét az észak-karolinai Cherry 
Point volt. 1976-ban már az A-6E  típusokkal vettek részt 
az akkori NATO-hadgyakorlaton. 1982. július 28-án pedig 
az „E” változat TRAM ( Target Recognition Attack Multisen
sor) berendezéssel szerelt példányai is megérkeztek a 
századhoz. A „Moonlighters” század volt, amelyik utoljára 
vonta ki a szolgálatból az A -6 E típusú gépeket 1993-ban.

1993 áprilisától jegyezték be mai jelzésüket -  
VMFA(AW)-332, Marine All Weather Fighter Attack 
Squadron - ,  de az első F/A-18D gépeket csak december
ben állították szolgálatba. A század gépei a Forward Air 
Control Airborne -  FAC(A) és Tactical Air Control Airborne 
-  TAC(A) feladatok keretében továbbfejlesztett Doppler ra
darokat, elektronikus konténereket és éjjellátó készüléke
ket alkalmazva mindenfajta időjárási körülmények között,

nappal és éjjel, vadász- és támadó bevetésekre álltak ké
szen.

A Jugoszlávia körül kialakult konfliktus kapcsán 1994 
szeptemberében az olaszországi Aviano légibázisra tele
pültek a század F/A-18D típusú gépei, hogy részt vegye
nek a Deny Flight elnevezésű bevetésekben. November 
21-én a „Moonlighters” század gépei támadást intéztek a 
horvátországi Krajina Ubdina nevű repülőtere ellen, ami 
összefüggésben volt a boszniai szerbek tevékenységével 
is. A következő napokban pedig a bosznia-hercegovinai 
Banja Luka-ban felállított légvédelmi rakétaállások elleni 
akcióban játszottak vezető szerepet. A koreai háború óta 
ez volt az első alkalom, amikor éles harcfeladatokban vet
tek részt. 1996 márciusában ismét Avianóban találjuk őket, 
ahonnan az Operation Decisive Edge/Joint Endeavor elne
vezésű békefenntartó és légtérellenőrző repüléseket hajtot
ták végre Bosznia-Hercegovina felett.

A másik század a „Hawke” névre hallgat és történetük
1943. október 1-jén kezdődött, ugyancsak Cherry Point-

1. ábra: Az első F/A-18D kötelék 7ászár felett 
1999. május 22-én
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ban, VMF(N)-533, Marine Night Fighter Squadron jelzés
sel. Akkoriban a század Grumman F6F-3N Hellcat repülő
gépeket üzemeltetett. A II. világháború során, 1944 áprili
sában a század a ÜSS LONG BEACH fedélzetére települt, 
majd 1945 májusában már Ikonawán, a Yotono repülőté
ren állomásoztak. A háború végére a század lőtte le az el
lenséges gépekből a legtöbbet a térségben és ők büszkél
kedhetnek az első „éjszakai ász” pilótával, Baird kapi
tánnyal, aki öt légi győzelmet ért el az éjszakai bevetések
ben. 1945 októberében Hawaii érintésével hazatelepültek 
Cherry Point-ra.

1953 májusában a század pilótái már a sugárhajtású 
F2H-A Banshee típusú vadászgépeken repültek és az el
következő éveket a ÜSS BENINGTON, ÜSS FRANKLIN 
D. ROOSEVELT és a ÜSS SARATOGA anyaghajók fedél
zetén töltötték. Az F9F-9 Cougar gépeket 1957-ben állítot
ták szolgálatba a századnál, majd két év múlva lecserélték 
őket az A-4D Skyhawk típusra. Ettől kezdve jelzésük 
VMA-533, Marine Attack Squadron-ra változott.

Amikor 1965-ben már Grumman A-6A Intruderek repül
tek a századnál, újabb megjelölésük a VMA(AW)-533, Ma
rine All Weather Attack Squadron lett. 1967-ben a dél-viet
nami Chu Lai tengerészgyalogos repülőtérről több mint 
10 000 alkalommal indultak bevetésre egészen 1969-ig, 
amikor a japán Iwakuni repülőtérre települtek át.

Az 1972-es év ismét a dél-kelet-ázsiai térségbe szólította 
a „Hawks” századot. Bázisuk a thaiföldi Nam Phong lett. 
Kezdetben vietnami célpontokat támadtak, de később a

3. ábra: Az FTA-18D ATARS (BM-01) változata. Jól megfi
gyelhető az orrutó előtti terület kialakítása. A felderítő 
kamerák a gépágyú helyére kerültek

konfliktus kiszélesedésével Laosz egén is megjelentek. A 
kambodzsai bevetéseiket 1973 májusában kezdték meg és 
csak novemberben állították le. Ekkor visszatértek Ja
pánba, ahonnan 1975 novemberében települtek haza, 
Cherry Point-ba. A következő években egymást követték 
az A-6E Intruder legújabb modifikációi (TRAM, FUR) a 
századnál.

1986-ban nyolc hónapot töltöttek az ÜSS JOHN F. KEN
NEDY repülőgép-anyahajón, a Földközi-tengeren. 1988. 
augusztus és 1989. január közötti időszakban ismét 
visszatértek ugyanide, majd februárban hazarepültek az 
Egyesült Államokba.

1990. december 21-én megérkeztek a Közel-Keletre, 
Bahrainba. Az Öböl-háború kitöréséig a Sivatagi Pajzs 
hadműveletekben adtak két, illetve négy géppel 24 órás 
készültséget. A Sivatagi Vihar alatt 407 bevetésben több 
mint 800 órát töltöttek a levegőben, és ebből 775,8 óra volt 
az éjszakai támadás!

1992. szeptember 1 -je hozta meg a „Hawks” század je
lenlegi jelölését, a VMFA(AW)-533, Marine All Wather 
Fighter Attack Squadron-t, majd október az új repülőgéptí
pust, az F/A-18D-1. Az első gépek megérkezése után, ok
tóber 15-én foglalták el új állomáshelyüket, a dél-karolinai 
Beaufort repülőteret. 1993 júliusában az olaszországi Avi- 
anóba repültek és a Deny Flight akció felderítő és éjszakai 
támadó hadműveleteinek részévé váltak a korábbi Jugosz
láv Köztársaság felett. Egy 1994-es egyesült államokbeli 
kitérő után ismét visszatértek Avianóba 1995. március 23- 
án, hogy sikeres támadást hajtsanak végre a szerbek paléi 
lőszerraktára ellen, de részt vettek a lelőtt F-16-os pilótá
jának, Scott O’Grady-nek kimentésében is.

A koszovói konfliktus azonban még közelebb hozta 
mindkét századot Szerbiához, hiszen a NATO-hoz csatla-

4. ábra: A bevetések előtti sajtótájékoztatón Fodor Lajos ál
lamtitkár, Peter F. Tufo amerikai nagykövet és Martonyi 
János külügyminiszter
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kozott Magyarország, a MiG-29-ek és Szuhojok korábbi 
otthona, Taszár jelentette számukra a legújabb „támasz
pontot” .

A NATO kérelme után a magyar kormány engedélyezte 
csapásmérő repülőgépek telepítését Taszárra, így ennek 
megfelelően 4 hullámban megérkezett a 24 darab 
F/A-18D típusú vadászbombázó (május 22.: 16 gép, má
jus 23.: 4 gép, május 25.: 2 gép és május 26.: 2 gép). A gé
pekkel összesen 48 hajózó érkezett, de 10 pilóta és navi
gátor később még csatlakozott hozzájuk az amerikai bázi
sukról.

A repülőtér kifutópályáinak, pontosabban a régi „fekete 
beton” rekonstrukciója még az érkezés napján is tartott. A 
80 méter széles és 2740 méter hosszú pálya déli végén 
alakították ki a Hornet gépek számára az állóhelyeket. A 
megérkezés után szinte rohamléptekkel zajlott az akklima
tizálódás. A gépek a másik két repülőtérrel, Pápával és 
Kecskeméttel ismerkedtek, majd az MWSS-274 század 
(Marine Wing Support Squadron) emberei által felállított 
M-21 jelű telepíthető fékezőhorgos leszállító rendszert is 
kipróbálták. Az első farokhorgos leszállás 1999. május 26- 
án történt Taszáron. A pálya két végére ásták be a dízel- 
motoros, gumi- és drótkötél kombinációjából álló csörlős 
berendezést. Az egyiket az Egyesült Államokból, míg a 
másikat egy norvégiai barlangraktárból hozták Magyaror
szágra. A fékezőberendezés összeszerelését 20 tenge
részgyalogos végezte, de az üzemeltetéshez már csak 7 fő 
szükségeltetett. Az M-21-es rendszer rossz időjárási körül
mények között és vészhelyzetekben biztonságos leszállást

9. ábra: Parkoló állásban rögzített szárnyvéggel gurul 
a Hawks század BM-406 gépe

tesz lehetővé és a rövid ideig tartó leszállási manőver által 
megnöveli a leszállópálya áteresztőképességét. A két szá
zadot ellátó egységek (C-5, C-17, C-130, C-141 és Bo
eing 747 gépek feldélzetén folymatosan érkeztek a rams- 
teini (Németország), avianói, brindisi (Olaszország) és az 
Incirklik (Törökország) bázisokról. A tengerészgyalogosok 
olyan felszereléseket hoztak magukkal, hogy 60 napig tel
jesen önfenntartóan tudtak volna állomásozni Taszáron.

A F/A-18D-ok első éles bevetése 1999. május 28-án 
reggel öt órakor történt. A pilóták általában 24 órás készült
séget adtak, egy hajnali és egy este 20 órai felszállással. A 
hajózok pihenőidejét a nagy leterheltség miatt 8-12 órában 
határozták meg. A bevetések során tankokat, hidakat, az 
albán határ menti szerb tüzérségi állásokat és stratégiai 
szempontból fontos szerbiai létesítményeket támadtak. A 
támadó feladatok mellett légi járőröző (FAC= Forward Air 
Control) és előretolt célmegjelölő -  irányító (FAC „A”) sze
repet is osztottak rájuk. Az akciók egy és hét óra időtartam 
között mozogtak és természetesen a legtöbb esetben a 
légi utántöltést is igénybe vette a két- de olykor a tízgépes 
kötelékük is. Taszárról felszállva a szerbiai célpontokat leg
kevesebb 20, Koszovói 40 perc alatt érték el. A légi irányí
tást a magyarországi ASOC-rendszer és a légtérben járő
röző Al/l/ACS-gépek biztosították.

A gépek naponta 140 bombával (ebből 70 db volt lézer
irányítású) és 20 rakétával indultak útnak. Ez a fegyverzet
mennyiség kb. 25 millió amerikai dollárt jelentett naponként 
a NATO-nak. A lézerirányítású bombákat a GBU-10, 12,

7. ábra: A BM-07-es Moonlighters gép hat éles bevetést telje
sített, amit az oldalszám mögötti bombasziluettek mutatnak

8. ábra: A szárny alatti külső tartón a JSOW kazettás sikló
bomba látható. A másik oldalra két AIM-120 AMRAAM 
rakétát függesztenek

10. ábra: A GBU-12-es lézerirányítású bomba alapját az 
Mk.82-es hagyományos bomba alkotja
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11. ábra: Bevetésre előkészített GBU-16 (Mk.83) bombák

12. ábra: Szállítókocsikra helyezett GBU-10 (Mk.84) és Mk. 
82. Snakeye bombák

13. ábra: Függesztés előtt álló AGM-65 levegő-föld rakéták

16 és 24 változatok, a hagyományos bombákat az Mk.83 
Snakeye típusúak képviselték. A levegő-föld fegyverzet ré
szét képezték a páncéltörő AGM-65 Maverick, a lokátorel
hárító AGM-88 HA fí/W-rakéták, LAU-10 rakétablokkok és 
egy új, GPS vezérelte kazettás siklóbomba, a JSOW= Jo
int Stand Off Weapon. A levegő-levegő rakéták közül az 
AIM-9 Sidewinder és az AIM-120B A/WHAA/Wtípusúakat 
függesztették a gépekre. A Moonlighters század kötélé-

м. ábra: Az AGM-88 HARM rakétákat párosával függesz
tették egy pilonra

15. ábra: A LAU-10 rakétablokk tubusaiba Zuni típusú töltet 
kerül

kébe tartozó két ATARS (Advanced Tactical Airborne fíe- 
conaissance System = korszerűsített repülőgép-fedélzeti 
harcászati felderítőrendszer) berendezéssel ellátott Hornet- 
gépek pedig a célfelderítésben és a találatok ellenőrzésé
ben láttak el fontos szerepet. A május 28. és június 10. kö
zött eltelt tizennégy nap alatt összesen 225 bevetést telje
sítettek veszteség és légvédelmi találat nélkül.

Az F-18-as gépek mellett 1999. május 28-án három
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17. ábra: A VMFA (AW)-533 Hawks század jelvénye

19. ábra: Felszállásra előkészített F/A-18D és A-1OA gépek 
a felújított „fekete betonon”

A-10A  típusú „Varacskos disznó” is érkezett a taszári bá
zisra. A gépek kutató-mentő feladatokat láttak volna el az 
esetleg katapultált F-18-as pilóták részére, de az egyen
ként öt gyakorlórepülésen kívül más feladatuk nem akadt. 
A koszovói konfkliktus befejeztével pedig június 16-án 
visszatértek bázisukra az egységük jelzéseit nélkülöző 
A-10-e k.

Az F-18-as századok a hazatérést jelentő parancsig lég
térellenőrző és felderítő feladatokat láttak el Szerbia légte
rében, Koszovó északi és déli szegélye mentén és Mace
dónia felett is.

A Taszárra települ Amerikai Tengerészgyalogság F-18- 
as pilótái és a műszaki személyzet a szerbiai missziójuk 
befejeztével, hazatérésük előtt szerették volna köze
lebbről is megvizsgálni azokat a repülőgépeket, amelyek

20. ábra: Biztonsági okokból a 262-es A-1 OA gép pilótája 
azonosító jelzései nélkül jelenhetett meg a médiumok 
előtt

pár napja még az ellenséges típusok listáján szerepeltek. 
A Magyar Légierő teljesítette a kívánságukat és 1999. júni
us 29-én egyedülálló találkozónak adott otthont a Kapos 
Bázisrepülőtér. Pápai MiG-21-esek, kecskeméti MiG-29- 
esek és taszári F/A-18D Hornetek személyzete és mű
szaki gárdája sorakozott fel, hogy megismerkedjenek egy
mással és a repülőtechnikával.

AzF/A-18-ok közül három emelkedett el a taszári betonról, 
hogy elfogja a magyar MiG-eket Az első célpontok a pápai re
pülőezredet képviselő MiG-21-esek voltak, László Tibor őr
naggyal, valamint Bocsi József alezredessel és Ugrik Csaba 
századossal a fedélzetükön. Miután eleresztették a pápaiakat, 
új célpont után néztek, amit két kecskeméti MiG-39-esben, 
Német Gábor alezredes, valamint Vári Gyula őrnagy és Ko
vács Péter százados személyében találtak meg.

Eközben a MiG-21-esek leszálltak és a beguruló gépe
ket az amerikai pilóták és műszakiak lepték el. Hamarosan 
a második köteléket alkotó MiG-29-esek és az F-íő-asok 
is leszálltak, majd egymás után sorakozott hat vadászgép 
a Moonlighters, Griff, Sámán, Dongó, Puma és Hawks szá
zadok képviseletében.

A program részeként a MiG-21bis fedélzetén László Ti
bor őrnagy, a MiG-29UB-va\ Vári Gyula őrnagy és Kovács 
Péter százados repült bemutatót a repülőtér felett. Az air- 
show után a MiG-ek néhány áthúzást követően hazafelé 
vették az irányt.

Az amerikai F-18-as gépeknek sem kellett sokat várniuk 
a hazatérésre. Lejárt a szerbiai-koszovói háborúhoz kap
csolódó hathetes küldetésük. 1999. július 1-jén délelőtt, 
félórás időközökkel hat négygépes kötelékben elhagyták 
Taszárt, hogy ismét egy portugáliai kitérő után megérkez
zenek amerikai állomáshelyükre.

(Folytatás az 51. oldalon)
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Az Egyesült Államok Tengerészgyalogságának F/A-18D gépei Taszáron

1. ábra: Az első fékezőhorgos leszállást a Moonlighters század 
gépe (BM-10) végezte a taszári pálya északi végén

2. ábra: Az AT ARS változat (BM-01) Koszovó légterében

3. ábra: Az M-21-es fékezőhorgos leszállító berendezés

A fotókat dr. Toperczer István készítette

4. ábra: A Moonlighters század hajózói a megérkezésük utáni 
percekben

5. ábra: Az F- 18-as pilóták maketteken gyakorolták a szerb 
MiG-29-esek elleni légiharc-elemeket
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A CV-35 (35.M) Ansaldo kisharckocsi a kubinkai gyűjteményben

Heiner F. Duske, Tony Greenland, Frank Schultz felvételei a Nuts and Bolts engedélyével
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A közös repülés résztvevői: VMFA(AW}-533 „Hawks" század F/A-18D gépei :

VMFA(AW)-332 Moonlighters
század BM-10 jelzésű F/A-18D gépe
VMFA(AW)-533 Hawks
század
Pápai Griff század 

Pápai Sámán század

Kecskeméti Dongó század 

Kecskeméti Puma század

BM-405 jelzésű F/A-18D gépe 
611 S-ös számú MiG-2lbis gépe 
László Tibor őrnagy 
904-es számú MiG-21 UM gépe 
Bocsi József alezredes,
Ugrik Csaba százados 
16-os számú MÍG-29B gépe 
Németh Gábor alezredes 
25-ös számú MÍG-29UB gépe 
Vári Gyula őrnagy és Kovács 
Péter százados

VMFA(AW)-332 „Moonlighters" század F/A-I8D gépei

BM-00/164705 
BM-01/164738 (ATARS) 
BM-02/164945 
BM-03/164947 
BM-04/164951 (ATARS) 
BM-06/164953 
BM-07/164955 
BM-08/164957 .
BM-09/164959 
BM-10/164961 
BM-11/164965 
BM-12/164967

-1 0  élesbevetési szimbólum
-  6 éles bevetési szimbólum
-  12 éles bevetési szimbólum
-  9 éles bevetési szimbólum
-  14 éles bevetési szimbólum
-  11 éles bevetési szimbólum
-  6 éles bevetési szimbólum
-  1 éles bevetési szimbólum
-  14 éles bevetési szimbólum
-  7 éles bevetési szimbólum
-  1 éles bevetési szimbólum
-  nincs éles bevetési szimbólum

BM^f00/164898 
BM—401/164866 
8M—402/164868 
ВМ^ЮЗ/164870 
BM—404/164872 
BM-405/164874 
BM-406/164876 
BM^I07/164878 
BM—408/164901 
BM-409/164882 
BM-411/164886 
BM^112/164888

ANG (Légi Nemzeti Gárda) 131. Expedíciós Század A-I0A 
gépei:

78-61
78-634
80-262

A fotókat a szerző készítette.

Dr. Toperczer István

Tornado Taszár felett

Az Olasz Légierő két Tornado GR. 1. típusú vadászbom
bázógépe 1999. szeptember 3-án érkezett a taszári Kapos 
Bázisrepülőtérre. A gépek a Milano és Velence között 
fekvő Ghedi légi támaszponton, a 6° Stormo-1540 Gruppo 
elnevezésű egységnél szolgálnak. A fegyverzet nélküli Tor
nádók fedélzetén érkező pilóták az új NATO-tag, Magyar- 
ország légterével ismerkedtek, pontosabban navigációs

1. Leszállás után az állóhelyre guruló Tornado vadászbom
bázók

2. Állóhelyen a 6-25 (MM7065) és 6-16 (MM7006) jelzésű 
gépek

3. A 6-25-ös gép máraz új szürke festéssel és jelzésekkel 
érkezett
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4. A 6-16-os gép oldalán a koszovói bevetéseket 3 bomba 
piros sziluettje jelöli

5. Olasz-magyar „eligazítás" a felszállás előtt

feladatokat hajtottak végre. A tervezett repülések befejez
tével, szeptember 6-án visszatértek észak-olaszországi bá
zisukra.

Kép és szöveg: 
dr. Toperczer István

V. Zrínyi Makett Show

A Magyar Makettezők Országos Egyesületének központi 
rendezvényeként a szentendrei Kossuth Haditechnikai Ma- 
kettező Szakkör ötödik ízben rendezte meg nemzetközi 
makettkiállítását és versenyét. Az egész ország területéről 
érkezett hazai versenyzők mellett számos külföldi maket- 
tező is megtisztelte rendezvényünket. Idén először kö
szönthettünk horvát és jugoszláv makettezőket külföldi ki
állítóink között. A látogatók között még portugál és ameri
kai vendégek is voltak.

A közel 350 versenyző több mint 850 versenymunkával 
nevezett, de a kiállításon ezernél is több makett volt meg
tekinthető. A színvonalas maketteken kívül kiegészítő prog
ramok is szórakoztatták a 2000-nél is több látogatót. Ennek 
keretében a szombati nap folyamán a rendezvénynek ott
hont is adó két katonai tanintézmény haditechnikai eszkö
zeit, a Honvéd Folyami Flottilla egyik hadihajóját, a buda
pesti, a Pest megyei és a taszári modellezők több modell- 
bemutatóját, a Szent György Lovagrend helyi bajvívóinak 
és a szintén helyi Piramis Sportegyesület karatékéinak lát
ványos bemutatóját tekinthette meg a nagyérdemű. Ezen

programok mellett a helyi zeneiskola, valamint az Értelmes 
életért alapítvány „ZOI” zenekarának tagjai szórakoztatták 
a látogatókat. A makettkiállításhoz szorosan kapcsolódó té-
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2. ábra: A magyar jelzésű Me 109 E makett

mákban (a Titanic, II. világháború) állította ki Tömösváry 
Zsigmond festménygyűjteményének legszebb darabjait 
(reprodukciók).

A makettbörzén nagy sikert aratott a cseh KORA-cég,

amely műgyantából és rézmaratásból árulta kisszériás re
pülő-különlegességeit. A pécsi armadások külön kis kiállí
tási standot rendeztek be az előző évek legsikeresebb ma
kettjeiből, amelyeket ők készítettek. Remélhetőleg új ha
gyományt teremtenek ezzel a lépésükkel, ami külföldi ver
senyeken már teljesen megszokott. Ugyanakkor egy ilyen 
kis extra kiállítás jó lehetőség a klubok bemutatkozására is.

A szervezők elnézést kérnek mindazoktól, akik vasárnap 
délutáni programnak szánták a kiállítás megtekintését. Pla
kátjainkon nem szerepelt a zárás pontos időpontja, csak a 
szórólapokon. A külföldi és vidéki versenyzőkre való tekin
tettel -  az előző évek gyakorlatának megfelelően -  már a 
déli eredményhirdetés után lebontottuk a kiállítást. Mindent 
összevetve az V. Zrínyi Makett Show sikeres volt, mert 
nem csak a számokban jelentett újabb rekordot, de 
bebizonyosodott, korunk nemegyszer zavaros politikai lég
körében is képesek vagyunk baráti szálakat ápolni egy
mással.

A szervezők nevében ezúton szeretném megköszönni 
mindazok támogatását, akik valamilyen formában hozzájá
rultak rendezvényünk sikeréhez.

Lippai Péter 
a KHMSZ vezetője

A Haditechnika 1995/4. és 1996/1. számaiban került leköz- 
lésre a „Nebelwerfer a Magyar Királyi Honvédségben” című 
pályaművem. Nagy örömömre a cikk hatására jelentkezett 
Debrecenből Végh József úr, hogy háborús tapasztalatait 
szívesen megosztaná az olvasókkal. A főszerkesztő úr se
gítségével létrejött kapcsolatfelvétel után Végh úrnak a Ne- 
belwerferrel kapcsolatos élményét az alábbiak szerint fog
laltam össze.

A teljességhez hozzátartozik, hogy Végh úr 10 éves ko
rától a soproni, majd a kőszegi honvéd reáliskolában tanult,
1941-től pedig a nagyváradi Gábor Áron Honvéd Hadapród 
Iskolában.

1944 őszén az iskola utolsó évfolyamán avatták zász
lóssá. Utána átképző tanfolyamokon ismerkedett a 15 ern
es 43M sorozatvetővel (továbbiakban: sorozatvető) Haj- 
máskéren, majd Sárváron. December elején a 152. soro
zatvető tüzérosztály sorozatvetővel ellátott 1. ütegénél ke
rült bosztásba. Részt vett a „Margit vonal”-i, majd a buda
pesti védelmi harcokban, február 12-ei fogságba eséséig.

A háború ezen időszakában a honvédség hadianyagai
ban, fegyverzeti és technikai eszközeiben nagyon vegyes 
összetételű volt, példa erre, hogy a sorozatvető osztály 
1-2. ütege volt sorozatvetővel ellátva, míg a 3. üteget 7,5 
cm-es páncéltörő ágyúkkal szervezték újjá. Ütegenként 6- 
6 db tüzérségi tűzeszköz volt rendszeresítve. Az ütegek 
külön-külön, általában vegyes nemzetiségű és összetételű 
(tábori lövegekkel együtt) tüzércsoportokban harcoltak. Az
1. üteg 13 különféle űrméretű, német tábori löveges üteg
gel volt egy tüzércsoportban.

A sorozatvető kezelőállománya a lövegvezetőből, irány
zóból, a töltőből és a lőszeresekből állt. A hiányzó, illetve 
javításon lévő sorozatvető kezelőállománya mindig az 
ütegnél maradt, így a harcok során a váltást nem tudták 
szervezni.

A tüzérségi tűz megtervezéséhez és vezetéséhez teodo- 
litot, szögtávcsövet és „Ternegg-féle” lőelemmeghatározó 
korongot használtak.

A sorozatvetőhöz 3 1 vontató volt rendszeresítve, a gya
korlatban a 37 és 40 mm-es páncéltörő ágyúk 37M Krupp
1.2 H143 típusú vontatót alkalmazták. Ez a vontató csak a 
kezelők szállítását tette lehetővé, gránátok már nem fértek 
fel rá. A sorozatvető kis súlya lehetővé tette a kézi mozga
tást, illetve szükségvontatóval, pl. BMW750-es oldalkocsis 
motorkerékpárral történő vontatását is.

Az üteg gépjárműállománya vegyes volt, parancsnoki 
gépkocsijuk Skoda 1100-as volt, szállítási feladatokra 
Rába Botond, Ford, Opel Blitz benzines és Dentz Klöckner 
dízel tehergépkocsikat használtak. Természetesen szük-

1. ábra: A hatszoros gyújtókészülék
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3. ábra: A ködvető kenőanyag és tartalékalkatrész láda

hatók a felrobbantott raktárak maradványai.) A gránátok 
külön-külön egyszerű léckeretekben voltak.

A sorozatvetőhöz rendszeresített repesz és ködgránát 
közül csak a repesszel találkoztak, ezek magyar, illetve né
met gyártásúak voltak. A gránátokhoz kapcsolódott egy le
leményes megoldás: amikor a budapesti gyűrűben elfo-

ség esetén a motorkerékpáron túl a szállító tehergépko
csikkal is vontattak sorozatvetőt.

A gránátokat a szükségletnek megfelelően önállóan vé
telezték Kisbérről a budapesti bekerítésig. Budán hétszer 
volt lehetőségük vételezni. (Itt jegyzem meg, hogy a Kisbér 
és Bakonysárkány közötti erdőben még most is megtalál-

A 15 ев 43 lí- ra k é ta  r e p e s z g r á n i- t .

1 .  S z é la ía a k .

2 .  S z é le i s a k  r b g t itd g y ü r ü .  

R akéta  hüvely*

4. Turb ina .
5. Lövedék hüvely.
6 .  Z á ró e sa v a r .

4. ábra: A 15 cm-es 43.M rakéta repeszgránát
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gyott az elektromos turbinagyújtó, akkor utász gyújtózsinór
ból 15-20 cm-es darabokat vágtak, ezeket helyezték be a 
gránátok kifúvónyílásaiba. így kézi gyújtás segítségével a 
gránátokat el lehetett indítani, legfeljebb egy kissé rend- 
szertelen sorrendben. A legnagyobb gondot végül is a 
mindinkább akadozó, majd beszűkülő lőszerellátás jelen
tette.

A sorozatvető a harcok során bebizonyította, hogy meg
felelő szintű tűzvezetés esetén hatásos fegyver. Alkalmaz

hatóságát a lapos röppálya behatárolta, helységharcban és 
hegyes terepen körülményesen volt használható. Az indí
táskor fellépő jelentős füsthatás miatt a tüzelőállásokat 
gyorsan el kellett hagyni a sorozatvetőkkel. Ennek érdeké
ben ezért olyan helyeket igyekeztek kiválasztani, ahonnét 
kézi erővel, gyorsan el tudták távolítani, majd az ellenség 
választűzcsapása vagy bombázása után újra vissza tudták 
vinni a vetőket.

Egy tüzelőállásból a nagy tömegek és területcélok hiá
nyában nem túl sokat lőttek, ráadásul a lőszerhiány is 
megfontolt tüzelésre késztette az üteget. Átlagosan a pe
remvonal mögött 1 km-es távolságban voltak a tüzelőállá
sok kijelölve.

Tüzelés előtt természetes anyagokkal álcázták a soro
zatvetőket, télen, hóban azonban az álcázás lehetetlen 
volt, mivel az égésnyomok megmutatták a sorozatvető he
lyét, főleg légi felderítés esetén.

A sorozatvető harchelyzetbe helyezése, töltése és az 
irányzás a nagy gyakorlat miatt minimális időt vett 
igénybe. Szükséghelyzetben sem lőttek az eszközzel fel- 
bakolás nélkül a várható nagy szórás miatt. A fegyver fel
építése és szerkezete egyszerű volt, leggyakrabban a 
meghibásodás az elektromos gyújtószerkezetnél történt. A 
szabályzatban előírt 300 m-es hátsó biztonsági zárást nem 
tartották be, szükségtelen volt, így az indításokat sem az 
indítókábel hossza által biztosított 30 m-es távolságból, ha
nem 10-12 m-ről hajtották végre.

A könnyű súlya miatt a tüzelőállásváltást a kezelősze
mélyzet kézi erővel végre tudta hajtani.

Végh úr még sok érdekes történetről tájékoztatott, így 
például, hogy a németek zsákmányolt 22 cm-es francia 
mozsarakat adtak át lőszerrel a magyar tüzéreknek. Egy 
ilyen mozsár csőrobbanása Kajászón történt.

A Haditechnikában már korábban jelent meg publikáció 
a Lidérccel kapcsolatban. Végh úr írta, hogy egyik este egy 
raktétarendszerű fegyver fényjelenségeire figyeltek fel, 
amit a Velencei-tó északi részéről lőttek a déli parton lévő 
orosz csapatokra. Furcsa, bukdácsoló röppálya volt, de a 
becsapódás hangjából igen nagy robbanótöltetűnek ítélték 
meg. Pár éve tudta meg volt iskolatársától, hogy ők, a szi
getvári 7. sotü. osztály kapta meg kipróbálásra a Lidérce- 
ket, ők lőttek vele a Velencei-tónál.

A tapasztalatok feldolgozásához nyújtott segítségét ez
úton is köszönöm Végh József úrnak.

Boros Géza

Helyesbítés!

A 99/4. sz. 82. oldalon technikai okból a 13. ábra fo
tója felcserélődött. A 7 inches hajóágyú képét mellékel
ten közöljük.

A 8. oldalon „A trianoni békediktátum hatása a ma
gyar hadiiparra” című cikk szerzője Dr. Kovács Vilmos 
őrnagy, a Hadtörténeti Múzeum főmunkatársa, ami a 
címsor alól sajnálatos módon lemaradt.

A 26. oldalon „Forró égbolt Afganisztán felett III. rész” 
című cikk fordítója Varsányi Mihály. A szerzőktől elné
zést kérünk.

Szerk.
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Szálerősítésű betonszerkezetek a katonai építésben

A betontechnológia fejlődése során napjainkra előtérbe ke
rül a kutatás és a gyakorlat szintjén a szálerősítésű beto
nok alkalmazása és alkalmazhatóságának kérdése.

Dolgozatunkban összegezzük a szálerősítésű betonok 
jellemzőit, majd a kutatás és a polgári alkalmazás tapasz
talatainak ismeretében néhány gondolatban körvonalazzuk 
a katonai célú alkalmazás lehetőségeit.
1. A szálerősítésű betonokról általában 
Az építés több évezredes tapasztalatai szerint az építő
anyagokhoz kevert szálak csökkentik azok ridegségét, re
pedésérzékenységét. Ez a régi felismerés nyert teret a be
tontechnológiában a szálerősítésű betonok alkalmazásá
val.

Építéstechnológiai vonatkozásban a szálerősítés nem 
más, mint a száraz vagy nedves állapotú betonkeverék 
anyagához adagolt kid átmérőjű és kis hosszúságú, első
sorban acél-, műanyag-, polipropilén-, polietilén-, nejlon-, 
akril- stb.), üveg-, azbeszt-, szén-, aramid- és cellulózszá
lak. A jelenleg alkalmazott szálak jellemzőit az 1. táblázat 
tartalmazza. [2]

adalékanyag szemnagyság is jelentősen befolyásolja. 
Acélszál esetében az erősítés és az adalékváz viszonyát 
az 1. ábra mutatja. [4]

Az acélszálak alkalmazásánál az igénybevétel során 
megfigyelhető kihúzódás csökkenése érdekében különfé
le szálkialakításokat alkalmaznak (2. ábra) [1].

2. Szálerősítés következményei
Előnyök
• nő a beton szívóssága (energiaelnyelő képessége);
• nő a beton duktilitása, törési összenyomódása és sza

kadási nyúlása;
• a repedések megjelenésével a beton húzási szilárdsá

ga nem esik le zérusra;
• nő a beton fáradási szilárdsága és ellenálló képessége 

a lökésszerű terheléssel szemben;
• nő a beton vízzárósága;
• javul az elemek tartóssága és kopásállósága;
• műanyag szálak alkalmazásakor lényegesen lecsökken 

a zsugorodási repedések száma és mértéke, ugyanakkor

1. táblázatElsősorban aszfalt-keverékeknél alkalmazott erősítő szálak jellemzői

Száltípus Átmérő
(mm)

Hossz
(mm)

Tért. súly 
(kN/m2)

Húzószil.
(N/mm2)

Jellemző tulajdonság

Acél 0,1-0,6 10-60 78,5 700-2000

• Betonnal egyező hőtágulás
• Nagy rugalmasság
• Tapadás késői kialakulása

Polipropilén 0,1-2 5-75 9,0 400 • Azonnali tapadási kapcsolat
• Kedvező tűzállósági tulajdonságNejlon 4< 5-50 11,4 750-900

Üveg -0,01 10-50 -26,0 2500-3500 • Nem alkália-álló, "öregedésre" 
hajlamos

Azbeszt 5-40 25,5 200-1800 • Betonnal való összeférhetösége a 
legjobb

Szén 0,008-0,01 10-20 18,0 1800-3500 • Magas ára miatt szűk körben 
alkalmazott

Aramid 0,01-0,012 10-20 14,4 3500
Cellulóz <60 <10 -10 -800 • Elsősorban aszfalt-keverékeknél 

alkalmazott

Az erősítő szálak geometriai méretének erősítő szerepé
vel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy azt az ajánla
tot átmérő-hossz (o/1> 1:100) arányon [3] túl a szálhossz-

nő a betonelemek tűzállósága (a hőmérséklet emelkedésé
vel a szálak kiolvadnak, helyet adva a betont szétfeszítő 
vízgőz-nyomásnak);
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• csökken az építési idő (nem igényel vasszerelést);
• vékony előregyártott szerkezetek is készíthetők (nem 

kell figyelembe venni a lágyvasbetétes betonszerkezetek
nél szokásos betontakarást).

Hátrányok
• romlik a bedolgozhatóság ( a szálak merevebbé teszik 

a friss betonkeveréket: ez képlékenyítő szerek adagolásá
val kiküszöbölhető;

• gondos bedolgozást igényel ( a szálak növelik a poro
zitású ami a rugalmasság csökkenését okozhatja: megol
dás: a szemszerkezet gondos megválasztása és vibrálás 
alkalmazása.
3. Lehetséges katonai alkalmazási területek
Az előnyök értékelése során az alábbi katonai területeken 
való alkalmazást látjuk lehetségesnek:
Betonpadozatok

Az acélszál-erősítésű betonok elsődleges, kézenfekvő al
kalmazási területe a polgári építési gyakorlatban az ipari 
padlók készítése. Ezekben a szerkezetekben használható 
ki a szálerősítésű beton megnövekedett energiaelnyelő ké
pessége, fáradási szilárdsága, tartóssága és kopásállósá
ga. Ezek a tulajdonságok teszik alkalmassá, hogy raktáro
zási célú épületek, csarnokok, lánctalpas vagy nagy töme
gű harcjárművek által igénybe vett szerelőműhelyek, repü
lőgéphangárok, színek padlójaként a katonai építés is al
kalmazza. Az acélszál-erősítésű betonok igény szerint hé
zagmentes (vagy inkább nagytáblás) padlózatkialakítást 
tesznek lehetővé. Jelenleg a lemezvastagság 50-100 szo
rosának megfelelő hézagtávolságú padlózat építhető. 
Katonai útépítés
Az előző pontban vázolt megfontolások alapján a katonai 
útépítés a nagy igénybevételnek kitett térbetonok (harcjár
mű-telephelyek, nyitott tárolók), repülő-téri kifutópályák és 
helikopter-leszállóhelyek dilatációs hézag nélküli kialakítá
sa során rövidebb építési idővel alkalmazható keveréket 
nyer a szálerősítésű betonok alkalmazásával.

Erődítési építmények
Az erődítési építményekben való alkalmazást éppen az 

óvóhelyek és védelmi építmények tartószerkezeteinek vár
hatóan nagy dinamikus terhe indokolhatja.

Az acélszálas beton alkalmazása a vasbeton acélbetétei 
között a szerkezet dinamikus terhekkel szembeni ellenál
lását növeli, ezért az előregyártott erődítési építmények 
elemeiben és a monolitikus erődítési építmények építése 
során a szálerősítés alkalmazása indokolt lehet.

Itt említjük meg, hogy ezen építményekben fontos szem
pont lehet, hogy a szerkezetek tűzállósága vagy éppen víz
állósága az általános szerkezeteknél nagyobb legyen. Mint 
azt a 2. pontban bemutattuk, a szálerősítésű betonok ez 
irányú tulajdonságai megbízhatóan jobbak a „közönséges" 
betonénál.
Megállapítások
A szálerősítésű betonok alkalmazása a katonai építési 
gyakorlat minden olyan területén indokolt, ahol a beton
szerkezeteket fokozott dinamikus vagy fárasztó, nagy in
tenzitású és/vagy nagy gyakoriságú (szélsőséges) terhek 
és hatások érik, illetve ahol a betonok valamilyen speciális 
tulajdonságának fokozott kihasználása a cél.

Dr. Hubina István mk. alezredes és 
Gulyás András mk. őrnagy
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C+D ’99
А С + D kiállítást 1999. november 23-26. között negyedik 
alkalommal rendezték meg Budapesten. A haditechnikai 
jellegű termékeknek az 1993-ig megrendezett első kiállítá
sig nem volt hasonló jellegű fóruma. A C + D kiállítások 
megrendezésének eredményei alapján különböző követ
keztetéseket lehet levonni. A külföldi kiállítások eddigi tör
ténetében stabil növekedést mutatott. A belföldi kiállítók 
száma és az elfoglalt kiállítási terület ingadozott. (1. sz. 
táblázat)

Az eddigi kiállítások közül a 97-es rendezvényt a NATO- 
meghívás időszerűsége fémjelezte, míg a 99-es évben 
megrendezettnek a teljes jogú NATO-tagság adott jelentő
séget. Ez a rendezvény első alkalommal nyújt lehetőséget 
a NATO magas szintű követelményrendszerének megfele
lő termékek bemutatására Magyarországon.

A negyedik C+D kiállításon önállóan már másodszor 
jelentkezett a Honvédelmi Minisztérium háttér intézménye, 
a HM Haditechnikai Intézet (HTI). Bár már az első két 
alkalommal is jelen volt, rniVel a gyártó cégek mellett az 
Intézet szakemberei mutatták be az új fejlesztéseket. A 
NATO tagság óta jelentősen megváltozott a hazai 
haditechnikai fejlesztések helyzete. Hazánk a magasabb 
követelményeknek csak fokozottabb munkával tud eleget 
tenni. Ebben jelentős szerepet kap Intézetünk 
szakállománya is. Intézet főigazgatója, Ráth Tamás 
mérnök ezredes szerint egyszerre két irányban is helyt kell 
állnunk. A Magyar Honvédség technikai eszközeinek 
NATO követelményekkel való egyeztetésében is előbbre

kell lépnünk, valamint a NATO új elképzelésekben 
fokozatosan ki kell harcolnunk hazánkat jobban elismerő 
szerepet. Ezek figyelembe vételével a negyedik kiállításon 
a számos fejlesztési elgondolás közül, más témák mellett 
az alábbi, a Magyar Honvédség számára nagyon fontos 
témákat mutattuk be:

- a tábori tüzérség automatizált tűzvezető rendszer 
NATO elveinek megfelelő korszerűsítése -  a Magyar Hon
védségnél alkalmazott Árpád rendszer továbbfejlesztése;

- a pilóta nélküli repülőgép és a kapcsolódó felderítési 
rendszer megvalósítása -  a cseh partnerrel közösen 
fejlesztett rendszer elemeinek továbbfejlesztése;

- a CNN technológia katonai hasznosítása -  a kezdeti 
kutatások alapján a technológia sikeresen alkalmazható a 
katonai felderítésnél, különösen a pilóta nélküli felderítő 
rendszernél.

A kiállítás híven tükrözte, hogy előtérbe kerültek a hadi- 
technikai gyártó szervezetek számára is azok a termékek 
és szolgáltatások, amelyek egyaránt alkalmasak a katonai 
és a polgári alkalmazásra. Cél az, hogy az iparban előállí
tott termékek úgy feleljenek meg az elfogadott minősítési 
rendszernek, hogy azok katonai és polgári felhasználása 
egyaránt lehetővé váljon.

A színvonalas minőségi követelményeknek megfelelő 
termékeket előállító cégek így a hadseregtől és más polgá
ri felhasználóktól is megrendeléseket kaphatnak.

A bemutatott termékeket a szervezők 11 fő csoportba 
sorolták. (2. sz. táblázat)
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1993
hazai külföldi

1995
hazai külföldi

1997
hazai külföldi

1999
hazai külföldi

Kiállítók száma 119 60 89 53 70 63
Kiállítási terület (m2) 3743 633 2000 700 2346 784
Látogatók száma 10184 1071 6400 600 4500 500

A hazai jelentős cégek mellett, mint a Honvédelmi Mi
nisztérium és részvénytársaságai, a Rába Rt., Nitrokémia 
Rt., Siemens Telefongyár Kft., Respirator Rt., Pannonflax 
Rt., számos külföldi céget is találhattunk, így a Boeing, a 
Lockheed Martin, SAAB General Dynamics, Pratt and 
Whitney, Thomson, Roszvooruzsenyije. A szakkiállításon a 
hadsereg gépjárműszervezéssel kapcsolatos versenytár
gyalásának hírére különösen sok neves járműgyártó cég 
jelentkezett. A külföldi kiállítók között számos, már a koráb
bi C + D kiállításokon ismert céggel találkozhattunk, de sok 
volt az első alkalommal szereplő kiállító is.

A brit Accuracy International Ltd. már több mint 20 éve 
gyárt mesterlövészpuskákat sport, általános katonai célú, 
békefenntartó és belső biztonsági céllal. Ezekből számos 
változatot láthattunk, egyeseket éjszakai irányzó berende
zéssel felszerelve, de bemutattak korszerű LCD kijelzésű 
lézer távmérőt is. A Lockheed Martin egy F—16 makettet 
mutatott be. A látogatók hozzájuthattak az F—16 jelenlegi 
gyártásának adataihoz, amely szerint az Amerikai Egyesült 
Államok Légiereje (USAF) 30, Egyiptom 24, Görögország 
58, Izrael 50, Új-Zéland 28 db F-16 vadászt rendelt meg, 
és tárgyalások folynak az Egyesült Arab Emirátusokkal 80 
db megrendeléséről. Hírt kaphattunk a Joint Strik Fighter 
fejlesztési fázisáról, valamint az ár- és tömegcsökkentő 
kompozit anyagok alkalmazásáról is. A repülőgép-hajtómű
veket gyártó amerikai Pratt et Whitney standján megismer
kedhettünk katalóguslap formájában az F119-PW-100 
hajtóművel, ami az F-22 légifölény-vadász hajtóműve, és 
amit kiválasztottak a már említett JSF hajtóművéül is. A 
svéd Saab a negyedik generációs vadászgépével vált is
mertté a magyar szakértők körében. Az egykori típusváltá
si elképzelések idején komoly eséllyel is szerepelt az álta
luk kifejlesztett Gripen. A cég most más oldaláról is bemu
tatkozott. Láthattuk, a Saab részvételét a Meteor és az 
IRIS-T légiharcrakéta nemzetközi projektekben látható volt 
egy eredeti nagyságú IRIS-T makett, illetve bemutatkozott 
a cég oktató-gyakorló eszközöket fejlesztő-gyártó részlege 
is. Ez utóbbi BT46 szimulációs rendszert ismertette, amely 
a harckocsi-löveg, illetve más páncélozott harcjárművek és

8 ábra: A francia Thomson-CSF harctéri lokátora
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10. ábra: A brit Rácát audio-segédberendezései és aktív 
zajcsökkentő eszközei

egyéb közvetlen irányzású fegyverek kezelőinek kiképzé
sére szolgál. Ezeket a kiképzési eszközöket Svédországon 
kívül a német és a brit hadsereg is rendszeresítette.

A brit Racal katonai elektronikai eszközöket gyárt. Kiál
lítási területén különböző harcászati rádiókat, és 
harcjárműsisakba épített elektroakusztikai berendezéseket 
láthattunk. Az utóbbi típusokhoz a 136-174 MHz tarto
mányban működő Cougar 2000 mobilrádió-berendezés, az 
utóbbiakhoz az RA108 készlet tartozik. A Racal bemutatta 
a fentieken kívül a CLASSIC2000 távirányítású érzékelő 
rendszerét is, amely fedett terepen tudja érzékelni és osz
tályozni a behatolókat. A rendszer egyaránt alkalmas kato
nai, félkatonai, rendőrségi, határőrizeti, valamint polgári cé
lokra. A francia Thomson szintén katonai elektronikai esz
közöket gyárt. Kiállított termékei közül látható volt az RC

400 fedélzeti lokátorberendezés, a VHF sávban üzemelő 
PR4G harcászati rádiórendszer több eleme, illetve a HF 
sávban működő Systeme 3000 harcászati rádiórendszer.

Oroszország az eddigi C+D kiállítások gyakorlatától elté
rően csak egy pavilont bérelt és csak ismertetőket kínáltak 
a Roszvooruzsenyije képviselői. Ukrajna viszont több repü
lőgép-fedélzeti eszközt és egy fedélzeti lokátor-berende
zést mutatott be. Jelen volt a svájci Oerlikon Contraves is, 
amely légvédelmi gépágyúinak ismertetőit kínálta (egy be
mutatót is tartottak Nagyorosziban 1994-ben), illetve ismer
tetett egy lézeres harcászati kiképzőszimulátor-rendszert. 
A hagyományos résztvevők mellett újdonságnak számított' 
a Norvég Kereskedelmi Tanács és a francia Honvédelmi 
Minisztérium egy-egy kollektív standja.
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14. ábra: A Currus korszerűsített T-72 közepes harckocsija

15. ábra: Mercedes kis tehergépkocsi

A hazai kiállítók között jelen voltak a HM érdekelt szerve
zetei és részvénytársaságai. A Haditechnikai Intézet tablók 
és számítógépes rendszerek segítségével mutatta be ha
ditechnikai műszaki fejlesztési tevékenységét. Természe
tesen látható volt néhány valós eszköz is, többek között a 
95M. védőmellény család egyik változata, a 9 mm-es 
KGP-9 géppisztoly, illetve a védő- és támadókézigránát 
változatok. Az intézet fejlesztőtevékenysége alapján ké
szült eszközök a kiállítás más standjain -  a gyártóknál -  is 
láthatók voltak. így az MMG Automatika Művek Rt. az Ár
pád számítógépes automatizált tűzvezető és információs 
rendszerről adott ismertetést. Több helyen lehetett látni a 
Gepárd mesterlövészpuska változatait is. Nagy érdeklődés 
kísérte a Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt. standját, 
amelynek jellegét a kiállított T-72 korszerűsített változata

17. ábra: A SFOR Hummel ей. gépkocsija

A kiállított termékek osztályozása 2. táblázat

1. Fegyverek és lőszerek
2. Páncélozott harcjárművek

és gépjárműtechnikai eszközök
3. Katonai elektronikai berendezések
4. Repülőtechnikai eszközök
5. Mérőműszerek
6. ABV védelmi eszközök
7. Műszaki technikai eszközök
8. Áruk, szolgáltatások, logisztikai rendszerek
9. Biztonságtechnikai berendezések

10. Kiképzéstechnikai eszközök
11. Egyéb eszközök
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20. ábra: A Renault-Ikarus Kerax 200 4x4-es gépkocsija

21. ábra: A Rába H-18 típusú 6x6-os alapjárműve

adta meg. A Currus a korszerűsítést a motor- és erőátvite
li térben, a toronyban, a vezetőtérben, a páncéltesten, illet
ve a tornyon végezte el.

22. ábra: A Land Rover Defender terepjárója

A HM részvénytársaságai mellett természetesen megta
lálhatóak voltak a haditechnikai gyártással is foglalkozó ha
zai cégek. Jelen volt terepjáróival a Rába Rt., a Nitrokémiai 
Rt. hagyományos nitrocellulóz alapú termékeivel, Siemens 
Telefongyár információs és kommunikációs berendezése
ivel. A Respirátor Rt. vegyi védelmi eszközöket, míg a 
Pannon-Flax katonai gyakorló felsőruházati és négyszínű 
álcázó tereptarka öltözékek anyagát gyártja. A TOTALTEL 
Távközléstechnikai Kft. a TDR-5 digitális mikrohullámú be
rendezéscsaládját mutatta be, amelyek a NATO-sávban di
gitális jelek átvitelére szolgáló berendezések.

A kiállítás előtti szabadtéren az érdeklődő közönség az 
SFOR-csapatok berendezett őrhelyeit, terepjáróit láthatta, 
illetve megismerkedhetett az ott alkalmazott fegyverekkel.

Almaczi Victor nyá. mk.alez

A CV-35 (35.M) Ansaldo kis harckocsi a kubinkai gyűjteményben
A harckocsi Magyarországról származik, mivel jól látható a lövész ülése feletti beépített megfigyelő kupola. Ez csak 

a magyar járműveken volt, ennek ellenére Olaszországnál szerepel. A kocsi oldalán lévő piros jel, az olasz harckocsik 
sivatagi azonosító jelzése volt 1940-41-ben. A jármű gyenge állapotát nem javították és a hiányzó lámpákat, 
szerelvényeket sem pótolták.

Szerk.

„Hegyivadász vagyok a Kárpátokban fent...” 
(Hegyicsapatok a magyar királyi honvédségben 

1939 és 1945 között)

A Magyar Királyi Honvédségben 1939 és 1945 között léte
zett hegyicsapatok felállításának 60. évfordulója alkalmá
ból nyílt a Hadtörténeti Múzeumban a „Hegyivadász va
gyok a Kárpátokban fent...” című egytermes, időszakos ki
állítás. Különlegessége abban áll, hogy e csapatnem törté
netét sem a Hadtörténeti Múzeumban, sem más magyar 
múzeumban nem mutatták még be, sőt, a történeti feltárás 
is csak alig néhány esztendeje kezdődött meg.

Bevezetésként röviden bemutatjuk az előzményeket, hi
szen az első világháborúban is léteztek már ilyen, vagy eh
hez hasonló alakulatok az Osztrák-Magyar Monarchia 
haderejében. Érdekes látványt fog nyújtani az első világhá
borús hegyi fedezék tüzelőállással, mely a tiroli fronton ví
vott küzdelmeket szemlélteti.

A kiállítás 80%-a természetesen a második világégés 
időszakával foglalkozik, kezdve az 1939-es felállítástól az
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2. ábra: Szovjet lövész katona felszerelése a 
II. világháborúból

1943-as átszervezésen át a harcokig. A terem berende
zése a hegyikatonák kárpátokbeli harcszerű körülményeit 
mutatja be. A látogatók néhány olyan ruhadarabot is láthat-

3. ábra: Hegyi felszerelésű osztrák-magyar gyalogos katona

nak majd, amelyeket csak a hegyi csapattestek viseltek, 
így a 41. M sícipőt, vagy a 41. M hegyinadrágot. Ugyan
csak vitrinbe került az egykori szolyvai (1943-tól naszódi)
2. hegyivadász-zászlóalj csapatzászlója is.

E vázlatos áttekintés után a közönség megismerheti a 
szövetséges és ellenséges fegyvereket, egyenruhákat, vé
gül szembesülhet azzal a ténnyel, hogy a mindenkor túl
erejű ellenséggel szemben harcoló magyar hegyicsapatok 
milyen súlyos veszteségeket szenvedtek a harctéren.

Sz. M.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
Hadtörténelmi Közlemények

Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1180Ft
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A japán SHINANO, a második világháború legnagyobb
repülőgép-hordozó hajója

A második világháborúban a csendes-óceáni harcok fordu
lópontját jelentő, Midwaynél 1942. június 4-én és 5-én ví
vott légi-tengeri csatában amerikai repülőgépek bombái és 
torpedói elsüllyesztették az AKAGI, KAGA, SORYU és 
HYRU1 japán repülőgép-hordozókat. Az akkoriban a négy 
legjobbnak és leggyakorlottabb személyzettel rendel
kezőnek tartott repülőgép-hordozójuk elvesztése arra 
ösztönözte a japán császári haditengerészet vezetőit, hogy 
akár szükségmegoldásokkal is megkíséreljék pótolni, sőt 
növelni repülőgép-hordozó flottájukat. Gyors ütemben

megkezdték egy-egy egyedi építésen kívül a 6 egységből 
álló UNRYU-osztályú közepes repülőgép-hordozók elké
szítését, továbbá eredetileg más célú hadihajókat, sőt ke
reskedelmi hajókat is igyekeztek átalakítani repülőgép-hor
dozókká.

A második világháborús japán hadihajóépítő ipar egyik 
legérdekesebb alkotásának a SHINANO repülőgép-hor
dozó számított. 1940-ben YAMATO-osztályú csatahajó
ként kezdték építeni a Yokosuka Kaigun Kosho hajógyár
ban. A Midwaynél vívott csata után a félig elkészült csata-

»V«'

2. ábra: A SHINANO egy háború utáni japán rajza (Shohji Yoshida)
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1 Flugzeugträger Chftose (34-37) -  ex Flugzeugtender

L — i — 7
/ Flugzeugtrngträger Ryuho (33) -  ex Ubootstender

Flugzeugträger Yunyo (41) -  ex Fahrgastdanipfer

Flugzeugträger Shlnyo (35) -  ex deutscher Fahr- 
gastdauipfer Scharnhorst

у  g ^ l jL v  1 “V ------— .....— — — — .
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Schlachtschiff M usashl, 
Yam ato (40)

Flugzeugträger T a lho  (43)

Flugzeugträger Shokaku, 
Zu ikaku (30)

Flugzeugträger 
U nryu-K lasse (43-44) -  
ähnlich H iry u ,S o ry u  (35-37)

Flugzeugträger Shlnano (44)- 
ex Schlachtschiff

Flugzeugträger Jbuki (43) -  ex Kreuzer

3. ábra: (SHINANO méretarányos összehasonlítása a korabeli japán nagy hadihajókkal, főleg a YAMATO csatahajóval, amelynek 
testvérhajója volt. A német feliratokat meghagytuk, a hajónevek jól olvashatóak. (Weyers Taschenbuch der Flottem 1954-55)

2000/1 HADITECHNIKA 65



hajó terveit 1942 őszén hirtelen átdolgozták, hogy végül is 
megfelelően átalakítva repülőgép-hordozóként lépjen majd 
szolgálatba. Standard vízkiszorítása 64 800, maximális víz
kiszorítása 73 040 tonnát tett ki. A második világháború ko
rában a világ legnagyobb repülőgép-hordozójának számí
tott. Hosszúsága 266 méter, szélessége 40 méter, merü
lése 10,3 méter volt. A 4 Kampón turbinából, 12 olajtüze
lésű Kampón kazánból és 4 hajócsavarból összeállított 
meghajtóművével 27 csomó sebességet tudott elérni. Fel
szálló fedélzetét 80 mm, az alatta elhelyezkedő hangártér 
acél padlózatát pedig 200 mm vastagságú további vízszin
tes páncélzat fedte.2 A hajó oldalain, a vízvonalban páncél
övének vastagsága 206 mm-t tett ki, továbbá a kényesebb 
részeket (torpedó-, lőszer- és bombatároló kamrák) még 
külön 359 mm-es páncélzattal vették körül.

A hangártérben és a felszállófedélzeten 120 repülőgépet 
tudott magával vinni. A hangártérből két platós lift emelte a 
felszállófedélzetre a repülőgépeket.

Rendkívül erős légelhárítófegyverzettel rendelkezett, 
mely 16 db 12,7 cm-es univerzális ágyúból, 145 db 2,5 ern
es légelhárító gépágyúból, valamint 12 konténerbe foglalva 
egyszerre összesen 336 db légelhárító kisrakétát indítani 
képes sorozatvetőből állt.

Személyzete 2400 főt tett ki. 9000 tonnányi kazánfűtő 
olaj tárolására alkalmas tartályterei lehetővé tették, hogy a 
hajó újrafeltöltés nélkül mintegy 17 000 km-t tudjon meg
tenni.

A Japánban „13. és 22. mintájúnak” nevezett lokátorbe
rendezései képessé tették mind a tengeren, mind a levegő
ben közeledő idegen tárgyak (repülőgépek, felszíni hajók) 
észlelésére.

A japán haditengerészet vezetői a midway-i csata ta
pasztalatait leszűrve a SHINANO számára újszerű, sajátos 
taktikai elképzeléseket dolgoztak ki. Ezek a következők 
voltak:

-  várható ütközet esetére nem szabad együtt haladni a 
csapásmérő repülőgép-hordozó csoporttal, mögötte, a hát
térben kell tartózkodnia 30-50 tengeri mérföld távolság
ban. így valószínűleg nem fedeznék fel azonnal, és nem 
lenne kitéve ellenséges repülőgép-hordozókról felszálló re
pülőgépek támadásainak. Ha a japán csapásmérő repülő
gép-hordozó csoportból valamelyik egység elsüllyedne 
vagy súlyosan megrongálódna, annak a repülőgépei a 
harcból visszatérve a SHINANO-ra szállhatnának le;

-  ha japán csapásmérő repülőgép-hordozók repülőgép
állományának egy része harcban megsemmisülne, a hát
térből a SHINANO-ról átjövő repülőgépekkel pótolni le
hetne a veszteségeket;

-  a SHINANO jelentős kapacitású, jól felszerelt javítómű
helyeivel és alkatrészkészleteivel képes lenne a csapás
mérő repülőgép-hordozóik harcban sérült gépeit a helyszín 
közelében gyorsan kijavítani:

-  a SHINANO-nak egyben egy úszó raktárként kell szol
gálnia a csapásmérő japán kötelékek számára, hogy a 
harcban felhasznált üzemanyag-, bomba-, torpedó- és lő
szerkészlet a hajók támaszpontra való visszatérése nélkül 
azonnal pótolható legyen.

A SHINANO azonban sohasem jutott el a tényleges szol
gálatba állításig. Miután 1944. október 8-án csaknem telje
sen elkészült állapotban vízre bocsátották, és hajógépei

már működtek, megfelelő tengeralattjáró-elhárító kíséret 
nélkül elindult Kurébe, hogy ott a végső szerelési munká
latokat gyorsan befejezzék rajta. Szerencsétlenségére
1944. november 29-én útközben a Muroto-foktól délkeletre 
lesben álló ARCHERFISH amerikai tengeralattjáró elé ke
rült, mely 4 torpedót lőtt ki rá. A robbanás ütötte nyílásokon 
keresztül a hajótestbe ömlő víz mind nagyobb részét 
árasztotta el a hajó belsejének. A vízbeömlésnek a még 
gyakorlatlan személyzet nem tudott gátat vetni, mivel a 
hajó belső elválasztó falainak vízhatlan ajtajait csak Kuré- 
ban szerelték volna be, és vízszivattyúit sem tudták beindí
tani. Jobb oldali géptermei és tárolóterei gyorsan megteltek 
vízzel, a hajó oldalra dőlt, majd a torpedótalálatok után 7 
órával felborult és elsüllyedt. A vele kapcsolatos taktikai 
terveket így már nem próbálhatták ki a gyakorlatban, igaz 
hogy 1944 végén Japán csapásmérő repülőgép-hordozó 
kötelékkel sem rendelkezett már.3

A SHINANO nagyságával,4 erős páncélzatával és külö
nösen az alacsonyan támadó repülőgépek ellen kifejlesz
tett légelhárító kisrakéta sorozatvetőivel5 megelőzte korát. 
Mégis olyan látszólag kis, ideiglenes hiányosságai (vízhat
lan belső közlekedési ajtók hiánya, működésképtelen szi
vattyúk) néhány óra alatt megpecsételték sorsát.

Jegyzetek

1 A japán nevek átírása japán írásjelekről latin betűkre az 
angol nyelvben szokásos módon történt.

2 A SHINANO volt a legerősebb vízszintes páncélzatú ja
pán repülőgép-hordozó.

3 A japán haditengerészet 1944 végén a háborús veszte
ségek folytán már csak egy mozgásképes közepes repülő
gép-hordozóval és egy sértetlen kísérő repülőgép-hordozó
val rendelkezett, de alkalmas repülőgépállomány és kép
zett pilóták hiányában ezek sem voltak harcba vethető ál
lapotban.

4 A SHINANO nagyságát csak a több mint 10 évvel 
később, 1955-ben elkészült amerikai FORESTAL repülő
gép-hordozó lépte túl 79 248 tonna maximális vízkiszorítá
sával.

5 A japánok voltak az elsők a világon, akik kifejlesztették 
és hadihajókon rendszeresítették a légelhárító kisrakéta- 
sorozatvetőket. A második világháború után évtizedeknek 
kellett eltelnie ahhoz, mire ilyenek -  bár korszerűbbek és 
hatékonyabbak -  újra megjelentek a hadihajók fegyverze
tében (pl.: az amerikai-német-dán közös fejlesztésű RAM- 
Rolling Airframe Missile).
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Dr. Bak József

A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak 
a Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges árkedvezménnyel kaphatók!

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22 
Telefon: 333-9113 • Fax: 314-2432
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Béke poraikra

BÉKE PORAIKRA
Dokumentum-emlékkönyv a I I .  világháborúban 

a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról 
és munkaszolgálatosokról.

Vív
Nyugodj el immár örök békességben 
H arcos útjainknak fá ra d t vándora. 

Á lm odd a szabadság napsugaras álm át 
M» fá jda lm as hősünk m agyar katona.

Dokumentum-emlékkönyv а II. világháborúban a keleti 
hadműveletek során elesett magyar katonákról és 
munkaszolgálatosokról.

Szerk: Dr. Bús János, A4; 779 old; Varietas ’93 Hft;
1999.

A háromkötetesre tervezett sorozat most megjelent első 
darabja választ ad a magyar katonai vonatkozású 
kérdésekre. S hogy nem csupán egyszerű veszteség
lajstromot tart a kezében az olvasó, azt a dokumentum
emlékkönyvben megtalálható 147 levélidézet, 196 korabeli

temetővázlat és kataszterlap, 9 áttekintő térkép, 88 
fénykép, 31 tárgyfotó, valamint 22 művészi tusrajz és 
akvarell is bizonyítja. Mindez a 308 jelentősebb temetőt 
ismertető leírás mellett szolgál illusztrációként, ahol az 
eltemetettekre vonatkozó összesítő adatokon kívül 
topográfiai meghatározás segíti az olvasót a 
tájékozódásban, valamint a környékhez kapcsolódó 
fontosabb hadműveletekről, az ott harcoló -  temetéseket 
végző -  alakulatokról is képet kaphat.

A könyv végén található alfabetikus névmutatóban 
csaknem 28 ezer dokumentáltan elesett és meghalt 
katona, valamint munkaszolgálatos halálának 
körülményeiről találhatók részletes adatok.

A második kötet a történelmi Magyarország határain 
belül elesett, a harmadik kötet pedig a nyugati hadműveleti 
területen meghalt katonáknak állít majd emléket.

Postai utánvéttel m eg ren d e lh e tő  4900 Ft-ért (a 
csomagolási és postaköltséget a Kiadó magára vállalja!)

Postacím : VARIETAS 93., 1330 Budapest, Pf.: 76 
tel./fax: (1 )2 30 -4517  

e-m ail: varietas@ m atavnet.hu  
Az első ötszáz m egrendelő rézdom bornyom atos, 

sorszám ozott példányt kap!

Bolti forgalom ban (általában 5400 Ft-ért):
Budapesten: írók Boltja (1061 Bp., Andrássy út 45.), 

Osiris Könyvesház (1053 Bp., Veres Pálné u. 4-6.), 
Balassi Könyvesbolt (1023 Bp., Margit u. 1.), Atlantisz 
Könyvsziget (1052 Bp., Piarista köz 1.) (itt 4900Ft), Püski 
Könyvesbolt.

Vidéken: Debrecen-Déri Múzeum, Egér-Dobó Múzeum, 
Győr-Xántus J. Múzeum, Városi Levéltár, Kapos- 
vár-Ecclésia Bolt (Kontrássy u. 1.), Magyar Ház 
Könyvsarok (Múzeum köz 4.), Komárom-Városi 
Önkormányzat, Makó-József A. Múzeum, Mis- 
kolc-Herman O. Múzeum, Nyíregyháza-Jósa A. Múzeum, 
Pécs-Janus Pannonius Múzeum, Salgótarján-Nógrádi 
Történeti Múzeum, Sopron-Soproni Múzeum, 
Szeged-Megyei Levéltár, Sík Sándor Könyvesbolt, 
Szekszárd-Wosinsky M. Múzeum, Székesfehér- 
vár-Megyei Levéltár, Szolnok-Damjanich J. Múzeum, 
Tatabánya-Tatabányai Múzeum, Veszprém-Laczkó D. 
Múzeum, Zalaegerszeg-Megyei Levéltár, valamint a 
Bibliofil bolthálózata országszerte.

(A Múzeumok és Levéltárak általában 4900-5100 Ft-ért 
árusítják).

1999. évi cikkíró pályázatunk eredményhirdetése
Az 1999. évi pályázatra beérkezett 14 db tanulmányból a bírálóbizottság I. díjjal jutalmazta Baczoni András „Az 1942 

M páncélos egyenruha”, II. díjjal Német György „Az 1848-49-es Magyar Katonai Érdemrend” és Mészáros Károly „Lég
védelmi tüzéreszközök a magyar hadseregben 1950-től napjainkig”, továbbá III. díjjal ifj. Szabó Győző „MiG-ek légcsa
varral”, Turóczi Attila „А 39M Királygéppisztoly”, Varga László „A magyar katonai ejtőernyőzés első jelvényei” és Kiss Kál
mán „A Messerschmitt Me163 rakéta repülőgép” alkotását. A fenti cikkeket kedves olvasóink a soron következő száma
inkban ismerhetik meg. A pályázaton indulókat az értékelésről és az eredményekről külön tájékoztattuk. A díjakat pos
tán utaltuk át.

Szerkesztőség
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Sikeres kutatás egy Zalaegerszeg közelében lelőtt 
angol Halifax roncsai után

Magyarországon sajnos igen kevés haditechnikai eszköz 
maradt meg a múzeumok számára. A magányos Nimród 
páncélvadász csak kis része annak a ritkaságokban bővel
kedő páncélos kavalkádnak, mely visszamaradt a Dunán
túlon folyt harcok színterein a Királytigristől a Zrínyi roham- 
lövegig. Ugyanez a helyzet a repülőgépek terén is. A há
borút követő időszakban beolvasztották az egykori Magyar 
Királyi Honvéd Légierő hátrahagyott és sérült repülőgépe
it is. A néhány futárgépnek és iskolagépnek csak halasz
tást jelentett a háború utáni újjáépítés. Az ő sorsuk is a 
szétbontás lett.

A háborút követő időszakban százszámra hevertek a 
mezőkön a ma már csak múzeumokban (vagy már ott 
sem) látható repülőgépek. Amerikai, német és szovjet gé
pek tucatjairól készültek fotók, melyek azt bizonyítják, hogy 
lett volna mit megőriznünk.

A 15. AAF 465. BG 781. Sq. B-24 H Liberatora (gysz. 
42-52494) a Makótól keletre levő Magyarcsanád község 
határában szállt le, a román határ közelében. A község la
kóinak 1945 novemberében fogyott el a türelmük. Ekkor írt 
az alispán az illetékes minisztériumba, hogy az eddig telje
sen ép, saját futóművén álló repülőgép őrzésére nincs több 
pénz, szállítsák el. A repülőgép későbbi sorsa ismeretlen.

Fotósorozat bizonyítja, hogy a Tolna megyei Kurd köz
ség határában két B-24 Liberator feküdt egymástól mint
egy 500 méterre. Az egyik 1945. március 1-jén, a másik 
pedig március 23-án szállt hasra. Augusztusban még mind 
a kettő ott hevert a kukoricaföldek közepén, részben lesze
relve, de egészben.

A háború óta eltelt 54 év alatt a MÉH-telepek az elha
gyott haditechnikai eszközök 99,9 százalékát már ma
gukba „szippantották”. Ez a folyamat még ma sem állt le, 
hiszen a földből kiszántott, illetve véletlenül előkerülő dara
bokkal a laikusok többnyire nem tudnak mit kezdeni.

Jelenleg állam vagy múzeum által támogatott kutatócso
port nem működik e témában Magyarországon. Ez a mú
zeumok anyagi helyzetét figyelembe véve érthető, a téma 
ráadásul csak néhány múzeum (Hadtörténeti Múzeum, 
Közlekedési Múzeum) gyűjtési körére korlátozódik.

A helyszíni kutatásokat amatőr történészek és ma
gángyűjtők végzik hobbiból, saját költségükön. Elsődleges 
segédeszközük a keresésnél a fémkereső műszer, mely
nek használata tilos! Az 1997-es múzeumi törvény szerint 
minden ilyen keresgélés és leletmentés tilos, annak elle
nére, hogy az előkerülő haditechnikai eszközöket a múze
umok általában kiállíthatatlannak tartják.

Az eddig leírtak ellenére -  melyben elég sötét képet fes
tettünk a világháborús roncsok felkutatásáról -  segítséget 
nyújt az, hogy a területileg illetékes múzeumok kérés ese
tén többnyire engedélyezik a kutatást. További jó hír az, 
hogy a múzeumoknak van lehetőségük engedélyezni a ta
lált tárgy megőrzését is, természetesen akkor, ha feltárása 
nem ütközött a fent említett múzeumi törvény paragrafusa
iba.

Baka Péter és Nagy Péter -  zalaegerszegiek lévén -  a 
Zala és Vas megyei területeken végzik roncskutató tevé
kenységüket. 1998 nyarán kezdték el a II. világháborús re
pülőesemények helyszíneinek felkutatását. A Jánkfalvi Zol-
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1. ábra: A Rolls-Royce Merlin XX motor metszete
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2. ábra: Háború előttii felvétel, John Wiles (balra), Sydney 
Barlow (középen) és Tommy Doherty-ről Wigan városában

3. ábra: Nicholson pilóta korabeli fényképe és a távirat, 
amelyet a szülők kaptak Sydney Barlow eltűnéséről 
(Wigan Obsenwer)__________________________

tán nyíregyházi, valamint Mohos Nándor veszprémi repü
léstörténeti kutatók által összeállított Magyarország feletti 
angol és amerikai veszteségi listák alapján indították meg 
a konkrét kereső tevékenységet. Az angolok egyik utolsó 
magyarországi repülővesztesége az 1944. november 22- 
ről 23-ra virradó éjszakán lezuhant Handley Page Halifax 
Mk. II 1A volt.

A repülőgép Zalaegerszegről mintegy 10 kilométerre 
nyugatra, Bagód (akkor Bagodvitenyéd) községtől északra
3 km-re csapódott be.

A helybéliek nagyon jól emlékeznek az eseményekre, 
annál is inkább, mert a roncsok között egy holttestet is ta
láltak.

A két kutatót egy traktoros vezette a helyszínre, mely az 
odavezető földúttól kb. 70-80 m-re volt az erdőben, rejtett- 
sége miatt nem lett volna megtalálható. Az útmutató Laci 
bácsi két kb. 2-2 méter széles és kb. 50-70 cm mély kör 
alakú horpadásra hívta fel a figyelmüket, közölve, hogy ott 
vannak földbe fúródva a motorok. Két-három percnyi ásás 
után már fémesen koppant az ásó. Az agyag, melybe a 
motor belefúródott, rendkívül ragaszkodó volt. Háromnapi 
folyamatos ásás után mintegy háromnegyed részben sike
rült csak kiszabadítani a 70-75 fokos szögben földbe fúró
dott soros, V 12-es, közel 30 000 cm* 3-es Rolls-Royce Mer
lin Mk. XXII. hajtóművet. Az erdőben nem lehetett semmi
lyen markológépet igénybe venni. A munkát sürgőssé tette 
az, hogy a helyi „fémgyűjtögető csoport” tagjai tudomást 
szereztek róla. A papírforma szerint 660 kg súlyú motor ál-

4. ábra: A Wigan Obsenwer 99. 01. 26. szám címoldala a 
korabeli csoportképpel, John Wiles (jobbról a második) 
és Sydney Barlow (jobbra) 1944. Vlll-ban a 614. 
Sguadron étkezdéje előtt

6. ábra: A kiemelt motor és légcsavaragy a ház kertjében, 
mögötte Nagy Péter és Baka Péter (Baka archív)
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tál remélt bevételre szerencsére előre ittak a helyi kocsmá
ban. Tervük kitudódott. Laci bácsi traktorral a fákat kerül
getve beszlalomozott az erdőbe, s láncok segítségével el
végezte a kiemelést a földből. A motor alól előtűnt a félre- 
bicsaklott légcsavaragy a három letört fa légcsavartoll 
csonkjával. A letakarított, egykor 1390 lóerős RR Merlin 
Mk. XXII. motor adattáblája szerint 1944. március 12-én 
készült, 164271-es gyártási számmal. Forgásiránya jobb 
irányú volt.

Maga a motor nem ritkaság még ma sem, de tudomá
som szerint Magyarországon -  ha sérülten is -  ez az 
egyetlen példány. A Hadtörténeti Múzeum a bejelentés 
után engedélyezte, hogy Baka Péter és Nagy Péter megőr
zésében maradjon Zalaegerszegen.

A történet azonban nem lehetett teljes addig, amíg a 
személyzet sorsát és az utolsó út történetét nem tudtuk 
meg.

A kutatáshoz szerencsére több adat is rendelkezésre 
állt. A repülőgép típusa: Halifax Mk. II 1A, a század száma: 
614, a személyzet életét veszített tagjának neve és azono
sítási száma: John Leonard Nicholson, RAF 179800.

Az angol veterán repülők egyesületének, az Airbridge 
Associationnak írt levélre fél évvel később, 1999. február 
végén érkezett válasz. Sydney Barlow jelentkezett, aki 
ezen Halifaxnak volt a wireless operatora, azaz rádiósa.

Levelében így emlékszik a RAF-beli pályafutására, vala
mint az utolsó útra és fogságba esésükre:

„Első tíz bevetésünket a 150. Squadron kötelékében tel
jesítettük. Ekkor még Wellingtonokkal repültünk, előbb 
Észak-Afrikából, később Szicíliából a bevetésekre. Rövid
del ezután átkerültünk a 624. „Pathfinder” századba. Az új 
Halifax ll-re kaptunk kiképzést. Itt osztották be a személy
zethez John Wilest, a földimet, aki ugyancsak wigani volt. 
Ekkor a repülőgépszemélyzetünk a következőkből állt:

P/О Hohn Leonard Nicholson pilóta 23 éves
F/S Robert Bruce Hitchen navigátor 35 éves
F/S Ronald Ralph Carthwright bombázó 22 éves
F/S Sydney Barlow rádiós 22 éves
F/S John Wiles fedélzeti mérnök 29 éves
S Roy Benett fedélzeti lövész 19 éves

A Halifaxon további 25 bevetésen vettem részt, hogy 
pontos legyek, ebből csak 24-et fejeztem be.

Bevetéseink során voltak célmegjelölési feladataink, 
bombáztunk Észak-Olaszországban, Jugoszláviában, Ro
mániában, Ausztriában, s egyszer még Görögországban 
az athéni Kalamaki repülőtérre is dobtunk bombát. Egy al
kalommal dobtunk le utánpótlást a varsói partizánoknak. 
Magyarországon négyszer jártunk. Bombáztuk Budapes
tet, Hegyeshalmot és Szombathelyt. Egy alkalommal pro
paganda-röpcédulákat szórtunk le Kaposvár, Pécs, Szé
kesfehérvár és Győr körzetében. Bevetéseinket csak éj
szaka végeztük, az amerikaiak pedig csak nappal.

35. bevetésem ugyanolyannak indult, mint a többi. Ekkor 
az I vor Ink hívójelű repülőgéppel repültünk. Nem volt ál
landó gépünk. Aznap -  amit természetesen csak a háború 
után tudtam meg -  74 Liberator és Halifax bombázókat kül
dött a RAF a szombathelyi pályaudvar bombázására, mely 
a német utánpótlás fontos útvonala volt.

Nem sokkal a bombák oldása után -  ha jól ismertük fel a 
sötétben -  egy Focke Wulf FW-190 támadott meg minket. 
A jobb szárny fele a külső motorral együtt leszakadt a rob
banólövedékek hatására. Nicholson, a pilóta parancsot 
adott a repülőgép elhagyására, addig ő próbálta egyenes
ben tartani az egyre gyorsabban zuhanó repülőgépet, mely 
közvetlenül Johnny (Wiles) ugrása után felrobbant. A piló
tának esélye sem volt az életben maradásra. Nagyon jó
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barátom volt. Minden bevetésemet vele repültem, neki ez 
már a 40. volt.

Ugrás után nagyon szétszóródtunk a levegőben. Fogal
mam sem volt, hogy ki úszta meg, ki nem. Ereszkedés 
közben víztükröt pillantottam meg magam alatt, ezért felfúj
tam „Mae West” mentőmellényemet. Szerencsére a földet 
éréskor derült ki, hogy csak egy 50 cm mély pocsolyába 
érkeztem, mely a szántóföldön volt. Báránybőr csizmám és 
nadrágom pillanatok alatt teleszívta magát vízzel, és ólom
nehézzé vált. Ekkor levágtam a késemmel a mentőmel
lényt, mert abban már végképp nem tudtam mozdulni. Ha
marosan összeakadtam a sötétben Hitchennel, s együtt 
folytattuk az utunkat. Csak az úton tudtunk haladni, mert 
mindehol mély sár volt. Feladtuk azt a lehetőséget, hogy 
Jugoszláviába jussunk el, a partizánok által ellenőrzött te
rületre. Hamarosan összetalálkoztunk két fiatal fiúval, akik 
valamilyen félkatonai szervezethez tartozhattak, mert kato
nasapkát viseltek (leventék lehettek, T. Z.). Nekik adtuk 
meg magunkat. Cartwright a kapituláció „elegáns” formáját

választotta -  besétált a közelben lévő falu kocsmájába és 
ott adta meg magát. Másnap reggelre mind az ötünket el
fogták, kiderült, hogy senki sem sérült meg (a halott Nichol- 
sont kivéve).

Egy zalaegerszegi laktanyába szállítottak minket, ahol 
kb. 20 főnyi magyar katona állomásozott egy 28-30 év kö
rüli tiszt vezetésével. A magyar katonák nagyon rendesek 
voltak hozzánk.

A bajok a következő napon kezdődtek, mikor megérke
zett egy német tiszt egy tizedes és hat közlegény kíséreté
ben. Rövid vitát kezdtek az illetékességről, melyet a ma
gyar tiszt beletörődve felajánlott. A németek ezek után 
ötünket -  hárman-hárman közrefogva -  kivezettek a lakta
nyaudvarra és a fal előtt felsorakoztattak. A német tiszt pa
rancsára a német katonák felsorakoztak velünk szemben 
és tüzelőállást vettek fel. Akkor azt gondoltam, hogy vé
günk van.

A német tiszt ekkor ismét parancsot adott, mire a puská
kat leengedték, s ő beszaladt az épületbe. Rövidesen 
visszatért, a kezét a háta mögé rejtve. Úgy véltem, hogy 
egy fehér szövetdarabot hozott ki, hogy azzal intse a tűz- 
parancsot. A tiszt utasítására ismét tüzelőállásba helyez
kedtek a német katonák. Halálra vált arcunk láttán a tiszt 
vigyorogva előkapta a háta mögül a kezét, és lefényképe
zett bennünket egy Leica fényképezőgéppel.

Zalaegerszegről előbb Budapestre, majd hamarosan Né
metországba szállítottak bennünket, ahonnal 1945 júniusá
ban tértünk haza. Johnny Wiles és én azóta is Wiganban 
élünk. Én 76 éves vagyok, Johnny pedig 84. Gyakran talál
kozunk.”

A helyszínen végzett további kutatások során Baka Pé
ter és Nagy Péter sajnos a másik gödör mélyén nem talált 
motort. Az avar alól -  mintegy fél mázsányi különböző azo
nosíthatatlan alkatrésszel együtt -  előkerült egy adattábla, 
mely a repülőgépet pontosan azonosítja. Felirata: Type: 
Halifax II, Serial No. L. A. P./81016. A gyári szám előtti L. 
A. P., a London Aircraft Production rövidítése, ahol a re
pülőgép épült.
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Az Egyesült Államok légierejének múzeuma

Az Ohio állambeli Daytonban található a világ legrégebbi 
és legnagyobb Légierő múzeuma. A múzeum időrendi és 
fontossági szempontokat figyelembe véve mutatja be a re
pülés fejlődését a Wright-testvérek Kitty Hawk-i első le
vegőbe emelkedésétől napjaink űrkorszakáig. Területén 
több mint 200 repülőgép és rakéta található. A népszerű 
múzeumot évente mintegy másfél milliónyi érdeklődő láto
gatja. A kiállítás ésszerű és didaktikus elhelyezése biztosí
tékot nyújt arra, hogy a múzeum anyagát bárki szakavatott 
vezető nélkül is tudja élvezni. Látogatása, jellegénél fogva, 
kiváló nyári programot jelent. Ennek megfelelően a sza
badtéren számos piknikező-asztal szolgálja a látogatókat. 
Az amerikai elvárásoknak megfelelően az épület megoldá
sai messzemenően figyelembe vették a mozgássérültek 
igényeit is. A múzeum teljes területén szabad fényképezni 
és filmezni, egyedül a villanófény használatát korlátozzák 
a belső terekben elhelyezett számos művészi kép miatt. 
Ajándékbolt, könyvesbolt, modell- és plakátbolt is található 
a múzeumban. A hangárszerű kiállítási csarnokban elhe
lyezett különböző eszközök mellett számos, főleg nagyobb 
terjedelmű repülőgép a szabadban kapott helyet. A repülés 
kezdeteit bemutató csarnokban az első világháború előtti 
évek kezdetleges megoldásait láthatjuk. Tanúi lehetünk a 
repülés fejlődésének az első világháború időszakában is, 
annak a folyamatnak, amely során a légierő önálló haderő
nemmé szerveződött. Mindezt különböző rendeltetésű, va
dász, felderítő, bombázó és egyéb célú repülőgép bemuta
tása teszi teljessé. Ezen a részen mutatják be a nyugati 
szövetséges és az amerikai repülőkatonák harcait, teret 
adva természetesen a központi hatalmak cselekményeinek 
is. Külön figyelmet érdemel egy egykorú megfigyelő lég
hajó is, amely a födémszerkezetről függve uralkodik a csar
nokban. Itt látható a világ legelső programvezérlésű irányí
tott bombája is, a Kettering „Bug”, amelyet Charles F. Ket
tering fejlesztett ki és épített meg itt, Daytonban. A teher
gépkocsiról indított légi torpedót légcsavaros hajtómű vitte 
a cél irányába. Az előre beprogramozott idő elteltével a 
motor megállt, a szárnyak leváltak, és a mintegy 90 kg tö
megű bomba a célba csapódott. A fegyverszünet ideje kör
nyékén csaknem 50 db készült el. A kiállított példány má
solat. Ez a kiállítási rész emlékezik meg a „Vörös Báró”-ról, 
Manfred von Richthofenről is, akinek Fokker Dr.1 triplánja 
a második világháborúban elpusztult.

Itt láthatók a két világháború között gyártott katonai re
pülőgépek is. Többek közt az 525LE (386,4kW) teljesít
ményű csillagmotorral hajtott Boeing P-12, amely 1929 és 
1935 között repült az amerikai légierőben. A Martin B-10 
bombázó repülőgépet saját korában a légierő csodájaként 
emlegették. Ez volt az első teljesen fémépítésű monoplán, 
amelynek sebessége közel 300 km/h volt és mintegy 1100 
kg bombaterhet szállított.

A következő csarnokban a legnagyobb teret a második 
világháborúban használt eszközök foglalják el. Itt láthatók 
az amerikai légierő második világháborús méltán híres 
bombázó repülőgépei (a B-17, a B-24, a B-29) és más tí
pusok is. A B-29 típust a Bockscar képviseli, amely a má
sodik atombombát ledobta Hiroshimára. A repülőgép nevét 
vezetőjéről, Friderick C. Bocktól kölcsönözte. A gépet 1946 
szeptemberében kivonták a szolgálatból és az arizonai Tu
cson melletti támaszponton helyezték el. A teljes felújítás

_______________ m
1. ábra: Látkép a Mace-B, Matador-B és Bomarc rakétákkal

2. ábra: A Fairchid C-119 Pocket teherszállítógép

3. ábra: A háborús Lockheed Ventura járőrbombázó
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június 26-án rendszeresítette a bombázót. A hatalmas mé
retű repülőgépet 6 db toló légcsavaros Pratt and Whitey 
3800 LE (2796 kW) teljesítményű motor és 4 db General 
Electric, egyenként 23 kN tolóerejű hajtómű hajtotta. A 
B-36 különböző változatai 1958-59-ig maradtak szolgálat
ban, ekkor váltotta fel őket a máig is rendszerben lévő kor
szerűbb B-52 típus.

Ezen a részen mutatják be az Egyesült Államok űrhajó
zásának néhány dokumentumát és tárgyi emlékeit is.

Itt vannak a különböző típusú űrhajósruhák, amelyek na
gyon híven tükrözik a technika fejlődését. Látható az Apolló 
15 parancsnoki modulja is, amely az űrhajósokat a 
Holdra vitte.

A legnagyobb területű csarnok a sugárhajtású korszak 
nevet viseli. A csarnokba belépve azonnal szembe tűnik 
néhány repülőeszköz a legújabbak közül. Az F-22, a leg
újabb típusú amerikai vadászrepülőgép, az F -117 Stealth 
egymás mellett állva kétségtelenül elképesztik még az 
amerikai látogatót is.

A csarnokban több nagyméretű szállító repülőgép is lát
ható. Itt van például egy C-124, egy C-47 és egy C-46 is. 
A terem nagy részét egy B-52 típusú bombázó repülőgép 
foglalja el, amelyhez képest ugyancsak szerény terjedelmű 
a födémszerkezetről lelógó, jól ismert U-2 felderítő repülő
gép.

A terem egyik végében kiállították az SR-71 hadászati 
felderítő repülőgépet. Mellette a Tacit Blue fantázianevű kí
sérleti repülőgép foglal helyet, amellyel a stealt típusú re
pülőgépek szerkezetét, építési sajátosságait tanulmányoz
ták 1978 és 1985 között. A kísérleti repülőgép 1982-ben 
készült el és 1985-ig 185 esetben szállt fel. A repülőgépet 
vezetéken átvitt (fly-by-wire) digitális jelek segítségével irá
nyították. A Tacit Blue mellett egy másik ritkaság látható. A 
North American a Harcászati Légierő Parancsnokság meg-

után 1961-ben került a múzeumba. Ebben a csarnokrész
ben állították ki a Curtiss P40E Warhawk típusú vadászre
pülőgépet. A legenda szerint a japánok nagyon féltek a cá
páktól és ezért festették cápa formájúra a P-40 típusok orr
részét. A legenda úgy folytatódik, hogy a japán gépekkel 
folytatott harcban csak 8 db P^IO típust lőttek le, miközben 
azok 286 japán repülőgépet küldtek a földre. A B-24 Libe
rator típusú bombázók 1944 nyarától gyakran vettek részt 
a magyarországi bombázásokban. A típus egyik legismer
tebb bevetése a romániai Ploesti olajkútjainak bombázása 
volt.

A múzeumban látható Srawberry Bitch (Vörös Szuka), 
amely ugyanaz a változat, mint a híres Lady Be Good, 
amely eltűnt egy észak-afrikai bevetésben 1943 áprilisában 
és 1959-ben megtalálták a Líbiai sivatagban. Kiállították a 
Waco CG-4A vitorlázó repülőgépet is, amely a partraszál
lás idején C-47 típusú szállító repülőgépek által vontatva 
szállította a csapatokat a német vonalak mögé.

Számos német repülőeszköz is megtalálható. Többek 
közt a híres Me 109Bf vadász, a Storch felderítő repülőgép 
sivatagi festéssel, egy hasonló gépet Rommel személye
sen is vezetett Észak-Afrikában. Látható egy Me-262 is, 
amely a világ első sorozatban gyártott sugárhajtású repülő
gépe volt. Nem volna teljes a német származású eszközök 
gyűjteménye egy V-1 változat és a V-2 rakéta hajtóművé
nek bemutatása nélkül.

Ebben a csarnokrészben találhatók a koreai és vietnami 
háborúk emlékei is. A kiállítási részt ugyanakkor a B-36J 
típusú interkontinentális bombázó repülőgép uralja hatal
mas terjedelmével. A B-36 típust a második világháború 
idején tervezték. Első repülését 1946. augusztus 9-án haj
totta végre és a Hadászati Légierő Parancsnokság 1948.

5. ábra: Az USAF Midgetman ICBM rakétájának mobil 
indítója___________________________________

6. ábra: A kivont EC-121M (Warning Star) lokátoros 
repülőgép
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rendelésére a 60-as évek elején mindössze két példány
ban készítette el a XB-70 „Valkyrie” nevű bombázó repülő
gépét rozsdamentes méhsejtrács szerkezetű szendvics pa
nelekből és titánból. A repülőgép aerodinamikai alakja a 
Concorde utasszállító kialakításához hasonló és elérte a 
3M sebességet.

Több, más jellegű kísérleti repülőgép is megtalálható 
ezen a részen. Látható a Bell X-1 hatpéldányos kísérleti 
sorozatából az X-1B, amely 453 kg tömegű mérőműszer 
készlettel repült és egykor sebességrekordot állított fel. 
Mellette van a Douglas X-3 Stiletto kísérleti repülőgépe, 
amellyel a sárkányszerkezetek aerodinamikai kialakításá
val kísérleteztek nagy magasságban és hangsebességnél 
nagyobb tartományban. Az X-3 program az 1950-es évek 
közepén előfutára volt az F-104 és még több más, kor
szerű programnak. Itt látható a födémszerkezetre erősítve 
az előrenyilazott szárnyú X-29 repülőgép egyik mintapél
dánya is.

A teremben érdekességnek számíthat még az Mk-53 
hidrogénbomba is, amelyet 1962-ben gyártottak először és 
a B—47, a B-52, a B-58, valamint a fent említett B-70 re
pülőgépekkel tervezték szükség esetén célba juttatni. A 
bombát 5 ejtőernyővel szerelték fel. A nyitó 1,525 m, egy 
másik 4,87 m és 3 db egyenlő méretű 14,62 m átmérőjű 
ejtőernyője volt. Több ok is indokolttá tehette a szabad
esést, ilyenkor könnyedén meg lehetett szabadulni a kupo
láktól. A bombát földközelben, becsapódva és késleltetve 
lehetett indítani. Az Mk-53 hidrogénbomba bázisán készült 
később a Titan-ll interkontinentális ballisztikus rakéta rob
banófeje, amelynek tömege mintegy 4000 kg, magassága 
4,26 m és robbanóereje 8-9 Mt volt. A múzeumot körülvevő 
szabadtérben sok amerikai és néhány más ország által

11. ábra: A Mark 53 jelű hidrogénbomba másolata az 1950- 
es évekből

12. ábra: Az AGM-68B robotrepülőgép, amelyet a B-52 és 
B-1B flotta hordozott

gyártott repülőgép található. Ezek közül a legjellemzőbbek 
a hatalmas méretű amerikai szállító és bombázó repülőgé
pek. A sort a B-1A bombázó nyitja meg, amely a közelmúlt 
műszaki színvonalát képviseli.

Az EC-121 elektronikai harcra átalakított repülőgép 6 t 
tömegű elektronikaiharc-eszközt szállított a fedélzetén. Egy 
hasonló gép fedélzetéről irányítva az elektronikai harc tör
ténetében először a vietnami öbölben 1967-ben célra ve
zettek egy vadászrepülőgépet. Itt áll a sorban egy C-97 is. 
Ez a Stratofreighter a New York-i Légierő Nemzeti Gárdá
jának állományában szállító repüléseket végzett Vietnam
ban.

Külföldi gyártmányú repülőgépek is vannak a múzeum 
udvarán. Érdemes megemlíteni a Ju-52 bombázó-szállító 
típust, amely egykor Hitler személyi gépe is volt. A Ju-52 
repülőgépekből mintegy 500 db vett részt 1941-ben a 
Kréta elleni légi deszant hadműveletben. A kiállított pél
dányt a spanyol kormány adományozta a múzeumnak 
1971-ben.

Kiállították az MGM-134A (Midgetman) interkontinentá
lis ballisztikus rakéta indító-hordozó járművének mintapél
dányát is. A jármű tömege 108 410 kg volt, amelyet egy
883,2 kW teljesítményű dízelmotor hajtott. Az összkerék- 
meghajtású jármű erőátvitelét elektrohidraulikus rendszer
rel oldották meg. Az indító jármű 1988-ban került az ame
rikai légierőhöz és 1991-ig folyt a csapatpróba Montaná- 
ban. A kiállított eszköz 1992-ben került a múzeumba, miu
tán az MGM-134 fejlesztést törölték.

A fotókat a szerző készítette
Amaczi Viktor
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Japán zseb-tengeralattjárók

A japán haditengerészet már a harmincas években foglal
kozott kisméretű tengeralattjárók építésének és bevetésé
nek gondolatával. Az első példányokat 1934-ben mutatták 
be a szakembereknek. Hosszúságuk 23,9 m, vízkiszorítá
suk 5 1 volt és 600 LE-s villanymotorokkal rendelkeztek. Le
génységük két főből állt. Ez volt az A típus. Kis akciórádi
uszuk miatt (16 mérföld) először arra gondoltak, hogy re
pülőgépekkel viszik majd őket a cél közelébe, de ezt nem 
tudták megoldani. Ezután úgy döntöttek, hogy majd valami
lyen nagyobb tengeralattjáróra kapcsolják rá ezeket a törpe 
búvárnaszádokat, s egy-egy ilyen „anya-tengeralattjáró” 
viszi majd őket a kiszemelt harcfeladat végrehajtásához a 
megfelelő helyre.

Hosszas kísérletezések és módosítgatások után az A tí
pusú búvárnaszádocskák voltak azok az egységek, ame
lyeket a japánok először vetettek be a második világhábo
rúban, mégpedig Pearl Harbor amerikai flottatámaszpont 
ellen, 1941-ben.

A japán haditengerészeti vezetésnek az volt a terve, 
hogy öt A típusú egységet az „anya-tengeralattjárók” kellő 
időben Pearl Harbor közelébe szállítanak, ott lecsatolják 
magukról és útjukra engedik őket, hogy a légierő által szét
bombázott torlaszon áthatolva elsüllyesszék a légitámadás 
után még vízen maradó hajókat.

Az 1941. november 18-án kifutó nagy tengeralattjárók 
december 6-án érkeztek Pearl Harbor elé, attól mintegy 20 
mérföldre. Megálltak, és némi várakozás után eleresztették 
az öt A típusú búvárnaszádocskát.

Négy azonnal megindult Pearl Harbor felé, az ötödiknek 
kiegyensúlyozási gondjai voltak, mert túl meredeken csú
szott le a nagy tengeralattjáróról, és hosszú ideig tartott, 
amíg sikerült visszanyernie egyensúlyát. Ezután a tájoló 
mondta fel a szolgálatot, de a naszád folytatta útját, pa
rancsnoka a periszkóp alapján határozta meg az utat a szi
get felé, ám hamarosan ráfutott egy sziklazátonyra, amely

tönkre tette az egyik torpedóvetőcsövet. Egy órával 
később ismét sziklának ütközött, s a második vetőcső is 
szétroncsolódott, maga a test is megsérült, víz szivárgott a 
belső térbe, az akkumulátorokból klórgáz áradt. A parancs
nok és a tengerészmérnök kezdte elveszíteni eszméletét, 
nagy keservesen a felszínre emelkedtek friss levegőt 
szívni. Csakhogy a sérülések következtében a búvárha- 
jócska kormányozhatatlanná vált, és a villanymotorokat 
hajtó telepek kezdtek kimerülni, majd hamarosan leálltak a 
a motorok. A hullámok a part felé sodorták a mozgáskép
telenné vált naszádocskát, amely végül megfeneklett egy 
homokzátonyon. A parancsnok és a mérnök a vízbe ugrott, 
hogy kiússzanak. A mérnök olyan gyenge volt már, hogy 
vízbe fúlt, a parancsnok partot ért, ahol megadta magát.

A második törpe tengeralattjárót felfedezte egy őrszolgá
latos amerikai romboló, a WARD, és vízibombákkal el
süllyesztette, noha nem volt benne bizonyos, hogy japán 
tengeralattjáróval van dolga, és akkor még nem állt be a 
hadiállapot az Egyesült Államok és Japán között. A japán 
búvárhajócska ugyanis a zárt övezetben volt már, közvet
lenül a Pearl Harbor-i kikötő bejárata előtt, ahol viszont 
csak előre bejelentett és jelzett járművek közlekedhettek, 
és tengeralattjáróról nem érkezett jelentés. Egyébként ek
kor dördült el az első lövés, amelyet a csendes-óceáni há
borúban leadtak.

A harmadik valahol az anya-tengeralattjáró és a sziget 
között tűnt el nyomtalanul.

Csupán két kis tengeralattjáró jutott el észrevétlenül a 
nagy amerikai flottabázishoz. Az egyik bent járt az öbölben, 
hosszú ideig cirkált le és föl, s térképet készített az ott hor
gonyzó hajókról. Kivárta, hogy mikor nyitják ki a zár kapu
ját, amelyen egy hajó nyomában behatolt és észrevétlenül 
eltávozott, de nem jutott messze. A közelben ráfutott egy 
zátonyra, amely nem volt feltüntetve a térképen. Léket ka
pott és többé nem tudott felemelkedni. Csak hetekkel

Japán törpe-tengeralattjárói 1. táblázat

Név (jel)
vízkiszo
rítás (t)

hosszúság
(m)

szélesség
(m)

merülés
(m)

hajtógépek
teljesítménye

(LE)

óránkénti
sebesség
felszínen

(tmf)

óránkénti
sebesség
merülve

(tmf)

torpedóvetó
(cső/db,

0  45/7 cm)

sze
mélyzet

(fö)
megjegyzés

A
1-52 46

23,9 1,8 — 600 23 19 2 2 —

В 53 
C 62-76 49

24,9 1,8 1,6 40
600

6,5 18,5 2 3 —

KORYU
59

26,2 2 2,8 150
500

8 16 2 5 —

KA1RYU 19,23
19,26

17,2 1,3 — 119,6
200,1

7,5 9,8 2 2 —

KAITEN 1. 
(Kamikaze) 18,3

14,7 1 — 550 — 38 — 1 1550 kg 
robbanótöltet

KAITEN 2.
18,5

16,5 1,3 — 1800 — 40 — 2 1550 kg 
robbanótöltet

KAITEN 3.
18,3

16,5 1,3 — 1800 — 30 — 2 1550 kg 
robbanótöltet

KAITEN 4.
18

16,5 1,3 — 1500 — 40 — 2 1550 kg 
robbanótöltet

Megjegyzés: a siklócsónakok közül az 1 típus fémből, a többi fából készült.
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2. táblázat

1-típus 1-típus tovább: 
fejlesztve

: 1-típus tökéletesített 
változat

5-típus

Vízkiszorítás (t) 1,35 1,35 1,40 2,15

Hosszúság (m) 6 5,1 5,4 6,5

Szélesség (m) 1,67 1,67 1,67 1,86

Merülés (m) 0,78 0,78 0,78 0,78
Hajtógép (LE) 67 67 62 -

Hatótávolság 125 125 130 125

mérföldben

Fegyverzet 1 db 4,7 cm 1 db 4,7 cm 1 db 4,7 cm 1 db 4,7 cm

1 db 1,3 cm gp. 1 db 1,3 cm gp.

Robbanótöltet 250 kg 250 kg 250 kg vagy 300 kg 300 kg

Személyzet (fő) 1 1 2 2

később találtak rá az amerikaiak. Kiemelték, s ekkor derült 
ki, hogy bent járt a kikötőben, mert ott volt még a térkép a 
belerajzolt hajókkal.

Az ötödik A búvárnaszádnak sikerült csak egyedül 
visszatérnie az anya-tengeralattjáróra.

Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a német 
haditengerészet nem lelkesedett a törpe tengeralattjáró
kért.

A japánok azonban nem tekintették ezt a hadműveletet 
a kis búvárnaszádocskák egyértelmű kudarcának. Nem az 
elvet tartották hibásnak, hanem a manőver technikai lebo
nyolítását, mondván, hogy az nem volt kellően átgondolva, 
és nem volt kielégítő a kis tengeralattjárók műszaki színvo
nala.

Ezért tovább folytatták a kísérleteket. Mindenekelőtt el
kezdték óvatosan növeli a törpe búvárnaszádok méreteit, 
hogy a személyzet könnyebben boldoguljon a naszádocs- 
kák kezelésével, s ne érezzék magukat szinte koporsóba 
zárva, ami lélektanilag hatott kedvezőtlenül az emberekre. 
A méretek növelésétől várták továbbá a jobb manőverezési 
képesség elérését, a hajtómotorok nagyobb teljesítményét.

Az A osztályú tengeralattjárókat arra tervezték -  és 
amint láttuk, arra is használták Pearl Harbornál - ,  hogy tá
madják meg az ellenség tengeri támaszpontjait. E típus 
hátránya az volt, hogy csupán elektromos meghajtást ka
pott, ami felettébb csökkentette hatótávolságát. Ezeknek a 
tapasztalatoknak a felhasználásával a következő, és vala
mivel az A osztálynál nagyobb, de még mindig zseb-ten
geralattjáróknak tekinthető búvárnaszádocskák már dí- 
zel/elektromos meghajtást kaptak. Ezt nevezték В és C 
osztálynak. Az A típusból 54, а В típusból 53, a C típusból 
14 egység készült.

1943-ban tervezték az eddig törpe-búvárnaszádoknál 
nagyobb, 26,2 méter hosszú KORYU-osztálynak nevezett 
egységeket. Ezekből a fegyverletételig 115 egység készült 
el, további 496 darab szerelés alatt állt.

A KAITEN típusú kamikaze (öngyilkos) tengeralattjáró 
volt a legkisebb búvárnaszádjuk. 1944 tavaszán kezdték 
tervezni, s talán a kétségbeesés fegyverének nevezhető. 
Egy személy ült benne, s nekirohanással kellett az ellensé
ges hajót felrobbantania. Összesen 419 ilyen naszádocs- 
kát építettek. E típusnak volt még három, némileg variált

1. ábra: A Type „C" japán hajó (No: 69) szállításra készen 
Kure kikötőjében 1944 augusztusában

2. ábra: A Kairiy-2 típusú japán hajó 1945-ben

osztálya is. Ezekben (KAITEN 2., 3. és 4.) már két személy 
tartózkodott, és 1550 kg robbanótöltetet vittek magukkal.

A híressé vált KAITEN-osztályú, öngyilkos zseb-tengera- 
lattjárók vagy inkább talán torpedók, amelyekben egy vagy 
két elszánt férfi ült, s a megadott célba kormányozta jármű
vét, nem váltak be, eredményeik csalódást keltettek a ja
pán haditengerészeti vezetésben.

Ilyen előzmények után született meg az egyik tenger
alattjáró osztály parancsnokának, Tomejiro Tamaki korvett- 
kapitánynak a fejében az az ötlet, hogy építsenek egy „re
pülőgéphez hasonló naszádot” . Sógorával, Nichire Asano
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3. ábra: A japán törpe-tengeralattjárók léptékhelyes vázlata: 1-Туре „А"; 2-Туре „C";
3-Type „D" 4 - a „Kairyu" típus; 5 - a Kaiten-1 típus; 6 - a Kaiten-2 típus; 7- a Kaiten 4 típus (Benczúr László)

I
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fregattkapitánnyal -  aki hajó- és hajóépítő mérnök volt -  
hozzáfogtak a tervezéshez. Tamaki korvettkapitány közben 
elesett, így a tervet és a prototípus építését Asano egyedül 
fejezte be. Ennek nyomán készítette el Goro Sato, a yoko- 
hamai műegyetem tanára tanítványaival ennek továbbfej
lesztett változatát.

A haditengerészet parancsnoka azután 1945. április 1- 
jén elrendelte sorozatgyártását, s a típus a KAIRYU (ten
geri sárkány) nevet kapta. Ebből az osztályból a fegyverle
tételig 215 példányt fejeztek be és szállítottak a különböző 
hajógyárak és műhelyek, s további 207 darab várakozott 
az anyaghiány miatt félig készen, szerelés alatt a csarnok
ban.

Ez a törpe tengeralattjáró nagyon jól bevált s úgy tűnt, a 
zseb-tengeralattjárók között ez képviselte az elérhető leg
tökéletesebb változatot, hajózási tulajdonságait és harcér
tékét tekintve.

Miután a japánok nem voltak megelégedve zseb-tenger
alattjáróik teljesítményével, elhatározták, hogy olyan gyors 
járatú, felszíni motorcsónakokkal kísérleteznek, amelyek-  
bár a legénység önfeláldozásával -  eredményt hozhatnak. 
Ilyen megfontolások után tervezték és kezdték gyártani a 
szakirodalomban „öngyilkos naszádoknak” nevezett, 
SHINYO típusú egységeket 1944 nyarán, s állították őket 
szolgálatba Yokosuka tengerészeti bázisukon. Legénysé
güket önkéntesekből toborozták, akik három hónapos ki
képzést kaptak. Először a Fülöp-szigeteknél, Okinavánál, 
Formósánál és Hainannál vetették be őket öt csoportban. 
Összesen 13 SHINYO-skvadron állt hadrendbe. 1944 no
vemberében 650 naszádvezető és 2500 főnyi kísérőle
génység várta a bevetési parancsot.

Dr. Csőn ka réti Károly

Az S. M. S. BUDAPEST osztrák-magyar partvédő hadihajó III. rész
Erwin F. Sieche

14. ábra: A „Magyarország és a K. u.
K. Kriegsmarine" egyesület jelvénye

1903-ban a három MONARCH egy-egy 
Siemens-Braun rendszerű rádióállo
mást24 kapott. A következő cirkálás so
rán bőséges rádiókísérleteket hajtottak 
végre a hangolás és az antenna elren
dezés javítására, ami május közepén a 
Szaloniki-öbölben 116 km-nél nagyobb 
távolságú átvitelt eredményezett.25 Ko
rábban ebben az évben, március 23-tól
29-ig, a hajót Gravosnál26 a trónörökös 
Ferenc Ferdinánd főherceg is szemlére 
vette új szerepében, mint az osztrák- 
magyar haditengerészet admirálisa. A 
WIEN és a BUDAPEST együtt az új 
csatahajóval, a HABSBURGGAL és a 
MAGNET rombolóval ezután útnak in
dult a keleti földközi-tengeri térségbe a 
következő látogatásokkal: március 
31 —április 2. Valona; április 2-7. Korfu; 
április 9-19. Pireusz; április 20/21.

Rodosz; április 21-25. Makri27; április 
27-29. Vathy/Szamosz; április 30., 
Khiosz. Ausztria-magyarországi lako
sok ellen Szalonikinál elkövetett terror

cselekmények miatt a hajórajt oda irá
nyították; május 13-án a raj folytatta a 
levante cirkálást, hátrahagyva a WIEN-t 
Szalonikinél. A hajóraj május 25-én
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15. ábra: A 16.M. 38 cm-es tarack beépítési vázlata az SMS BUDAPEST fedélzetére 
a mellső 24 cm-es ikertorony helyére



visszatért Polába, míg a WIEN október
6-án időben visszatért, hogy visszave
gye az 1. sorhajóosztály zászlóshajójá
nak kötelezettségeit. A szolgálat a 
nyári hajórajnál folytatódott, benne láto
gatásokkal Fiumében/Rijekáben (július
19-24.) és Triesztben (augusztus
14-22.). Szeptember 16. és 19. között 
a hármas vendéglátóként szolgált a 
Polába látogató görög csatahajók, A 
PSARÁ, a HYDRA és a SPETSAI olda
lán; szeptember 30-án a hajók részt 
vettek az új csatahajó, az ERZHER
ZOG KARL trieszti vízrebocsátásán.

1904- ben a három MONARCH alkot
ta a 2. sorhajóosztályt -  minthogy az új 
HABSBURG-ok alkották az 1. hajóosz
tályt -  és a nyári hajórajban szolgáltak. 
Október 26-tól 28-ig vendéglátó hajói 
voltak a Polába látogató brit H. M. S. 
BULWARK, FURIOUS és SPEEDY 
hajóknak és a SUNRISE jachtnak.

1905- ben a WIEN egyedül hajtotta

17. ábra: A Muggia-öböl védelmi rendszerei és az SMS WIEN roncsának pozíciója -  E. Sieche rajza
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végre a leventei cirkálást, amelynek so
rán a következő kikötői látogatásokat 
tette: március 23—április 5. Pireusz, áp
rilis 6/7, Khiosz; április 9-21. Szmirna; 
április 23-május 5. Alexandria; május
7-11. Capellonia; május 12-16. Valo- 
na. Polába visszaérkezve a 2. sorhajó- 
osztálybeli testvérhajóival részt vett a 
nyári gyakorlatokon. Egy éjszakai gya
korlat során a WIEN a Meleda-sziget 
(Mijét) partjainál, Mezzo Meleda (Sob- 
ra) közelében zátonyra futott. Csak a 
MONARCH és a HABSBURG második 
elvontatási kísérlete volt sikeres. Az 
esemény kapcsán keletkezett károso
dások miatt a hajót ki kellett venni az 
üzemből és javításra szárazdokkba 
került, helyette pedig a KAISERIN 
UND KÖNIGIN MARIA THERESIA ke
rült a nyári hajórajba.

Tíz év szolgálat után a trió elavulttá 
vált, ahogy az új osztrák-magyar csa
tahajók fokozatosan rendszerbe kerül
tek. 1906. január 1-jén a partvédők egy 
új „tartalék hajóraj”-nak nevezett egysé
get alkottak, de valójában a 2. tartalék28 
helyzetében voltak és csak az éves 
nyári hajórajban voltak üzemben. Júni
us 15. és szeptember 20. között így ők 
alkották a 2. sorhajóosztályt és részt 
vettek a nyári hajóraj tevékenységé
ben, beleértve a szeptember 12-15. 
közötti tengerészeti és kétéltű gyakorla
tokat is. Ezeket Gravosa közelében, 
Ferenc Ferdinánd főherceg jelenlété
ben tartották és a főherceg által tartott 
flottaszemlével zárták a Calamotta- 
csatornában (Kolocepski Kanal).

1907. június 15. és szeptember 15. 
között a három hajó a nyári hajóraj ré
sze volt, ismét a 2. sorhajóosztályt al
kotva. Ugyanez volt a helyzet 1908-ban 
is, azzal a különbséggel, hogy a nyári 
hajórajbeli tevékenységük után, június 
15. és szeptember 15. között, mindhá
rom hajót kivonták az üzemből és táro
lásba vették. Most, hogy az ERZHER
ZOG osztályú csatahajók rendszerbe 
kerültek, az új tartalék hajóosztályt [2. 
tartalékként] a három HABSBURG al
kotta.

1913 elején, válaszként a 2. balkáni 
háború kitörésére, a három hajót, mint
IV. hajóosztályt üzembe helyezték, de 
március 10-én, a válság végét követ
ően, kivonták őket az üzemelésből.

1914 elején a MONARCH a VOR- 
BOIS UNITIS és a TEGETTHOFF 
dreadnoughtok és a ZRÍNYI pre-dread- 
nought alkotta levantei hajórajhoz csat
lakozva cirkálást hajtott végre a keleti 
földközi-tengeri térségben. A következő 
kikötői látogatásokra került sor: április 
6-8. Durazzo; április 11-23. Szmirna; 
április 24-28. Marmarizza29; április 
29-30. Mersin; május 1-3. Alexandret- 
ta; május 4/5. Famagusta30; május 
6-10. Bejrut; május 11-15. Port Said; 
május 19-24. Alexandria. Amikor Ale-

18. ábra: Polai kikötő 1919 februárjában, a Forca mólóról nézve az Olive sziget felé. 
Balra a lefegyverzett BUDAPEST, jobbra a KAISER KARL VI, előtérben a brit 
HMS FORESTER romboló kutterja

xandriát elhagyták, a hajóorvos himlő
ben megbetegedett, majd néhány nap
pal később egy kabinos fiú járványos 
agyhártyagyulladást (meningitis epide
mica) kapott. A két veszélyes fertőző 
betegség miatt, miután a betegeket a 
polai haditengerészeti kórházba szállí
tották, a hajót a fasanai horgonyzóhe
lyen szigorú vesztegzár alá helyezték 
június 12-ig.

Az I. világháború harcai

Az első világháború kitörése után a há
rom hajót V. hajóosztályként üzembe 
helyezték és augusztus 11-én, a KAI
SER FRANZ JOSEPH I. nevű hajóval 
és a SCHARFSCHÜTZE rombolóval e- 
gyütt a Bocche di Cattaro/Boka Kotors- 
ka öbölhöz küldték, majd augusztus
13-án megkezdték a montenegrói üte
gek part menti ágyúzását. Kiderült, 
hogy a 24 cm-es ágyúk hatástalanok 
voltak és nem volt elég nagy az emel
kedési szögük, hogy hatékonyak legye
nek a tengerszint felett 500 m-re a he
gyekben elhelyezkedő ellenséges üte
gek ellen. Ezért október 21-én a RA- 
DETZKY-t küldték Cattaróhoz, hogy 
segítsen 30,5 cm-es [12”] ágyúival. A 
trió tétlenül Cattarónál maradt 1917 kö
zepéig, amikor a WIEN-t és a BUDA- 
PEST-et Trieszt várható olasz kom
mandó rajtaütések elleni védelmére le
választották. Augusztus 26-án a két ha
jó megérkezett Triesztbe és elhelyez
kedett a muggiai-öbölnél, ahol hamaro
san súlyos olasz légitámadások cél
pontjaivá váltak. Mindkettő kapott egy 
további 7 cm-es légvédelmi ágyút, de a 
WIEN-t szeptember 5-én közeli találat 
érte, ami egy 6-7 m hosszú víz alatti re
pedést okozott. A duplafalú fenékcellák 
közül néhányat elárasztott a víz, de a 
következő napon ideiglenesen megja

vították. A Trieszt elleni mindennapos 
intenzív légitámadások miatt, és mert 
javításra szorultak, a két partvédő 
szeptember 12-én visszahajózott Polá
ba és október 30-án visszatért Trieszt
be. November 16-án a két hajó, meg
erősítve 9 torpedónaszáddal, 5 akna
keresővel és a megfigyeléshez és légi
fedezetként 3 hidroplánnal a trieszti
öbölbe hajózott az olasz Cortellazzo ü- 
tegek part menti ágyúzására. Az ágyú
zás 6,5 és 10 km közötti lőtávolsággal 
zajlott. Megtorlásként 3 olasz tenger
alattjáró, 7 romboló és 3 MAS V elindult 
Velencéből (egy MAS-nak motorhiba 
miatt vissza kelíett fordulnia), amelye
ket hamarosan 2 páncélos cirkáló kö
vetett3’. Csak a két MAS (a capo tima- 
niere Ferrarini parancsnoksága alatt ál-

19. ábra: A BUDAPEST lebontása 
Olaszországban, 1921-ben
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ló MAS 13 és a flottilla parancsnokát, 
Constanzo Ciano fregattkapitányt is a 
fedélzetén hordozó, capo timaniere 
Maratta parancsnoksága alatt álló MAS 
15) kerültek érintkezésbe és lőttek ki 
négy torpedót, amelyek nem értek célt, 
míg a rombolók a MAS-ok támogató 
csoportjaként távol maradtak. A WIEN 
a felépítményébe az olasz parti üte
gektől hét találatot kapott anélkül, hogy 
komolyabb sérülést vagy veszteséget 
szenvedett volna.32 14.30-kor a művelet 
befejeződött és a kötelék visszatért Tri
esztbe. November 19-én Károly csá
szár Triesztben szemlére vette a 
BUDAPEST-et.

A WIEN elvesztése

December 9/10. éjjelén a két olasz ha
jó, a MAS 9 -  tenete di vascello [sorha
jóhadnagy] Luigi Rizzo sorhajóhad
nagy parancsnoksága alatt -  és a MAS 
13 -  sottotenete di vascello [hadnagy, 
figyeljük meg, hogy tiszthelyettesből 
tisztté léptették elő a november 16-i tá
madás óta] Andrea Ferrarini parancs
noksága alatt -  elektromos „kúszó 
motorokat” használva megjelent a torla
szokon kívül és átvágott hét torlaszvo
nalon. Szerencséjükre az osztrákok a 
Muggia-öbölt védő három jellegzetes 
hullámtörőt teljesen őrizetlenül hagyták, 
és azon az éjjelen semmilyen fegyve
res motorcsónak sem volt őrjáratban. 
Az osztrák gondatlanság egybeesett az 
olasz vakmerőséggel. Az olaszok 
csendben behatoltak az öbölbe és 
mindkét MAS-t egy-egy Servola köze
lében, a parttól 400 m-re, a belső öböl
ben békésen fekvő partvédőre irá
nyozták. Rizzo egyidejű torpedótáma
dást rendelt el; két torpedó eltalálta a 
WIEN-t éjjel 2.32-kor, míg a két BUDA- 
PEST-re irányított torpedó a parton 
robbant a hidroplánállomás mólójánál. 
Öt perc után a WIEN jobb oldalára bo
rult és elsüllyedt. Az irodalom megosz
lik az elveszett életek tekintetében. H. 
H. Sokol (vol. 2, 623. oldal) 46 ele
settről ad számot, míg a Khuepach által 
összeállított nem hivatalos lista 3 ha
lottról és 29 eltűntről beszél. Rizzo, aki
nek sikerült észrevétlenül elmenekülnie, 
megkapta első arany becsület érdem
rendjét.33

Alfred von Koudelka admirális 
személyes véleménye

Koudelka akkoriban a tengerészeti kör
zet parancsnoka volt és az isonzói front 
bal szárnyának parancsnoka, a trieszti 
Villa Necker-beli főhadiszállással. Me
moárjaiban így írja le az eseményeket: 

Az ellenséges partraszálló rajtaüté
sek lehetősége miatt, augusztus 26-án

a flottaparancsnokság a két régi part
védőt, a WIEN-t és a BUDAPEST-et 
beküldte a Bocche di Cattaróból Tri
esztbe.

Marchetti [Trieszt tengerészeti védel
mi parancsnoka] az új kikötő három 
hullámtörője között, párhuzamosan, 
négy horgonnyal rögzítette a hajókat. A 
kapitányok arra kértek, adjak megfelelő 
védelmet öreg bádogdobozaiknak. De 
ez az intézkedés csak katonai kikötők
ben volt hatásos; itt maguknak kellett 
volna vigyázni magukra. „A védelmük
kel kapcsolatban magukra vannak utal
va. Itt vannak az írott utasítások. Egy 
felfegyverzett motorcsónaknak minden 
éjjel körbe kell járnia az olaszok által 
kedvelt kommandó-rajtaütések elleni 
őrzés céljából. A hullámtörőknek, ame
lyek mögött kikötöttek, mindkét végére 
erős őrséget kell állítani, mindegyiket 
egy géppuskával.”

Másnap kora reggel Boroevic [tábor
nagy, az isonzói front osztrák-magyar 
parancsnoka] felhívott: „Jelentette, 
hogy önhöz rendelték a két öreg bá
dogdobozt. Gondolom nem örült neki 
túlságosan?”

„Nem, excellenciás uram. Két újabb 
bajkeverő. Régi bátor hajók, de a csö
veik megviseltek és a lőtávolságuk szű
kös. Ellenséges tűz esetén el kell rejte
nem őket a Muggia-félsziget mögé. De 
A WIEN-nek hat óra kell, hogy gőzt fej
lesszen. Talán a jelenlétük távoltartja 
az olaszokat egy elterelő partraszállás
tól Duino és Umago között.”

Nem több, mint 36 órával a két hajó 
érkezése után, az ellenség repülőgé
pekkel hevesen támadni kezdte őket és 
Triesztet. Tizennégy napig napi öttől 
nyolc támadás [volt]!

[...]
Röviddel 1917. december 17. éjfél u

tán egy parton felrobbanó torpedó zajá
ra ébredtem. Néhány pillanattal később 
Banfield [a tengerészeti légi állomás 
parancsnoka és az osztrák-magyar ha
ditengerészeti légierők többször kitün
tetett vadászrepülő ásza] felhívott a lé
gibázisról, hogy elmondja, mindkét 
csatahajót torpedótámadás érte és az 
egyik elsüllyedt. Miután ez egy sötét és 
ködös éjszaka volt, parancsot adtam, 
hogy világítsák meg a területet kereső
fényekkel, hogy segítsék az úszókat és 
a mentőcsoportokat. Azután átmentem 
a tengerészeti légibázisra, ahol a túl
élők közül sokan gyülekeztek, hogy in
formációt gyűjtsék. A WIEN elsüllyedt, 
míg a BUDAPEST-re irányzott torpedó 
célt tévesztett és a parton robbant fel. A 
BUDAPEST fedélzetén arról informál
tak, hogy a WIEN észlelt egy hajót, lát
hatóan egy segédhajót (!). A torpedó 
pontosan ugyanabban a pillanatban 
csapódott be, amikor az őrhajó megállt 
a hajónál. Mi történt? Lehetetlen, hogy 
a behatoló észrevétlenül átjuthatott a 
torlaszokon az V. móló és a Muggia-fél
sziget között. A kulcs a hullámtörők kö
zötti rés volt, amit szintén torlaszok biz
tosítottak és amelyekre őröket és gép
puskákat rendeltem. Akkor hol voltak a 
motorcsónakok?

A törvényes vádeljárás még ugyan
azon az éjszakán elkezdődött. Kiderült, 
hogy mindkét kapitány figyelmen kívül 
hagyta az utasításaimat. A hullámtörők 
végének biztosítását szükségtelennek 
tartották. A motorcsónakokat nem küld
ték ki -  hogy szenet takarítsanak meg! 
Minden belső hajórekesz nyitva volt; 
másképp a hajó nem süllyedt volna el. 
Szerencsére az emberveszteség kicsi 
volt.

Ugyanazon a napon 12.30-kor Kou
delka táviratot küldött a flottaparancs-

100 Jahre M a rin e fu n k  in Ö sterre ich  (1 8 9 8 -1 9 9 8 )
ln Decem ber 1 8 9 8  th e Austrian N avy  introduced Wireless Telegraphy, th e  tests took place successfully 

in the A driatic S ea b etw een  the ships S M S  BUDAPEST, S M S  LUSSIN an d  the Fortress M USIL a t Pula.

20. ábra: Dipl. Ing. Nikolaus Sifferlinger rádióamatőr QSL lapja a tengerészeti 
drótnélküli táviratozás 100 éves évfordulójára
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nokságnak: „A WIEN előzetes, búvá
rokkal végzett vizsgálatai azt mutatják, 
hogy a hajó 15 m mélyen fekszik, fe
nékkel felfelé, át lehet hatolni az orr a- 
latt. A közelebbi vizsgálatra a hasadék- 
ból robbanásveszélyesen kiáramló le
vegő miatt nincs lehetőség.” December
14-én a flottaparancsnokság utasította 
a haditengerészeti arzenált, hogy emel
jék ki a roncsot. Mladiata János hadi
tengerészeti mérnök december 19-én 
alámerült és részletes jelentést adott a 
roncs kiemeléséhez szükséges élő
erőről és eszközökről (pontonok, daruk, 
szivattyúk stb.). Következtetése szerint 
a hajó félig az iszapba ragadt, aminek 
az adhéziós ereje megakadályozza, 
hogy a roncsot a lék tömítésével és sű
rített levegő bepréselésével emeljék ki. 
A második ok, ami megakadályozza az 
ilyen módon való kiemelést, az a lék 
hosszanti területe. Jelentésének elő
szava képet ad a víz alatti helyzetről:

Mladiata jelentése

A hajó a Muggia-öbölben fekszik kb.
16,5 m mélységben, a hajófar észak
nyugat felé, az orr délkelet felé mutat, a 
hajófenék felfelé, körülbelül 20°-os 
inklinációval. A farfedélzet körülbelül 
0,5 méterrel, az elülső fedélzet körülbe
lül 1,5 méterrel van a tengerfenék felett. 
A lék a jobb oldalon helyezkedik el, a 
teljes deformáció lefedi mindkét kazán
ház területét, 10,3 m hosszú és az ol
dalgerinc alatt 2,3 méterről az övpáncél 
széléig terjed. A belső kettős fenék 
megsemmisült, a szénkamra nyitott 
(felrobbant?). A lék környékén sok 
szegecs kilazult. [...]

A roncs pontos pozíciója

Irányhelyzetek az orra
Servola templomtorony 69°, 

távolság 1420 m
Vörös kikötői jelzőfény, San Sabba 

125,3°, távolság 1760 m
A Lloyd épület tornya 12,6°, 

távolság 1730 m

Irányhelyzetek a farra
Servola templomtorony 73,2°, 

távolság 1460 m
Vörös kikötői jelzőfény, San Sabba 

125,5°, távolság 1850 m
A Lloyd épület tornya 15,3°, 

távolság 1730 m

A vádeljárás

December 14-én Maximilian Njegovan 
flottaparancsnok elrendelte, hogy egy 
Anton Willenik altengernagyból (az 1. 
hajóosztály parancsnoka), Franz Ritter 
von.Keil altengernagyból (Pola kikötő
védelmi parancsnoka [Seeverteidi

gungskommandant]) és Alfred Cicoli el
lentengernagyból (Pola kikötő admiráli
sa) álló vizsgálóbizottságnak a 224. § 
szerinti haditengerészeti bűnügyi eljá
rás [Marine Strafprozessordnung] sze
rint „meg kell vizsgálnia a körülménye
ket és az okokat és meg kell tennie sa
ját indítványát” . Koudelka azzal érvelt, 
hogy augusztus 28-i keltezésű (a két 
partvédő első beérkezése) írott utasítá
sai még érvényben voltak, amikor a ha
jók második alkalommal beérkeztek. A 
hajók parancsnokai azzal érveltek, 
hogy semmit nem tettek védelmük 
megerősítésére. De Koudelka, a „felka
paszkodott admiráls” ellentmondásos 
személyiség volt és bajtársai nem sze
rették a flottaparancsnokságnál, és ja
nuár 16-án Njegovan flottaparancsnok 
jelentette Károly császárnak, hogy „[...] 
a vizsgálóbizottság egyhangúlag arra a 
következtetésre jutott, hogy Linien
schiffsleutnant Hermann Marchetti (sor
hajóhadnagy), Trieszt haditengerésze
ti védelmi parancsnoka, Linienschiffs
kapitän Alexander Mahoritsch (sorhajó
kapitány),az S.M.S. BUDAPEST pa
rancsnoka, és a két hajó haditengeré
szeti főtisztje, és Fregattenkapitän Le
opold Huber Edler von Scheibenhain 
(fretattkapitány), az S.M.S. WIEN pa
rancsnoka voltak felelősek az S.M.S. 
WIEN elvesztéséért. Marchetti és Ma
horitsch nem tett meg minden lehetsé
ges óvintézkedést a hajó biztosítására 
[...] Huber hibáztatható azért, hogy nem 
tett meg minden óvintézkedést a hajó 
elsüllyedésének megakadályozására. 
[...] Továbbá a bizottság úgy találta, 
hogy a haditengerészeti kerületpa
rancsnok, Koudelka elmulasztotta az 
informálódást a haditengerészeti kerü
letében lévő hajók védelmi intézkedé
seinek hatékonyságáról és elmulasztot
ta azon kiegészítő rendelkezések kia
dását, amelyek szükségességéről tu
domása volt.

Ő Császári és Királyi Felség, aláza
tosan javaslom: 1. elbocsátani Alfred 
Freiherr von Koudelka altengernagyot 
haditengerészeti kerületparancsnoki 
beosztásából és nyugállományba he
lyezni, mert nem bízom továbbá ebben 
a zászlós tisztben, akinek a jellemét 
már elődöm is kedvezőtlenül ítélte 
meg [Anton Haus], [...] 3. nyugállo
mányba helyezni Mahoritsch kapitányt 
és Huber fregattkapitányt a döntőbíró- 
sági eljárás után és visszahelyezni 
Marchetti sorhajóhadnagyot korábbi 
tartalékos státusába. [...]” Január 23-án 
Károly császár a következő megjegy
zéssel aláírta a jelentést: „Jóváha
gyom az indítványait és hozzájárulok a 
kért előléptetésekhez.”

A meteorológiai helyzet ezen az éj
szakán nem teljesen világos. Minden 
jelentés állítja, hogy köd volt és szjtáló 
eső, másrészt viszont telihold volt.

1918. június 7-én a WIEN roncsainak 
kiemelési műveletei a háború hátralévő 
részére leálltak. Valamikor a húszas é- 
vekben a roncsokat az olaszok kiemel
ték és leselejtezték, és egyes részei 
Velencébe kerültek a Museo Storico 
Navale múzeumba. Az elesettek ma
radványait egy ismeretlen temetőben 
temették el.

1985. október 29-én egy új kölcsö
nös katonai sírt szenteltek fel a trieszti 
Szent Anna (polgári) temetőben. Az e- 
seményen jelen volt az Osztrák Hadi
tengerészeti Szövetség [Oesterreichi- 
scher Marineverband] legidősebb tagja, 
Franz Pospischil is, aki motorcsónak 
kormányos volt a WIEN fedélzetén 
1907/08-ban. Az új sírkövön Wass 
Francesco, Widmann Giuseppe és 
Wieser Ermanno (figyeljük meg a né
met keresztnevek nyers olaszosítását, 
amelyek valójában Franz, Josef és 
Hermann voltak) neveit találjuk, mint a 
WIEN áldozatait. Ezek a nevek nem je
lennek meg Khuepach áldozatokról 
készült listájában. Viszont megadja a 
nevét Antonio Viezzolinak, akinek a sír
ja 1986-ig létezett a Szent Anna Kato
nai Temetőben. Ő 1918. január 2-án 
halt meg a WIEN elsüllyesztésekor 
szerzett sebesüléseiben.

A MONARCH további pályafutása 
gyorsan elmondható. A hajó részt vett 
az 1918. február 1-3-ig tartó cattarói 
haditengerész lázadásban. Március
14-étől a hajó a tengeralattjáró bázis la
kóhajója volt Gjenovicben, ahol még a 
háború végén is tartózkodott. 1920 ja
nuárjában a Szövetséges Haditengeré
szeti Küldöttségek Párizsban Nagy-Bri- 
tanniának utalták ki és eladták az olasz 
Vaccaro & Со. acélműnek lebontásra, 
ami 1921-ben megtörtént.

A BUDAPEST Triesztben maradt 
testvérének elsüllyesztése után. De
cember 12-én egy tervezett partbom
bázást a rossz idő miatt leállítottak, de 
december 19-én sor került rá. A harci 
kötelék, amely magába foglalta az AD
MIRAL SPAUN és az ÁRPÁD hajókat 
is, és amelyet 6 romboló, 9 torpedóna
szád és 12 aknakereső hajó őrzött34, a 
BUDAPEST bemérő repülőgépeként 
szolgáló L 143 hidroplánnal a Cortellaz- 
zo ütegeket ágyúzta. December 21-én 
az ADMIRAL SPAUN-nal és az 
ÁRPÁD-dal együtt, 6 romboló kíséreté
ben visszatért Polába.

A cattarói lázadás kitörésével az 
osztrák-magyar haditengerészet nem 
csak egy új parancsnokot kapott Horthy 
Miklós ellentengernagy személyében, 
de ő kivett az üzemelésből35 bizonyos 
számú régebbi sorhajót is, amelyek 
elavultsága fölött a régi vezetés maka
csul szemet hunyt. A cél az volt, hogy 
mind az ágyúk, mind a legénység ren
delkezésre álljanak. E hajók egyike a 
BUDAPEST volt, amelyet 1918. márci-

82 HADITECHNIKA 2000/1



21-22. ábra: Két szép modell, amely mutatja a 38 mm-es tarack beépítését a 24 mm- 
es torony helyére. Ez a kéménytípus egyedül csak a MONARCH-on volt, a faron 
tevő zászlóval együtt

us 11-én vontak ki Polában és amely 
ezt kővetően a tengeralattjáró törzs la
kóhajójává [Wohnschiff der U-Bootlei- 
tung] vált. Március 19-én a legfelső pa
rancsnoksághoz beosztott admirális36 
egy 38 cm-es tarack beállítását javasol
ta a Cortellazzo ütegek ágyúzására. Az 
elülső 24 cm-es torony eltávolítása, be
leértve a barbettet is, március 26-án 
megkezdődött; a 38 cm-es L/17 M 16 
tarack beépítése június 4-én fejeződött 
be. Június 5-én három próbalövést haj
tottak végre Pola külső kikötőjében, a- 
mi egy 35°-os dőléshez vezetett; két 
nappal később a BUDAPEST-et csök
kentett kezelőszemélyzettel újra üzem
be helyezték. Egy a Fasana-csatorná- 
ban augusztus 6-án tartott 13 000 mé
teres távolságú lőgyakorlat 52,1 %-os 
találati valószínűséget és a találatok 
20%-os valós eredményességét mutat
ta, ami mindent egybevetve „nem kielé
gítő”. Az augusztus 20-ra tervezett to
vábbi lőgyakorlatot „lőszerellátási prob
lémák” miatt törölni kellett. Ez megmu
tatja, milyen kimerült volt ebben az idő
ben dz osztrák-magyar hadiipar. A ha
jótestnek vissza kellett térnie a tenger
alattjáró törzshöz lakóhajóként. Októ

ber 11 -én a tarackot leszerelték és ok
tóber 17-én az önjáró ütegek újrafegy- 
verzési csoportjához küldték Győrbe, 
Magyarországra. A BUDAPEST Polá
ban marad. 1920 januárjában Párizs
ban a Szövetséges Haditengerészeti 
Küldöttségek Nagy-Britanniának utalták 
ki. Az olasz Vaccaro & Со. acélműnek 
történt eladása után, 1921-ben lebon
tották.

Az M 16 38 cm-es tarack

A „Muster 1916” 38 cm-es mobil tarac
kot 1915/16-ban fejlesztették ki Kari 
von Skoda, a Skoda művek vezérigaz
gatója személyes kezdeményezésére. 
Arra kérte főmérnökét, Richard Dirmo- 
sert, hogy tervezzen egy ágyút, a le
hető legnagyobb űrmérettel, amelynek 
a közúti szállításban való mozgékony
sága azonos a híres 30,5 cm-es tarack
kal és a hatótávolsága 15 km. Ennek a 
modellnek az első két, „Barbara” és 
„Gudrun” becenevű darabját 1916. má
jus 15-én vetették be a dél-tirolj offenzí- 
vában. Ebből az ágyútípusból legalább 
egy fennmaradt és jelenleg a bécsi

Hadtörténeti Múzemuban [Heeresge
schichtliches Museum] van kiállítva.

A műszaki jellemzők a következők 
voltak: 380 mm-es űrméret; 6460 mm- 
es csőhossz (17-es kaliberhosszúság); 
a cső és a lövegzár tömege 20,7 t; a 
tűzkész lövegcsövet, forgócsapot és lö
vegtalpát magába foglaló tömege 81,7 
t; torkolat sebesség 460 m/s; 40-75° 
csőemelkedés; az M 16 (740 kg) re
peszromboló gránát lőtávolsága 3,6-15 
km, az M 17 (600 kg) srapnel lőtávolsá
ga 5,4-16,3 km.

Az osztrák-magyar partvédők 
a nemzetközi összehasonlításban

Az 1888-97-ig tartó időszakban az eu
rópai haditengerészetek 17 partvédőt 
építettek. A műszaki jellemzőket az 1. 
számú táblázat foglalja össze. Koudel- 
ka joggal feltételezi, hogy a ROYAL 
SOVEREIGN jelentős fejlődést képvi
selt a korábbi hajókhoz képest, jó hajók 
voltak, erősek és jól építettek kiváló be
rendezéssel és egyszerű, de haté
kony térbeosztással. Nem lehet jobb le
írást találni ezekről a hajókról, mint amit 
dr. Oskar Parkes adott: „A ROYAL SO
VEREIGN osztály hét első osztályú 
csatahajóját, amelyek a program [Hadi
tengerészeti Védelmi Törvény] kulcsfi
gurái voltak, a világranglista legjobb ha
jóinak tartották.”37

24 Lásd Sifferlinger, Die Funktelegra
phie in der к. u. к. Kriegsmarine 
(1898-1918), FMTS Forum, Bécs, No 
2/1998, 23. oldaltól, No 3/1998, 34. ol
daltól, és No 4/1998, 32. oldaltól.

25 ŐstA/AK, OK/MS VII, kartoték- 
szám: 396 ex 1903.

26 Ma Grúz, Horvátország. Gravosa 
(Grúz) Raguza/Dubrovnik testvérváro
sa egy kis félsziget másik oldalán.

27 Ma Fethiye, Törökország.
26 Az osztrák-magyar haditengeré

szetnél a 2. tartalék azt jelentette, hogy
1. a hajókat kivonták az üzemelésből 
és sem kezelőállomány, sem lőszer 
nem volt a fedélzetükön, és 2. minden 
mobil készletet és a gyorstüzelő ágyú
kat szárazföldön tárolták. A 2. tartalék 
összes hajójának karbantartó személy
zetét az őrhajón szállásolták el.

29 Ma Marmaris, Törökország.
30 Ma Gazimagusa, Ciprusi Török 

Köztársaság.
31 A bevont erők a következők voltak: 

Ausztria-Magyarország részéről a 
WIEN, BUDAPES, ТВ 65, ТВ 66, 
ТВ 84, ТВ 92, ТВ 94, ТВ 98, ТВ 99, ТВ 
100; ТВ 6, ТВ 9, ТВ 23, ТВ 27, ТВ 30 
aknakeresők; К 371, К 373, К 374 hid- 
roplánok.
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Olasz részről: F. 2, F. 3, F. 13 ten
geralattjárók, az ORSINI, ACERBI, A- 
NIMOSO, STOCCO, ARDENTE, AB
BA, AUDACE rombolók; a MAS 9, 
MAS 13 és MAS 15; az AMMIRAGLIO 
Dl ST. BON és az EMMANUELLE FILI- 
BERTO páncélos cirkálók.

32 Lásd Koudelka, alább.
33 A hivatalos olasz haditengerészeti 

történetírás rendkívül kévést jegyzett fel 
a sikerről; lásd Ufficio Storico della R. 
Marina, La Marina Italiana nella Grande 
Guerra, vol. VI, 431. oldaltól.

34 A következő egységek vettek részt 
a műveletben: TRIGLAV (II), LIKA (II), 
DUKLA, TURUL, SCHARFSCHUET- 
ZE, STREITER rombolók, ТВ 100, ТВ 
99, ТВ 98, ТВ 94, ТВ 92, ТВ 84, ТВ 66, 
ТВ 65, ТВ 61 torpedónaszádok, ТВ 3,

ТВ 4, ТВ 5, ТВ 6, ТВ 7, ТВ 20, ТВ 23, 
ТВ 27, ТВ 30, ТВ 32, ТВ 34, ТВ 37 ak
nakereső hajók, К 202, L 143 hidroplá- 
nok.

35 Ezek között voltak a BUDAPEST, 
HABSBURG, SZIGETVÁR, ERZHER
ZOG RUDOLF, KAISER FRANZ JO- 
SEHP I, KAISERIN UND KÖNIGIN 
MARIA THERESIE, SANKT GEORG, 
KAISER KARL VI, BABENBERG, 
ÁRPÁD, ASPERN, PANTHER, LEO
PARD, ZARA, SPALATO és SEBICO 
hajók. Minden referencialista a régi 
megnevezésük szerint nevezi meg 
őket, de valójában leszerelt hajótestek 
voltak, legénységüket áthelyezték a nö
vekvő számú kis flottíllákba, mint akna
keresők, tengeralattjáró vadászok stb. 
Ugyanakkor fegyverzetüket részlege

sen lebontották, vagy azért, hogy a 
szárazföldi frontra vigyék, vagy azért, 
hogy raktározzák tervezett part menti 
erődítésekhez, amelyeket személyzet- 
és nyersanyaghiány miatt valójában 
soha nem építettek meg.

36 Ezt a beosztást 1918. március 1- 
jén hozta létre Károly császár, a flotta 
újjászervezésének részeként, nagyon 
hasonlóan a Német Flotta Főszemlélő- 
ségéhez [Grossinspektorat der deut
schen Flotte], A munkakör leírása egy 
kissé felduzzasztott „fogadni a császár 
flottára vonatkozó utasításait és ügyel
ni azok pontos végrehajtására”. A be
osztást Franz Ritter von Keil töltötte be.

37 Lásd Parkes, 356. oldal.

(Folytatjuk)

A II. világháborús roncsok a Csepel-sziget déli végénél

Már az 1994. áprilisi, első légi harcok 
küzdelmeit közelről láthatták a Csepel- 
sziget déli végén. A lezuhant magyar 
és amerikai repülőgépek a mezőkön fe
küdtek kiégve. Boskovits Sándor szá
zados és Kilences Sándor őrmester 
Dömsödnél a szigeten égő Me-210-es 
ZO+61 jelű repülőgéppel kísérelt meg 
kényszerleszállást, de a gép elha
gyása előtt a földön a repülőgép felrob
bant. Bodó Miklós százados és Baricza 
Lajos őrvezető a ZO+39 jelű repülő
géppel zuhant le a lórévi temető mel
lett, mind a ketten meghaltak.

Nagyobb szerencséje volt Schmidt 
János hadnagy és Soltész Bertalan 
ZO+62 jelű, valamint Dóczi Lóránt 
alezredes és Stark Elek szkv. ZO+54 
jelű kényszerleszállt, Me-210Ca-1 re
pülőgépének. Az előbbi Ráckeve 
északi részén, a másik Makádnál kény
szerült a földre, a személyzet itt kisebb 
sérülésekkel túlélte a leszállást.

Egy másik romboló rádiós lövésze, 
Pajor József őrmester ismeretlen okból 
ugrott ki repülőgépéből Makád és Döm- 
söd között, sérüléseibe belehalt, gépe 
Ferihegyen leszállt. Aznap egy B-24 
Délegyházánál, a vasútállomásnál és 
egy P-47  vadászrepülőgép Ráckeve 
és Dömsöd között zuhant le. Az utóbbi 
pilótája Richard Mock volt, akit a rácke
vei csendőrség elfogott(1).

Később, vagy még aznap egy ameri
kai bombázó a sziget nyugati oldalán, 
Kulcs hajóállomás előtt esett szét da
rabjaira^). Egy motor a szárnyvéggel a

parthoz közelebb, a többi az előző 
helytől délre, a sodorvonalnál és egy 
motor ebből a részből a partra esett. Ez 
utóbbiakat a háború után összeszed
ték. Rövid szünet után, június 27-én, 
egy német vadászrepülőgép zuhant le 
a dömsödi 33. őrháztól 100 méterre, a 
pilóta meghalt.

Az ősz beköszöntével Kulcs hajóállo
mástól 2 km-re északra zuhant a partra 
egy bombázó, perceken belül pedig a 
Kerek rétre csapódott egy másik re
pülőgép. Október végén a MÁV forga
lomirányítása jelentette: Kecskemétről 
a szerelvény még elindult, Pilis szerel
vényt nem fogad, Örkény szerelvényt 
már nem fogad(3). A szovjet hadsereg 
támadása Sztálin személyes utasítá
sára rohamtempóban, utánpótlását hát
rahagyva közeledett Budapest felé.

A Kecskemétre küldött német páncé
losok mind odavesztek. Dömsödnél a 
Soroksári-Dunaparton megjelentek az 
orosz felderítő járőrök. A helyzet két
ségbeejtővé vált. A visszavonulók mű
szaki alakulatai felrobbantották, el
süllyesztették a menekülésre képtelen 
hajókat.

Á Kerek-zátony északi végének ma
gasságában felrobbantották a Fekete 
Gergely tulajdonát képező, Margit nevű 
kismotorhajóját és Juliska nevű uszá
lyát. Ugyanott, a 18. fkm-nél a Cs 629 
és Cs 630 uszály került víz alá. A híd 
alatt, a 19,1 fkm-nél a Nagybátony Új
laki cég P 1 jelű kompját és a Delmár 
Nagybátony tulajdonát képező Hungá

ria kotróhajót süllyesztették el. A 20. 
fkm-nél egy egész flotta vízből kiálló ré
szei jelezték a barbár pusztítást. Itt ke
rültek víz alá a 3., 19., 20., 22., 25., 31., 
36. számú sárdereglyék, a 12. sz. ta
nyahajó, a 19. sz. uszályhajó a Dunai 
Állami Kotrások tulajdonából, és itt 
volt az önsüllyesztéssel víz alá került 
FM 15 daruhajó, mely a Földművelés- 
ügyi Minisztérium irányítása alá tarto
zott (4).

Ettől a ponttól északra a 35. fkm-ig 
nem maradtak úszó járművek, itt az 
SDP 04601 uszály roncsai fodrozták a 
vizet a háború végéig. A sziget vé
delme alatt a Nagy-Dunán menekítet
ték a hajókat északra. Ezalatt majdnem 
tragédia történt.

A Hatvan környékére irányított ma
gyar Me-210-es repülőgépek kiegészí
tésképpen azt a feladatot kapták, hogy 
hátráltassák a szovjet hadsereg hídfő
harcainak kibontakozását. A Dunán ek
kor még felfelé hajózó KECSKEMÉT 
őrnaszád Adonynál hajózva tévedésből 
alacsonytámadást kapott, de a repülő
gép szerencsére nem ért el ered
ményt.

Az 1580. fkm és 1623. fkm közötti ré
szen közvetlenül a háború után csak 
pontonokat találtak szétszórva, el
süllyedve és a partra vetődve, ezek kö
zül csak az adonyi 109. sz. csőponton 
került víz alá a visszavonulás alkalmá
val, a többiek a későbbi harcok, illetve 
az 1624. fkm-nél történt orosz dunai át
kelés maradványai lehettek(5).
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s . Pontonok a z  1598. k m  k ö rn y é ké n , balparton.

T e lué ie l idője- 1996. /У.27. 

üiz.állá'S : Dunapenlele +188

/drb román fái fo n to n . 1 ^ - e s  oUná 

fiiteUxani. O lda lán  fohixik. á-2 lyu.k rafia.

f  drb 3 roues u tásx foon ton . M lhány  lyuk  

rajia. Még jó álladóiban van.
J  drb fa a  torja  í  p o n to n .

Жа&аосОгССы,

3. I m i i  h a jó á llo m á s n á l. D  D S C  fé l uszály a jobbparlon

Telve te l ideje ; 1946. /Х271

Vízállás: Budapest *25i

1-3. ábra: Az 1946-ban készült vázlatrajzok az elsüllyedt vízi járművek helyzetéről

A sziget déli végénél az utóvédhar
cokat folytató 1. magyar lovashadosz
tály felbomlóban lévő egységei özönlöt
tek át a ráckevei hídon. Tumka Emil őr
nagy, a 11/1. huszárosztály parancs
noka Makádra igyekezett, Széchenyi 
Jenő főhadnagy és Lázár Ferenc zász
lós Dömsöddel szemben, báró Podma- 
niczki Tamás százados Szigetbecse 
térségében rendezkedett be véde
lemre. Ráckevét vitéz Fejes Kálmán 
századosnak, a VI/2. osztály parancs
nokának katonái szállták meg. A köz
ség védelmét segítette а II. lovasezred 
rohamszázada gróf Zierotín László 
százados parancsnoksága alatt. Ezek 
az egységek érkeztek 1944. november 
3-án délben a szigetre. Az utolsó alaku
lat 13 óra 40 perckor jött át a hídon, 
majd 14 órakor hullámsírba robbantot
ták a millenniumi alkotást(6). Ez egy 
nappal a Margit-híd véletlenszerű rob
bantása és 10 nappal a dunaföldvári 
híd felrobbantása előtt történt, ahol a 
hídfő védelmében 1786 ember veszett 
el, akik többsége megadta magát. A 8. 
gyalogezred Dunaegyházáról elvonuló

alakulatai közül az 54. utászhadosztály 
Adonynál, a 11. tábori tüzérosztály két 
ütege Rácalmáson foglalt el újra tüzelő
állást.

Budapest védelmére ebben a hely
zetben Nyitra mellől november 5-én 
erősítésként irányították még a német 
271. népi gránátos hadosztály részeit, 
melyek a Duna jobb partján rendezked
tek be védelemre. A Csepel-sziget déli 
vége felé, Dömsöddel szemben a vár
ható átkelési helyeken a sebtiben áthe
lyezett debreceni 16. rohamtüzérosz- 
tállyal erősítették meg a védelmet. 
(Ennek az egységnek csak pár Túrán 
harckocsija volt, Zrínyi ll-je nem. 
Szerk.) Épp időben, mert 6-án a 23. 
szovjet lövészhadosztály egy zászlóalja 
menetből megkísérelte az átkelést, 
amely véresen összeomlott.

A szovjet vezetés november 10-én a 
Ráckeve partjainál álló 46. hadsereget 
a 2. ukrán front alárendeltségéből a 3. 
ukrán front irányítása alá helyezte. A 
főparancsnoki utasítás elrendelte, hogy 
a 46. hadsereg adja át állásait a 7. gé
pesített hadtestnek, majd 23. és 37. lö

vészhadtestével november 22-23-ra 
készüljön fel a Dunán való erőszakos 
átkelésre. Először a Soroksári-Dunán, 
majd a 2. gárda gépesített hadtesttel 
megerősítve a Dunán kellett átkelni, 
hogy Ercsi irányába csapást mérve 
nyugatról kerítse be Budapestet, kiala
kítva a bekerítés belső arcvonalát.

Az utánpótlás felzárkózásának idő
szakában, 14-én, 15-én, 16-án és 18- 
án kezdeményezett támadásokat -  a 
védők sorra, a Soroksári-Duna védel
mét jól kihasználva -  visszavetették, de 
19-én a szovjet csapatok szilárdan 
megvetették lábukat a parti nádasok
ban, és 21-én 23 órakor már hadosz
tálynyi erővel keltek át a szigetre. Bár a 
sziget északi feléből a német 60. Feld- 
herrnhalle páncélgránátos hadosztály 
sorozatos ellenlökéseket hajtott végre, 
a szovjet 23. és 37. lövészhadtestek 
megkezdték a következő hadműveleti 
feladat, a dunai átkelés előkészítését.

November 26-tól már a német LXXII. 
hadtestnek alárendelt magyar 2. hu
szárezred és 15. kerékpáros zászlóalj 
látta el a Duna nyugati partjainak védel
mét a Csepel-szigettel szemben.

A Csepel-szigetről észak felé hátráló
1. magyar lovashadosztályt Enying 
körzetébe irányították. A szigetet elfog
laló szovjet csapatok 46. hadseregének 
egy része északra fordult, ahol súlyos 
veszteségek mellett az 1624. fkm-nél 
átkelt a folyón, a nyugati irányban tá
madó szovjet 37. gárdalövészhadtest 
59. lövészhadosztályának december 
5-én hajnalban indított átkelési kísérlete 
viszont kudarcba fulladt. Az 
Adony-Kulcs közötti magaslaton beá
sott német 271. utászzászlóalj 2/II. lo
vasosztálya 16 órára megsemmisítette 
az átkelő csapatokat, és 70 főt fogjul ej
tett. A védelembe egy napra bekapcso
lódott az adonyi sóderrakodóig leeresz
kedő páncélvonat is, mely gépeket és 
vasúti dolgozókat mentett ki szorult 
helyzetükből. A sikeres és kudarcba 
fulladt átkelések maradványai végigte
rítve feküdtek a part két oldalán. Az 
1623. fkm-nél, a jobb parton katonai 
ponton orr-részét, lejjebb, az 1618. 
fkm-nél a bal parton katonai pontont fé
lig a vízben, ugyanitt a jobb oldalon ka
tonai pontont, ez alatt az, 1612. fkm-nél 
a bal parton katonai ponton roncsait, az 
1598. fkm-nél a jobb parton egy, a bal 
oldalon két katonai pontont, az 1584. 
fkm-nél katonai ponton orr-részét, to
vábbá az, 1581,5 fkm-nél a bal parton 
tízrészes katonai ponton részeit hagy
ták az átkelő csapatok.

A későbbi roncsemelések folyamán 
a dolgozók szerint közel 20-22 ponton 
volt még a víz alatt az 1580. fkm-ig.

A dunai átkelésekhez hihetetlen 
mennyiségű hadianyagot és a követ
kező támadásokhoz harckocsikat kel-
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7. ábra: A vízből kihúzott Me-109 repülőgép maradványai

lett a szigetre szállítani. A szállításokat 
csak hadihídon lehetett folyamatosan 
biztosítani, ezért a lerobbantott rácke
vei híd roncsaira hordókból gyaloghidat 
építettek, majd pár nap múlva a biztos 
térnyerést követően mellette kivágott 
villanyoszlopokból új hidat készítettek. 
A katonai hídra elsőként ráhajtó T-34- 
es harckocsi személyzettel együtt be
fordult a vízbe. Talán épp akkor, mikor 
a védekezők egyik támadására sor ke
rült. Ezek közül a déli irányból közeledő 
repülőraj második gépe az irtózatos 
gyalogsági tűztől megrémülve merede
ken felhúzott, így a bal parton levő 
orosz légvédelmi ágyú könnyen eltalál
hatta.

A pilóta a sebességét vesztett gépből 
kiugrott, ejtőernyője még a földet érés 
előtt biztonságosan kinyílt és a part 
mellett a vízbe esett. (Német Me-109G 
vadászgép volt.) A megszálló alakula
tok nagy üdvrivalgással rohantak a par
ton a pilótáért. Elérték és a hóna alá 
nyúlva cipelték Fodor Ferencék há
zába, ahol a főhadiszállás volt, közben 
ütötték, verték. További sorsa máig is
meretlen. Másnap büszkén mondo
gatták az oroszok, hogy „megvan”. A 
repülőgép roncsa a híd közelében a 
vízbe zuhant. A téli-tavaszi harcok át
tevődtek a Velencei-tó környékére. Ja
nuárban a Budapesten bekerített sereg 
felmentésére tett kísérletek folyamán 
újra légi harcok dúltak a sziget déli 
vége felé. 20-án Adonytól északra és 
Dömsödtől északkeletre 2 km-re zu
hant le egy ll-2-es repülőgép.

Ugyancsak az utóbbi hely közelébe 
zuhant le 1945. március 8-án egy 
szovjet vadászrepülőgép, melynek sze
mélyzete meghalt. Ez időben történt, 
hogy egy másik szovjet repülőgép le
szállt Makád mellett egy legelőre. A re
pülőgéphez kíváncsi gyerekek szalad
tak. A pilóta megrémült, és ülésében 
felállva pisztolyával lövéseket adott le. 
A gyerekek közül a helyszínen meghalt 
Csizmadia Ferenc 15 éves tanuló, a 
többieknek sikerült elmenekülni.

A háborút követően a kisebb roncso
kat a tulajdonosok emelték ki, a na
gyobbakat 1947-ben csak segítséggel 
tudták kiemelni a víz alól. Ekkor távolí
tották el a vízből az 1598. fkm-nél, a bal 
parton egy román félponton, egy darab 
háromrészes utászponton és egy kato
nai ponton maradványait. Az 1580-81. 
fkm között, a bal parton 5 db sérült ro
mán pontont és 2 db 10 m hosszú 
MFTR csőpontont húztak ki a part 
mellé, jelentette Dobos István mérnök
1947-ben. A roncsok között az 1611. 
fkm bal partján előkerült egy négycsö
ves ponton, mely Nun Józsefné buda
foki révész tulajdona lehetett. Ezenkívül 
az alacsony vízállás mellett az 1617. 
fkm-nél, a bal parton egy nagyméretű 
repülőbombát találtak.
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Elsüllyedt vízi járművek a Csepel sziget déli végénél
Hajó neve Süllyedés kiemelés (t) Tulajdonos

típusa ideje oka helye ideje végezte

MARGIT

kismotorhajó

1944.

XI.

robbantás 18. fkm 1945 tulajdonos Fekete Gergely 

Ráckeve

JULISKA

uszály

1944.

XI.

robbantás 18. fkm 1945 Fekete Gergely 

Ráckeve

PRÍMÁS

kismotorhajó

Ráckeve 1947.

XI.

Osváth

László

Nagybátony Újlaki 

Egyesült Iparművek

Cs 629 uszály 18. fkm

Cs 630 uszály 18. fkm

Cs 630 uszály 18. fkm

3. sárdereglye ’44. XI. 20. fkm ’45. X. tulajdonos Dunai Állami 

Kotrások Vezetősége

19. sárdereglye ’44. XI. 20. fkm ’45. X. tulajdonos DÁK

20. sárdereglye ’44. XI. 20. fkm ’45. X. tulajdonos DÁK

22. sárdereglye ’44. XI. 20. fkm ’45. X. tulajdonás DÁK

25. sárdereglye ’44. XI. 20. fkm ’45. X. tulajdonos DÁK

31. sárdereglye ’44. XI. 20. fkm ’45. X. tulajdonos DÁK

36. sárdereglye ’44. XI. 20. fkm '45. X. tulajdonos DÁK

SDP 04601 

uszály

35. fkm 1946. 

XI. 20,

Illés Lajos 

Csepel

17 uszályhajó Ráckeve 1946 DÁK

P 1 komp 19,1. fkm Nagybátony

12 tanyahajó Ráckeve 1946 DÁK

FM 15 daruhajó ’44. XI. önsüly-

lyesztés

20. fkm 1945.X. tulajdonos DÁK

HUNGÁRIA

kotróhajó

19,1. fkm 1947. 

XII. 21.

tulajdonos Delmár Nagybátony

csőponton 1598. fkm

109 csőponton 1944. Adonyi

Duna

csőponton 1598. fkm 1 db jobb part 2 db bal part

csőponton 1598. b. p. Nun Józsefné

4 csöves ponton 1611. b. p.

katonai ponton 1612. b. p.

katonai ponton Ercsi h. á.

ismeretlen Ercsi h. á.

fél uszály 1613. fkm
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Az előző tél is okozott meglepetést: a 
jég hozott magával egy húsz méter 
hosszú uszálydarabot. Ez egy DDSG 
vagy MFTR usztály hátsó vége lehetett, 
melyet az ercsi hajóállomás főnöke fo
gott ki. Egy 1947-ben készült jegyző
könyv szerint a roncs az állomás kőhá
nyására sodródott fel. Ugyanez írás 
szerint az 1681,5 fkm-nél megtalált tíz
részes pontont a paksi Kiss testvérek 
hajózási vállalkozása emelte ki a Mesz- 
hart megbízásából, és részükre a HM 
ezt kiutalta.

A vizekben így is maradtak roncsok, 
melyeknek tulajdonosát ez idáig nem 
találták meg, így kiemelésükre hajózási 
szövetkezetek és vállalkozók -  mint a 
paksi Kiss testvérek -  kértek engedélyt. 
Az engedélyeket bizonyos feltételek 
mellett adták ki: „Elémterjesztett kérel
mére, a Soroksári-Dunában Kiskunlac- 
háza közelében elsüllyedt hajóroncsok 
kiemelésére szóló 46.615/1947. sz. 
engedélye érvényességét kiterjesztem 
az ugyancsak a Soroksári-Dunában, a 
ráckevei híd közelében elsüllyedt 
kompszerű (P1 jelzésűről lehetett szó. 
-  A szerző) úszómű kiemelésére is. 
Felhívom a figyelmét arra, hogy a tulaj
donjogra vonatkozóan az úszómű tulaj
donosával, illetőleg ismeretlen tulajdo
nos esetén az elhagyott javak kor
mánybizottságával kell megállapodni 
sit...”(7).

A Tiszáról származó új ráckevei Ár
pád híd felépítését akadályozta a víz 
alatt lévő T-34-es harckocsi, melyet 
személyzetével együtt vontattak ki a 
partra. Az utolsó roncsok kiszedését az 
1955. évi jeges árvíz idején súlyosan 
megsérült Tasi zsilip működésképtelen
sége tette lehetővé. Ekkor a Soroksári- 
Dunában alig egy méter víz maradt. A 
lakosság a kiálló roncsokat mind 
összeszedte, csak a nádasokban, az 
iszapban rejtőzködők maradtak a hely
színen. Ezért történhetett meg, hogy 
1975-ben, víz alatti kábelfektetés mun
kálatai folyamán előkerültek a német 
Me-109G típusú repülőgép törzsrészei 
az üléssel együtt. A roncsot a partra 
tették, de érdektelenség miatt, mivel a 
MÉH vállalathoz nem merték leadni, 
visszakerült a vízbe. A roncs ma már 
nincs ott, hiába kutatjuk a háztartásból 
kikerült lomok víz alá rejtett darabjai kö
zött. Ugyanúgy elsodorta a víz, mint a 
Sződligetnél 1944 nyarán vízbe zuhant 
másik Me-109-es vadászrepülőgépet.

Az anyag összeállításában segítsé
gemre voltak:

Szeredi László; Ráckeve
Pálvölgyi József, búvár; Budapest
Szilágyi Károly; Amphora Búvár Club

9. ábra: A tervrajz eredeti fejléce

Jegyzetek

1. Csendőrségi jelentések: MRT-év- 
könyvek, 1998; 97; 96; Budapest, 
MRT-kiadás. Veress D. Csaba: A Du
nántúl hadi krónikája. Zrínyi Kiadó, Bu
dapest.

2. Punka György közlése: Az időpont 
adatközlése bizonytalan.

3. Lovas Gyula: Magyar Államvasu

tak a II. világháborúban, 1997., Bp., 
MÁV-Dok.

4. Budapesti Vízügyi igazgatóság je
lentése a roncsok kiemeléséről. 1947. 
XII. hó. Folyammérnöki Hivatal 
3848/1947, sz. kimutatása a Duna fo
lyam 1635-1550. kilométer között kie
melt úszóművekről, 1947. nov. 5. Do
bos István mérnök közlekedésügyi mi
niszter felkérése a dunai roncsok
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összeírásában való részvételre. 
44893/1947. sz. rendelete Karczag 
Imre miniszteri osztályfőnök 1947. 
szeptember 29.

Filep min. o. tan. (Baja) kijelölése a 
bizottság munkájában való részvételre.

Földművelésügyi Minisztérium 
117.602/1947. VLB. 2. sz. Beremendi 
János min. tanácsos.

5. Szecsődi János (Mahart) adatköz
lése.

6. Fegyó JÁnos: 100 éves az Árpád

híd. Ráckevei Újság, 1997. szept.
7. Osváth László, Bp. Vili. Erdély u. 

10. hajózási vállalkozó 49/313/1947. II. 
fő sz. engedélye. Kiadta dr. Vágó sk. 
miniszteri tanácsos. 1947. okt. 21-én.

Tóth Ferenc

Magyar és német légoltalmi járművilágítótestek 
a második világháborúban

A múlt század végén, e század elején, 
a díszes-színes egyenruhák eltűnése 
jelezte, hogy egy új, vagy inkább most 
már komolyan vett fogalom jelenik 
meg a hadseregeknél: az álcázás/rej- 
tés. Különösen fontossá vált ez az első 
világháborúban. A csapatok, alakulatok

mozgását, az állásokat életbevágóan 
fontos volt rejteni, az ellenség számára 
láthatatlanná tenni. A repülőgép megje
lenése, majd mind szélesebb körben 
elterjedése ezt a folyamatot csak gyor
sította. Hiszen nem csak az ellenség 
földi megfigyelői, vagy a jól szemmel 
tartható léggömbök által belátható sáv
ban volt szükség az álcázásra, hanem 
mélyen a vonalak mögött, a másik fél 
berepülési hatósugarában is.

A második világháborúban már az 
első pillanattól kezdve óriási szerepe 
volt az álcázásnak/rejtésnek. A páncé
losok, motoros járművek száma, moz
gásiránya a mindenkori ellenfél szá
mára fontos információkat hordozott. 
Ezért minden hadviselő fél már a há
ború kirobbanása előtt komoly intézke
déseket hozott az álcázásra. Különö
sen fontos volt ez a 30-as évek végére 
óriási fejlődésen átment gépkocsik

esetében, melyeknek hatásos világító- 
testjei éjjel is megfelelő látást biztosítot
tak.

A háborúra készülő Németországot 
először a célszerűség, a háború 
későbbi szakaszában -  a teljes szövet
séges légi fölény miatt -  a kényszer 
szorította a járművek minél tökélete
sebb álcázására, rejtésére.

Ennek a felkészülésnek keretében 
néhány más, kevéssé bevált kiegészítő 
után születtek meg a következőkben 
tárgyalt, messze a háborút is túlélt 
járműlégoltalmi világítótestek.

Technikatörténeti érdekességén túl 
talán azért is célszerű ezen egyszerű, 
de működését tekintve máig kevéssé 
ismert járműtartozékkal foglalkozni, 
mert egy, a közelmúltban megjelent, a 
budapesti harcokkal foglalkozó könyv-  
haditechnikai vonatkozásban teljesen 
tájékozatlan -  szerzője e légoltalmi 
lámpát a harckocsi „éjszakai célzóké
szüléke részedként (!) jelölte meg. 
Másrészt azért is érdekes lehet e szer
kezet megismerése, mert ezeket a 
Magyar Királyi Honvédségnél rend
szeresített járművek jó részére is fel-
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2. ábra: A „távközjelző” működése
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szerelték, e szerelvényeknek buda
pesti székhellyel külön magyarországi 
importőre is volt, valamint a német had
seregtől vásárolt/átvett harckocsik, gép
kocsik standard tartozékának számított.

A gépjárművek elejére és végére fel
szerelhető világítótestek a NOTEK 
megjelölést kapták, mely elnevezés 
gyártójára utalt (Nova-Technik GmbH, 
München).

Az első világítótest feladata a jármű 
előtti úttest megvilágítása volt olyan 
módon, hogy a fényforrás ne csak a 
magasból, hanem vízszintesen szem
lélve se legyen észlelhető. A lámpa fel
építéséről pontos tájékoztatást ad a 
szerkezeti ábra.

Felszerelni a szabályzat szerint 
(0,8-1,2 m magasságban) úgy kellett, 
hogy az a saját járművet részben se vi
lágítsa meg. A rezgéscsillapító aljzat 
gömbcsuklója segítségével a lámpatest 
minden irányban billenthető, beállítható 
volt. A világítótest egyetlen, kézzel is 
oldható csavar meglazításával a tartó
csonkról leemelhető volt. A felső rész

6. ábra: NOTEK hátsó lámpa használata magyar katonai gépkocsin, rendes 
menetben, ill. éjjeli menetben lehajtott fedéllel

7. ábra: A NOTEK első lámpa felszerelt és levett állapotban. A képeken látszik 
az elektromos csatlakozást is biztosító tartócsap gumi zárófedelének 
mindenkori helyzete

8. ábra: A NOTEK első lámpa 
világítástechnikai elve

9. ábra: A NOTEK első lámpa

eltávolítása után a csatlakozó alsó, 
hengeres részét, mely egyben az elekt
romos csatlakozó feladatkörét is ellátta, 
egy, a talprészhez rögzített gumisapká
val kellett lezárni. A lámpatestben lévő 
egyetlen égő fényereje egy külön, a 
műszerfalon elhelyezett kapcsoló segít
ségével a rejtés kívánalmainak megfe
lelően három fokozatban volt szabá
lyozható. Ennek állásától függően mind 
földi, mind légi megfigyelés számára 
1500, 800, illetve 500 m távolságból 
már nem volt észlelhető a fényforrás. 
Teljes fényereje bekapcsolásakor 
hosszirányban 35-40 m, szélességben 
pedig kb. 25 m nagyságú területet vilá
gított meg. Ez -  az útviszonyoktól 
függően -  35-45 km/ó sebességet tett 
lehetővé.

Tekintetbe véve, hogy saját korában 
a fényszórókban is csak 35 W-os égő
ket alkalmaztak, a megvilágított útsza
kasz mérete elfogadható volt.

Egyszerűségénél fogva lényegesen 
szellemesebb volt a hátsó lámpa, ak
kori hivatalos magyar megnevezésével 
„távközjelző világítótest”. Ez egyrészt
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megfelelt a korabeli közlekedésbizton
sági előírásoknak, másrészt rendkívül 
fontos segítséget nyújtott a gépjármű- 
vezetők számára oszlopban haladás
kor.

Felépítése a rajzokon egyértelműen 
látható. A jobb alsó ovális, na

i f .  ábra: VW-Schwimmwagen 
(úszókocsi) gépkocsira szerelt 
NOTEK hátsó lámpa elsötétítés 
esetén, oszlopban haladáskor

12. ábra: VW-Schwimmwagen 
gépkocsira szerelt NOTEK hátsó 
lámpa normál utcai közlekedés 
esetén használva

rancsszínű mező a féklámpa, a bal 
alsó ovális piros mező a helyzetjelző 
volt. Ez utóbbi alatt egy kis eltolható re
tesszel a fény útját a rendszámtábla 
felé szabaddá lehetett tenni, vagy el le
hetett zárni. A felső sorban négy, „sár
gás-zöldes” üvegű négyzetes nyílás 
volt. Ez volt a tulajdonképpeni „távköz- 
jelző”.

14-15. ábra: Egy eredeti hátsó lámpa 
le, ill. felhajtott zárólemezzel.
Az oldalsó rögzítő rugók 
hiányoznak

PETIT REAL Könyvkiadó 

M a g y a r o r s z á g  a z  e l s ő

VILÁGHÁBORÚBAN LEXIKON A-ZS

E szelvénynek a megrendelésre 
felragasztásával kedvezményes 

áron jut hozzá a kötethez!

Könyvismertető a 95. oldalon!

Működési elve az volt, hogy az átla
gos emberi szem csak mintegy 1 ív
percnyi látószögön belül képes bizo
nyos részleteket felismerni. Miután két- 
két jel a széleken egymáshoz közelebb 
van, mint a két belső közti távolság, az 
átlagos szemű gépkocsivezető kb. 25 
m távolságig mind a négy jelet, kb. 35 
m-ig csak kettőt, ezen túl pedig csak 
egyetlen összemosódó jelet lát.

Az oszlopban haladó járművek ve
zetőinek -  az éjszaka, elsötétítéskor 
amúgy is nehéz távolságbecslés he
lyett -  csak az előző jármű fényeit kel
lett figyelni, és amennyiben két világító
mezőt látott, akkor távolsága az előző 
járműtől a megfelelőnek ítélt 25-35 m 
volt. Ez a fény maximum 300 m-ről volt 
észlelhető, a magasból egyáltalán 
nem.

Mint az eredeti rajzon is látható, a 
kombinált hátsó lámpában három szo- 
fita égő szolgált fényforrásként, de a 
felső -  a négy zöld mezőt megvilágító -  
égő fényének pontosabb elosztását két 
-  csak a fotón látható -  íves tükör segí
tette.

Mindezen túl a lámpatest hátsó felü
letén, alsó és felső helyzetében rugók
kal biztosítható billenő fém fedőlap is 
helyet kapott. Ez a körülményeknek 
megfelelően vagy a „távközjelző” négy 
kis ablakát takarta le, és szabaddá tette 
a hátsó- és féklámpa ablakait, vagy ál
cázáskor lefedte ezeket, így a négy 
felső zöld mezőt téve szabaddá. Ez 
utóbbi esetben a követett jármű féklám
pájának esetleges működése a billenő 
takarólemezbe fúrt 6 mm átmérőjű 
nyíláson keresztül volt észlelhető. A vi
lágítómezők fentebb megjelölt színein 
túl a háború vége felé -  nyilván a gyár
tás racionalizása jegyében -  olyan 
hátsólámpákat is kiszállítottak, me
lyeknek mind a hat mezője egyforma 
piros színű volt. A fent leírt első és 
hátsó speciális világítótest olyannyira 
bevált, hogy a háború után még vagy 
20 évig tovább gyártották. Többek közt 
az akkori NDK és Csehszlovákia kato
nai, tűzoltó és polgári védelmi járműve
in egészen a 60-as évek közepéig 
szokványos tartozéknak számított. 
Speciális járművek importjával ha
zánkba is eljutottak példányai. Egyetlen 
különbség az volt, hogy az 1945 utáni 
példányokon minden világítómező 
egyöntetűen piros színű volt.

Forrásanyag:
Korabeli napilapok, hirdetések, sza

bályzatrészletek.
A fotókon szereplő nagy gonddal res

taurált VW kétéltű egy budapesti gyűjtő 
tulajdonát képezi.

Schmidt László
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Az alábbiakban egy olyan fegyver törté
netéhez kívánunk hozzászólni, amely 
csaknem három évtizedig a csendőrlo
vasság felszereléséhez tartozott, ennek 
ellenére azonosításával és jellemzőivel 
kapcsolatosan a történeti szakiroda- 
lomban rendkívül gyakori a félreértés.’

1867-ben -  Erdélyt és Horvát-Szla- 
vónországot leszámítva -  a Magyar Ki
rályság területén feloszlatták az 1849 
után megszervezett cs. kir. csendőrez
redeket. Az 1881. évi III. te. alapján 
kezdődött meg a szervezet újjáalakí
tása, amelynek során természetesen 
előtérbe került a legénységi és tiszti ál
lomány felszerelésének kérdése.

1882. október 26-án Török Ferenc 
ezredes, a szegedi II. csendőrkerület 
parancsnoka értesítette a belügymi
nisztert, hogy a lovas csendőrök ré
szére rendszeresítendő pisztolyokkal 
kapcsolatban tárgyalásokat folytatott 
Leopold Gasser bécsi fegyvergyáros
sal. Ennek eredményeként kétfajta 
fegyver kipróbálásában egyeztek meg. 
Az első a honvéd gyalogtiszti forgópisz
toly volt, amelynek darabját 18 Ft-os 
áron tudta volna szállítani. A második a 
lovastiszti forgópisztoly, melynek vétel
ára bőrtokkal együtt 21 Ft 70 kr/db. Az 
általa összehívott bizottság megállapí
totta, hogy a gyalogostiszti forgópisz
toly mérete miatt nem alkalmas 
csendőrségi használatra, a lovastisztit 
azonban megfelelőnek találták. A tár
gyalások ezután előttünk ismeretlen 
okoknál fogva megszakadtak.

A következő időpont, amikor a pisz
toly kiválasztásáról valami közelebbit 
megtudhatunk 1883 júliusa, ekkor 
ugyanis ifj. Ráday Gedeon honvédelmi 
miniszter részletes jelentést küldött 
Tisza Kálmán miniszterelnöknek.2 Az 
általa felállított bizottság nyolcféle (!) 
pisztolyt vetett alá különféle vizsgála
toknak -  ezek között szerepelt a két 
Gasser-féle fegyver is -  és ezek alap
ján a Kimer József budapesti pus
kaműves, udvari szállító által bemuta
tott amerikai Constabulary forgópisz
tolyt ajánlották rendszeresítésre, 
amennyiben az általuk javasolt módosí
tásokat végrehajtják. Sajnos az említett 
változtatások mikéntjéről nem állnak 
rendelkezésünkre adatok. Az amerikai 
forgópisztoly és a Gasser-féle gyalo
gostiszti pisztoly összehasonlításából 
egyértelműen a Constabulary került ki 
győztesen. Előnyei a bizottság szerint a 
következők voltak:

1. csavarhúzó nélkül is könnyen 
szétszedhető és 3 alkatrésszel keve
sebbet tartalmaz, mint a Gasser;

2. ha a forgótárat elzáró csapót ki
nyitjuk, ez lehetőséget ad a töltények 
behelyezésére, mivel a henger moz
gása kattogó hangot ad, a töltés sötét
ben is könnyebben elvégezhető;

3. az elsütés után a kakas mindkét 
pisztolynál visszaugrik a nyugalmi álla
potba, de az amerikai fegyvernél fölös
legessé vált a hirtelen használatot

megakadályozó biztosító, sőt ott így 
nem fordulhatott elő az, hogy -  mivel 
lovaglás közben bal kézzel a kantárt 
kellett tartani -  a pisztoly jobb kézben 
tartása esetén az elzáróvessző kihú
zása komoly problémát jelentsen;

4. a próbalövések „kitűnő” találati 
eredményeket mutattak;

5. az előzetesen kalkulált beruházási 
összegnél 2800 Ft 80 kr-ral keve
sebbre volt szükség. A vásárlás költ
ségkilátásai a következők voltak:

1. ábra: A lovassági forgópisztoly nézete és metszete
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2. ábra: A csendőrsgi forgópisztoly metszete

1.718 db „Csendőrségi forgópisz
toly” 15 Ft 50 kr/db 
= 11 129 Ft

2. 718 db feketített tehénbőr forgó- 
pisztolytok 2 Ft 60 kr/db = 1866 Ft 80 
kr

3. 26 000 db Gasser-féle (!) töltény 
3 Ft 80 kr/100 db = 988 Ft

4. 718 db feketített lenből készített 
hordzsinór 30 kr/db = 215 Ft 40 kr

Összesen 14 199 Ft 20 kr
Kimer Józseffel a szerződést a buda

pesti III. csendőrkerületi parancsnok
ság kötötte meg, de mivel az átvételhez 
nem voltak szakembereik, így ezt a 
pisztolyok belövésével együtt a m. kir. 
honvéd fegyverzeti bizottság végezte. 
A rendelkezésükre bocsátott 3 db pisz
tollyal 1883. május 31-én 12, 25 és 50 
lépés távolságra 6-6 lövést adtak le, 
aminek az eredménye ismét „kiváló” 
volt (egy lépés az Osztrák-Magyar Mo
narchiában átlagosan 75 cm-t jelentett). 
A tapasztalatok alapján szintén a hon
véd fegyverzeti bizottság készítette el a 
fegyver- és lőutasítást és „A csendőr
ségi forgópisztolynak és lőszerének

szerkezete- és kezelésére-, gondozá
sára-, vizsgálatára s használatára vo
natkozó utasítás” címen 400 példány
ban ki is nyomtatták. Jelenlegi ismere
teink szerint azonban ezek nem marad
tak fenn. Mivel a pisztoly kezelését a 
gyakorlatban is el kellett sajátítani, a lo
vas őrsökkel rendelkező 3 kerületből 
(II., III., IV.) és ezen belül 7 szárnytól az 
oktató tiszteket és 1-1 altisztet, össze
sen tehát 10 főt rendeltek Budapestre, 
5 napos kiképzésre.

A pisztolyok leszállítására 1883. au
gusztus-november között került sor (a 
tartalékként utólag megrendelt 35 da
rabbal együtt, amelyekkel a költségek 
végső összege 14 843 Ft 20 kr-t tett 
ki). A pisztolyokat a csendőrkerületek 
5 részletben kapták meg a következő 
darabszámmal:

II. sz. kerület: 167 db pisztoly és 
4683 db töltény

III. sz. kerület: 451 db pisztoly és 
10 094 db töltény

IV. sz. kerület: 135 db pisztoly és 
3935 db töltény

A fegyverek kipróbálására és okta

tási célokra összesen 7108 db töltényt 
használtak fel.

A pisztolyok beszerzésének eredetét 
tanúsító iratok tehát egyértelműek, a 
fegyver főbb jellemzői pedig az 1903- 
ban kiadott csendőr fegyver- és lőutasí- 
tásban megtalálhatók3.

A 9 mm-es éles töltény jellemzői:

A csendőrségi forgópisztoly eredete 
azonban ezzel nem tisztázódott egyér
telműen, ugyanis a hazai és a nemzet
közi szakirodalom nem ismer ilyen tí
pusú amerikai forgópisztolyt, míg egy 
helyen ez a gyártmány a belga Ancion- 
Marx cég fegyvereként szerepel.4 A 
belga származást erősítheti a fegyver
jelzés mintája is.

Még egy kérdés maradt megválaszo
latlan, nem tudjuk ugyanis, hogy milyen 
pisztolyt használtak -  ha használtak 
egyáltalán -  a lovas csendőrök 1882. 
január 1-jétől a kiszállításig eltelt mint
egy másfél évben, ugyanis a szegedi 
(II. sz.) csendőrparancsnokság -  és 
vele a lovas őrsök -  felállítására ekkor
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Jegyzetek

került sor. A kutatások jelenlegi állása 
szerint erről csupán feltételezéseink le
hetnek. Véleményem szerint erre az 
időre pisztolyokkal nem szerelhették fel 
őket, amire abból következtethetünk, 
hogy az iratokban nem történik említé
sük, valamint egy fegyver rendszerbe 
állítását ilyen rövid idő után -  a költség- 
kihatásokat tekintve -  semmiképpen 
nem követhette volna annak felváltása. 
Ezt bizonyíthatja az is, hogy az 1877- 
es török-orosz háború alkalmával fel
számolt székelyföldi szervezkedés után 
lefoglalt 255 db lovassági forgópisztolyt

nem használták fel, hanem 1887-ben 7 
Ft/db áron elárverezték.5

A korabeli fegyverekkel összeha
sonlítva a csendőrségi forgópisztoly 
minőségét, egy honvéd százados 
1883-ban a következőképpen fogalma
zott: „Egészben véve a szóban levő 
csendőrségi forgópisztoly igen jó és 
czélszerű lőfegyver, csakhogy fegy
verműszaki szempontból szigorúan ítél
vén, azon közmondás jut eszünkbe, 
hogy: „nem mind arany, ami... Ameriká
ban fénylik!”

1 A „Magyar Honvéd” 1992/33-34. 
számában jelent meg „A magyar királyi 
csendőrség maroklőfegyverei” c. cikk, 
amelynek szerzője a csendőrségi for
gópisztolyt az 1878 M 9 mm űrméretű 
Gasser pisztollyal azonosítja. Véle
ménye szerint a csendőrség 1881 után 
rendelte meg a bécsi Leopold Gasser 
cégtől a fegyvert.

Lugosi József egy 1992-ben tartott 
előadásában annak a feltételezésének 
adott hangot, hogy ez a fegyver a 11 
mm-es Gasser-forgópisztoly lehet. [Lu
gosi József: A rendvédelmi testületek 
fegyverei 1868-1918. (Rendvédelem
történeti füzetek. A dualista Magyaror
szág rendvédelme. Budapest, é. n. 
157. old.)]

2 Magyar Országos Levéltár, Belügy
minisztérium, Általános iratok (OL BN 
KI50), 1124. cs. 1883. VII. 1. 6801. 
asz.

3 Fegyver- és lőutasítás a m. kir. 
csendőrség számára. 3. kiad., Buda
pest, 1902. 171-174. old.

4 lan V. Hogg-John Weeks: Pistols of 
the world. London, 1978.

5 OL BM K150 1567. cs. 1887. VII. 1. 
2104. asz.

6 Müller Hugó: Magyar csendőrségi 
forgópisztoly. A Ludovica Académia 
Közlönye, 1883/IV. sz. 342. old.

Csapó Csaba

Kitüntetéses falinaptár 2000
A Hadimúzeum Alapítvány kiadásában megjelent a Ki
tüntetéses falinaptár 2000, amely 13 db nagyméretű, 
színes, A3 formátumú kitüntetés fotóját közli. Ezek 
Ausztria-Magyarország legmagasabb fokozatú érdem
rendjei.
Eladási ára 1500 Ft/db; kapható (egyelőre) a Hadtörté
neti Múzeum kiadványárusainál, az ELTE Bölcsészettu
dományi Karán a könyvesnél (Pesti Barnabás u.), a Li- 
teában (Hess András tér 4.), a Párisi udvari Ide
gennyelvű Könyvesboltban, a Kódex Könyváruházban 
(Honvéd u.) és -  természetesen -  a Hadimúzeum Ala
pítványnál (viszonteladóknak vagy több példány vásár
lása esetén kedvezménnyel).

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. (T.: 356-9522; 
fax: 356-1575).
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Lexikon az első világháborúról

A tudományos igénnyel készülő munka felöleli a politikai 
és a hadtörténeti eseményeket, a történések jogi hátterét, 
a politikai intézmények, a pártok, a fegyveres erők és 
testületek szervezéstörténetét, az ezekben jelentős 
szerepet betöltött személyek körét, a korszak történeti 
földrajzi vonatkozásait, fontosabb haditechnikai eszközeit, 
a demográfiai változásokat, továbbá számos olyan adatot 
és történést - nemzetközi kitekintésben is amelyeknek 
ismerete szükséges a kettős monarchián belüli 
Magyarország első világháborús helyzetének, szerepének 
reális megítéléséhez. Természetesen a kötet tartalmaz 
minden olyan összefüggést, ami az Osztrák-Magyar 
Monarchia egészére, annak „Lajtán túli felére”, bővebb 
értelemben az osztrák-magyar közös múltra vonatkozik. 
Ezzel együtt is elsősorban magyar nemzeti, illetve 
Magyarország központú.

A lexikon főszerkesztője dr. Szijj Jolán, a Hadtörténelmi 
Levéltár igazgatója, szakszerkesztője Ravasz István, a 
Hadtörténeti Múzeum tudományos főmunkatársa. A 
kötethez a témával foglalkozó több mint 50 legjobb 
szakember közreműködését sikerült megnyerni.

A lexikon két fő részre oszlik. Háromnegyedét (30 
nyomdai ív) 1600 szócikk tölti ki ábécérendben, ezt (10 
nyomdai ív) ajánló bibliográfia, részletes kronológia, 
tárgykörmutató, 30 táblázat, 20 térkép és vázlat, 20 rajz és 
grafikon, valamint 200, a Hadtörténeti Múzeum Fotó- 
archívumából válogatott fénykép egészíti ki.

A kötet 30-35%-ban új, Magyarországon még nem 
publikált adatokat és eseményeket tartalmaz, illetve 
helyreigazít korábban helytelenül ismert tényeket, további 
hányadában rendszerezi az eddigi ismereteket. Az „új” 
vagy „helyreigazít” kitétel különösen igaz a kiadás előtt álló 
munka - kronológiai értelemben vett - utolsó harmadára. 
Ugyanis kitekintést nyújt az első világháborút közvetlenül 
követő eseményekre, így a történelmi Magyarország 
összeomlására, a „forradalmak” korára, valamint a Horthy 
Miklós kormányzó nevével fémjelzett korszak bevezető két 
évére.

A lexikon így önállóan használható Magyarország 1914 
és 1918 közötti első világháborús szerepének és 
szereplésének megismerésében, a szükséges kitekin
téssel a 20. század elejére és részletes elemzéssel az 
1920-as évek kezdetére. Hangsúlyozzuk: önállóan is 
használható, miként ezt a Magyarország második világ- 
háborús szerepét átfogó „elődje” - a Magyarország a 
második világháborúban című lexikon - azóta a gyakor
latban bebizonyította.

A kötet májusban jelenik meg.
A Magyarország az első világháborúban című lexikon 

4500 forintos áron kerül forgalomba, de a megjelenés előtt 
kedvezménnyel megrendelhető. Aki április 30-ig - a 
lapunk 91. oldalán található szelvény fel ragasztásával - 
elküldi megrendelését a történelmi lexikonsorozatot kiadó 
PETIT REAL Könyvkiadó címére (1439 Budapest, Pf. 707; 
fax: 262-4558), 3800 forintért juthat hozzá a kötethez. És 
aki a második, illetve az első világháborúval foglalkozó 2 
darab lexikont együtt rendeli meg, 8000 forint helyett 7000 
forintos kedvezményes áron kaphatja meg a köteteket.

A lexikonok átvehetők személyesen a kiadóban (1101 
Budapest, Hungária krt. 5-7. I/II. 2/3., illetve kérésre 
utánvéten költséggel postára adjuk.

A fenti időpont után mindkét lexikon teljes áron 
rendelhető, vásárolható meg a kiadóban, valamint a 
könyvesboltokban.

Szerkesztőbizottság PETIT REAL Könyvkiadó

PETIT REAL Könyvkiadó 
M a g y a r o r s zá g  az  első

VILÁGHÁBORÚBAN LEXIKON A -ZS
E szelvénynek a megrendelésre 
felragasztásával kedvezményes 

áron jut hozzá a kötethez!

K ö n yve sb o ltu n kb a n  tö b b  száz re p ü lő s  könyv  kap h a tó . Kérésére  k ö n y v lis tá t k ü ld ü n k .

Flugzeug-K atalog 2 0 0 0
M i l i t ä r  F l u g z e u g e

4 EINFÜHRUNG 4 AERMACCHI 4 AERO 4 АМХ 4 BOEING 4 BRITISH AEROSPACE 4 
4 CASA 4 DASSAULT/DORNIER 4 EUROFIGHTER 4 FAIRCHILD. 4 LOCKHEAD MARTIN 4 
4 MCDONNELL DOUGLAS, 4 MIKOJAN-GUIREWITSCH 4 NORTHROP 4 PANAVIA 4 SAAB 4

4 SEPECAT 4 SUCHOJ 4
Megvásárolható, vagy m egrendelhető:

кь. 100 színes oldal, Idegennyelvű Könyvesbolt
puha kötés,méret: 210x280 mm H-1085 Budapest, V ili, József krt. 55-57.
német nyelvű, ára: 3.360 ,-Ft ® 3 1 7 -0 4 4 0  © H-P: 10-18, Sz: 9-13

K ö n y v e i n k  t e l e f o n o n  i s  m e g r e n d e l h e t ő e k ,  k é r é s é r e ,  p o s t á n  u t á n v é t t e l  k ü l d j ü k .
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A légvédelmi tüzérség fejlődése a századfordulótól a második 
világháború kitöréséig (1870-1939)

Mészáros Károly

„Amikor bátyámmal megépítettük az 
első, embert hordozó repülőgépet és 
repültünk is vele, arra gondoltunk, 
hogy a világ végre olyan újítás birto
kába jut, amely lehetetlenné teszi majd 
a háborúkat. Milyen szép álom volt és 
micsoda rémálom lett belőle!”

Orville Wright 1917

Kissé naivnak tűnik ez a remény, hi
szen emberemlékezet óta az emberek 
minden újítást a háborúk szolgálatába 
állítottak, ha az gyorsította céljaik eléré
sét. Annak ellenére, hogy Orville Wright 
őszintén gondolta, amit mondott, éppen 
a Wright fivérek adták el a legelső kato
nai repülőgépet az Egyesült Államok 
Hadseregének.

A hadművészet története azt iga
zolja, hogy az új fegyverek megjele
nése hamarosan létrehozza ellenszerü
ket. így született meg a légvédelmi tü
zérség is.

A légvédelmi tüzérség kialakulásá
nak kezdete a XIX. század végére esik, 
az 1870-71 porosz-francia háborúban 
találkozunk először légvédelemmel. 
Amikor a porosz hadsereg körülzárta 
Párizst, a franciák ún. szabad léggöm
bökkel tartották fenn az összeköttetést 
a még meg nem szállt területekkel. A 
poroszok „gyújtótűs” puskákkal és fa
vázra szerelt tábori ágyúkkal igyekez
tek a léggömböket megsemmisíteni, 
igen csekély eredménnyel. A nagyobb 
hatékonyság érdekében a Krupp cég 
kifejlesztett egy 37 mm űrméretű lég
gömbelhárító ágyút, melyet egy négy
kerekű lóvontatású alvázra helyeztek. 
Ezt nevezhetjük a légvédelmi ágyú 
ősének.

Az első világháborút megelőző évek
ben a katonai repülés nagyon sokat és 
gyorsan fejlődött. A repülőgépek fejlő
dése és alkalmazása ellenére a légvé
delmi lőgyakorlatokat 1910-ben még 
mindig álló léggömbökre hajtották 
végre. A légi célok elleni harc fő eszkö
zének a tábori tüzérlövegeket tartották. 
Franciaországban 75 mm-es 1897 M., 
Oroszországban 3 hüvelykes (76 mm- 
es) 1897 M. tábori lövegeket alkalmaz
tak légi célok ellen. Németországban a 
Krupp műveknél 1908-ban megépítet
ték a 65 mm-es ballonelhárító löveg kí
sérleti példányát (1. ábra). A lövedék

kezdősebessége 450 m/sec, lőtávol- 
sága 5200 m volt. Az Oroszországban
1911- ben kiadott Tüzérségi Lőutasítás 
már foglalkozott a légi célok elleni harc
cal. Olyan lövegeket tartottak szüksé
gesnek, amelyek gyors ütemben alkal
masak függőleges és vízszintes irányú 
tüzelésre. Mivel ilyenek nem álltak 
rendelkezésre, a Lőutasítás továbbra is 
a tábori tüzérlövegekre hárította a légi 
célok elleni harcot.

Az 1911-12-es olasz-török és az
1912- 13-as balkáni háborúkban a re
pülőgépeket sikeresen alkalmazták fel
derítésre, légi fényképezésre, röpcédu
lák szórására és -  első alkalommal -  
5-10 kg-os bombák ledobására. Mind
ezek ellenére az első világháború előtt 
-  Németország kivételével -  egy or
szág sem tett komolyabb lépéseket a 
légvédelmi eszközök fejlesztésére. A 
légi célok elleni harcot továbbra is a tá
bori tüzérlövegek bizonyos átalakításá
val kívánták megvalósítani.

Az első világháború kirobbanásakor 
Németország 218, Oroszország 263, 
Franciaország 165, Ausztria-Magyar- 
ország 65, Anglia 56 és az Egyesült Ál
lamok 30 db repülőgéppel rendelkezett. 
Ezzel szemben légvédelmi lövegekkel

csak Németország (18 db gépkocsira 
szerelt légvédelmi löveg) rendelkezett. 
A többi hadviselő országban a háború 
kitörésekor még csak kísérletek folytak 
a légvédelmi lövegek gyártására. A ter
vezés alatt lévő légvédelmi lövegek 
harcászati-technikai adatait az 1. táblá
zat mutatja.

A légvédelmi lövegek gyártására Né
metország kivételével csak a háború 
alatt került sor. Az orosz hadsereg első 
12 db légvédelmi lövegét a Putyilov 
gyárban csak 1915 márciusában készí
tették el (2. ábra). Ez volt a helyzet a 
többi hadviselő államban is.

A légvédelmi ágyúk kis száma és a 
csapatok, valamint a hadtápobjektu- 
mok oltalmazásának növekvő szüksé
gessége arra kényszerítette a harcoló 
feleket, hogy a légi célok elleni harcra 
tábori és hajóágyúkat tegyenek alkal
massá. Németország 2900, Anglia kb. 
1000, Oroszország 970 és Olaszor
szág 600 db különböző ágyút tett alkal
massá légvédelmi feladatokra (3. ábra).

Az aránylag kevés légvédelmi löve- 
get a hátországi objektumok oltalmazá
sára alkalmazták. Például Londont 
249, Párizst 270 légvédelmi löveg oltal
mazta. A háború éveiben nemcsak a 
légvédelmi lövegek száma emelke
dett, hanem javult harci tulajdonságuk 
is.

A lövedék kezdősebessége 600-700 
m/sec-ot, a tüzelés magassága pedig 
7200-7500 m-t is elérte. Ezt a repülő
gépek sebessége és a megnövekedett 
repülési magasság tette szükségessé. 
A lőtávolság növelésére több ország
ban növelték az ágyúk űrméretét. Pél
dául Németországban 88 mm-es, majd 
105 mm-es légvédelmi lövedéket szer
kesztettek (4. ábra).

Az űrméret növelésével nőtt a löve
gek összsúlya, ezáltal csökkent manő-

ADATOK 1914 M. 1913 M. 1914 M.

orosz francia német

Ürméret (mm) 76,2 75 77

Lövedék súlya (kg) 6,5 7,2 6,85

Kezdősebesség (m/sec) 588 529 465

Tűzgyorsaság löv/perc 10-12 15 20

Vízszintes lötáv. (m) 9000 8000 8500

Függőleges lőtáv. (m) 5500 4500 4750
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verezőképességük. A közepes és nagy 
űrméretű lövegek mellett fejleszteni 
kezdték a kis űrméretű, manőverezőké
pes 20 és 37 mm-es légvédelmi löve- 
geket. Ezek hatásos lőtávolsága elérte 
a 2200 m-t. Manőverezőképességüket 
úgy növelték, hogy a lövegeket gép
kocsi platójára szerelték, illetve gép- 
vontatásúvá igyekeztek tenni. Tökélete
sítették a lövedékeket is. A háború első 
éveiben a léghajók ellen „speciális” (a 
lövedéken lévő szárnyak a léggömbbel 
való érintkezés pillanatában kinyíltak, a 
lövedéket felrobbantották), a repülőgé
pek ellen pedig „srapnel” lövedékeket 
alkalmaztak.

Nagy gondot fordítottak a tüzelési 
módok kidolgozására. A légi célok 
megsemmisítését a régi hagyományos 
módszerekkel nem lehetett megoldani. 
A háromdimenziós térben mozgó célok 
megsemmisítéséhez az adatokat nem 
lehetett előre megállapítani. Ezért a 
légvédelmi lövegeket különleges optikai

műszerekkel és irányzókészülékekkel 
látták el. Az első optikai műszerek na
gyon kezdetlegesek voltak, az egyene
sen mozgó célokról csak megközelítő 
adatokat adtak. Ilyenek voltak az orosz 
„UZA” vagy a német „Peres” típusú 
mozgócélmérők. Ezek alkalmazása 
nem terjedt el, mert a lőelemek lassú 
kidolgozása késleltette a tűzmegnyi- 
tást. A háború vége felé már olyan mű
szereket szerkesztettek, ahol a távol
ságmérő, a célhelyszög- és oldalszög
mérő, valamint a gyújtóérték-meghatá
rozó egy műszert alkotott. Ezek voltak 
a lőelemképzők közvetlen elődei, mint 
pl. a „Jakob” vagy „Schönian” féle pa
rancsnoki műszer. Gyártási nehézsé
gek miatt a háború alatt kevés készült 
belőlük.

A világháborúban egy légi cél meg
semmisítéséhez a légvédelmi tüzérség 
nagyon sok lőszert használt fel. Egy 
gép megsemmisítéséhez 1916-ban át
lagosan 11 000, 1917-ben 8000, 1918-

4. ábra: A német 88 mm-es légvé
delmi ágyú beépített talpon

ban 5000 lőszert használtak fel. Ennek 
magyarázata egyrészt abban van, hogy 
a légvédelmi lövegek tüzelési magas
sága nem érte el a repülőgépek repü
lési magasságát, másrészt a kezdetle
ges lőelemképzők nem szolgáltattak 
pontos adatokat. A légvédelmi tüzérség 
ennek ellenére jelentős szerepet ját
szott az ellenséges légierő elleni harc
ban. A háború éveiben pl. a német tü
zérség 1588 repülőgépet és 2 léghajót 
semmisített meg.

A légvédelmi tüzérséget ütegekbe 
szervezték, feladatuk a nagyobb tör
zsek, átkelőhelyek, vasúti csomópon
tok, vasútállomások stb. oltalmazása 
volt. A háború vége felé megjelentek a 
mozgékony, főleg vasúti kocsikra épí
tett légvédelmi lövegek is.

A harcoló csapatok oltalmazására ál
talában tábori tüzérütegeket, szakaszo
kat vontak be. A támadó vagy menetet 
végrehajtó csapatok légvédelmét -  mi
vel a lövegek előkészítése sok időt vett 
igénybe -  gyalogsági fegyverek tüzével 
oldották meg.

A világháborúban a kevés légvé
delmi eszköz nem tudta megfelelő mó
don biztosítani a fontosabb objektumok 
és különösen a csapatok légvédelmét. 
A szemben álló országok menet köz
ben igyekeztek a légvédelem problé
máit megoldani, nagyrészt azonban a 
háború utáni időre maradt. A szerzett 
tapasztalatok a két világháború között 
alapul szolgáltak a légvédelmi eszkö
zök tökéletesítéséhez. Az első világhá
borúban alkalmazott légvédelmi löve
gek fontosabb adatait a 2. táblázat mu
tatja.
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2. táblázat

Megnevezés

(űrméret)

Lövedék

súlya

(kg)

Lövedék

kezdöseb.

(m/sec)

Tüzgyors.

lövés/perc

Vízszintes

lőtávolság

(m)

Függőleges

lőtávolság

(m)

Kiadás

éve

20 m m 0,14 500 — 3000 2000 1917

37 m m 0,45 350 50 5000 2200 1917

75 m m 7,2 529 15 _ _ 1913

76,2  m m 6,5 588 25 9000 5500 1914

77 m m 6,85 465 20 8500 4750 1914

88 m m 9,6 785 _ 10 800 6870 1917

105 17,4 720 — 13 900 7350 1917

A világháború után a katonai teoreti
kusok összegezték a háború tapaszta
latait, következtetéseket vontak le a 
csapatok szervezésére, a harc megví
vásának módjára:

-  A légvédelmi tüzérség lényegében 
az első világháború alatt született meg. 
Eleinte a légi célok elleni harcra szük
ségállványokra helyezett géppuskákat 
használtak. Ezenkívül a légi célok elleni 
harcot az alapegységek puskatüzével 
is kiegészítették.

-  Amikor már a repülőgépek mind 
nagyobb magasságban tevékenyked
tek, szükségessé vált a tüzérség bevo
nása a légi célok elleni harcba. Először 
csak könnyű tábori ágyúkat helyeztek a 
szükségállványra -  nem sok ered
ménnyel -  ,ezt követték a gépkocsira 
szerelt lövegek és géppuskák.

-  1917 végétől a légvédelmi tüzérsé
get már ütegkötelékben alkalmazták 
(az osztrák-magyar hadosztályoknak 
egy légvédelmi ütege volt). Az egysé
gek, magasabbegységek légvédelmét 
főképpen gyalogsági fegyverek (puska, 
géppuska) füzével oldották meg -  
vajmi csekély eredménnyel.

-  Egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy a csapatok sikeres tevékenységé
ben a légvédelmi biztosításnak (önlég
védelemnek) nagy jelentősége van. Az 
is világossá vált, hogy kis magasságo
kon (500 m alatt) végrehajtott légicsa
pások elhárítására kis űrméretű, nagy 
tűzgyorsaságú légvédelmi gépágyúk, 
géppuskák alkalmazására van szük
ség. Mindezeken kívül növelni kell a 
légvédelmi tüzérség manőverezőké
pességét.

Az első világháború utáni esztendők
ben lendületesen fejlődő haditechnika 
sok új harceszközt hozott létre. A légi 
támadóeszközök tökéletesedésével 
nőtt a földi elhárítás szükségessége és 
jelentősége.

A két világháború közti helyi hábo
rúkban a légierő sokszor intézett táma
dást a földi csapatok ellen kis és köze
pes magasságból (400 m-ig). Ha eb
ben az időben az adott légtérben nem 
tartózkodott vadászrepülő, az oltalma
zást leghatásosabban a légvédelmi tü
zérség oldotta meg. Ebből kiindulva a 
légvédelmi tüzéreszközöket állandóan 
tökéletesítették, elsősorban a világhá
borúban bevált eszközöket fejlesztették 
tovább.

A légvédelmi lövegek fejlődése a kö
vetkező irányokba mutatott:

-  nagyobb tűzgyorsaság és nagyobb 
lövedék-kezdősebesség,

-  rövidebb lövedékröpidő,
-  növelt lőtávolság,
-  a pásztázott zóna és a keréken tör

ténő manőverezés fokozása.
A két világháború között tovább nőtt 

a repülőgépek sebessége és a repülés 
magassága. Ez a tervezőket arra kész
tette, hogy növeljék a légvédelmi löve
gek tüzelési távolságát és a legki
sebbre csökkentsék a főelemek kiszá

mításának és a lövés kiváltásának ide
jét. Ezt a problémát jobb ballisztikai tu
lajdonságokkal rendelkező lövegek, tö
kéletesebb felderítő, lőelemképző, fél
automata töltő és ürítő berendezések 
megszerkesztésével igyekeztek megol
dani.

így születtek meg a könnyű (20-70 
mm-ig), közepes (70-100 mm-ig) és 
nehéz (100 mm-nél nagyobb űrméretű) 
légvédelmi lövegek, melyek irányzási 
képessége oldalban 360°, célhelyszög- 
ben pedig -10°-tól +90°-ig terjedt. 
Kezdősebességük elérte a 800-900 
m/sec-ot. A könnyűlövegek tűzgyorsa- 
sága 100-200, a közepeseké 6-30 és 
a nehezeké 6-20 lövés volt percen
ként. Egy könnyű és egy közepes lég
védelmi ágyú az 5. és 6. ábrán.

A lőelemek kiszámítási idejének lerö
vidítésére különböző műszereket szer
kesztettek. Ezek voltak a „Predikton— 
Vickers” és „M -11” angol, a „Puazo-1” 
és „Puazo-2” szovjet, a „Scheider” 
francia, a magyar „Gamma Juhász” és 
a „36-M” német parancsnoki műszer
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I

és lőelemképzők (7. ábra).
A lőelemképzők főbb adatait a 3. táb

lázat tartalmazza.
A lőelemképzők tartozékát képezte 

az ún. távolságmérő, amely a lőelemek 
kiszámításához a cél „ferdetávolsá
gát” állapította meg. A lőelemképzőket 
a 30-as évek elején utánfutóként von
tatták, majd később gépkocsira telepí
tették.

A lövedék röpidejének csökkenését 
gyorsabb égésű lőporok, nemesebb 
fémből készült hosszabb, nagyobb űr
méretű ágyúcsövek és elsősorban a lö
vedék kezdősebességének növelésé
vel érték el. így javult a légvédelmi lö- 
vegek tüzelési távolsága is.

A fém építésű repülőgépek ellen na
gyobb repeszhatású lövedékeket szer
kesztettek. A lövedék robbanásakor na
gyobb súlyú és átütőképességű repe- 
szek keletkeztek. A hatáshoz hozzájá
rult a robbanás okozta légnyomás is. 
Ezek együttesen nagyobb távolságon 
semmisítették meg az ellenséges re
pülőgépeket.

A két világháború között a repülőgé
pek igen gyors fejlődése maga után 
vonta a légi célok hatékonyabb felderí
tésének szükségességét. Ismeretes, 
hogy a repülőgépek vizuális felderítése 
erősen korlátozott. A felhők fölött vagy 
éjszaka repülő légi célok optikai eszkö
zökkel való felderítése nem lehetséges. 
A légvédelmi tűzfegyverek hatáso
sabbá tétele megkövetelte, hogy a 
helyi látási és időjárási viszonyoktól 
függetlenül olyan felderítő eszközöket 
és rendszert (a fülelőkészülékek és vi
zuális figyelőpontok rendszere helyett) 
hozzanak létre, amelyek minden nap
szakban és meteorológiai körülmé
nyek között megbízható felderítési ada
tokat szolgáltatnak. Ezek az eszközök

3. táblázat

L őelem képző O rszág K iadás

éve M agasság

m

Vlüködési határok

V ízszin tes C élsebnél 

táv. (m ) m /s

K ezelők

szám a

“36- M ” parancsnoki N ém eto rszág 1937 8000 13 000 150 -

m űszer

“G am m a-Ju h ász” M agyaro rszág 1937 5000 8500 140 4

lőelem képző

M K -1 1 A nglia 1938 7000 12 000 - -

P u azo -3 S zovjetunió 1937 9000 9600 150 10

Schneide F ranciao rszág - - 10 000 - 4

W ilso n -S p e ry U SA - 6000 - 150 8
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4. táblázat

ORSZÁG

Ürméret

(m m )

Gyártmány

(típus)

Kezdő

sebesség (m/sec)

Lőtávolság (m ) 

vízszintes függőleges

Tüzgyorsaság

(löv/perc)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

20 Rheinmettal 900 5000 3700 220

37 Rheinmettal 820 6500 5500 100-150

Németország 75 Krupp 825 16 000 10 000 20

88 Krupp 820 14 500 10 600 15-25 ■

105 Krupp 880 17 700 12 800 8 -10

20 Scotti 900 5500 4000 150

Olaszország 75 Ansaldo 950 15 400 11 800 20

102 Orlando 900 17 00 10 000 10-13

25 V jckers 910 5900 4800 150

37 V ickers 900 6100 4500 100-120

40 V ickers—T 750 8500 7500 10

A ng lia 75 V ickers 820 16 000 11 000 25

Arm strong

102 V ickers 840 20 000 15 000 8-13

Arm strong

120 V ickers 732 15 600 13 200 10-18

25 Hotchkiss 900 7000 6000 150

Franciaország 37 Schneider 825 6300 5500 120-180

90 Schneider 940 13 500 9500 6

105 Schneider 900 18 000 10 200 10-15

40 Skoda 950 9300 6700 100

Csehszlovákia 76,5 Skoda 81 1 14 000 8300 20

83,5 Skoda 800 19 000 13 000 10-30

25 B o fo rs 900 5 0 0 0 3 7 0 0 180

40 B o fo rs 9 0 0 8 5 0 0 750 0 120

75 B o fo rs 750 14 6 00 9 4 0 0 25

S v é d o rs z á g 76 ,2 B o fo rs 7 50 14 5 0 0 9 4 0 0 2 0 -2 5

80 B o fo rs 7 50 15 6 00 1 1 OOO 8

102 B o fo rs 8 50 18 5 0 0 1 1 400 7 - 1 2

105 B o fo rs 7 50 16 3 00 1 1 50 0 16

37 9 0 0 8 5 0 0 6 7 0 0 1 6 0 -1 8 0

S z o v je tu n ió 76 ,2 813 14 6 00 9 2 0 0 2 0 -2 5

105 1 .e n in g rá d 9 45 1 8 OOO 13 OOO 1 5 -2 0

37 B r o w n in g 9 1 4 7 3 0 0 4 4 0 0 1 0 0 -1 5 0

50 B r o w n in g 9 0 0 13 OOO 8 5 0 0 1 0 0 -1 2 0

U S A 75 D e v is io n 8 30

76 ,2 853 1 5 OOO 9 0 0 0 25

105 945 1 8 OOO 13 000 15

1 27 800 1 8 OOO ÍO  OOO 6 - 7

D á n ia 20,1 IV Iadsen 9 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 00

I -e n g y e lo rs z á g 55 P o c is k 7 60 9 3 0 0 5 10 0

N o rv é g ia 75 К о и g s b e rg 750 15 0 00 9 5 0 0 20

H  o lla n d ia 80 S id e r iu s 7 50 15 6 00 9 00 0 15

J a p á n 75 720 14 OOO 9 0 0 0 25

105 914 18 OOO 12 OOO 1 5 -2 0
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8. ábra: A 8,8 cm 36 M légvédelmi ágyú

szemben az volt a követelmény, hogy 
mozgékonyak legyenek. A könnyű lég
védelmi lövegeket gépkocsira vagy 
nagykerekű utánfutóra szerelték. Ez a 
megoldás jelentősen megnövelte a 
légvédelmi tüzérség manőverezőké
pességét: a vontatási sebesség három
szorosára nőtt, a tűzkésszé tétel ideje 
pedig a felére csökkent.

Az első világháborúban 6 féle löve- 
get alkalmaztak, míg a két világháború 
között 25 féle új típusú légvédelmi lö- 
veg jelent meg. Lásd a 4. táblázatot. A 
légvédelmi lövegek között különösen jól 
sikerült típus volt a cseh 83,5 mm-es, 
az angol 120 mm-es és a szovjet 37 
mm-es lövegágyú.

A második világháborút megelőző 
helyi háborúkban megsemmisült re
pülőgépek 15%-át a légvédelmi tüzér
ség lőtte le. Eredményesen működött 
kis és közepes magasságon, valamint 
szükség esetén sikeresen harcolt a 
harckocsik ellen is. A légvédelmi tüzér
ség a második világháború kezdetére 
már teljesen kivált a tábori tüzérség 
szervezetéből és önálló fegyvernemmé 
lett.

Jack Sweetman

Admirálisok
Ez a kötet -  mintegy a Generálisok párjaként -  az újkor és a legújabb kor legkiemelkedőbb 

tengernagyainak portréit rajzolja meg. A mű -  mely az amerikai Tengrészeti Intézet által gondo
zott nagy terjedelmű munka rövidített változata - 1 585-től 1945 augusztusáig, a második világ
háború lezárultáig tárgyalja a tengeri hadviselés nálunk alig ismert történetét, egy-egy karakte
resen megkülönböztethető korszakot az akkori idők kimagasló képességű admirálisainak bemu
tatásával. E kiemelkedő tengeri hadvezérek: az angol Francis Drake, a hollandé de Ruyter, az 
angol Horatio Nelson, az osztrák Tenetthoff, az amerikai George Dewey, a japán Togo, a brit Jel- 
licoe és Cunningham, valamint az amerikai Raymond Spruance. A mű hat fejezetből áll.

319. old. Zrínyi Kiadó, 1999. Ára: 1850,-Ft.
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a rádiólokátorok voltak. Az első rádiólo
kátorok 1936-1939 között jelentek 
meg. Alkalmazásuk jelentősen növelte

a repülőgépek felderítésének lehetősé
gét. A csapatok harctevékenységét 
biztosító légvédelmi tűzeszközökkel

Irodalom jegyzék

Maloványi Sándor alezredes: A re
pülőgép megjelenése és alkalmazása 
az első világháborúban (ZMKA-jegy- 
zet).

Szabó Balázs őrnagy: A légvédelem 
kialakulása és fejlődése az első világ
háborúban (ZMKA-jegyzet).

Szabó Balázs őrnagy: A légvédelem 
fejlődése a két világháború között 
(ZMKA-jegyzet).

Giulio Douhet: A légi uralom.
Anderszen-Drozzsin-Lozik: A szá

razföldi csapatok légvédelme.
Bimbó József: A légvédelem harcá

szata.



Vízbefecskendezés
és emulziók alkalmazása a repülőgép-hajtóműveknél

Hegedűs Ernő

1. ábra: Szívócsatornába történő vízbefecskendezés elvi vázlata

A korszerű repülőeszközök gázturbiná
ival szemben támasztott követelmé
nyek igen magasak mind a teljesít
mény, mind a gazdaságosság, mind a 
környezetvédelmi normatívák tekinteté
ben. Ezek egyidejű kielégítése elveze
tett a gázturbinák rendszereinek speci- 
alizációjához: az üzemidő csekély há
nyadát kitevő, nagy teljesítményű 
üzemmódok megvalósítására külön 
rendszereket hoztak létre, amelyek 
megvalósítják a teljesítmény időszakos 
növelését. Ezáltal válik lehetővé az 
üzemidő jelentős részét kitevő közepes 
teljesítményszintű hajtómű-üzemmó
dok gazdaságos, hatásfok-orientált 
megvalósítása.

Az időszakos teljesítménynövelés 
alkalmazása repülőeszközök esetében 
néhány meghatározott helyzetben cél
szerű: felszálló-üzemmód, hangsebes
ség átlépése, vészhelyzetek, illetve 
légi harc esetén. Megvalósításának tipi
kus eszköze lehet az utánégető rend
szerek használata, azonban ez nem al
kalmazható minden hajtóműtípusra.

Olyan gázturbinák esetében -  példá
ul tengelyteljesítményt adó gázturbinák 
- ,  ahol az utánégetés nem alkalmaz
ható, gyakran használnak vízbefecs
kendezést a teljesítmény időszakos nö
velése céljából. Az alábbiakban a víz
befecskendezés néhány konkrét meg
valósítási formájára látható példa, ele
mezve az adott konstrukció kínálta le
hetőségeket, illetve alkalmazásának 
korlátáit. Említést nyer továbbá a víz 
befecskendezésének az a változata is, 
ahol a vizet vegyi úton keverik a tüzelő
anyaghoz, és emulzió formájában 
használják fel.

Gázturbinák időszakos 
teljesítménynövelési módjai

Befecskendezés a szívócsatornába

Ez a legegyszerűbb megoldás a gáz
turbinák esetében. Az 1. ábrán tipikus 
megoldás látható: a kompresszor utáni 
nyomást felhasználva az 1. nyomásel
vezető cső segítségével a 2. tartályban 
nyomás alá helyezett vizet a 3. gyűrűn 
keresztül több kalibrált fúvóka segítsé
gével a kompresszor belépő kereszt

metszeténél befecskendezzük. A 
kompresszorban elpárolgó víz hőt von 
el, az adiabatikus kompresszió irányá
ból az izotermikus felé mozdítja el a sű
rítési folyamatot, jelentősen csökkentve 
ezzel a sűrítési munkát. A beavatkozás 
a kompresszor-nyomásviszony növe
kedéséhez vezet, továbbá komp
resszor utáni hőmérséklet-csökkentő 
hatása van, miáltal fokozható a betáp
lált tüzelőanyag mennyisége. Ezen ha
tások összessége a teljesítmény-para
méterek 10-20% közötti javulását ered
ményezi, időleges jelleggel, például a 
felszállás időtartamára. Az eljárás alkal
mazásának korlátáit a kompresszor 
stabilitási tartalékának csökkenése, il
letve -  bizonyos befecskendezett víz- 
mennyiség felett -  a párolgási problé
mák jelentik. A párolgást javítandó al
kohol-víz keveréket használnak, ami a 
fagyállóságot is garantálja.

Kombinált befecskendezés

A kombinált, szivócsőbe és égőtérbe 
történő befecskendezés lehetővé teszi 
a befecskendezésre kerülő vízmennyi
ség növelését. Amint az a 2. ábrán lát
ható, ez a rendszer -  fokozott befecs
kendezési nyomása miatt -  már nem 
nélkülözheti a 3. szivattyú alkalmazá
sát. Az 1. égőtér-befecskendező fúvóka

és a 4. szívócsatorna fúvókakoszorúja 
közötti befecskendezett víztérfogat-meg- 
oszlás 30-70%. A tüzelőanyag-víz tö
megaránya a tisztán szívócsatornába 
fecskendező rendszer 1:1 arányához 
képest hozzávetőleg 1:2,5 arányra nö
velhető. Az Egyesült Államok hadserege 
által végzett, számítógépes szimuláció
val támogatott 1983-as kutatási program 
eredményei alapján átlagos paraméte
rekkel rendelkező helikopter-gázturbinák 
esetén a kombinált szívócsatoma-égőtér 
befecskendezést alkalmazva, a maxi
mális elérhető teljesítménynövekedés 
54,6% [4]. A kutatást végző szakembe
rek szerint a folyadékmennyiség és 
ezáltal a teljesítmény további növelése a 
párolgási és pompázsproblémák miatt 
nehezen kivitelezhető.

A Cheng-ciklus

Ha a víz hőmérsékletét a befecskende
zést megelőzően -  célszerűen a haj
tóműből kiáramló gázzal távozó hő
mennyiséget felhasználva -  növelik, 
akkor a befecskendezett vízmennyiség 
-  és ezáltal a teljesítmény -  nagymér
tékben fokozható. Ekkor kombinált 
Humphrey-Rankine gáz-gőz hőkörfo
lyamat valósul meg, amelyet a feltaláló
ról röviden Cheng-ciklusnak nevez
nek. A felmelegített víz egyfajta hőcse-
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3. ábra: Cheng-ciklusú gázturbina elvi vázlata

rélőként is funkcionál, a veszteséghő 
egy részét visszajuttatja a körfolya
matba, ugyanakkor azonban turbina 
előtti gázhőmérséklet-csökkentő sze
repe is van, melynek mértékére jel
lemző, hogy a hűtés miatt a gázturbiná
kon szokásos 3-5 értékű légfeleslegté- 
nyező helyett a Cheng-turbinákon az 
1-1,3 körüli értéket választják. Ennél a 
konstrukciónál azonban -  a hagyomá
nyos gázturbinákhoz képest jelentkező 
nagymértékű konstrukciós eltérések 
miatt -  már nem minden esetben lehet
séges a szakaszos üzemeltetés, tehát 
a Cheng-ciklust megvalósító hőerőgép 
tisztán gázturbinaként nem minden 
esetben üzemeltethető. A gyakorlatban 
a Cheng-turbinák energetikai szerep
körben nyernek alkalmazást, tömeg-, 
méret- és költségparamétereik folytán 
repülőipari felhasználásuk kérdéses.

Gyakorlati alkalmazások

Napjainkban számos repülőgép-haj
tóműnél megtalálható a szakaszos tel
jesítménynövelést elősegítő vízbefecs

kendező rendszer. Néhány ezek közül: 
PW J57-P-43 WB; Allison T56-A15; 
PW 1-75 P-19W; Rolls Royce Spey 
Mk. 555-15; PW ST 9D; AI-24A; PW 
CPTGT-3T Twinpac. A gyakorlati al
kalmazás lehetősége a tengelyteljesít
ményt szolgáltató gázturbinák csoport
ján belül fokozottan érvényesül helikop
ter-hajtóművek esetében.

Ennek okai összetettek: ha például a 
helikopter hajtóműve nagy külső hő
mérséklet, vagy a tengerszinttől mért 
nagy startmagasság miatt veszít telje
sítményéből, akkor az esetleg hasznos 
terhelésnek maximumát szállító eszköz 
éppen a legfontosabb repülési tulajdon
ságát veszíti el, jelesül a helyből tör
ténő, függőleges felszállás képességét. 
Ez pedig az eszköz harci alkalmazha
tóságát negatív irányba befolyásolja. 
Ezt elkerülendő, a vízbefecskendezést 
sikerrel alkalmazzák helikoptereknél a 
felszállóteljesítmény regenerálására 
kedvezőtlen, a hajtómű-teljesítményt 
csökkentő külső körülmények esetén.

A vízbefecskendezés alkalmazása 
és a harci túlélőképesség, illetve a re

pülésbiztonság szoros összefüggésére 
mutat rá egy amerikai találmány [4]. Mi
vel a katonai helikopterek -  feladatuk
ból adódóan -  gyakran tevékenyked
nek kis magasságon, ezért fokozott el
lenséges tűztevékenységnek vannak 
kitéve. A nagyszámú harci sérülés 
folytán gyakori az egyik hajtómű ki
esése. Az egyébként is nagy hajtómű
teljesítményt igénylő helikopter egyet
len hajtóműve -  különösen maximális 
hasznos terhelés esetén -  csupán egy 
kényszerleszállásra elegendő, ráadásul 
az erre alkalmas terület kiválasztását a 
kis repülési magasság is megnehezíti. 
A US Army által végzett kutatás a 
kényszerleszállások sikerességének 
58%-os javulásáról számol be abban 
az esetben, ha az egyik hajtómű kie
sése esetén az üzemképes hajtómű 
teljesítményét -  a manőverezés és a 
leszállás időtartamára -  vízbefecsken
dezéssel fokozzák.

A helikopterek kis magasságú alkal
mazása további problémákat vet fel, 
ezek egyike a kompresszorlapátok el
szennyeződése a kis magasságon fo
kozottan jelentkező por, pollen, rova
rok, koromszemcsék, tengerisó-kicsa- 
pódás stb. folytán. Ez a jelenség a 
kompresszorkarakterisztika rohamos 
romlásához vezet, amit egyes helikop
tertípusokon önálló mosórendszer kié
pítésével és alkalmazásával gátolnak 
meg. A mosás végrehajtható üzem 
közben víz, illetve alkohol-víz keverék 
segítségével, továbbá hidegátforgatás 
keretében, három fázisra osztva: oldó
szeres víz befecskendezése, majd 
meghatározott időtartamú áztató-fella- 
zító célú várakozás, végül bőséges vi
zes mosás. A mosórendszer felépítése 
közel azonos a szívócsőnél alkalmazott 
vízinjektáló rendszerrel.

A helikopter-hajtóművekkel szem
ben támasztott igen magas teljesít
ménykövetelmények fokozottan vetik 
fel azt a kérdést, hogy a konstruktőrök 
a kompresszor-nyomásviszony megvá
lasztásánál a maximális teljesítmény
hez tartozó, optimális nyomásviszony 
vagy a legkedvezőbb fajlagos fogyasz
tást garantáló -  az optimálisnál jóval 
magasabb - ,  de szerényebb teljesít
mény-paramétereket nyújtó gazdasá
gos nyomásviszony irányába mozdulja
nak el. Az egyébként az üzemidő cse
kély hányadát kitevő felszállóüzemmód 
igen magas teljesítményigénye általá
ban a gazdaságosság rovására dönti el 
ezt a kérdést. A vízbefecskendezés al
kalmazása a helikopterek esetében 
megoldást jelent erre a konstrukciós el
lentmondásra, mivel alkalmazása ma
gasabb választott nyomásviszonyt en
ged meg, lehetővé téve ezáltal a nagy 
felszállóteljesítményt és a kedvezőbb 
fajlagos fogyasztást egy időben.
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Vizes tüzelőanyag-emulziók

A víz befecskendezésének legegy
szerűbb, külön berendezést nem 
igénylő megoldása a vizes tüzelő
anyag-emulziók alkalmazása. A víz 
ebben az esetben a tüzelőanyaggal 
együtt, ahhoz hozzákeverve, emulzió 
formájában jut a gázturbina égőte
rébe. Gépészeti szempontból tehát az 
emulziós tüzelőanyag alkalmazása 
égőtérbe történő befecskendezésnek 
minősül. Az emulzió finom eloszlású, 
kisméretű cseppekből álló keveréke a 
víznek és a bázisszénhidrogénnak. Ez 
a finom eloszlású diszperz rendszer a 
szétválásra törekszik, ennek megaka
dályozását hivatott elvégezni az emul- 
geálószer, ami ezáltal az emulzió stabi
litását garantálja.

Az emulziós cseppmodell (4. ábra) 
több, a vizes tüzelőanyag-emulziókkal 
kapcsolatos kérdésre is választ ad. 
Mint látható, a cseppben jelenlévő víz- 
mennyiség a csepp belsejében foglal 
helyet, és az emulgeálószer segítségé
vel kapcsolódik a külső tüzelőanyag
burokhoz. Ez ad magyarázatot arra a 
jelenségre, hogy a vizes tüzelőanyag
emulzió korrozív tulajdonságai a bá
zisszénhidrogénnel egyezőek, illetve ez 
a szerkezet okozza az emulziós tüzelő
anyag cseppecskéinek elgőzölgése 
kapcsán tapasztalható jelenséget: a 
mikroexplóziót. A mikroexplózió az 
elgőzölgés folyamán fellépő jelenség, 
ahol a csepp belső víztartalmának 
gőzzé válása és gyors térfogat-növeke
dése a tüzelőanyag-burok „szétrobba
nását” eredményezi, javítva ezzel az 
égésfolyamatot.

A tüzelőanyag-emulziók stabilitása 
alkalmazásuk és tárolásuk szempontjá
ból igen fontos tényező, azonban a 
napjainkban gyártott emulziók csupán 
3-6 hónap stabilitást mutatnak, ami 
nem elégséges. Áttörést ezen a terüle
ten magyar kutatók értek el az utóbbi 
évek folyamán, molekuláris diszperz 
rendszerű mikroemulzió [5] előállításá
val többéves stabilitást garantálva. 
Ilyen mértékű stabilitás már lehetővé 
teszi az emulziók gyakorlati alkalmazá
sát polgári, illetve katonai területen.

Az emulziókkal kapcsolatos kutatá
sok jelentős részét általában a katonai 
felhasználók végzik, tekintettel arra, 
hogy már 5% víztartalom esetén is je
lentős mértékben csökken a tüzelő
anyag tűzveszélyessége. Az USA fegy
veres erői a 60-as évek óta foglalkoz
nak emulziókutatással. Eredményeik 
szerint a 10% vizet tartalmazó tüzelő
anyag-emulzió gyakorlatilag tűzbiztos
nak nevezhető, lobbanáspont például 
mindaddig nem értelmezhető, amíg a 
teljes víztartalom ki nem forrt a bázis
tüzelőanyagból. Az öngyulladási hő
mérséklet növekedése 150-250°C dí

zel-tüzelőanyagok esetén. A tartályok 
légterében a robbanásveszélyes gőzök 
kialakulásának mértéke a jelentősen 
csökkent párolgási hajlam, a robbanás- 
veszély pedig az emulzió tűzbiztos tu
lajdonságából fakadóan jelentősen 
csökken, feleslegessé téve ezzel pél
dául a jelenleg alkalmazott semleges 
gázrendszereket.

Az emulziók tűzbiztosságára vonat
kozó adatok a harci túlélőképesség je
lentős megnövekedését támasztják alá, 
tekintettel arra, hogy a repülőeszközök 
harci sérülés esetén 90%-ban a tüzelő
anyag-rendszer sérülése által okozott 
tűz következtében semmisülnek meg, 
és a szárazföldi harceszközök eseté
ben is hasonló problémák jelentkeznek. 
Stratégiai fontosságú továbbá a nagy 
tömegű, nagy térfogatú kőolajszárma
zékok tárolására szolgáló telephelyek 
tűzbiztossága is, különös tekintettel a 
háborús konfliktushelyzetekre.

A katonai célú felhasználás és a 
harci túlélőképesség fokozása tekinte
tében figyelemre méltó a US Army pán
célozott szállító harcjárműveinél a 90- 
es évektől kis szériában alkalmazott 
megoldás, mely szerint olyan dízelmo
torokat használnak, ahol a folyadékhű
tés rendszerét teljes egészében kiiktat
ják, megszüntetve ezzel a harci sérülés 
veszélyét a hűtőrendszerben, mivel 
annak meghibásodása a harcjármű 
mozgásképtelenné válását okozza. 
Ezeknél az eszközöknél az emulzió 
nemcsak a tüzelőanyag-rendszer tűz- 
biztosságát garantálja a harc folyamán, 
hanem a hűtő nélküli, erősen hőterhelt 
motorok üzemét is elősegíti.

A teljesítmény növekedése

Gázturbinák esetében az emulziók al
kalmazása teljesítménynövelő hatású. 
Ez egyfelől abból fakad, hogy az emul
ziós üzem égőtérbe történő vízbefecs

kendezéssel analóg eljárásnak minősít
hető, ahol a turbina előtti gázhőmérsék
let konstans értéke esetén a befecs
kendezett tüzelőanyag-mennyiség sze
rény mértékben növelhető, másfelől az 
emulziók mikroexplóziós hatása növeli 
az égési hatásfokot, ezáltal a tüzelő
anyag felhasználásának gazdaságos
ságát és az egységnyi befecskendezett 
tüzelőanyag-mennyiségre vetített, gáz
zal közölt hő mennyiségét. Az 5. diag
rammon az emulziónak az égési hatás
fokra gyakorolt hatását követhetjük 
nyomon, különböző tüzelőanyagok 
esetén. Amint azt a különböző mérési 
eredmények is alátámasztják [3], a mik
roexplóziós égési hatásfokjavító me
chanizmus 10-15% víztartalom közül 
eléri maximumát. Az égési hatásfok ja
vulása a koromképződés csökkenésén 
is lemérhető, ez általában jelentős, 
40-70% körüli érték. A nagymértékű 
füstölés és koromképződés -  ami az 
alacsony égési hatásfokra utal -  általá
ban dízelmotoroknál jelentkezik, de 
előfordul egyes katonai alkalmazású 
gázturbináknál, ahol a nagy teljesít
ményre, illetve kis tömegre és méretre 
vonatkozó követelmények miatt az 
égési hatásfok háttérbe szorul.

Az égési hatásfok növekedéséből 
származó fajlagos tüzelőanyagfogyasz- 
tás-csökkenés kompenzálja az emulzi
ók esetében jelentkező, egységnyi tar
tálytérfogatra vetített szénhidrogén
arány csökkenését. Az emulzióhoz ke
vert víz abszolút tüzelőanyagmennyi
ség-csökkentő hatása tehát igen kis 
mértékben vagy egyáltalán nem befo
lyásolja a repülőeszköz hatótávolságát, 
hatósugarát. Elvileg negatív hatásként 
jelentkezhet az emulzióval befecsken
dezett víznek a hőtani körfolyamatra 
vonatkoztatott hőelvonó hatása, ez 
azonban az alkalmazott 5-15% víz- 
mennyiség esetén gyakorlatilag elha
nyagolható. Amennyiben tehát az

10 HADITECHNIKA 2000/2



kevert üzemanyag ♦  gázolaj

VÍZTARTALOM [%]

5. ábra: Víz-olaj emulzió égési hatásfokjavító hatása a gázturbinás hajtóműveknél 
különböző tüzelőanyagok esetén
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6. ábra: A vízbefecskendezés relatív NOx csökkentő hatása

emulziók stabilitási problémáinak meg
oldása lehetővé teszi az ipari tárolást 
és ezáltal a széles körű felhasználást, 
úgy a katonai alkalmazás -  a tűzbiztos 
tulajdonság folytán -  feltétlen indokolt.

Azonban egy esetleges honvédségi 
felhasználás önmagában nem képvisel 
olyan jelentős gazdasági erőt, amely 
okot adna az olajipari cégek termék
szerkezet-váltására a járműiparban 
használatos tüzelőanyagok területén. 
Ellenben a polgári jellegű tüzelőanyag
felhasználás egy jelentős részét kitevő 
közúti gépjárművek igénye korszerű vi
zes emulzió alkalmazására már döntő 
piaci tényezőként jelentkezhet. A hon
védségi felhasználás jövőbeni lehető
ségeit latolgatva indokolt lenne meg

vizsgálni az emulziók polgári alkalma
zásának kérdéskörét is.

Az emissziócsökkentő hatás

Az emulziók felhasználása a polgári 
közlekedésben -  természetesen a tűz- 
biztosságból fakadó jelentős balesetve
szély-csökkenés mellett -  legfőképpen 
a károsanyag-kibocsátás csökkentését 
célozza. A korszerű gépjárműmotorok 
égésfolyamatainak egyre precízebb 
szabályozása és optimalizálása elveze
tett az elégetlen szénhidrogének, illetve 
a szénmonoxid-kibocsátás jelentős 
csökkenéséhez. Előrelépést eredmé
nyeztek ezen a területen a különböző 
katalizátorok alkalmazása is.

A technikai fejlődés azonban a ha
tásfok növelése és a fogyasztáscsök
kentés irányába halad, és az ilyen kö
vetelményeknek megfelelő gépjármű
erőforrások: a közvetlen nagynyomású 
befecskendezővei szerelt dízelmotorok, 
illetve a hasonlóan újszerű GDI réteges 
feltöltésű közvetlen benzinbefecsken- 
dezéses, nagy kompresszióviszonyú 
Otto-motorok extrém magas nitrogén- 
oxid-kibocsátást produkálnak, az 
összes egyéb emissziós és üzemviteli 
követelmények példás teljesítése mel
lett. A fokozott nitrogénoxid-kibocsátás 
tehát az egyetlen megoldatlan problé
mája az újgenerációs gépjárműmoto
roknak, amelyre azonban megoldást kí
nál a vizes tüzelőanyag-emulziók alkal
mazása. Amint az a 6. ábrán is látható, 
a víz jelenléte -  égésvégi hőmérséklet
csökkentő, mikroexplóziós és bonyolult 
disszociációs mechanizmusokon ke
resztül -  igen hatékonyan csökkenti a 
nitrogénoxid-emissziót. A vizes tüzelő
anyag-emulziók bevezetését tehát a ci
vil szférában egyfelől a technikai fejlő
dés által felvetett új problémák, más
felől az egyre szigorodó környezetvé
delmi normatívák kényszerítik ki, előse
gítve ezzel egy minden szempontból 
indokolt katonai alkalmazást.
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Felderítő és elektronikai hadviselési eszközök 
típusváltása az amerikai haderőben

__________ Ványa László mérnök alezredes_________
Bevezetés

Az 1970-1980-as években az Egyesült Államok száraz
földi hadseregének felderítő és elektronikai hadviselési (in
telligence and Electronic Warfare -  IEW) képességeit hat 
különböző, önálló jelfelderítő, elektronikai hadviselési 
rendszer (Signals /ntelligence/Sectronic Warfare -  Sl- 
GINT/EW) alkotta. Ezek egy része elektronikai felderítést 
(ELINT), más része pedig kommunikációs rendszerek fel
derítését (COMINT) végezte. A hadtest katonai felderítő 
(/Military intelligence -  Ml) dandár, valamint a hadosztály 
Ml zászlóalj alárendeltségében lévő valamennyi földi tele
pítésű EW adatszerző állomás rendszerint az elöl elhelyez
kedő zászlóaljak harctevékenységi körzetében tevékeny
kedik. A hadosztály Quickfix helikopterfedélzeti EW-rend- 
szere szintén a harctevékenységek elülső részén hajt 
végre feladatot.

A leváltandó eszközök rövid 
jellemzése

Trailblazer (AN/TSQ-114) földi telepítésű rövid- (HF) és 
ultrarövid- (VHF) hullámú híradó felderítő rendszer (1. 
ábra). Üzemi frekvenciatartománya 0,5-150 MFIz. Automa
tikus VHF iránymérési képességgel rendelkezik a 20-80 
MHz-es tartományban. A rendszer két központi vezérlőál
lomásból (Maneuver Control System -  MCS) és három 
távvezérelt mellékállomásból (Remote Site Subsystem -  
RSS) áll. Az MCS képes felfedni az ellenség amplitúdómo
dulált (AM), frekvenciamodulált (FM), folyamatos vivőjű 
(CW), egyoldalsávos (SSB), egycsatornás távbeszélő 
(SCV) és kézi távíró-üzemmódban üzemelő berendezése
it, azokra irányt tud mérni. Az RSS-állomások helyi kézi és 
távvezérelt üzemmódban dolgozhatnak. Helyi üzemmód
ban független rádiófelderítő, iránymérő állomásként alkal
mazható. Távvezérelt módban a bekapcsolás után keze
lést nem igényel. A vevő a hangolási és iránymérési paran
csokat automatikusan veszi, végrehajtja a méréseket és 
automatikusan vissza is jelenti az eredményeket. A telepí
tési idő nem több mint hat perc.

A Trailblazer-rendszer legfontosabb korlátozó tényezője 
az adatkapcsolati rendszerben alkalmazott eszközök el
avultsága. Irányítatlan antennáival kis összeköttetési távol
ságok hidalhatok át, egyszerűen felderíthetők és zavarha
tok a rendszer belső vezetésére szolgáló rádiócsatornák. 
További hátránya, hogy a felderítési információk a rend
szerből korszerűtlen, például géptávíró-csatornán jutnak el 
más vezetési szintekre.

Teampack (AN/MSQ-103A) földi rádiótechnikai felderítő
állomás (2. ábra). Rendeltetése az ellenség felderítő, tűz- 
támogató és védelmi alegységeiben üzemelő meteorológi
ai, célfelderítő, harcterület-ellenőrző, légvédelmi célfelde
rítő és célkövető rádiólokátorok felderítése, jellemző para
métereinek mérése, az iránymérési eredmények alapján 
telepítési helyük meghatározása az 500 MHZ-40 GHz 
frekvenciatartományban.

A fedélzeti számítógép memóriájában tárolhatók a jelpa
raméterek és iránymérési eredmények, onnan lehívhatók, 
kinyomtathatók. Az állomás gyors antennatelepítését hid
raulikus antennaárboc teszi lehetővé. A lánctalpas hordo

zóeszközre épített változatot a nehézhadosztály állomá
nyába tartozó alegységben rendszeresítették, a légi szál
lítású és légideszant-hadosztályok számára HMMWV 
többrendeltetésű gépjárműbe építették. A Teampack- 
rendszer hatékonyságát két tényező korlátozza jelentős 
mértékben.

Az egyik az, hogy az irányító-rávezető és adatközlő 
rendszerben alkalmazott VHF FM-rádiók adatátvitelre túl
ságosan lassúak. A másik tényező az, hogy a három
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elemből álló Teampack-rendszer a Trailblazer öt állomásá
hoz hasonlóan nem képes átfogni a hadosztály teljes sáv
ját, így adott irányban való alkalmazásuk felderítése ko
moly jelzést jelenthet az ellenség részére a tevékenység fő 
erőkifejtésének meghatározásakor.

AN/TRQ-30, -32, Teammate (AN/TRQ-32) (V)1 földi 
kommunikációs felderítőállomás (3. ábra) rendeltetése az 
ellenség harcászati szintű rövidhullámú és ultrarövidhul
lámú egycsatornás távbeszélő és kézi morzetávíró üzem
módú rádióforgalmi rendszereinek felderítése, lehallgatása 
a 100 KHz-30, illetve 0,5-150 MHz frekvenciatartomány
ban. Iránymérési feladatokat a VHF-sávban hajthat végre. 
Az AN/TRQ-30, -32  a nehézfegyverzetű hadosztály G2 
elsődleges eszköze a korábban vázolt Trailblazer-rendszer 
iránymérő alapjának kiterjesztésére.

Az iránymérési feladatok továbbítására titkosított VHF 
FM-rádióösszeköttetés szolgál. A zavaróállomásokkal 
együttműködve zavarhatékonyságot figyel és zavart he
lyesbíthet. A kezelők a harci információkat és céladatokat 
alapvetően manuális módszerekkel gyűjtik, összesítik és 
jelentik tovább. A (V)1 változat már továbbfejlesztett típus. 
A 4x4 kerékmeghajtású, általános célú terepjáróba épített 
berendezést gyors telepítésű pneumatikus antennaárboc
cal, 5 kW generátorral és beépített légkondicionálóval lát
ták el, ami jó terepjáró képességet, nagyfokú önállóságot, 
mindenidős alkalmazhatóságot biztosít a rendszer szá
mára.

Quickfix (AN/ALQ-151) helikopterfedélzeti kommuniká
ciós felderítő-zavaró állomás. Minden Ml zászlóalj hadmű
veleti irányító jogkörrel rendelkezik a hadosztály csapatre- 
pülő-dandár alárendeltségébe tartozó három Quickfix 
eszköz felett. A Quickfix-rendszer két változata van rend
szerben. Az első változat a Quickfix IB, egy EH-1H  módo
sított helikopterre szerelt AN/ARQ-33 berendezés, amely 
a VHF-sávban üzemelő rádióberendezések felderítésére 
és zavarására szolgál. A rövidhullámú frekvenciatarto
mányban csak felderíteni tud, iránymérési, helymeghatáro
zási feladatokat nem hajt végre.

A
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Á l t a l á n o s  c é l ú  s z á l l í t ó  j á r m ű  

G e n e r á t o r  é s  l é g k o n d i c i o n á l ó  
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F e l é p í t m é n y  k o n t é n e r
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3. ábra: Teammate (AN/TRQ-32) (V)1

A második változat a Quickfix НА, еду EH-1X módosított 
Huey helikopterre szerelt AN/ALQ-151 berendezés. Ez az 
eszköz rendelkezik az AN/ARQ-33 minden meglévő le
hetőségével, de ezeken kívül alkalmas iránymérési, hely
meghatározási feladatok ellátására is. Kezelőállománya a 
korábbi két főről egy főre csökkent. A további módosítások 
eredményeképpen az EH-60A Black-hawk helikopterbe 
szerelt új Quickfix modell, a Quickfix IIB, a HA változat ké
pességeivel rendelkezik, de két kezelő számára van hely. 
Az 1,5-80 MHz-es frekvenciatartományban folytatott felde
rítés, lehallgatás, iránymérés a légi rádiózavarás képessé
gével bővült ki, amit 150 W teljesítményű zavaróadóval biz
tosítanak. Ugyanakkor a rendszer, mint minden zavaróál
lomás, olyan másodlagos feladattal is rendelkezik, hogy 
harci információkat, technikai adatokat gyűjtsön a hadosz
tály általános felderítési feladatai teljesítése érdekében. A 
fedélzeti AN/TLQ-1A típusú zavaróberendezés 256 frek
venciára programozható. Az időben szekvenciális zavarási 
feladatok végrehajtása érdekében 16 frekvencia-prioritás 
állítható, ugyanakkor 16 frekvencia pedig kizárható a zava
rásból, ami a saját fontosabb rendszerek védelme érdeké
ben lehet szükséges. Mivel a zavarásra irányítatlan botan
tennát használnak, a zavar hatékonysága az ellenség irá
nyában nem mindig éri el a szükséges mértéket, másrészt 
a saját rendszereik számára is zavarterhelést jelent. Ez 
még inkább érhető, ha belegondolunk, hogy a helikopter 
járőrözési légtere a légvédelmi eszközök okozta fenyege
tés miatt a peremvonaltól 13-15 km távolságra lehet, ami 
azt jelenti, hogy a saját csapatok harcászati mélységében 
zavarunk.

Ebből adódik, hogy a tervezés időszakában a Quickfix- 
rendszer hatásait mind a légtérben való mozgás, mind a 
kommunikációs rendszerek zavarmentes ütemének biztosí
tása kérdéseliben messzemenően számításba kell venni.

Trafficjam (AL/TLQ-17A) földi kommunikációs felderítő
zavaró állomás (4. ábra).

Az AN/TLQ-17A típusú zavaróberendezés 1,5-80 MHz 
frekvenciatartományban 500 W teljesítménnyel üzemelhet. 
Ugyancsak körsugárzó ostorantennával látták el a lehall
gató és zavarási feladatok végrehajtására. A Trafficjam- 
rendszert könnyű jeepre, páncélozott harcjárműbe vagy 
4x4 kerékmeghajtásos terepjáróra építették. Egyes válto
zatokban az öt-hét tagból álló rövidhullámú antennát 
M-416 utánfutóra, kedvező terepviszonyok mellett közvet
lenül a földre telepítik.

Nehéz- és könnyű fegyverzetű hadosztály Ml zászlóalja 
állományában három RH és URH Comjam részleg tartozik, 
melyek felszerelése a Trafficjam-rendszer vagy a régebbi 
AN/TLQ-17 berendezés lehet. A körsugárzó antennák al
kalmazása következtében nem alkalmas álcázó Comjam 
tevékenység végrehajtására, vagy nagy teljesítményű híra
dási feladatok végrehajtására. Kritikus a saját vezetési, irá
nyítási, híradó (Command, Control, Communication -  СЗ)
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5. ábra: Tacjam (AN/MLQ-34)

rendszerekkel szemben fennálló potenciális zavartatás ve
szélye.

A Tacjam (AN/MLQ-34) földi kommunikációs felderítő
zavaró állomás (5. ábra).

Az arzenál legnagyobb teljesítményű és nagy mozgé- 
konyságú Comjam-rendszere. A 20-150 MHz frekvencia- 
tartományban 1,3 kW teljesítmény létrehozására alkalmas. 
A készlet félautomatikus, számítógépes támogatású, 
amely egy időben három ellenséges híradó objektum lefo
gására képes.

Az összes földi telepítésű zavarórendszer közül a Tak- 
jam telepítési és bontási ideje a legrövidebb. Teljes egé
szében önhordó kivitelű. A meghajtáskikapcsoló egység 
neutrális helyzetbe kapcsolásával megkezdheti a működ
tetéshez szükséges telepítési és energiafejlesztési műve
leteket. Az automatikus cövekbeverő és a pneumatikus an
tennaárbocemelő segítségével a rendszer mintegy két per
cen belül üzemkész állapotba hozható. Szétnyílik az 
összehajtható logaritmus-periodikus antenna, megkezdő
dik a tápenergia szolgáltatása. Az előre betáplált feladatok 
adatai a számítógépben tárolódnak. Az irányított antenna 
alkalmazása eredményeképpen a rendszer effektiv sugár
zási teljesítménye (ERP-je) különösen hatékonnyá teszi a 
dandár és a hadosztály mélységi harctevékenységi körze
tében lévő elsőlépcsős egységek fontos kommunikációs 
objektumai ellen. Kedvezően alkalmazható a saját C3 
rendszerek álcázását szolgáló zavarási feladatok végrehaj
tására, mivel a saját összeköttetések zavarásának alacso
nyabb lesz a valószínűsége. Ez az alkalmazás ugyanakkor 
adott időben egyetlen feladatra korlátozódik és két zavaró
állomást köt le egyszerre. Az álcázó zavarási feladatok ter
vezése az lEW-részleg sok tagjának kiterjedt együttműkö
dését igényli.

A Tacjam-rendszer különösen alkalmas vezetési lépcsők 
kihagyásával folytatott nagy teljesítményű híradási felada
tok ellátására is.

Ezt a hat rendszert rendszeresítették az 1980-as évek
ben az amerikai hadsereg felderítő és elektronikai hadvise
lési zászlóaljában (Army Communications, Electronic 
Warfare and Intelligence battalion -  CEWf). Azóta többször 
is modernizálták őket, hogy lépést tudjanak tartani azokkal 
a megváltozott körülményekkel, amelyekkel a zászlóalj al
kalmazása során számolni kell. A különböző egyedi mo
dernizációs programok ugyan javították az egyes rendsze
reket, de nem javult a közös feladatvégzésre irányuló 
együttműködési képességük. Az interoperabilitás hiányát

az eszközök és az alkalmazói programok nagyfokú értéke
lése okozta, ami lehetetlenné tette, hogy közös adatbáziso
kat használjanak, felderítési és egyéb adatokat cseréljenek 
a rendszerek között. A kezelőállomány kiképzését és gya
korlását is nagymértékben nehezítette a rendszerek külön
bözősége, sokfélesége, nem is beszélve technikai fenntar
tásukról.

A fentebb felsorolt problémákon kívül olyan nagyfokú 
technikai jellegű változások is bekövetkeztek a hírközlés
ben, amelyeket a régi berendezések feljavításával már 
nem lehet követni. Az úgynevezett nehezen felderíthető 
adásmódok megjelenése, a szórtspektrumú híradás, a 
frekvenciaugratásos berendezések elterjedése lehetet
lenné tette a rendeltetésnek való megfelelést. Gyökeres és 
alapjaiban új elvekre támaszkodó olyan modern felderítő
zavaró rendszert kellett kidolgozni, amely megfelelt a kor
szerű követelményeknek.

A szárazföldi csapatok IEW eszközfejlesztési programja 
az „Egységes felderítő és elektronikai hadviselési érzékelő” 
nevet viseli. Angol fordításban Intelligence and Electronic 
Warfare Common Sensor, rövidítve IEWCS, amit azért is 
fontos megjegyezni, mert minden szakirodalom csak 
IEWCS néven említi ezt az eszközrendszert. Ezek a rövi
dítések, mintegy márkanevet, típusnevet képviselnek az 
amerikai fejlesztésben. Ezeket, ha tetszik, ha nem, nekünk 
is meg kell jegyeznünk, mert ha a fordítások során elveszít
jük az eredeti mozaik-elnevezést, a továbbbi dokumentu
mokban nehezen találjuk meg az azonosságokat, kapcso
latokat.

Az lEWCS-rendszer

Az lEWCS-rendszer a jövő hadosztályszintű felderítő (Sl- 
GINT), elektronikai támogató (Electronic Support -  ES) és 
zavaró (Electronic Attack -  EA) rendszere lesz. A felfedett 
elektronikai objektumokról kapott információkat, adatokat 
közel valós időben továbbítja a hadosztály- vagy dandár
parancsnokság felé. A célkutatás, detektálás, helymegha
tározás, lehallgatás, azonosítás nyomán nemcsak elektro
nikai csapásmérésre, hanem a Tacfire tüzérségi rendszer 
számára is szolgáltat céladatokat.

A hagyományos rendszerek hiányosságainak kiküszöbö
lésére az amerikai hadsereg elektronikai hadviselési 
ügyekkel foglalkozó programirodája megfogalmazta az új 
generációs IEW-rendszerekkel szemben támasztott köve
telményeket, alapelveket:

-  az IEW-rendszerek életciklusköltségei legyenek ala
csonyabbak;

-  javítani kell az eszközök kivitelezésén és rugalma
sabbá kell tenni őket;

-  egyszerűsíteni kell az új technológiai megoldások be
építhetőségét mind a hardverbe, mind a szoftverekbe;

-  nagyobb beszállítói szabadságot kell biztosítani, mi
közben maximálni kell az IEW-rendszerekkel foglalkozók 
körét.

A programiroda öt alternatív rendszert vizsgált meg, de 
csak egy olyat talált, amely mind a fejlesztési keretössze
gek, megvalósítási határidők, mind a harcászati-műszaki 
követelmények szempontjából megfelelt. A kiválasztott 
rendszerben három alrendszert különítettek el. Az elkülö
nítés elsősorban a hordozóeszköz alapján történt, mivel a 
beépített elektronikai berendezések kis eltérésekkel azo
nos hardver- és szoftvermodulokból állnak. Az alrendsze
rek a nyitottrendszer-megközelítés (Open System Appro
ach -  ÓSA) elveire épülnek, a VME (t/ersa Module Euro- 
card) technológiát és VME bus (IEEE1014) adatátviteli 
szabványt alkalmazzák. A fejlesztési célkitűzések megfe
lelően kiterjesztették a működési frekvenciatartományt, kor-
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szerű adásmódú jelek feldolgozását tették lehetővé, meg
oldották a rendszerek közötti együttműködés problémáját. 
A berendezések és a programok egységesebbé válása a 
kezelőállomány hatékonyabb, magasabb színvonalú kikép
zését teszi lehetővé.

A kialakított három alrendszer funkcionálisan azonos, in- 
teroperabilis SIGINT/EW támogató ereje lesz a könnyű- és 
nehézfegyverzetű, valamint a légiszállítású hadosztá
lyoknak. Ennek a besorolásnak megfelelően építették meg 
az alábbi rendszereket:

-  AN/MLQ-38, Ground-Based Common Sensor-Heavy 
(GBCS-H);

-  AN/MLQ-39, Ground-Based Common Sensor-Light 
(GBCS-L);

-  AN/ALQ-151(V)3, Advanced Quickfix (AQF);
-  Mobile Bectronic Warfare Support System -  MEWSS, 

az amerikai tengerészgyalogos hadtest (U. S Marine 
Corps) számára kifejlesztett mobil EW támogató rendszert.

A hozzáférhető forrásirodalomban napjainkig konkrét 
műszaki paramétereket, adatokat még nem publikáltak, 
azonban ismertek a rendszerek általános feladatai közül az 
alábbiak:

-  a kisugárzó objektumok helyének pontos meghatáro
zása;

-  külön adatcsatorna fenntartása a tüzérségi rendszerek 
felé;

-  a vett jelek gyors feldolgozása, a célok kiválasztása, je
lentése;

-  felderítési adatok korrelációja;
-  intelligens zavarás végrehajtása, amely csökkenti a 

nemkívánatos interferenciát, de a zavarandó rendszerre 
optimalizálva nagyobb hatékonyságú;

-  modern modulációs módok és az úgynevezett nehe
zen felderíthető (Low Probability of intercept -  LPI) jelek el
leni tevékenység;

-  kiterjesztett frekvenciatartományokba való működés:
-  Comint: MF-SHF (300 kHz-30 GHz)
-  Elint: UHF-EHF (300 MHz-300 GHz);

-  a logisztikai támogatás és a kiképzés egyszerűsítése a 
szabványos hordozók alkalmazásával és a berendezések 
egységesítésével;

-  a nyíltrendszer-megközelítésen keresztül a továbbfej
lesztés lehetőségeinek egyszerűsítése;

-  interoperabilitás biztosítása a szárazföldi és tengerész- 
gyalogos egységek között a felderítési adatfúzión, a tűztá- 
mogatáson és az IEW-rendszereken keresztül.

AN/MLQ-38, Ground-Based Common Sensor-Heavy 
(GBCS-H)

A nehézfegyverzetű hadosztálynál és a páncélos felderítő
ezrednél tervezik rendszeresíteni (6. ábra). A hordozó
jármű Bradley alvázra épített XM5 elektronikaiharc-célú 
modifikáció. Három operátor számára építettek munkahe
lyet. Egyes feladatokat (az árboc felemelése nélkül) menet 
közben is képesek végrehajtani. A teleszkópos antennaár
boc segítségével az antennarendszer 5, 10 és 20 méteres 
magasságra emelhető fel. Valós idejű adatkapcsolatban áll 
az ACE-val (Analisis and Control Sement -  analizáló és 
irányító elem, az ASAS -  minden adatforrást elemző rend
szer része). A tervek szerint hat készlet kerül a nehézfegy
verzetű hadosztály Ml zászlóaljába és négy a páncélos fel
derítőezred Ml századba.

AN/MLQ-39, Ground-Based Common Sensor-Light 
(GBCS-L)

A GBCS-L készletet két M1097 Heavy HMMWV-n (Wight 
Mobility Multipurpose И/heeled Vehicle -  nagy mozgékony-

6. ábra: AN/MLQ-38 (GBCS-H)
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7. ábra: AN/MLQ-39 (GBCS-L)
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ságú többcélú kerekes jármű) helyezték el (7. ábra). Az 
egyik ES (Sectronic Support), a másik EA (Electronic At
tack) jármű, vagyis megfelel a külön vevő-, külön adókocsi 
felépítési elvnek. Két távvezérlő munkaállomással oldják 
meg a távkezelési feladatokat. A teleszkópos antenna ma
gassága 5, 7 és 10 méter lehet. Szintén az ACE-val tart re
al-time kapcsolatot. A tervek szerint a könnyű hadosztály 
Ml zászlóaljában négy készletet rendszeresítenek.

AN/ALQ-151 (V)3, Advanced Quickfix (AQF)

Az AQF-rendszer hordozóeszköze az EH-60L Black-hawk 
helikopter, amelynek függesztőpontjain, illetve belsejében 
helyezkednek el a rendszer részegységei (8. ábra). Két 
operátori munkahelyet képeztek ki a kezelési feladatok el
látására. A tervek szerint a rendszeresítés során négy 
készlet kerül egy hadosztályba.

USMC Mobile Electronic Warfare Support System 
(MEWSS)

A tengerészgyalogság műveleteinek felderítő és elektroni
kai hadviselési támogatására az lEWCS-rendszerben kifej
lesztett berendezésekre alapozva fejlesztették ki azt a 
könnyű páncélozott járműre épített állomást, amely így a 
rendszer negyedik eleme lett (9. ábra).

Az IEWCS néhány alrendszere

A rendszer belső struktúrájáról gyakorlatilag nem jelent 
meg nyílt információ. Az egyes elemekről, a legfontosabb 
alrendszerekről egy-egy fényképen és néhány soros leírá
son kívül szintén nem lehet még többet tudni. Ilyen rövid le
írás jelent meg a rendszer zavaróberendezéseiről. 

Tacjam-A (Tactical Communication Jammer -  Harcá

8. ábra: AN/ALQ-151 (V)2 Advanced Quickfix (AQF)

9. ábra: MEWSS-rendszer LAVjárművön

10. ábra: CHALS-X

szati kommunikációs zavaróállomás) képezi a komplexu
mok aktív elemét, amely az ellenség vezetési és irányítási 
rendszereinek zavarására szolgál mind a hagyományos, 
mind a modern modulációs módok használatával. A Tac
jam -A  teljesen moduláris felépítésű és mind az elektroni
kai támogató (Sectronic Support Measure -  ESM), mind 
az elektronikai zavaró (Sectronic Counter Measure -  
ECM) alrendszert magában foglalja. A rugalmas felépítés 
lehetővé teszi, hogy mindig olyan keretrendszerbe építet
ték, amely a hordozóeszközben rendelkezésre álló helynek 
a leginkább megfelel.

A másik alrendszer, amelyről néhány sor megjelent, a 
nagy pontosságú helymeghatározó rendszer (Communica
tion High Accuracy Location System -  CHALS-X) (10. 
ábra). Ez az eszköz az ellenséges elektronikai objektumok 
pontos helymeghatározására szolgál, amely napjainkra 
olyan pontosságot ért el, hogy a mérési eredményeket, 
például tüzérségi tűzcsapás tervezéskor, célmegjelölés
ként fel lehet használni. Az alkalmazás során a légi hordo
zóeszközön elhelyezett rendszer adatait összevetik a földi 
berendezések által mért értékekkel, és így számottevően 
pontosítják az eredményt. A CHALS-X korábbi fejlesztés, 
a GUARDRAIL Common Sensor (GR/CS) légi felderítő 
rendszer számára kifejlesztett CHAALS precíziós válto
zata. A harmadik eddig megjelent rövid leírás a Common 
Modules ELINT Subsystem (CMES) nevet viseli, amelyet 
egységes elektronikai felderítő alrendszernek lehetne for
dítani. Ez korábbi terminológiánk szerint a rádiótechnikai 
felderítő alrendszer nevet kaphatná. Feladata a nem hír
közlési célú harctéri elektronikai sugárforrások (rádióloká
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ciós berendezések, navigációs eszközök stb.) felkutatása, 
jeleinek analizálása, a kisugárzást létrehozó forrás irányá
nak meghatározása. A rendszer teljesen automatizált mű
ködésű lesz.

Összefoglalás

Az ezredfordulóhoz közeli években valamennyi elektroni
kai, így többek között az elektronikai hadviselési rendsze
rek terén is tapasztalható komoly generációváltás. Koráb
ban a csöves és a tranzisztorizált eszközök korszakváltá
sának, majd az integrált áramkörök térhódításának lehet
tünk hasonló módon tanúi. A generációváltás annyiban tér 
el a korábbiaktól, hogy most nem az integrált áramkört vál
totta fel új fizikai elvű eszköz, hanem az új integrált áram
körök a fejlettség magasabb lépcsőfokán állva, integrált 
rendszerekként kerülnek beépítésre. Napjainkra a számí
tástechnika, a hírközléstechnika, a navigáció és még sok 
más terület olyan szintet ér el, amely a korábban utópisz
tikusnak minősített elképzeléseket könnyedén megvalósít
hatóvá tette. Ezért kell vigyázni akkor, amikor ma egy új el
képzelés, rendszervázlat láttán elhamarkodottan kijelente
nénk, hogy nem a földön járunk, hogy ez utópia.

Az utóbbi évek nyitottabb világa révén olyan források, in
formációcsatornák jelennek meg, mint például a számító- 
gépes világháló. Az egyes kutatási témákhoz kapcsolódó 
részletek után böngészve megdöbbenéssel vehetjük tudo
másul, hogy amit esetleg elnéző mosollyal utópiának neve
zett a környezetünk, az a világ másik oldalán konkrét fej
lesztési program, konkrét fegyver, konkrét évekkel, dollá
rokkal, nevekkel, címekkel, lehet írni a fejlesztőnek, lehet 
érdeklődni, véleményt mondani. Látni kell azt, hogy a világ
háló jóval megelőzi a korát, olyan információhoz lehet hoz
zájutni, amelyek jó esetben csak évek múlva látnának er
refelé napvilágot. Természetesen nem arról van szó, hogy

ez lesz az egyetlen forrás, de naprakészségében, aktuali
tásában hallatlan lépéselőnnyel bír. A megjelenő informá
ciók, hírek, programok, leírások arról tájékoztatnak, hogy 
merre halad a világ, mik a főbb tendenciák, új elvek, meg
oldások. Ezért kell minden szakterület kutatójának ezt a 
forrást is messzemenően kiaknázni, mert rengeteg időt 
nyerhet az újdonságok figyelemmel kísérésével.
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Három háború 27 év alatt
Finnország függetlenségi harca 1917-1944

A második világháborún belül a finn történetírás külön
1939-1940-es téli háborúról és 1941-1944-es folytatóla
gos háborúról beszél. A magyarországi történettudomány 
számára mindkét megnevezés átvehető, ám egyik sem 
függetleníthető az általános világpolitikai folyamatoktól. A 
téli háborúban közvetlen magyar részvételről is beszélhe
tünk, a folytatólagos háború idején gyakorlatilag szövetsé
ges volt a két ország.

A független Finnország

Suomi az 1809. évi fredrishavni békétől mint Finn Nagy- 
hercegség az Orosz Birodalom része volt. Az 1917. febru
ári oroszországi forradalom önkormányzatot adott a finnek
nek. Július 18-án a finn országgyűlés (Riksdag) kinyilvání
totta az Orosz Birodalmon belüli szuverenitást, válaszként 
az orosz Ideiglenes Kormány augusztus 2-án feloszlatta a 
finn országgyűlést. November 1-jén az önhatalmúan ismét

összeült, s december 6-án deklarálta Finnország függet
lenségét, amit Németország, Franciaország és Svédország 
azonnal elismert.

1917 közepétől Carl Gustav Mannerheim volt cári ezre
des megszervezte az önálló finn hadsereget. 1917. novem
ber 26-án finn tanácskormány alakult, amely 1918. márci
us 1-jén barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerző
dést kötött Szovjet-Oroszországgal. A kirobbanó polgárhá
borúban a vörös gárdák és a szovjetorosz hadsereg 1918 
elején elfoglalta Finnország déli, sűrűn lakott részeit és 
Helsinkit (Helsingfors).

Március 3-án egy német hajóraj elfoglalta az Aland-szi- 
geteket, majd a németek április 14-én partra szálltak. A 
Graf von der Goltz német tábornok vezette finn hadsereg 
és német segédcsapat (Hilfskorps) április 29. és május 3. 
között a Lahti-Tavastehns-i csatában győzelmet aratott. 
Május 5-re az 1918. március 3-i breszt-litovszki béke értel
mében a szovjetorosz csapatok kivonultak Finnországból. 
Március 7-én a finn országgyűlés békét kötött Németor
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szággal, s meghívta a finn trónra Károly Frigyes hesseni 
herceget. A központi hatalmak összeomlása nyomán, 
1919. július 19-én kikiáltották a köztársaságot. A Karjaié
ban (Karélia) újjáéledő finn-orosz háború miatt a Finn Köz
társaság és a Szovjet-Oroszország csak 1920. október 14- 
én kötött békét Dorpatban. A finn tanácskormány az 1930- 
as évek közepéig szovjet-finn exilkormányként funkcionált.

A Finn-öböl, a Botteni-öböl, Svédország, Norvégia, az 
Északi-tenger és Oroszország közötti Finnország területe 
1918-1940-ben 388 217 km2, 1945-től 342 617 km2, lakos
sága 1915-ben 3 300 650, 1930-ban 3 390 000 fő volt, 
amelynek 88%-a finn, 10,1%-a svéd, a többi orosz, német 
és lapp.

Előre a cári határokig

1939 márciusában ülésezett a szovjet állampárt XVIII. 
kongresszusa. Sztálin május végén a Központi Bizottság 
előtt „értelmezte” a kongresszusi határozatokat és kijelölte 
az állami, katonai és párvezetés számára követendő utat. 
Többek között kijelentette, hogy 2 évük van elérni az egy
kori cári birodalom 1914. évi határait. Ez csupán Európá
ban 4 ország és 2 tartomány visszahódítását jelentette: 
Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, illetve a volt 
Orosz-Lengyelország (benne Varsóval) és Besszarábia 
(Romániától).

Az 1939. augusztus 23-i Molotov-Ribbentrop-paktum 
konkrét lehetőséget teremtett a megvalósítás első fázisára, 
hiszen kvázi szövetségessé tette a Szovjetuniót legna
gyobb potenciális ellenlábasával, Németországgal, s elha
tárolta egymástól a két birodalom befolyási övezetét Kelet- 
Közép-Európában. A Szovjetunió a Távol-Keleten is meg

szabadult lekötöttségétől a paktum hatásaként: szeptem
ber 4-én Japán be nem avatkozási nyilatkozatot tett a len
gyel háborúban, szeptember 16-án pedig fegyverszünetet 
kötött a Szovjetunióval.

1939. szeptember 17-én két szovjet hadseregcsoport 
megtámadta Lengyelországot. Noha már a szeptember 28- 
i  német-szovjet határszerződéssel a Szovjetunióé lett az 
addig Lengyelországhoz tartozott Nyugat-Fehéroroszor- 
szág és Nyugat-Ukrajna, a szovjet politikai és katonai ve
zetés egyaránt csupán félsikert könyvelhetett el. Az 1918- 
ig orosz varsói és lublini lengyel vajdaság Németországé 
lett, s a Vörös Hadsereg sem arathatott villámháborús győ
zelmet. A már egyébként is megvert lengyel haderő a né
mettel szemben volt lekötve, a szovjet csapatok legfeljebb 
lengyel határőr és kisebb tartalékos csapattöredékeket 
„küzdhettek le” .

A lengyelországi bevonulás alkalmat adott viszont a balti 
terjeszkedésre -  lassan fél év telt el a sztálini felszólítás 
óta... Szeptember 18-án a szovjet hadiflotta behatolt az 
észt és a lett felségvizekre, hogy a háborús viszonyok kö
zepette „átvegye a tengeri biztonság őrzését” . A szovjet 
diplomácia elérte, hogy a szeptember 28-i határszerződés
sel módosítsák a Molotov-Ribbentrop-paktum titkos zára
dékát: Litvánia átkerült a szovjet érdekszférába. Másnap a 
szovjet hadihajók megjelentek a litván felségvizeken is.

A szárazföld és a tenger felől bekerített három kis balti 
államra a Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási szerző
dést oktrojált: Észtországra szeptember 28-án, Lettor
szágra október 5-én, Litvániára október 11 -én. Október fo
lyamán összesen 65 ezer szovjet katona vonult be a há
rom államba „szuverenitásuk biztosítására”. Október 27-én 
a volt lengyel területeket formálisan is Fehéroroszország
hoz és Ukrajnához csatolták.

1. ábra: A szovjet csapatok csoportosulása 1939 decemberében a Karéliai fronton és a két szárnyon (Soldat und Technik)
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Következhet Finnország

Október 5-én a finn kormány meghívást kapott a kölcsönös 
segítségnyújtási szerződésről folytatandó tárgyalásokra 
Moszkvába. Az október 12-14. közötti első tárgyalási for
dulón a finn delegációt J. K. Paasikivi svédországi finn kö
vet, meghatalmazott miniszter vezette. A tárgyalások meg
indulásakor mozgósították a Leningrádi Katonai Körzetet, 
s a Vörös Hadsereg bevonult a három balti államba, illetve 
hadgyakorlat címén 14-ére felvonult a finn határra. Finnor
szággal szemben ez a lépés a szándékokkal ellentétes re
agálást váltott ki: a finn delegáció megszakította a tárgya
lásokat és hazautazott.

1939. október 23-án a Szovjetunió újabb javaslattal állt 
elő: kölcsönös területcserével. A Karjala-földnyelvet köve
telte Leningrád és Viipuri (Viborg) között, cserébe északon 
három és félszer akkora, de értéktelen területet ajánlott fel. 
Mivel Finnország számára ez sem volt elfogadható, ráadá
sul a szerződés tartalmazta volna a Finn-öblöt lezáró 
Hankö-félsziget és több kisebb finn sziget 30 évre történő 
bérbevételét is, november 13-án Váinö Tanner finn külügy
miniszter, delegációvezető ismét megszakította a tárgyalá
sokat.

Molotov szovjet külügyminiszter kijelentette a távozó 
Tannernek, hogy „most majd a katonák veszik át a szót” . A 
hónap második felében a határ szovjet oldalán újabb se
regtestek jelentek meg, s megkezdték az utak és a vasutak 
megerősítését is. A szovjet politikai vezetés elérkezettnek 
látta az alkalmat Finnország integrálására, a katonai pedig 
arra, hogy hasonlóan gyors győzelmet produkáljon, mint a 
németek Lengyelországban. Úgy vélték, ha Finnország be
kebelezése békésen sikerül, az diplomáciai, ha nem, az vil
lámháborús siker lesz.

November 26-án 15.44-kor a Karjala-földnyelven a határ 
szovjet oldalán lévő Mainila faluban állomásozó szovjet 
csapatokat tüzérségi támadás érte. Hiába bizonygatták a 
finnek, hogy tüzérségük a Mannerheim-vonalban van, az 
pedig messzebb esik a határtól, mint a finn lövegek lőtávol- 
sága, a világ inkább a finn támadásról beszélő Molotovra fi
gyelt. 1941 júniusában finn hadifogságba esett, a provoká
ció megrendezésében részt vett szovjet katonák elmondták 
a történteket.

1939. november 27-én a szovjet kormány felmondta az 
1928. szeptember 24-i szovjet-finn megnemtámadási 
szerződést, 29-én megszakította a diplomáciai kapcsolato
kat. Mozgásba lendült a titkos diplomácia is. 1939. novem
ber 28-án Terijokiban, közvetlenül a határ finn oldalán a 
Finn Kommunista Párt húszéves emigrációból aznap finn 
területre lépett első titkára, Otto Kuusinen újjáalakította a 
finn tanácskormányt, amely kikiáltotta a Szovjet-Finn Nép- 
köztársaságot. A szovjet ezt másnap elismerte, s azonnal 
kölcsönös segítségnyújtási egyezményt kötött vele. Kuusi
nen mint finn kormányfő, proklamációt adott ki, hogy a finn 
nép felkelt (a felkelésről a finn nép nem tudott), s ennek 
megsegítésére behívta a szovjet csapatokat.

A téli háború

November 30-án a szovjet haderő 25 hadosztállyal, 2268 
harcjárművel, 3500 löveg és aknavető, valamint 1590 re
pülőgép támogatásával átlépte a határt. A finn hadsereg 9 
hadosztállyal, 26 (!) harckocsival, 485 löveggel és akna
vetővel, valamint 235 repülőgéppel bírt.

A szovjet harcjárműpark a könnyűharckocsitól a roham- 
lövegen át a nehézharckocsiig terjedt. A finneknek csak 
Vickers-Armstrong E harckocsijuk volt, amelynek 8,7 ton
nás, 5-17 mm-es pánzélzattal borított 87 LE-s motorral 
hajtott teste 4 fős kezelőszemélyzetet fogadott be, s 1 db

3,7 cm-es harckocsiágyúval és 1-1 db 9 m-es és 7,62 mm- 
es géppuskával szerelték fel.

1939. november 24-én megkezdték a finn lakosság eva
kuálását a leginkább veszélyeztetett Karjala-földszorosról.
30-án reggeltől a szovjet légierő finn városokat bombázott, 
elsődlegesen is Helsinkit és Viipurit. December 2-án Roo
sevelt amerikai elnök azt kérte Sztálintól, hogy csak kato
nai célpontokat bombázzon. Válaszként Kliment Vorosilov 
marsall még aznap elrendelte az összes finn város bombá
zását, mondván, hogy így majd a „finn nép veszi rá kormá
nyát a kapitulációra”. Súlyosan tévedett: a bombázások ha
tására egyre több finn férfi jelentkezett önként front-, illetve 
finn nő segédszolgálatra.

1939. december 9-én a szovjet tengeri blokádot hirdetett 
a Finn- és a Botteni-öbölben. Északon erre nem volt szük
ség, a tenger már befagyott. December 10-étől a blokádba 
(finn adatok szerint) német tengeralattjárók is bekapcsolód
tak. Mivel Svédország nem zárta le a szárazföldi finn határt, 
a blokád nem bizonyult hatékonynak. Később a két öböl is 
befagyott, így 1940. január 20-án a blokádot feloldották.

Cajander finn miniszterelnök, aki felelősnek érezte ma
gát a válság háborúvá fejlődésében, a támadás napján le
mondott. Kyösti Kallio köztársasági elnök felkérésére de
cember 2-án Risto Ryti alakított kormányt. Ryti megerősí
tette Mannerheimet főparancsnoki tisztében, s -  javasla
tára -  kinevezte az aznap megalakuló Karjala-hadsereg 
parancsnokává Mannerheim addigi vezérkari főnökét, 
Hugo Östermann altábornagyot.

A szovjet páncélos ékek a vizekkel átszeldelt terepen 
nem voltak képesek azt teljesíteni, amit a németek a len-
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gyei síkságon, a finn hadsereg sikeresen ellenállt. Ezt se
gítette a tavakra és az erdőkre támaszkodó finn Mannerhe- 
im-vonal, amelynek névadója mind a téli, mind a folytatóla
gos háború idején tábornagyi rangban a finn hadsereg fő- 
parancsnoka volt.

A szovjet 7. hadsereg december 6-7-ére felzárkózott a 
határtól a terep függvényében 20-35 km-re kiépítet Man- 
nerheim-vonalra. Összesen 4 támadássorozatot vezetett 
ellene, de sikertelenül: december 15-17-én, 25-26-án,
1940. január 5-7-én és február 1-3-án. A február 11-én in
dított offenzíva végül sikerre vezetett. A finnek addigra ki
fáradtak. Február 13-án Láhde-nél áttörték a vonalat, s 28- 
ára elérték Viipuri külvárosát.

Finnország 1940. február 13-án katonai segítséget kért 
Svédországtól, amit az 16-án elutasított. A szovjet-finn téli 
háború nemzetközi diplomáciatörténete azonban koránt
sem merül ki ennyiben. A három kis balti állam külügymi
nisztere 1939. december 7-én semlegességi nyilatkozatot 
tett. Más lehetőségük nem volt, területükön már bent tar
tózkodtak az „ideiglenesen ott állomásozó” szovjet csapa
tok.

1939. december 3-án Tanner finn külügyminiszter a 
Népszövetségben előterjesztést tett. 14-én az alapokmány 
16. pontja értelmében agresszornak minősítette és kizárta 
a Szovjetuniót. December 19-én Daladier francia miniszte
relnök javaslatot tett Finnország katonai megsegítésére a 
brit-francia Legfelsőbb Haditanácsban. 1940. február 5-én 
megalakult egy 13 ezer fős expedíciós hadtest, amelynek
1. dandárét a francia, 2. dandárét a brit hadsereg adta át. 
A 3. dandárt lengyel katonákból állították fel, akiknek több
sége Magyarországon keresztül jutott ki francia területre. A

hadtestet Glasgow-ban behajózták. Február 16-án, amikor 
a konvoj kifutott, a brit kormány kérte Norvégiát és Svédor
szágot a hadtest átengedésére.

Február 25-én Koppenhágában a svéd, a norvég és a 
dán külügyminiszter semlegességi nyilatkozatot fogadott el 
a finn háborút illetően. A svéd kormány 27-én nemet mon
dott a hadtest átengedésére. Március 2-án a brit és a fran
cia kormány újólag kérést intézett Norvégiához és Svédor
szághoz. Másnap a svéd kormány, ezúttal a norvéggal 
egyetemben, a kérést ismét visszautasította. A hadtest 
visszafordult a brit szigetekre. Egy hónappal később Nor
végiában vetették be, immár a németek ellen.

Március elejére a finn haderő és gazdaság kifáradt, a 
finn kormány 1940. március 7-én fegyverszünetet kért. 
Március 12-én Moszkvában írt alá (egyből) békeszerződést 
Ryti finn miniszterelnök és Molotov szovjet külügyminiszter. 
A Karjala-földszorost Viipuri városával, a Viipuri-öböl szige
teivel, a Ladoga-tó nyugati és északi partján fekvő városo
kat és a Finn-öböl néhány szigetét a Szovjetunióhoz csa
tolták. A Hangkö-félszigeten lévő Hangkö kikötőjét évi 8 
millió márkáért adta bérbe Finnország a Szovjetuniónak. A 
szovjet csapatok kivonultak Petsamo területéről, a finnek 
demilitarizálták a Jeges-tenger parti vizeit, s biztosították a 
vasúti tranzitszállítást a Szovjetunió és Svédország között.

Szovjet adatok szerint a finn hadsereg 24 923 halottat és 
43 577 sebesültet, a szovjet 48 745 halottat, 158 863 sebe
sültet és több ezer eltűntet vesztett. A Finnországban meg
jelent The Winter War of Finland 1939-1940 (Everscreen, 
Helsinki, 1999) adatai ettől eltérőek. Eszerint a finn hadse
reg 66 400 főt vesztett, ebből 21 396 fő halt hősi halált, 
43 557 sebesült meg, 1032 eltűnt és 402 megfagyott. A 
szovjet hadsereg 333 084 katonát vesztett, ebből 84 994 
halottat, 186 584 sebesültet, 51 892 eltűntet és 9614 fa- 
gyottat.

A folytatólagos háború

A szovjet politikai vezetés kudarcnak értékelte, hogy nem 
tudta bekebelezni Finnország egészét. Április és július kö
zött elérte, hogy a három balti államban ún. népi kormány 
alakuljon, amelyek azután kérték felvételüket a Szovjetunió
ba. Litvánia 1940. augusztus 3-án, Lettország 5-én, Észtor
szág 6-án vált szovjet tagköztársasággá. A katonai vezetés 
még március végén megkezdte a tervek kidolgozását Finn
ország egészének adandó alkalommal történő elfoglalá
sára. A Vörös Hadsereg -  finn források szerint -  1941 nyár 
elejére az érintett térségekben fel is vette a támadó csopor
tosítást, ám a június 22-i német támadás megelőzte őket. A 
finn hadsereg csatlakozott a német támadáshoz, hogy 
visszaszerezze az 1940-ben elvesztett területeket.

A szovjet hadseregnek természetesen nem lett volna 
szüksége több mint egy esztendőre a felvonuláshoz, de 
1940 végéig a Molotov-Ribbentrop-paktum még funkcio
nált. 1940. június 22-én Franciaország kapitulált Németor
szág előtt, amely azonnal visszacsatolta Elzász-Lotharin- 
giát. Június 26-án a Szovjetunió jegyzékben követelte 
vissza Romániától az 1918-ig Oroszországhoz tartozott 
Besszarábiát (a mai Moldáviát), s a „22 éves megszállás 
kompenzációjaként” az Oroszországhoz sosem tartozott 
Észak-Bukovinát. A román kormány meghátrált, június 30- 
án a Vörös Hadsereg bevonult mindkét történeti tarto
mányba.

1940 második felében szóba került a Szovjetunió csatla
kozása a német-olasz-japán háromhatalmi egyezmény
hez. A négyhatalmi egyezmény megalakítása Molotov 
1940. decemberi tárgyalásai során hiúsult meg, elsősorban 
a Szovjetunió távol-keleti követelésein, illetve azon, hogy 
Sztálin szeretett volna kijutni az Indiai-óceán partjára. Hit
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ler ez utóbbit, amely csak brit gyarmatokon keresztül való
sulhatott volna meg, nem engedhette, mivel ekkor még bí
zott a kiegyezésben Nagy-Britanniával.

A folytatólagos háborúban a finn hadsereg következete
sen nem lépte át az 1939-es határokat. A német történet- 
írás szerint nem kis mértékben ez vezetett ahhoz, hogy Le
ningrad térségében az I. világháborúra emlékeztető állás
harcok alakultak ki, illetve ahhoz, hogy Finnország szuve
renitásának megőrzésével léphetett ki a II. világháborúból. 
Igaz, ismét elvesztette az 1940-ben egyszer már elcsatolt 
területeket, s fegyverrel kellett kitessékelnie volt szövetsé
gesét, a németeket, de nem vált a Szovjetunió tagköztár
saságává.

Az 1944. szeptember 19-én Moszkvában Andrej A. 
Zsdanov és Carl Énekel finn külügyminiszter által aláírt 
fegyverszüneti szerződés előírásait az 1947. február 10-i 
párizsi béke véglegesítette. Ezek az 1940-es finn-szovjet 
békeszerződést léptették életbe ismét, bizonyos változta
tásokkal. A finneknek vissza kellett vonniuk hadseregüket 
és közigazgatásukat az 1939-es határok mögé, az ország 
területén lévő német csapatokat lefegyverezték, a német 
és a magyar állampolgárokat internálták. A Szovjetunió 
megkapta Petsamo vidékét. A finnek bérbe adták a Szov
jetuniónak Porkkala körzetében fekvő területeiket és fel
ségvizeiket, cserébe a szovjetek lemondtak a Hangkö-fél- 
sziget bérleti jogáról.

Önkéntesként Finnországban

A téli háborúban a finnek oldalán önkéntesek is részt vet
tek. Számuk megközelítette a 20 000 főt, ebből 9000 volt 
svéd, 1600 dán, 900 norvég, több száz francia, angol, 
amerikai, olasz és magyar. A finn vezérkar (spanyol min
tára) 1940. február 10-én őket négy nemzetközi dandárba 
szervezte, a 4. dandárban egy magyar zászlóalj is szere
pelt. Összesen közel 90 000 kézifegyver került Finnor
szágba, a svédek, az angolok és a franciák harckocsikat, 
repülőgépeket és lövegeket is küldtek.

Az önkéntesek általában a brit szigetekről indultak a nor
vég partokig, onnan szárazföldi úton, Svédországon át 
mentek tovább Finnországba. A német hadiflotta támadta 
az őket szállító, brit és olasz (!) hadihajók fedezte konvojo
kat. Norvégia „nem vette észre” partraszállásukat a többe
zer fjord valamelyikében, Svédország viszont nyíltan en
gedte át őket. Svédország adta a legtöbb fegyvert is, pél
dául a finn harci repülőgépeken alkalmazott horogkereszt 
is tőlük származott, nem volt köze a náci jelképhez. A svéd 
segítség okán is volt némileg meglepő London és Párizs 
számára az expedíciós hadtest átvonulási engedélyének 
megtagadása.

A magyar Belügyminisztérium 1939. december 15-én 
engedélyezte a gyűjtést a finn Vöröskereszt számára. A 
Finn-Magyar Társaság „Testvér a testvérért”, illetve „Ma
gyar anyák a finn gyermekekért” jelszavakkal indított akci
óval félmillió pengő értékű adomány gyűlt össze. A magyar 
kormány 1 millió pengőt meghaladó értékben küldött hadi
anyagot Finnországba. Az anyagok között fegyver nem 
volt, de például a finn katonák egy része magyar rohamsi
sakkal a fején harcolt.

Az előző napi belügyminiszteri engedély alapján 1939. 
december 16-án felhívást adtak ki. A toborzóiroda a Szent- 
királyi út 8. alatt volt, a jelentkezőket a hárshegyi cserkész- 
táborba irányították. Ott alakult meg 1940. január 10-én a 
magyar önkéntes zászlóalj. Tisztikarát a Honvédelmi Mi
nisztérium biztosította, a zászlóalj önkéntes tagjait szabad
ságolták. A zászlóaljparancsnoki teendőkkel Kémeri Nagy 
Imre főhadnagyot bízták meg. Legénységi létszáma 344 főt 
tett ki, ehhez jött 24 tiszt, 52 altiszt, 2 orvos, valamint 2 tá
bori lelkész (egy cisztercita atya és egy evangélikus lel
kész).

Január 11-én a zászlóalj útba indult. Jugoszlávián, 
Olaszországon és Franciaországon keresztül jutott Angli
ába, majd hajóra szállt Norvégia irányába. A magyarok a 
MERCUR és a MIRA nevű hajókon utaztak. A konvojt né
met tengeralattjáró-támadás érte, de szerencsére a ma
gyarokat szállító hajókat nem érte torpedótalálat. Norvégi
án és Svédországon keresztül a magyarok február 11-én 
érték el a finn Tornio határvárost.

Az egy hónapos út után a lapuai kiképzőtáborban a ma
gyarok téli kiképzésben részesültek, majd megkapták fegy
vereiket. Bevetésre azonban már nem kerültek, miután a 
háború véget ért. Április 16-án a zászlóaljat Lappeenranta 
városába helyezték, határbiztosításra. Ez a Karjala-föld- 
szoros legveszélyeztetettebb pontján volt, a magyarok az 
új határ mentén portyáztak. A finn vezérkar úgy szándéko
zott megelőzni a határvillongásokat, hogy az új határokat 
nem finn határőrök vigyázták, hanem nemzetközi önkénte
sek.

Egy hónapi szolgálat után -  amit a Honvéd Vezérkar 
frontszolgálatnak ismert el -  a magyar zászlóaljat kivonták. 
Május 19-ére tagjait Turkuba vonták össze, ahol 20-án ün
nepélyesen elbúcsúztak. A tisztek megkapták a finn Fehér 
Rózsa Rend lovagkeresztjét, Mannerheim személyesen 
tűzte fel Kémeri Nagy Imrének a századosi csillagokat (ezt 
Horthy Miklós kormányzó itthon elismerte).

A finn ARCTURUS hajó a magyarokat Stettinbe hozta, 
onnan vasúton, német katonai őrizet alatt szállították őket 
haza. Egyes adatok szerint Szlovákia területén át érkeztek 
Magyarországra, más adatok szerint Szlovákia megta
gadta a szerelvény áthaladását, így Ostmarkon át, He
gyeshalomnál léptek magyar területre. A zászlóalj 1940. 
május 14-én érkezett haza. 28-án gróf Teleki Pál miniszter- 
elnök ünnepélyesen fogadta tagjait a januári kiképzőtábor
ban. A zászlóaljat e napon feloszlatták.

Nem a magyar zászlóalj kötelékében, hanem a svéd ön
kéntes repülők között két magyar pilóta is elindult Finnor
szágba. Pirityi Mátyás részt vett légi harcban, majd sértet
lenül hazatérhetett. Békássy Vilmos a Botteni-öböl felett 
eltűnt, sorsa a mai napig ismeretlen.

A rokoni szálakat, amelyek a magyar és a finn népet 
összefűzik, a magyar önkéntesek kiutazása és tevékeny
sége testvérivé erősítette, mint azt a 2000. március 9-én a 
Finn Nagykövetség szervezésében Budapesten megren
dezett nemzetközi konferencia is bizonyította.

Dr. Ravasz István alezredes 
hadtörténész-muzeológus

A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak 
a Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges árkedvezménnyel kaphatók!
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Nemzetközi Haditechnikai Szemle

Az Allied Force (Szövetséges Erő) hadművelet 
néhány érdekessége III. rész

Május 11. (49. nap)
Az időjárás fokozatos javulásával a NATO egyre sikere

sebben támadta a reléállomásokat és a repülőtereket, s 
ezáltal fokozta a jugoszláv irányítási és vezetési rendszer, 
valamint a légvédelem nehézségeit.

A támadott célpontok között voltak katonai járművek, 
széttelepített tüzérségi eszközök és harckocsik Suva Réka 
térségében, a reléállomás Kosovska Mitrovica mellett, a 
cacaki javítóüzem, a Ponikve repülőtér (itt két MiG-21 
semmisült meg a földön), valamint hidak Gerdelica, Kozo- 
maca és Vlarajine közelében. Éjfél körül egy 38 db repülő
gépből álló támadó csoportosítás -  benne B-52H  típusú 
gépekkel -  hagyományos bombákat szórt a kijelölt célpon
tokra, közöttük olyan stratégiai jelentőségűekre, mint az 
Obrva és Sjenica repülőterek, laktanya Cuprijában, lőszer- 
raktár Paracinban és hadiüzem Kragujevacban.

Robin Cook brit külügyminiszter a Koszovóban állomá
sozó szerb erők részleges kivonásáról szóló bejelentést 
úgy értékelte, hogy az Milosevics elnök cinikus átverési kí
sérlete, mert a valóságban semmi jel nem mutat a csapat- 
kivonásra.

Május 12. (50. nap)
A nap folyamán a NATO repülőgépei több mint 600 be

vetést hajtottak végre, közülük 327 volt csapásmérő, ami 
az addigi legnagyobb szám volt. A stratégiai célpontok kö
zött öt repülőtér és nyolc híd volt. A jelentések szerint a föl
dön öt MiG-21 típusú repülőgép semmisült meg.

Oroszország figyelmeztette a NATO-t, hogy felhagy a 
válság rendezésére irányuló diplomáciai erőfeszítésekkel, 
ha nem veszik figyelembe javaslatait.

Május 13. (51. nap)
A NATO hivatalosan cáfolta azokat a szerb állításokat, 

amelyek szerint folyik az erők kivonása Koszovóból, 
ugyanakkor bejelentette, hogy fokozza a légicsapások in
tenzitását. A Jugoszlávia elektromos hálózat elleni folya
matos támadás, a grafitbombák alkalmazása hatékony 
volt, számos nagyváros sötétségbe borult.

Amerikai és orosz illetékesek találkoztak, hogy összeál
lítsanak egy lehetséges koszovói béketervet. Mary Robin
son, az ENSZ emberi jogokkal foglalkozó szakértője Belg- 
rádba látogatott, hogy megértesse a jugoszláv vezetőkkel: 
az etnikai tisztogatást le kell állítani.

Május 14. (52. nap)
A NATO megerősítette, hogy előző nap elveszített egy 

pilóta nélküli felderítő repülőgépet Koszovó felett.
Május 15. (53. nap)
Nagy-Britannia bejelentette, hogy további 2300 katonát 

(három gyalogoszászlóaljat) telepít a térségbe, hogy 
megerősítse a már Macedóniában és Albániában tartóz
kodó 6300 fős kontingensét.

Május 16. (54. nap)
A kedvezőtlen időjárás miatt el kellett halasztani a NATO 

tervezett légicsapásainak 75%-át. A nap folyamán a NATO 
elveszített egy újabb pilóta nélküli felderítő repülőgépet.

Május 17. (55. nap)
Az Egyesült Államok további 18 db A-10A típusú repülő

gépet telepített át Olaszországba. Németország már a ne
gyedik CL-289 típusú pilóta nélküli felderítő repülőgépét 
veszítette el. A NATO repülőgépei egy-egy MiG-29 és 
MiG-21 típusú repülőgépet semmisítettek meg a földön, a 
Batajnica légibázis közelében lévő utakon. A jugoszlávok 
széttelepítették repülőgépeiket a csapások elől a légibázi
sokról, és általában a közeli utakon alakítottak ki rejtekhe
lyeket számukra. A támadások során három helikopter is 
megsemmisült.

Május 18. (56. nap)
A NATO hat G-2 Galeb típusú repülőgépet támadott 

Prizren városától északra, a földön. A felderítés a hatból 
négy gép megsemmisítését erősítette meg. Koszovó terü
letén öt P—2 Kraguj típusú légcsavaros repülőgépet is sike
rült megsemmisíteni.

Május 19. (57. nap)
A NATO jelentése szerint a katonailag jelentősebb 17 ju

goszláv repülőtérből kilencet ért légicsapás a támadások 
kezdete óta, többen közülük súlyos károkat szenvedtek. 
Hét repülőtéren legalább 40 hangárt és tüzelőanyag-táro
lót sikerült megsemmisíteni vagy súlyosan megrongálni. A 
főútvonalak és a vasúti hidak többségét is megrongálták, il
letve lerombolták, az olajfinomítókat megsemmisítették.

Az American Petroleum Institute jelentést tett közzé, 
amely szerint a NATO repülőgépei az Allied Force 
hadművelet során naponta mintegy 40 ezer tonna tüzelőa
nyagot használtak fel. Ez a világ teljes napi felhasználásá
nak huszadát teszi ki.

A NATO egyik támadó gépe megsemmisített egy Bataj
nica közeli úton elrejtett MiG-21 típusú repülőgépet.

Május 20. (58. nap)
A amerikai tengerészgyalogság 24 db F/A-18D Hornet 

típusú repülőgép a dél-karolinai Beaufort légibázisról elin
dult Németországba, hogy rövid pihenő után folytassa út
ját Taszárra és részt vegyen a légi hadműveletben.

Nagy-Britannia bejelentette, hogy másnap kivonja az In
vincible repülőgép-hordozó hajót az Adriai-tengerről, 
azonban az Argus helikopteres kiképző hajó továbbra is a 
helyszínen segíti a NATO légi hadműveletét a fedélzeten 
lévő Sea King helikopterekkel. Ezenkívül Németországból 
(Bruggen) 12 db Tornado GR.1. típusú brit repülőgép tele
pül át Korzikára (Solenzara), hogy onnan, a hadszíntérhez 
közelebb lévő légibázisról vegyenek részt a hadművelet
ben. Németországból két VC10 típusú légi utántöltő repülő
gépet is közelebb telepítettek, az olaszországi Anconába.

A NATO megerősítette, hogy a hadműveletben három 
amerikai AC-130U Spectre típusú ágyúval felszerelt re
pülőgép is részt vett. Mintegy öt bevetést hajtottak végre 
Brindisi repülőteréről, az elsőt április 14-én. A támadások 
célpontjai között az albán határhoz közeli jugoszláv tüzér
ségi állások és harckocsik, valamint más meg nem neve
zett célpontok voltak.
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Május 21. (59. nap)
A Pentagon bejelentette, hogy a Légi Nemzeti Gárda to

vábbi 26 db KC-135 típusú légi utántöltő repülőgépét át
küldi Európába, hogy segítsék a légi hadműveletben egyre 
nagyobb számban részt vevő csapásmérő repülőgépek te
vékenységét.

Május 22. (60. nap)
Taszárra megérkezett az első hat darab F/A-18D Hornet 

repülőgép.
A Tanjug bejelentette, hogy Leskovac repülőterén a 

NATO légicsapásai során megsemmisült három kisebb 
polgári repülőgép.

Egy újabb Hunter zuhant le, de ezúttal a maradványok 
eljutottak a NATO-hoz.

Május 23. (61. nap)
Az előző napi légitámadások során Koszovó északi ré

szén, egy füves repülőtéren megsemmisült három An-2 tí
pusú repülőgép.

Május 24. (62. nap)
A Pentagon bejelentése szerint a NATO már több mint 

1000 repülőgépet alkalmaz Európában az Allied Force 
hadműveletben, s ebből az Egyesült Államok egymaga 
723 darabbal (köztük közel 165 db légi utántöltővel) része
sedik.

Május 25. (63. nap)
A napi bevetések száma ismét elért egy maximumot. A 

650 bevetésből 284 volt csapásmérő, míg 74 a jugoszláv 
légvédelem lefogására szolgált.

Május 26. (64. nap)
Nagy-Britannia további 12 ezer katonát ajánlott fel a 

később felállítandó békefenntartó erőkbe. A személyi állo
mány mellett nyolc Chinook és négy Puma HC.1 típusú he
likopter, az Ocean helikopter-hordozó, a Fearless deszan- 
toló hajó, valamint a Sir Bedivere, a Sir Galahad és a Sir 
Percival hajók is a felajánlás részei voltak. Az Egyesült Ál
lamok is bejelentette, hogy további 7 ezer katonával növeli 
a békefenntartásba bevonható katonái létszámát.

A NATO két An-2 típusú repülőgépet is támadott a föl
dön, de nem ismertes, hogy sikeresen vagy sem.

Május 27. (65. nap)
Koszovó felett lelőttek egy francia Crecerelle típusú pi

lóta nélküli repülőgépet. E típusból ez volt a harmadik 
veszteség.

A nap folyamán a NATO-légierő támadta Batajnica, Po- 
nikve, Pristina és Sjenica repülőtereit, s rajtuk a zárt fede
zékeket, amelyek egy részében feltehetően repülőgép is 
volt. A sjenicai repülőtéren egy Mi—8 típusú helikoptert is si
került megsemmisíteni.

Május 28. (66. nap)
Charles Wald, az amerikai légierő tábornoka elismerte, 

hogy a légi hadművelet során eddig több (öt és tíz között) 
amerikai repülőgép találatot kapott, de közülük csak kettő 
(F-117 és F-16) zuhant le.

A taszári bázison települt amerikai F/A-18D Hornet tí
pusú repülőgépek végrehajtották első harci bevetésüket 
Jugoszlávia felett. A magyar vezetés hozzájárult 18 db 
A-10A típusú repülőgép Taszárra történő telepítéséhez is. 
Az első három gép még aznap megérkezett.

Május 29. (67. nap)
Az amerikai védelmi miniszter utasítást adott arra, hogy 

további 68 db repülőgépet (12 db F-16CJ, 36 db F-15E és 
20 db KC-135) irányítsanak át a térségbe az Allied Force 
hadműveletben történő részvételre. A gépek május 6-án ki
jelölt 176 db repülőgépből álló „csomag” részei. A gépek 
áttelepítése egy héten belül várható.

Nis közelében a földön egy Mi-8 típusú helikoptert talá
lat ért.

Korzikára megérkezett az első hat brit Tornado repülő
gép, a második hat gép két nap múlva települt át Németor
szágból.

Május 30. (68. nap)
Az Allied Force hadművelet során a NATO repülőgépei 

újabb rekordot állítottak fel: a 24 óra alatt összesen 772 be
vetést hajtottak végre.

Németország Koszovó felett elvesztette hetedik pilóta 
nélküli felderítő repülőgépét.

Május 31. (69. nap)
Jugoszlávia elfogadta a G-9 országcsoport által kidolgo

zott koszovói békemegállapodás elveit.
Az első amerikai F-15 és F-16 típusú repülőgépek meg

érkeztek a törökországi Balikesir légibázisra. Május 11-én 
Törökország még úgy határozott, hogy 54 amerikai (F-15 
és F-16) és 18 török (F-16) repülőgép három légibázisról 
(Bandirma, Balikesir, Corlu) vesz részt az Allied Force 
hadműveletben. Végül csak 38 amerikai gép érkezett meg 
és a Balikesir légibázison települtek.

Június 1. (70. nap)
A NATO repülőgépei Koszovó délnyugati részén lévő 

célpontokat támadtak, közben azonban véletlenül a határ 
túloldalán, mint 500 méterre albán területen is esett le 
bomba. Sérülést nem okozott.

Június 2. (71. nap)
Az orosz és az európai közvetítők Belgrádban átadták a 

béketervet, de a tárgyalásokat másnapra halasztották.
Június 3. (72. nap)
Szabad utat kapott az a program, amelyben a Nemzet

közi Mentő Bizottság (IRC) a levegőből segélycsomagokat 
szándékozott ledobni Koszovóban a házaikból elüldözött 
koszovói albánok számára, akik többsége erdőkben bujkált 
a szerbek elől. Az első bevetéseket két, Moldávia tulajdo
nában lévő An-26 típusú repülőgéppel kellett volna végre
hajtani, de a repülésre technikai okok miatt nem került sor.

A francia Foch repülőgép-hordozó elhagyta az Adriai
tengert, mivel bizonyos karbantartási munkálatok elvég
zése sürgőssé vált az Allied Force hadművelet támogatá
sában való 129 napos részvétel után. A hajó 36 éves éle
tében eddig ez volt a leghosszabb bevetés. Franciaország 
16 repülőgépet ajánlott fel a hajóval kivont eszközök pótlá
sára.

A szerb parlament és a kormány elfogadta a nemzetközi 
béketervet.

Június 4. (73. nap)
Az előző napi problémák megoldása után az IRC által 

bérelt repülőgépek Koszovó felett sikeresen ledobtak 1600 
db humanitárius segélycsomagot (két tonna élelmiszert).

Június 5. (74. nap)
Sir Mike Jackson altábornagy, a NATO gyorsreagálású 

erőinek parancsnoka a mecedóniai Blace-ban találkozott a 
Jugoszláv Hadsereg (VJ) két képviselőjével, hogy kidol
gozzák a koszovói csapatkivonás feltételeit. A tanácsko
zást elnapolták, mert a jugoszláv fél otthon konzultálni 
akart bizonyos technikai problémákkal kapcsolatban. A 
NATO légicsapásai a tárgyalások alatt sem szüneteltek.

Június 6. (75. nap)
A macedóniai Kumanovóban lévő francia táborban befe

jeződtek a Joint Guard békefenntartási művelettel kapcso
latos megbeszélések.

A NATO szóvivője bejelentette, hogy „a labda most az ő 
térfelükön van. Mi nem állhatunk le a bombázással, amíg 
ők meg nem kezdik a csapatkivonást. S mivel ők még nem 
kezdték el, mi sem fejeztük még be."
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Június 7. (76. nap)
A béketárgyalások megállapodás nélkül megszakadtak, 

ezért a NATO növelte a bombázások intenzitását a korábbi 
szintre, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak a jugoszlá- 
vokra. A Batajnica légibázis ellen végrehajtott csapások so
rán újabb három MiG-29 típusú repülőgépet sikerült meg
semmisíteni.

A NATO napi sajtótájékoztatóján Jamie Shea szóvivő 
úgy értékelte, hogy a szerb tábornokok még mindig hisz
nek a belgrádi propagandában, miszerint az Allied Force 
hadművelet során a NATO 75 repülőgépet veszített.

Június 8. (77. nap)
A Pentagon megerősítette, hogy a Tirana repülőterén ál

lomásozó 24 db Apache harci helikopter közül néhány -  
Black Hawk és Chinook támogató helikopterekkel együtt 
részt vesz a Koszovóba első hullámban benyomuló ame
rikai békefenntartó erők (1900 fő tengerészgyalogos) tevé
kenységében. Szükség esetén a tengerészgyalogosok 
AH-1 Cobra harci helikoptereket és AV-8B Harrier repülő
gépeket is segítségül hívhatnak.

Június 9. (78. nap)
Mike Jackson tábornok bejelentette, hogy az est folya

mán a jugoszlávok aláírták a Katonai Technikai Megállapo
dást (MTA), amely meghatározza, hogy Koszovóban lévő 
szerb erők milyen ütemezésben ürítik ki a tartományt, il
letve bizonyos korlátozásokat is tartalmaz. A koszovói csa
patkivonás befejezése után a jugoszláv szárazföldi csapa
tok nem települhetnek 5 km-nél közelebb a koszovói határ
hoz, míg a légvédelmi eszközökre ez az érték 25 km.

Június 10. (79. nap, a KFOR 1. napja)
Javier Solana NATO-főtitkár bejelentette, hogy parancsot 

adott a NATO-légicsapások felfüggesztésére, mivel a ju
goszláv csapatkivonás az előző napon aláírt MTA-ban 
meghatározottaknak megfelelően folyik. Az MTA aláírása 
után a NATO már nem hajtott végre légicsapást.

A jelentések szerint a NATO repülőgépei az előző nap, 
vagyis az utolsó hadműveleti nap során 443 bevetést haj
tottak végre, közülük 60 volt csapásmérő és 22 szolgált a 
légvédelem lefogására.

A jugoszlávok 11 napot kaptak arra, hogy kivonják erői
ket és eszközeiket Koszovóból. A tervek szerint a NATO 
erői a kiürített területekre minél hamarabb bevonulnak. A 
11. napon a KFOR a tartomány egész területét ellenőrzi, a 
jugoszláv erők pedig már az ütközőzónát is kiürítik.

Összesen 11 db AH-64A Apache típusú harci helikopter 
érkezett egy Szkopje melletti amerikai táborba, hogy védel
met nyújtson a Koszovóba behatoló békefenntartó erők 
első hullámának.

A Pentagon bejelentése szerint a jugoszlávok elvesztet
ték MiG-29 típusú repülőgépeik 85%-át, a MiG-21 típusú
ak 35%-át (mintegy 24 gépet), a három SA-2 osztályból 
kettőt, az SA-3 rakétaütegek 70%-át, valamint hármat a 22 
db SA-6 típusú önjáró légvédelmi rakétaütegből. Amerikai 
értesülés szerint a jugoszlávok összesen 102 db repülőgé
pet, 427 db tüzérségi eszközt, 269 db páncélozott szállító 
járművet és 151 db harckocsit, valamint 283 db egyéb ka
tonai járművet veszítettek, továbbá 16 vezetési pontjuk 
semmisült meg. Az Allied Force hadműveletben összesen 
36 300 amerikai személy vett részt, s az összes veszteség 
csak az a két fő, akik egy kiképző repülés során Albániá
ban lezuhant Apache helikopterben haltak meg. Becslések 
szerint Koszovóból több mint 855 ezer koszovói albán me
nekült el a légi hadművelet megkezdése óta, de a tarto
mányban maradt albánok többsége is lakóhelyének elha
gyására kényszerült.

A NATO megerősítette, hogy a brit Phoenix típusú pilóta 
nélküli felderítő repülőgép is végrehajtotta első bevetése
it a térségben, amikor a szerb csapatkivonást kísérte figye
lemmel. A gépek a macedóniai Petrovac térségéből

szálltak fel. A britek 27 ilyen felderítő repülőgépet állomá- 
soztattak Gibraltár térségében.

Június 11. (80. nap, a KFOR 2. napja)
A boszniai békefenntartó erőkben (SFOR) szolgáló 

orosz kontingens egy része, mintegy 200 fő járművekkel 
Szerbián keresztül menetet hajtott végre, és hajnalban 
megjelent Pristinában, ahol a helyi szerb lakosság üdvö
zölte őket. A NATO csapatai még Koszovó határánál vol
tak. Az oroszok a lépést kezdetben hivatalosan „szeren
csétlen tévedésnek” tartották, később azonban kitudódott, 
hogy Jelcin elnök adott engedélyt a katonai vezetésnek az 
akció végrehajtására, és a döntéshozatal folyamatába a 
külügyminisztériumot nem vonták be. Az akció célja az volt, 
hogy Oroszország megfelelő helyet és szerepet biztosítson 
saját magának a koszovói békefenntartásban. Az orosz 
csapatok végül Pristina repülőterén táboroztak le, s azt 
több napig megszállva tartották.

A RAF egyik Hercules C.1 P típusú repülőgépe az albá
niai Kukes repülőteréről történő felszállását megszakította, 
mert a művelet közben a raktérben tűz keletkezett. A gépet 
nem sikerült lefékezni, ezért beleszaladt a felszállómező 
végénél álló épületbe és kigyulladt. A gép fedélzetén lévő 
lőszerek felrobbantak. A baleset végül viszonylag szeren
csésen ért véget, a gépen tartózkodó 12 főből csak egy 
szenvedett komolyabb sérüléseket és a repülőtéren kiala
kított menekülttábor lakói közül sem sérült meg senki.

Bár a légicsapásokat felfüggesztették, a NATO repülőgé
pei folytatták felderítő és járőröző repüléseiket, hogy figye
lemmel kísérjék a szerb csapatkivonást.

A jugoszláv légierő 11 db MiG-21 típusú repülőgépe 
szállt fel Pristina repülőteréről és települt át fenyegetettség 
nélkül a Belgrád melletti Batajnica légibázisra. A gépek az 
elmúlt időszakban feltehetően föld alatti tárolókban (alagu
takban) vagy a repülőtérhez közeli fedezékekben voltak el
rejtve. Pristina repülőterén korábban 40 ilyen repülőgép te
lepült.

Június 12. (81. nap, a KFOR 3. napja)
A NATO békefenntartó csapatai a Joint Guard hadműve

let keretében hajnali öt órakor megkezdték bevonulásukat 
Koszovóba. A britek gurka ezrede és ejtőernyősei Chinook 
és Puma helikopterek támogatásával Pristina felé nyomul
tak a szomszédos Macedónia felől, őket a franciák követ
ték. A amerikai AH-64A helikopterek a britekkel párhuza
mosan repültek és védték őket. A NATO járművei Macedó
niából Blace-nál folyamatosan léptek be Koszovó terüle
tére. A brit járművek első csoportja délután négy óra körül 
érte el Pristinát. A nap folyamán megkezdődött a német, az 
olasz és az amerikai csapatok betelepülése is.

Új rádióberendezés segítette a mentést

A március 28-án Jugoszlávia felett lelőtt F-117 típusú re
pülőgép pilótájának sikeres kimentésében jelentős szer- 
repe volt a gép túlélési készletében található Hook-112 tí
pusú mentőrádiónak.

Az amerikai légierő és haditengerészet harci pilótáinak a 
Motorola cég PRC-112 típusú, hasonló rendeltetésű ké
szülékével rendelkeznek. A Hook-112 ennek a módosítá
sával jött létre úgy, hogy kiegészítették egy nyolccsatornás 
GPS-vevővel, folyadékkristályos kijelzővel és lehetővé tet
ték az információk gyorsított és titkosított adását-vételét. Az 
új rádiót használva a pilóta helye a 100-170 km-re lévő ku
tató-mentő repülőgépről (helikopterről) mintegy 100 méte
res pontossággal meghatározható. A kutató repülőgépen 
lévő berendezés „megkérdezi” a katapultált pilóta rádiójá
tól a tartózkodási hely koordinátáit, majd az rövid válaszá
ban közli saját azonosító kódját, a tartózkodási hely koor
dinátáit (földrajzi hosszúság és szélesség), valamint egy
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maximum 60 karakteres üzenetet. Az összeköttetés titko
sított üzemmódban is lehetséges.

A Hook-112 kifejlesztését az amerikai légierő Űrhadvise
lési Központja kezdeményezte az 1990-es évek közepén, 
hogy az űrben telepített rendszerek segítségével 
könnyebbé tegye a kutató-mentő feladatok végrehajtását. 
Az elképzelés megvalósításával a megbízhatóság növelé
sén túl elért legnagyobb eredmény, hogy a katapultált pi
lóta tartózkodási helye rendkívül pontosan meghatároz

ható, s így a pilóta keresése egyszerűvé válik, kimentése 
késedelem nélkül végrehajtható.

A Motorola cég 1996 óta legalább 1000 db ilyen beren
dezést szállított le az amerikai légierő és a haditengerészet 
számára.

Operation Allied Force Chronology -  Kosovo War 
Diary Air International, 1999/5,6. sz. nyomán

Gál Csaba mk. alezredes

Az F-117A repülőgép lezuhanása

Az USAF AF82-806 gyári számú F-117A gépe 
lezuhant 1999. március 27-én 02:15 órakór Budjanovci 
falú közelében, a Jugoszlávia ellen folytatott légi 
hadműveletek során. A gép roncsait a katonák és a 
helybeliek összehordták az elszállításhoz, egy részét a 
helyszínen ellopták. Képeink egy utólagos állapotot 
mutatnak, a hátára fordult gép bal vezérsíkja a 
pilótakabin homlokrésze, a katapultülés, egy fél szárny 
és vegyes roncshalmaz.

KA
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A Bailey híd az angol, amerikai, olasz, 
volt jugoszláv hadseregekben (tudomá
som szerint) van rendszeresítve. A 
szerkezet igen sokcélúan felhasznál
ható. Magyar nyelvű leírása még nincs 
forgalomban, az anyag összeállításá
ban egy angol nyelvű anyagot -  vala
mint saját Boszniában szerzett tapasz
talatomat -  használtam fel, amely se
gédanyag bemutatja a híd alap- és 
speciális felhasználásának lehetőségét. 
A hidat egy bizonyos Donald Coleman 
Bailey -  aki egy angol civil mérnök volt 
-tervezte. 1941-ben adta le első vázla
tát a Brit Háborús Irodának, amiért 48 
angol fontot kapott.

A hidat a II. világháborúban alkal
mazták a szövetséges erők Olaszor
szágban és Eszak-Európában, 
1943-1945 között. Mongomery mar
shall azt mondta: „A Bailey híd nélkül 
nem nyertük volna meg a háborút, ez 
volt a legjobb dolog, amivel valaha is 
rendelkeztünk.”

1946-ban Donald Baileyt lovaggá 
ütötték, mivel hozzájárult a szövetsége
sek győzelméhez.

A híd kézi erővel építhető, újra 
felhasználható részekből áll, könnyű- 
szerkezetű fém elemei vannak, 
amelyek csapszegekkel és csavarokkal 
rögzíthetőek egymáshoz. Ez egy gyors 
építésű híd, amelyet betolásos (behú- 
zásos) technológiával lehet mozgatni 
egyik partoldalról a másikra.

A híd története és annak használata

Al l .  világháború alatt az Egyesült Álla
moknak szüksége volt egy kézi erővel 
is könnyen felépíthető hídra, amely ké
pes áthidalni a harctereken található 
különböző természetes és mestersé
ges akadályokat.

Donald Bailey terveit fogadták el, 
amely teljesen előregyártott elemekből 
áll. A Bailey híd Amerikában M1-ként 
lett bejegyezve. Átdolgozták a tervet, 
hogy az szélesebb járófelületű legyen -  
ami 3,80 métert jelent -  és kialakították 
a jelenlegi panelhidat М2 néven. 
Később az angolok újra átalakították az 
USA-terveket és megtervezték az ext-

1-kereszttartó, 2-panel, 3-erősítőöv, 
4-saru, 5-teherelosztó lemez, 6-alátét 
máglya, 7-alsó szélrács merevítés, 8-hossz- 
irányú teherhordó burkolat, 9-fa pályaburko
lat, 10-koptató burkolat, 11-szegélygerenda, 
12-járdakonzol, 13-járdaburkolat, 14-korlát.

1. ábra: A Bailey híd építés közben
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4. ábra: A híd keresztmetszete (változat)
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raszéles M3-as hidat. Ezt a hidat az 
Egyesült Államok hadseregében nem 
rendszeresítették.

A Bailey híd egy egypályás váz (pa
nel) szerkezetű híd, ahol az útpálya fe
lületét két panelsor közé építik. A váz 
két főtartó panelsora -  gerendája -  kö
zött kereszttartók helyezkednek el, 
amelyek a végeknél össze vannak 
csapszegekkel kapcsolva. Ezért hívják 
panel- vagy vázszerkezetű hídnak. A 
kereszttartókra hosszirányú fémszerke
zetű teherhordó pályaburkolat kerül, 
amelyet fa koptatóburkolat véd a köz
vetlen mechanikai hatásoktól.

A híd előnyei

Könnyű hidat építeni, a híd minden 
eleme előregyártható és csereszaba
tos. A legtöbb esetben a híd építése 
semmilyen nehéz -  bonyolult -  techni
kai megoldást nem igényel, és nem 
szükséges nagy létszámú hídépítő állo
mány.

A hídszerkezet nem igényel bonyolult 
alapozási technológiát, egyszerű aláté
tekre is beépíthető -  nyilvánvalóan a 
hídszerkezet teherbírási követelmé
nyének és a talaj teherbírásának a 
függvénye. A híd nagymértékben mo
bil, mobilizálható, minden eleme maxi
mum 5 tonnás teherautón vagy tréleren 
szállítható.

A híd nagyon sokoldalú, figyelembe 
véve, hogy fel lehet építeni belőle a két 
mezőből álló hídtól a 64,00 m (210 láb) 
hosszúságú hídig minden változatot.

Alkalmas közúti (kerekes és lánctal
pas), vasúti forgalomra egyaránt. A híd
szerkezeten a forgalmi sávtól függetle
nül gyalogosforgalom részére járda is 
építhető.

Egysoros szerkezetből nem építenek 
dupla vagy háromszintes hídszerkeze
tet, mert nem stabil. Minden három- 
emeletes hídnál csak az alsó részre le
het feltenni a dekkeket (járófelület), 
amelyeket a kereszttartók tetejére kell 
rögzíteni. Háromszintes híd tetejére át
lós merevítőket kell felhelyezni.

A Bailey М2 típusú hídszerkezet te
herbírás-adatai a fesztávolság függvé
nyében

A hídszerkezet anyaga:
A járófelülete ennek a hídnak fából 

van, ez az egyetlen szerkezeti elem, 
ami fa, a többi elem, végelemek, ke
reszttartók, a rámpák ötvözött acélból, 
vagy nagy szakítószilárdságú acélból 
készülnek. Az összes többi szerkezet 
hegeszthető szénacél felhasználásával 
készül.

A híd további felhasználási területe

1 Egysoros -  Egyemeletes (SS)
2 Kétsoros -  Egyemeletes (DS)
3 Háromsoros -  Egyemeletes (TS)
4 Kétsoros -  Kétemeletes (DD)
5 Háromsoros -  Kétemeletes (TD)
6 Kétsoros -  Háromemeletes (DT)

7. ábra: A híd vasúti űrszelvénye
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-  Ha nincs mód közbenső pillér épí
tésére, alsó feszítéssel vagy függőhíd- 
ként alkalmazva a fesztávolság to
vább növelhető.

-  A hídszerkezet kombináltan, más tí

pusú hidak összekapcsolásával is alkal
mazható.

-  Rombolt -  katasztrófa sújtott -  hidak 
helyreállításánál szinte minden változat 
megépíthető a híd felhasználásával.

Összegzés, következtetés

A Magyar Honvédség rendelkezik
20-500 m folyóakadály leküzdésére al
kalmas úszó alátámasztású híd, il
letve kompátkelőhely építéséhez szük
séges eszközzel (PMP), 20 m-ig alátá
masztás nélküli (BLG), 10-40 méterig 
pedig maximum 3 méter mélységű, te
herbíró altalajú akadály leküzdésére al
kalmas hídépítési eszközökkel (TMM).

Hiányként mutatkozik a 20 méter fe
letti akadály -  nem feltétlenül vízfolyás 
-  áthidalására szolgáló hídépítési esz
köz, készlet, amellyel gyorsan, egy
szerű eszközökkel, anyagokkal lehetne 
hidat építeni. A boszniai hadszíntéren 
sok Bailey híddal találkoztam, és mivel 
ilyen vagy ehhez hasonló hídanyag a 
Magyar Honvédség műszaki csapatai
nál nem áll rendelkezésre, kívántam 
bemutatni a Bailey híd alkalmazhatósá
gát a teljesség igénye nélkül, amely ter
mészetesen egy a lehetséges változa
tok közül. A szerkezet mindazzal a tu
lajdonsággal rendelkezik, amire szük
ség lenne ideiglenes hídépítéseknél, 
katasztrófa sújtotta területeken híd- 
helyreállítások alkalmával.

A szükséges tulajdonságok, 
amelyekkel a Bailey híd rendelkezik

-  előregyártott (minősége szavatolt, 
bevizsgált);

-  a szerkezeti elemek olyan önsúlyú- 
ak, hogy kézzel beépíthetőek;

-  a szerkezet szerelése betanított 
munkaerőt igényel;

-  egyszerűen szállítható, mobilizál
ható;

-  többször felhasználható;
-  a teherbírás széles skáláját bizto

sítja (alkalmas közúti, vasúti, gyalogos 
forgalomra egyaránt);

-  minimális karbantartást igényel;
-  szinte minden helyzetben alkal

mazható;
-  kombinálható más típusú hídszer

kezetekkel.
A hídépítés több ezer éves múltra te

kint vissza, óriási tapasztalatok, sikerek 
és kudarcok bizonyítják a szükséges
ségét mind a katonai, mind a polgári 
gyakorlatban.

Felhasznált irodalom

Bailey bridge: Department of the 
Army, Washington, 1986.

Havasi Zoltán oki. mk. alezredes 
SFOR Magyar Műszaki Kontingens 

főmérnöke

A Bailey М2 típusú hídszerkezet teherbírás adatai a fesztávolság függvényében

Fesztávolság SS DS TS DD TD DT TT
(m) к К L к L К L К L К L К L
9 24
I2 20
15 20 65 65
18 20 60 60
21 16 50 55
24 16 45 50 80 80
27 12 40 45 70 70
30 12 35 40 60 60 90 90
33 30 35 50 55 80 80 100 90
36 20 40 45 65 70 90 90
39 16 30 35 50 55 80 80 90 90
42 12 24 40 45 60 65 75 80
45 20 30 35 50 55 65 75
48 16 24 40 45 60 65 80 90
51 16 30 35 50 60 75 85
54 12 20 40 45 65 75
58 16 30 30 50 55
61 35 40

К -kerekes terhelés, L-lánctalpas terhelés, a teherbírási adatok tonnában vannak megadva

8. ábra: Az М2 típusú hídszerkezet teherbírása

9. ábra: A hídszerkezet alsó feszítéssel történő alkalmazása

10. ábra: A hídszerkezet úszó alátámasztáson
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A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban, 
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Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. 
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A V-22 Osprey konvertiplán

A V-22 Osprey közepes, többcélú konvertiplán (tilt rotor 
aircraft) olyan légi jármű, amely a szárnyvégen elhelyezett 
rotorjai segítségével képes függőlegesen fel- és leszállni a 
helikopterekhez hasonlóan, illetve mint a merevszárnyas 
repülőgépek, képes vízszintesen repülés végrehajtására. 
Az ilyen szerkezeti kialakítású repülőeszközök egyesítik a 
helikopterek repülésének rugalmasságát és a merevszár
nyas repülőgépek nagyobb utazósebességét, hatótávolsá
gát és hatékonyságát. A konvertiplánok képesek -  katonai 
szempontból -  a szárazföldi csapatok, a légierő, a haditen
gerészet és a tengerészgyalogság legkülönbözőbb szállí
tási, kutató-mentő és más speciális igényeinek kielégíté
sére. A polgári repülésben is teret hódíthatnak az ilyen 
szerkezeti megoldású repülőgépek, mint például a város- 
központtól távol lévő repülőtér és a centrumban elhelyezett 
úgynevezett heliportok közötti utasszállítás feladatának 
megoldásában.

Teljesítmény
maximális sebesség 
csúcsmagasságok

510 km/h

két hajtóművel 7925 m
egy hajtóművel 3444 m

Rotorrendszer
átmérő 11,58 m
súrolt felület 210,70 m2
lapátvég sebessége 201,75 m/s

Méret
törzs hossza 17,48 m
összehordott állapotban 
szélesség

19,08 m

forgó rotorokkal 25,55 m
összehajtott rotorokkal 5,61 m
magasság függőleges rotorokkal 5,38 m

Tehertér
hossz 7,37 m
szélesség 1,80 m
magasság 1.83 m

Tömeg
üres
maximális felszálló

15 032 kg

függőleges felszállás esetén 21 546 kg
rövid nekifutás esetén 24 948 kg

külső teher
27 443 kg

egy függesztő használata esetén 4536 kg
két függesztő használata esetén 9221 kg

Tüzelőanyag-rendszer
törzs-oldaltartályok 4649 i
szárnytartályok 2979 i
kiegészítő tartály 9221 i

Az Osprey program

A V-22 Osprey kifejlesztéséről és gyártásáról az 1982-es 
költségvetési évben született döntés az Amerikai Egyesült 
Államokban, egy körülbelül 5,5 milliárd dolláros projekt ke
retében. A gép kifejlesztését a Bell Helicopter Textron és a 
Boeing Defense and Space Group Helicopters Division vé
gezték, míg a hajtóművek megépítését az Allisonra bízták. 
A fejlesztés és tervezés alapját a hetvenes években sike
resen kifejlesztett XV-15, illetve más dönthető rotorú re
pülőgép képezte (lásd a [2] irodalmat). A gyártás során a 
Boeing philadelphiai gyáregysége készíti a törzseket, a fel- 
és leszállórendszereket, az elektronikai, az elektromos és 
a hidraulikus rendszereket. A Bell felelős a szárnyak, a haj
tóműgondolák, a rotorok, a teljes hátsórész és az áramvo
nalazó felületek előállításáért.

A fejlesztési program keretében négy darab tesztpél
dányt építettek meg. A kísérleti repülések és földi ellenőr
zések tapasztalatai alapján készítették el az első hat darab 
prototípust.

1997. február 5-én az első prototípusok kísérleti repülé
seinek tapasztalatai alapján már az átalakított, új (7-es 
számú prototípus) Osprey első repülésére került sor. A

1. ábra. A V-22 Osprey elrendezési rajza
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személyzetet Tom Macdonald és Jim Lindsey alkották. Ek
kor a gondolákat csak függőleges helyzetben működtették. 
A további berepülések elvégzése érdekében megépítették 
és átadták még a 8-as, 9-es és 10-es számú prototípust is. 
A 7-es és 8-as gépeket egyenként 2000 kilogrammnyi el
lenőrző berendezéssel látták el. A 9-es géppel az Allison 
T406-AD-400 típusú hajtóműveket tesztelték. A 10-es 
számú géppel az üzemeltetési, műszaki kiszolgálási vizs
gálatokat végezték el.

1998. március 2-án jelentős mérföldkőhöz ért a berepü
lési program. Ezen a napon emelkedett fel első alkalommal 
a tervezett maximális (27 443 kg) felszállótömeggel a 
I/—22. A felszálláshoz 915 m hosszú nekifutási távra volt 
szükség, majd 5 m/s-os függőleges emelkedési sebesség
gel (,,varió”-val) hajtott végre ferdepályán emelkedő repü
lést.

Másnap William Witzig és Bill Wainwright kétórás éjsza
kai repülés végrehajtása során próbálták ki az éjjellátó ké
szülékeket -  nagyon jó eredménnyel.

1999. január 15-én kezdődtek el a haditengerészeti kí
sérleti repülések a ÜSS SAIPAN helikopterhordozó bevo
násával. A repülőgépek Norfolkból felszállva hajtják végre 
a különféle repülési feladatokat, „normál” le- és felszállást, 
illetve a hajtóművek szimulált meghibásodásait. Ezzel egy 
időben a műszakiak a gép alsó fedélzeti hangárban történő 
kiszolgálását gyakorolják, tesztelik.

Az Osprey képes függőleges, illetve rövid úthosszú fel- 
és leszállás végrehajtására 24 fő teljesen felszerelt katoná
val a tehertérben vagy külső 9221 kg (15 000 font) tömegű 
felfüggesztett teherrel.

A repülőgépet három változatban tervezik gyártani, ezek:

MV-22 -  partraszállás támogatására, a tengerészgya
logság (Marine Corps) számára;

C V -22 -  nagy hatótávolságú különleges feladatokhoz a 
tengerészgyalogság és a szárazföldi csapatok (Army) szá
mára;

H V -2 2 -  kutató-mentő, logisztikai és különleges felada
tok ellátására, a Haditengerészet (Navy), illetve a Különle
ges Műveletek Parancsnoksága (SOCOM) számára.

A V-22 szerkezeti kialakítása

A kabinban a két fős személyzet számára energiaelnyelő 
pilótaüléseket helyeztek el a földhöz való ütközés hatásá
nak csökkentésére, melyet a phenixi Simula Goverment 
Products gyárt. A személyzetet éjjellátó készülékekkel és 
Honeywell integrált sisakdisplayekkel látták el. A kabin mű-

2. ábra: A V-22 Osprey a gondolák fordítása közben 
a levegőben

3. ábra: A szárnyvégi hajtó
mű-gondola szerelése

4. ábra: A tőfutómű-gondola 
szerelése

szerfalán hat darab monitort alakítottak ki, melyek az éjjel
látó készülékek monitoraival kompatíbilisek. Ezeket a 
Smiths Industries gyártja. A kabinban és a tehertérben a le
vegőellátást szűrőkkel felszerelt, túlnyomásos szellőző- 
rendszer biztosítja a nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek 
elleni védelem céljából.

A 1,80 x 1,83 x 7,37 méter méretű tehertérben 24 fő tel
jesen felszerelt katona tud elhelyezkedni a lehajtható, ütkö
zési energiaelnyelést biztosító üléseken. Az egészségügyi 
változat esetén 12 hordágy, illetve sebesült helyezhető el 
a szükséges mentőszemélyzettel együtt. A beépített 
csörlő és emelő mintegy 900 kg tömegű teher beemelé
sére képes. A teher padlójához való rögzítést megfelelő 
kötél- és sínrendszer, valamint különböző fülecsek biztosít
ják. A törzs jobb oldalán kialakított főtehertér-ajtó közvetle
nül a kabin mögött található és hidraulikusan működtet
hető. Az ajtóműködtető-rendszert az Irine (Kalifornia) szék
helyű Parker Bertea Aerospace vállalat szállítja.

A légierő és a szárazföldi csapatok számára készülő vál
tozatokba Raytheon AN/APQ-174 típusú, többmódú, te
repkövető radarrendszert építenek. A beszerelt éjjellátó ké
szülék típusa Raytheon AN/AAQ-16.

A repülőgépet Lockheed Martin AN/AR.47 típusú 
passzív elektrooptikai rakétajelző-rendszerrel látták el a 
föld-levegő rakéták észlelésére. A rendszer négy érzékelő
vel, egy jelzőegységgel és egy, a kabinban elhelyezett 
képernyővel rendelkezik. A V-22A szintén felszerelték lo
kátorral és infravörös riasztórendszerrel, valamint infra- 
csapda- és lokátorzavaró sztaniolcsíkvetőkkel is.

A rotorokat két darab Allison T406-AD-400 típusú sza
badturbinás hajtómű hajtja, melyek teljesítménye 4600 kW. 
A hajtóműveket a szárnyvégen kialakított forgatható gon
dolákban helyezték el. A három rotorlapátot szén- és üveg
szálas kompozit anyagból készítik, és jégtelenítő rendszer
rel látták el. A rotorlapátok elasztomer bevonata csökkenti 
azok sérülési lehetőségeit. A hajtóművek beömlőcsatorná
jánál porkiválasztó berendezés található. A hajtóművek ve
zérlőrendszere teljesen digitális, amit a Lucas Aerospace 
gyárt. Az analóg elektronikus kiegészítő vezérlőrendszert, 
valamint a tűzjelző és -oltó rendszert a Systran Donner 
szállítja. A gázelvezetőkhöz gázhőcsökkentő berendezése
ket helyeztek el. A teljes hajtóműrotor rendszer 90°-ra for
gatható előre vízszintes repüléskor, illetve a 7°30’-re hátra 
függőleges fel- és leszállás esetén.

Egy esetleges katasztrófa következményeinek csökken
tésére öntömítő tüzelőanyag-tartályokat és nitrogéntúlnyo
másos rendszert alkalmaznak. A 9000 literes kiegészítő tü
zelőanyag-tartály a tehertérben helyezhető el. A hatósugár 
és a hatótávolság növelése érdekében légi utántöltő rend-
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szerrel szerelték fel az Osprey-1. A töltőcsont a törzs jobb 
oldalán, a pilótafülke felett található.

A l '-2 2  teljesen „hajtóműkompatíbilis” lapátbehajtó, il
letve szárnyrendező rendszere segítségével. A szárnyren
dező rendszer a szárny elforgatását teszi lehetővé 90°-kal, 
és a törzzsel párhuzamos tárolást a hajófedélzeten. A re
pülőgép ebben az „összecsomagolt” állapotban is műsza
kilag teljes mértékben kiszolgálható. A szárnyak és rotorok 
„behajtogatása” 90 másodperc alatt hajtható végre, akár 
több mint 100 km/ó-s szélben is, az alábbi sorrend szerint:

-  a repülőgép helikopterszerű leszállása;
-  a rotorok két külső lapátjának behajtása;
-  a gondolák beforgatása előre, a vízszintes repülési 

helyzetnek megfelelően;
-  a szárnyak elforgatása.

A V-22 tervezése során a gép részegységeinek könnyű 
karbantartására, ellenőrzésére és javítására törekedtek. Az 
Osprey „állapot szerinti” repülőgép, ami azt jelenti, hogy 
már a tervezés kezdetétől minden berendezést és rend
szert az állapot szerinti üzemeltetési stratégia megvalósí
tásának szempontjai alapján alakítottak ki. Részegysége
ket és rendszereket csak azok meghibásodása vagy kü
szöbönálló meghibásodása esetén kell megbontani vagy 
kiépíteni. Az „állapot szerinti” tervezés csökkenti a rend-

szerbentartási munkákból adódó állásidőt és a várható tar- 
talékalkatrész-költséget. A szabvány részegységek és esz
közök alkalmazása csökkenti a műszaki kiszolgálás bonyo
lultságát, a típusátképzéseket, az üzemeltetési hibákat, és 
növeli a repülőgép üzemképességét. Az elektronikus be
rendezésekbe épített tesztprogramok gyorsítják az üzem
zavarok észlelését és azonosítását. A l/SLED (Vibration, 
Structural Life, and Engine Diagnostics) rendszer elősegíti 
a különféle rendszerek részletes hibafelügyeletét, megha

6. ábra. V-22 Osprey föld közeli lebegés közben

tározott időintervallumokban. Mindez csökkenti az idősza
kos ápolási, karbantartási munkák emberimunka-igényét 
és az üzemeltetési költségeket.

A központi szervizpont biztosítja a földi hidraulikaforrások 
csatlakozását, így az öszes hidraulikus rendszer földi el
lenőrzését. az ún. karbantartást nem igénylő (mainte
nance-free) elektromos energiatároló rendszert akkumulá
torellenőrző egységgel látták el, így az nem igényel manu
ális ellenőrzéseket. A háromszoros elektronikus fly by wire 
kormányvezérlő rendszeren nem szükséges mechanikai 
szerelési munkákat végezni, mivel nincsenek sodronyköte
lek és tolórudazatok.

Az üzembentartók munkáját a kifejlesztés alatt álló inter
aktív elektronikus kézikönyv (Interactive Electronic Techni
cal Manuals) fogja segíteni. A tüzelőanyag jelzőrendszeré
nek kialakítása olyan, hogy nem teszi szükségessé külön
féle tartálybeszerelési kombinációk esetén a rendszer és 
főleg a kabinban elhelyezett műszer „újrakalibrálását”, át
kapcsolását.

Tervek szerint az első MV-22-est 1999 közepén adják 
át, a tengerészgyalogság 2001-ben kezdi el üzemeltetni 
ezt a típust. Eddig összesen 425 darab Osprey megrende
lésére van kilátás a különböző amerikai haderőnemektől.
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Amikor Magyarország a rendszerváltással volt elfoglalva, s 
a nagyvilágban repedezett a hidegháború jege, az enyhü
lés apró jeleként bemutatót tartott Kijevben a Royal Air 
Force, az Angol Királyi Légierő „Red Arrows”, magyarul 
Vörös Nyilak műrepülő-köteléke. Útközben hazafelé pár 
napra megálltak Budapesten, itt is bemutatták műsorukat. 
A rendezvénynek Ferihegy 2 adott otthont, és a siker min
den előzetes várakozást felülmúlt. Az érdeklődők jó része 
el sem jutott a repülőtérig, mert a gyorsforgalmi út egy
szerűen bedugult, képtelen volt a Budapest felől érkező 
hatalmas gépkocsiáradatot átbocsátani. A szerencséseb
bek az országúiról még láttak valamit, nem úgy, mint a Re
pülő Csapatok akkori vezetői egy csoportjának tagjai, akik 
egy elhúzódó értekezlet miatt késve indultak el, és bennra
gadtak az egyik aluljáróban, így csak az időnként hallható 
repülőgépzúgásból következtethettek arra, hogy a levegő
ben történik valami. Pedig csodálatos látványról maradtak 
le. A laikus nézők elálmélkodtak a színes füsttel az égre 
rajzolt körök, rózsák, spirálok és a nyíllal átlőtt szív láttán, 
de a szakértők is elismerően bólogattak, mert lenyűgöző 
volt a kilencgépes kötelék repülésének tökéletes precizi
tása. A tér- és távköz egy pillanatra sem változott, mehetett 
a kötelék függőlegesen felfelé vagy lefelé, csinálhatott buk
fencet vagy orsót, sőt még futóengedés és -behúzás köz
ben is minden gép pontosan megtartotta helyét az alakza
ton belül. Már akkor elgondolkoztunk, milyen is lehet való
jában ez a nálunk abban az időben még alig ismert repülő
gép, a British Aerospace Hawk-ja? Később, 1992-ben a 
nagyközönség Taszáron a repülőnapon láthatta újra, és a 
katonai pilóták egy része ekkor, majd 1993-ban a megismé
telt kecskeméti látogatáskor repülés közben is megismerked
hetett az Egyesült Királyság eme büszkeségével. Lássuk te
hát, miként hozták létre, miért volt rá szükség, hová fejlődhet 
még a rokonszenves kis repülőgép, amely mind a mai napig 
a katonai gyakorlógépek élvonalát képviseli.

A kezdetek

Már a II. világháború előtt kialakult a katonai repülőgépve- 
zető-képzésben az alapfokú iskolagép-gyakorlógép-harci 
repülőgép háromfokozatú rendszer. A jóindulatú, könnyen 
vezethető alapfokú iskolagépen sajátítja el a növendék a 
repülés alapjait, megtanulja, mit jelent repülni, milyen érzés 
a levegőben lenni, begyakorolja a szükséges kormány- 
mozdulatokat. Ilyen gépről egyből átülni a harci repülő
gépre, és azon szerezni meg a kellő jártasságot, 
összegyűjteni a megfelelő repült időt és tapasztalatot, egy
részt nagyon drága lenne, másrészt a közöttük levő, csak 
nagyságrendekkel kifejezhető teljesítménykülönbség miatt 
rendkívül veszélyes is. Szükség van egy közbeeső 
lépcsőfokra -  és ez a gyakorlógép, melynek szerepe csak 
növekedett a sugárhajtású korszak beköszöntével, hiszen 
az alapfokú kiképző gépek továbbra is a légcsavaros meg
hajtás képviselői, teljesítményük messze elmarad a kor
szerű harci gépekétől, melyek kivétel nélkül nagy sebes
ségű sugárhajtású típusok. A hatvanas években a RAF 
már sugárhajtású, hazai fejlesztésű gyakorlógépet hasz
nált. Ez a bizonyos Folland Gnat T.1 1962-ben került csa
patszolgálatba 105 példányban, és nem mondható kifeje
zetten sikeres konstrukciónak. A rendkívül kisméretű gép 
felszállótömege mindössze 3646 kg volt, és a magasabb 
pilóták, akik kényelmesen elfértek például a Lightningban 
vagy a Hunterben, a RAF akkori élvonalbeli vadászgépei
ben, nem fértek be a Gnat alacsony és szűk kabinjába. A 
hátsó ülésből gyenge volt a kilátás, és hosszirányú kormá- 
nyozhatósági problémákkal is küszködött, ezenkívül tilos 
volt rajta gyakorló céllal dugóhúzót végrehajtani, a harcki
képzéshez pedig hiányoztak róla a megfelelő berendezé
sek. Egyszóval ez a típus bőven megérett a cserére. Pró
bálkoztak áthidaló megoldásokkal is. Elkészült a Hunter 
egymás melletti üléses T.7 változata a 100-as sorozatú
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1. ábra: A Hawk T. Mk.1 általános elrendezése
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Avon-hajtóművel a magasabb termetű pilóták képzésére 
és a fegyverzet alkalmazásával kapcsolatos kiképzési fel
adatok végrehajtására, de ennek a változatnak a tolóereje 
elégtelen volt, és ugyanúgy, mint az akkoriban csapatszol
gálatba került Jaguar kétüléses változatának gyakorlógép
ként való alkalmazása, egyrészt túl nagy ugrást jelentett 
volna a kezdő pilóták számára, másrészt túl drágának bi
zonyult.

Ilyen előzmények után hirdetett a RAF pályázatot új gya
korlógép létrehozására 1966 decemberében, és adta ki az 
ezzel kapcsolatos követelmények rendszerét AST 397 (Air 
Staff Target) elnevezéssel. Ezek szerint a gépnek vízszin
tes repülésben a tenger szintjén el kell érnie a 880 km/h 
sebességet (ezt később 927 km/h-ra növelték), nagy ma
gasságban pedig az M=0,84-et.

A pályázatra két ígéretes elképzelés érkezett. Az egyik a 
Hawker Siddley Aviation HS. 1182 jelű terve, a másik pe
dig а ВАС P.59-e. Szóba jött még jelöltként a német-fran
cia Alpha Jet is, de várható élettartama nem elégítette ki a 
RAF követelményeit.

A HS. 1182-nél alkalmazni kívánt Adour hajtómű modul- 
rendszerű építése miatt könnyebben javítható, egyszerűb
ben karbantartható, mint a P.59-nél számításba vett Viper, 
és a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása is kedvezőbb. Ezen
kívül a HS. 1182 jobb lehetőséget ígért földi célok támadá
sára (tekintettel a lehetséges exportra). Ez volt az oka, 
hogy 1971 októberében megszüntették a P.59 tervezésé
nek anyagi támogatását, és 1972. márciusban szerződést 
írtak alá a HS. 1182 kifejlesztésére, valamint 175 repülő
gép megvásárlására a RAF számára, a szállítás 1976. ok
tóberi megkezdésével.

A Hawker Siddley Aviation HS. 1182 Hawk terve a 
Kingston-upon-Thames-i gyárban készült. Miután a HSA 
bekebelezte a Folland műveket, annak a hamble-i gyárá
ban drasztikusan csökkentették a tervezőmérnökök létszá
mát, és a legtehetségesebbeket átvitték Kingstonba. 
Ugyanide kerültek a legjobb fegyverrendszer-tervezők is 
Brough-ból, ahol a híres Buccaner készült. A Humble-ból 
érkezett mérnökök okultak a Gnat hibáiból, és igazán tud
ták azt, hogyan nem szabad sugárhajtású gyakorlógépet 
tervezni. Az eredeti kingstoni gárda a P.1127, a későbbi 
Harrier megalkotásával mindenkinél nagyobb gyakorlati ta
pasztalatra tett szert a könnyű gépek tervezése terén. Az 
előzetes tanulmánytervek elkészítését a Follandtól érkezett 
Gordon Hodson vezette. Tanácsadóként részt vett a mun
kában a Kiképző Parancsnokság (Training Command) ré
széről „Ron” Williams is, aki korábban a kétüléses Hunter 
létrehozását irányította. Amikor a szerződés megkötése 
után megindult a részletes tervezési és fejlesztési munka, 
Gordon Hudsont nevezték ki főkonstruktőrnek, és az ő he
lyettese lett Gordon Hodson. A két név hasonlósága aztán 
a sajtóban és a szakirodalomban a félreértések és tévedé
sek végeláthatatlan sorának lett az okozója.

A HS. 1182 AJ néven elfogadott tanulmányterv még né
hány lényeges ponton eltért a véglegestől. A szélcsatorna
kísérletek kimutatták, hogy a törzsközép felső részén kia
lakított levegőbeömlő nyílás (hasonlatos az L-39 Albatro
széhoz) M=0,7 sebesség felett kedvezőtlen tulajdonságo
kat mutat, ezért áthelyezték a szárnytőbe. A szárnyfőtartó 
építésének egyszerűbbé tétele miatt a főfutó bekötési cso
mópontját a főtartó elé helyezték, bár ez némi bonyodalmat 
okozott, tekintve, hogy kiengedett helyzetben a kerekeknek 
a repülőgép tömegközéppontja mögött kell elhelyezkedni
ük, mert különben a gép farokra billen a földön. Elvetették 
továbbá a Folland katapultülésének alkalmazását, helyette 
a Martin-Baker dupla 0-ás ülését választották, ami ekkor 
már a RAF-nál egységes szabvány típusnak számított.

A gép a Hawk nevet 1973. augusztusban kapta, miután a

leendő felhasználóktól ötleteket kértek. Azért esett erre a vá
lasztás, mert igen könnyen leírható és megjegyezhető szó.

A Hawk részletes tervei kidolgozásának és az első kísér
leti példány építésének időszakában már világos volt, hogy 
a nemzetközi piacon csak egy komoly riválisa lehet, még
pedig a francia-német közös konstrukció, az Alpha Jet. A 
helyzet kritikussá vált azonban, amikor az Alpha Jet 1973. 
október 26-án végrehajtotta első felszállását. Fennállt an
nak a veszélye, hogy az 1974-es Farnborough Internatio
nal kiállításon egyedül fog részt venni, és ezzel az export
piacon behozhatatlan előnyre tesz szert a Hawkkal szem
ben. Végül mégis sikerült közvetlenül a kiállítás előtt az 
első kísérleti gépnek, az XX 154 jelű példánynak 1974. au
gusztus 21-én Duncan Donsfold berepülővei a kormányá
nál levegőbe emelkedni, és néhány sikeres repülés után, a 
minden mérőműszer és kísérleti berendezés nélküli géppel 
egy leegyszerűsített bemutatót tartani a kiállításon. A gép 
azután hetekig a földön maradt, míg a berepüléshez szük
séges mérőműszereket és adatrögzítőket beépítették. Ami 
pedig az Alpha Jet kezdeti előnyét illeti, az jórészt eltűnt a 
sorozatgyártás előkészítése során, mert a nemzetközi 
együttműködésben készülő gép gyártásának megszerve
zése a tervezettnél lényegesen több időt igényelt. Persze 
a sorozatgyártás beindításáig még számtalan váratlan ne
hézséget kellett leküzdeni a briteknek is, már csak aho
gyan az általában lenni szokott egy teljesen új konstrukció 
esetén.

A Hawk szárnyának tervezésekor felhasználták azokat a
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tapasztalatokat, melyeket Kingstonban a Harrier kifejlesz
tése során szereztek. Például egy nagyobb és három ki
sebb aerodinamikai kést helyeztek el a szárny felső felüle
tén, sőt egy örvénykeltő lemezt is tettek a belépőéire, hogy 
megfeleljen a RAF által támasztott kormányozhatósági kö
vetelményeknek kis sebességen, és hogy jelentkezzen fi
gyelmeztető remegés a szárny átesése előtt. Ezzel együtt 
sikerült megszüntetni a gép hosszirányú lengését is az 
M=0,82-0,84 sebességtartományban. Persze érték kelle
mes meglepetések is a tervezőket. A viszonylag szerény 
nyilazású (a húr egynegyedében mérve 21,5°) és nagy vi
szonylagos vastagságú (10,9 és 9,0% közt változik a 
szárnytőtől kifelé haladva) szárnnyal a gép az előzetes 
számítások szerint zuhanásban sem gyorsulhatott volna 
M=0,95-nél nagyobb sebességre, a valóságban azonban 
M=1,1-et mértek, azaz túllépte a hangsebességet, pedig 
az előírt követelmény csak M=0,9 volt.

Már közel egy éve folytak a kísérleti repülések, amikor 
azt tapasztalták, hogy bizonyos körülmények között, telje
sen kiengedett fékszárnynál a vízszintes vezérsík átesik, 
és a gép kormányozhatatlanná válik. Az eset a következő 
volt. A XX 154-es géppel Simson berepülőpilóta átesési kí
sérleteket végzett nagy magasságon. Vízszintesen repült 
9750 m-en kiengedett futóművel és teljesen kinti helyzet
ben levő fékszárnyakkal, majd behúzta a futóművet és nö
velte a hajtómű fordulatszámát. Ekkor azt tapasztalta, hogy 
a gép leadja az orrát. Amikor korrigálásként a botkormányt 
elkezdte hasra húzni, meglepetésére a bólintási szög csök
kenésének üteme felgyorsult, vagyis a zuhanási szög még 
erőteljesebben nőtt, és a gép hamar túljutott a függőleges 
zuhanási helyzeten. Utolsó lehetőségként Simson behúzta 
a fékszárnyakat, mire a kormányozhatóság azonnal hely
reállt. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a 
kettősréselésű fékszárny mögötti erőteljes leáramlás páro
sulva a vízszintes vezérsík negatív állásszögével, ez utóbbi 
áteséséhez vezet, ami a gép kormányozhatóságának 
megszűnését eredményezi. Hasonló jelenséggel már talál
koztak az F-4 Phantom és az A-4 Skyhawk esetében is. 
Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a kettősréselésű fék
szárny gyakran megtréfálja a tervezőket. Például a Magyar 
Honvédség Légierejében is rendszeresített L-39 gyakorló
gépnél felszállás közben orrkerékemelésnél és átstartolás

közben éppen a kettősréselésű fékszárny miatt rendkívül 
nagy orrnehéz nyomaték keletkezik, aminek a semlegesí
tése komoly fizikai erőkifejtést követel a repülőgép-ve
zetőtől, és ez különösen kezdő növendékeknek jelent gon
dot, akik egyszerűen képtelenek elhinni, hogy nem az ok
tató nyomja előre a botot a hátsó kabinban, hanem a ma
gassági kormányon létrejövő aerodinamikai erő miatt kell 
azt szinte két kézzel húzni.

Hosszas kísérletezgetésre nem volt idő, ezért a tervezők 
meglehetősen drasztikus megoldást választottak: egy
szerűen elhagyták a fékszárny külső részét, és a vízszintes 
vezérsík belépőélének kitérését -17  fokról 15 fokra csök
kentették. Ennek azonban az lett az ára, hogy leszálláskor 
megnövekedett a megközelítési sebesség, ezzel együtt a 
földet érési sebesség is, és csökkent a gép maximális fel
hajtóerő-tényezője 2,10-ről 1,70-re. Tekintettel arra, hogy 
jegesedéskor a vízszintes vezérsík átesésének veszélye 
még nagyobb, megtiltották ilyen helyzetben a fékszárnyak 
teljes kiengedését. Ezt a kérdést véglegesen az Mk 60-as 
változat, illetve az Amerikai Haditengerészet részére ké
szülő T-45 kialakításánál oldották meg, ugyanis a megnö
velt repülési tömeg és a fedélzeti üzemeltetés szüksé
gessé tette, hogy a kilépőélen a szárnytőtől a csűrőig végig 
legyen fékszárny. A káros mellékhatás, a vízszintes vezér
sík átesésének kiküszöbölése érdekében a törzs hátsó ré
szén kétoldalt a vízszintes vezérsík belépőéle maximális 
alsó helyzetének magasságában, az előtt egy-egy kismé
retű, felülnézetben ellipszis alakú pótvezérsíkot helyeztek 
el, és a probléma egy csapásra megszűnt. Ezt a megoldást 
alkalmazták később a Hawk 100 és 200 esetében is.

Kezdetben gond volt a csűrökkel, nem bizonyultak 
eléggé hatásosnak. Azon a bizonyos farnboroughi bemu
tatón Simpsonnak minden tudására és rátermettségére 
szüksége volt, hogy a gépet megóvja a töréstől, amikor 
erős oldalszélben kellett leszállnia.

A Hawk tervezői mindenben a lehető legegyszerűbb 
megoldást keresték, és törekedtek a költségek csökkenté
sére. Az előzőekben felsorolt, és az alábbiakban még rész
letezendő problémák létrejöttének ez lehetett az elsődle
ges kiváltó oka. Például nem alkalmaztak erősítő berende
zést az oldalkormánynál, pedig a Hunterrel szerzett tapasz
talatok már kimutatták, hogy az oldallengés csillapításának
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3. ábra: A RAF Red Arrows kötelék által alkalmazott Hawk T. 1A repülőgép
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4. ábra: A szerző felszállás előtt, a RAF-nál rendszeresített 
q-ruhában, sisakban és mentőmellénnyel. Kecskemét, 
1993

5. ábra: A repülés végén az XX 196 sz. gép begurul az 
állóhelyre Kecskeméten, 1993

megoldásában ez nehézséget okoz. Az egyszerűségre 
való törekvés volt az oka annak is, hogy egyetlen alsó 
törzsféklapot alakítottak ki, annak ellenére, hogy a Hunter- 
rel szerzett ez irányú tapasztalatok is kedvezőtlenek voltak. 
Ugyanis, ha nem lehet a törzsféklapot kinti helyzetben 
hagyni leszálláskor, jelentősen megnövekszik a kifutás 
hossza, és ezzel együtt a lefutás veszélye is. Az egyszerű 
szerelhetőség érdekében szakítottak a Hunternél (és a leg
több szovjet vadászgépnél) jól bevált módszerrel, hogy a 
hajtóműcserét a törzs hátsó részének széthúzásával lehes
sen elvégezni. A Hawk esetében a hajtóművet a törzs 
hátsó részének alján lehet kivenni. Ez a megoldás egyrészt 
csökkentette a törzs tömegét, másrészt lényegesen lerövi
díti a hajtóműcsere idejét. Azonban minden jó megoldás
nak van valami hátránya is. Ebben az esetben az, hogy a 
törzsféklap az optimálisnál lényegesen hátrább került, ami 
kiengedéskor nagy és gyorsan létrejövő orrnehéz-nyoma- 
tékot eredményezett. A kedvezőtlen hatás csökkentése ér
dekében növelték a magassági kormányon elhelyezett ki
egyenlítő tömegét, és a törzsféklapot működtető hidraulika- 
rendszerbe egy lassító szelepet építettek be.

A berepülési program végrehajtása során a legkevesebb 
gond a már kipróbált és jól bevált Rolls-Royce/Turboméca 
Adour hajtóművel volt. Ez tette lehetővé, hogy a repült órák 
száma ütemesen gyarapodjon. Bár egy kisebb, de annál 
kellemetlenebb probléma itt is akadt. Nagy magasságú re
pülések során a pilóták szokatlan zúgást hallottak a haj
tómű felől, amit korábban a Jaguarban üzemeltetett haj
tóműveknél nem tapasztaltak. Az egészben az volt a dü
hítő, hogy míg a pilóták egybehangzóan jelezték a zúgás 
meglétét, a hajtóműbe beépített különböző tesztműszerek 
semmit nem mutattak ki. Végül aztán az egyik mérnök ki
derítette, hogy a hajtómű alacsony nyomású forgórészének 
a hosszirányú pulzálása okozza a zúgást, amit a műszerek 
azért nem észleltek, mert csak a keresztirányú vibrációt 
mérték. Az ok megtalálása után a kiküszöbölés már nem 
okozott különösebb nehézséget.

A szélcsatorna-kísérletek bizonyos kétségeket támasz
tottak a Hawk dugóhúzó tulajdonságaival kapcsolatban, és 
még kisebb konstrukciós változtatások lehetősége is 
szóba került. Azonban a gyakorlati berepülések azt mutat
ták, hogy a gép ebből a szempontból nagyon jól sikerült. 
Önmagától, váratlanul és figyelmeztetés nélkül nem esik 
dugóhúzóba, viszont akár egyenes vonalú repülésből, akár 
fordulóból könnyen bevihető az oldalkormány teljes kitérí
tésével a kívánt oldalra a botkormány maximális hasra hú
zásával semleges csűrőhelyzet mellett. A kormányok kö
zépre állításával a gép egy-két pördületen belül kijön a du
góhúzóból. Ennél többet pedig sugárhajtású nyilazott 
szárnyú repülőgép esetében kívánni sem lehet.

(Folytatjuk)
Varsányi Mihály

Ára: 120 Ft; a 12. számtól 420 Ft 
Szerkesztőség: 1066 Budapest, Teréz körút 28. 

Megvásárolható: Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9. tel.: 342-0353)

36 HADITECHNIKA 2000/2



Március 1-jén ünnepük a haditechnikai kutatók és fejlesztők 
napját. Ezen a napon a hagyományoknak megfelelően 
számosán gyülekeznek a HM Haditechnikai Intézet nagy
termében. A több év alatt kialakult szokás szerint az ün
neplő szakemberek konferencián ismerik meg az eltelt év 
alatt elért sikereket. A rendezvényre eljöttek a HM és a vé
delmi területen érintett több államigazgatási szervezet, to
vábbá az MH illetékes vezetői, a magyar védelmi ipar 
szakemberei mellett az együttműködő tudományos intéze
tek képviselői is. A Hadtudományi Társaság haditechnikai 
szakosztálya tagjai is meghívást kaptak az ünnepi konfe
renciára.

A konferenciát Ráth Tamás mérnök ezredes, a HTI fő
igazgatója nyitotta meg, majd tizenöt-húsz perces előadá
sokkal tájékoztatást kaptak a résztvevők a haditechnikai 
kutatás-fejlesztés terén az eltelt év alatt elért eredmé
nyekről. Először átfogó képet kaptak az Intézet tudomá
nyos életében bekövetkezett változásokról, elért sikerekről, 
ezután a fejlesztési területek szakemberei tájékoztatást ad
tak a fejlesztési helyzetről. A fegyverzeti területen az új ke
ménymagvas lövedékről ismerhettek meg több informáci
ót, majd a vegyivédelem és katasztrófa-elhárítás területén 
folyó munkákról kaptak tájékoztatást. Beszámolót hallottak 
a híradó és az automatizálási szakfejlesztésekről is.

1. ábra: Az előadások hallgatósága

Kalászné Békési Csilla mérnök őrnagy munkatársaival 
jól szervezett, látványos segédlettel tájékoztatót adott a ka
tonai szabványosítás hazai helyzetéről, továbbá felkérte a 
haditechnikai K+F-ben és az eszközök gyártásában érde
kelt résztvevőket arra, hogy minél nagyobb létszámban ve
gyenek részt a katonai szabványosítási tevékenységben a 
NATO beszállítási lehetőségek kiszélesítése érdekében.

A konferencia záróelemeként a hallgatók látványos vi
deofelvételek segítségével győződhettek meg arról, hogy a 
korszerű gépjárművek milyen bonyolult terepen is helytáll-

2. ábra: A HM képviselői

3. ábra: Ráth Tamás mérnök ezredes

nak. Az Intézet munkatársaiból összeállított ellenőrző cso
port alapos tesztelésen mérte fel az eszközök terepjáró-ké
pességét. Egyes kerekes gépjárművek olyan terepsza
kaszt is leküzdötték, amelyet régebben csak a lánctalpas 
eszközöktől vártak el.

A hallgatók a konferencia után gyakorlatban megnézhet
ték a CNN-technológia katonai alkalmazása során elért új 
eredményeket. Az Intézet szakértői egy alkalmi munkahe
lyen szemléltették a képfelbontást és a feldolgozás folya
matait. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel ért véget.

A következő Haditechnika oldalain részletesen beszá
molunk a Tisztelt Olvasóinknak a katonai szabványosítás
ról tartott előadásról, illetve a CNN-technológia új híreiről.

Szabó Miklós

A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak 
a Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges árkedvezménnyel kaphatók! 
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22 
Telefon: 333-9113 • Fax: 314-2432
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Forró égbolt Afganisztán felett
Viktor Ju. Markovszkij

A Szu-24~es frontbombázók I. rész

A partizánok elleni harc mindig bonyolult feladat volt a re
guláris hadseregek számára, és ez igazolódott be Afga
nisztánban is. Az olyan harctevékenység, melynél hiányzik 
a jól megkülönböztethető ellenség, nem kedvez a kor
szerű, sugárhajtóműves repülőgépeknek sem. Ugyanakkor 
a háború vaslogikája azt diktálja, hogy folyamatosan nö
velni kell az erőfeszítést, ezért -  a guruló hólabdához ha
sonlóan -  növekednek a légierő feladatai is. Miközben a 
kezük közül minduntalan kisikló ellenség utáni hajsza kró
nikus sikertelenségbe fulladt, céllá váltak az egyszerű 
hegyi falvak, az ellenőrizhetetlen mély szakadékok és völ
gyek is. A légierő tevékenységének alapvető mércéje a fel
használt megsemmisítő eszközök mennyisége lett: míg 
1983-ban (a határ menti repülőtereken települő egységeket 
nem számítva) 23 900 bombát dobtak le, addig 1986-ra ez 
a szám több mint négyszeresére nőtt, és elérte a 106 800- 
at!

A bombacsapások kis hatékonyságát mennyiséggel kel
lett kompenzálni, ez indokolta azt a javaslatot, hogy be kell 
vetni a Frontbombázó Légierőt (FBL) is. Szerepe volt eb
ben az FBL-parancsnokság bizonyos fokú féltékenységé
nek is. Nehogy kimaradjanak az „igazi harcból”, amelyben 
reális körülmények között mutathatják meg erejüket és pró
bálhatják ki a rendszeresített fegyverzetet. 1984-ben a 
hadszíntéren megjelentek a Szu-24-esek. A repülőgép 
nem sokkal azelőtt került a harci ezredekhez, ahogy a 
szovjet csapatok bevonultak Afganisztánba. Több mint két
szer akkora bombaterhet tudott a levegőbe emelni, mint a 
Front Légierő akármelyik másik gépe, nehézség nélkül vitt 
magával 7000 kg függesztményt, irigylésre méltó repülési 
távolsága elérte a 2400 km-t, korszerű célzó-navigációs 
rendszerrel rendelkezett, ami lehetővé tette, hogy a „hu- 
szonnégyesek” a Tadzsik Katonai Körzet és a Közép-Ázsi
ai Katonai Körzet repülőtereiről szánjanak fel bevetésre.

A konkrét ok az FBL bevonására az 1984 nyarára terve
zett Pandzsser-völgyi hadművelet lett. Erre az időszakra a 
40. Hadsereg törzse összesen 22 jelentős hadműveletet 
készített elő (majdnem kétszer annyit, mint az előző év
ben), de a „Nagy Pandzsser” példátlan méretű volt. F. G. 
Skrudnyev altábornagy értékelése szerint „ebben olyan ha
talmas erők tevékenykedtek, amilyet légierőnk 1945 óta 
nem vetettbe”. Ahmad Saha hadúr, aki állam volt az állam
ban, lett a mindennapos támadások célpontja, de a kívánt 
eredményt sehogy sem sikerült elérni. „Határozott, energi
kus ember. Kétségtelenül okos és kiemelkedik a többi 
modzsahed vezér közül katonai szervezőkészségével” -  
így jellemezte Pandzsser és Csarikar urát B. Gromov tá
bornok. Maszud számító diplomatának is bizonyult -  szíve
sen kapcsolatba lépett a szovjet parancsnoksággal, de ke
reken megtagadott bármilyen közeledést az afgán kor
mánnyal. Követei útján azt üzente a 40. Hadsereg tisztje
inek, hogy „mi nem vagyunk az Önök ellenségei, Önöket 
azok csapták be, akiket hatalomra juttattak”. Ezt a hivata
los Kabul már nem tűrhette, és az 1984. évi hadjárat leg
fontosabb céljául nemcsak a „központi tartományok meg
tisztítását a banditáktól, és a törvényes rend helyreállítását” 
tűzte ki, de „Ahmed Saha és közvetlen környezetének fizi
kai megsemmisítését is”.

Április 21-ig formálisan fennmaradt a békesség a

„pandzsseri tigrissel”, és ahogy a 40. Hadsereg parancs
noka elmondta: „a vállalt kötelezettségeket és megállapo
dásokat ritka kivételtől eltekintve Maszud betartotta”. 
Ugyanakkor a hadművelet előkészítésének folyamata 
már beindult, és a meglepetés biztosítására a tervezők azt 
javasolták, hogy „az első csapást még a tűzszünet határ
idejének lejárta előtt kezdjék meg”. A tömeges légi tevé
kenységet a határ menti repülőtereken szátbontakozott re
pülő csoportosításnak kellett végrehajtania, amely létszá
mát tekintve meghaladta a 40. Hadsereg légierejét. Állo
mányába tartoztak a helyi egységek MiG-21-esein és 
Szu-17-esein kívül a Távolsági Légierő Tu-16-osai, vala
mint két ezred Szu-24-esei: az Alma-Ata közelében lévő 
Nyikolájevkában települő 149. Vörös Zászló Renddel Ki
tüntetett Gárda Bombozórepülő-ezred és a grúziai Kopit- 
nari Kutaiszi-1 repülőtéren települő 143. Bombázórepülő
ezred. A 149. Bombázórepülő-ezred az egyetlen volt Kö- 
zép-Ázsiában, amely Szu-24-eseket használt, a 143. 
Bombázórepülő-ezred pedig azzal büszkélkedhetett, hogy 
éppen ennél az ezrednél folytatták le a Szu-24 hegyes te
rep fölött történő harci alkalmazásának csapatpróbáit. A 
„grúz” ezredet a Karsi közelében lévő Hanabad repülőtérre 
dobták át, a nyikolájevkaiakat pedig a vadászok kokajtai re
pülőterére.

A 143. Bombázórepülő-ezred rendszeresített gépe a 
Szu-24M  volt, amelyet már a PNSZ-24M Tigris moderni
zált célzó-navigációs rendszerrel szereltek fel, lehetséges 
terhelése 8000 kg-ra növekedett, és kiszélesedett az alkal
mazható fegyverzet választéka is. A 149. Ezred gépei egy
szerűbbek voltak. Ez az ezred teljesen váratlanul került a 
háborúba. Április 15-én Nyikolájevkában gyakorlat volt, és 
ennek keretében 30 gépszemélyzet Sz. A. Bakacs ezre
des, ezredparancsnok vezetésével átrepült Kokajtába. 
Senki sem készült arra, hogy ott maradnak. Ebéd utánra 
tervezték a hazarepülést, éppen ezért még fogkefét sem 
vittek magukkal. A hajózóétkezdében azonban a Szu-17- 
es pilóták, akik a fronthoz közeli Kokajtából már néhány 
napja harci bevetéseket hajtottak végre, azzal fogadták a 
vendégeket: „Srácok, nem kell sietni! Látjátok azokat a

1. ábra: Az OFAB-100-120, a BetAB és FAB-500 bombák 
előkészítése
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bombahegyeket a repülőtéren? Amíg azt mind el nem 
hordjátok a folyón túlra, nem mehettek haza.” És valóban, 
estére minden világos lett, a Szu-24 személyzetének fela
data, hogy „hajtsanak végre néhány felszállást bombave
tés begyakorlására a megadott célok ellen”.

A szovjet repülőtereken összpontosított csapásmérő erő 
felhasználásához a felderítési adatok különösen gondos 
előkészítésére volt szükség, ezért a hadművelet előtt köz
vetlenül a 40. Hadsereg légierejének 263. Felderítőrepülő 
Századát átfegyverezték a korszerű Szu-17M3R gépekre. 
Az An-30-asokkal együtt lefényképezték az eljövendő 
harctevékenység körzeteit, és bőséges anyagot adtak a 
tervezett célokról, többek közt azok pontos koordinátáit is. 
A többi már a technika dolga volt -  a Szu-24-es célzó-na-

2. ábra: A Szu-24M gép póttartályokkal

vigációs rendszere képes volt a repülőgépet automatikusan 
kivezetni a megadott útvonalon, és célba juttatni a bombákat.

A hadművelet április 19-én hajnalban kezdődött, öt ezred 
tömeges bombatámadásával két óra hosszat tartott. Ilyet 
Afganisztán még nem látott. A pandzsserai völgyre, mely
nek szélessége 12 km, hossza pedig 70 km, egyik hullám
ban a másik után csaptak le északról a repülőgépek. Nem 
minden a terv szerint ment végbe, a 40. Hadsereg légiere
jének részvételét az időjárás megakadályozta, de a Bag- 
marszk légi támaszpont lokátorának indikátorai nélkülük is 
zsúfolva voltak céljelekkel. Kokajtából valamennyi Szu-24- 
es felszállt. Az első század gépei négy-négy „ötszázast” 
vittek magukkal, a 2. és 3. Század pedig gépenként tizen
két FAB-250-est (ezt a függesztményváltozatot megismé
telték a további bevetéseknél is). Az összes felszállást két 
póttartállyal hajtották végre. Területcélok ellen a bombave
tési magasság 5000 m volt, s bombaszőnyeggel takarták 
be a védelmi övezeteket Obdarak, Tavah, Csimáljvarda, 
Hiszarak és Guvat körzetében, de a feltűnő hegysorokat is, 
a barlangvárosokat és középkori erődöket, ahol az ellensé
ges alegységek rejtőzködhettek. Az egész bevetés alatt a 
támaszponttal az összeköttetést egy An-26RT fedélzetéről 
koordinálta a Közép-ázsiai Katonai Körzet Légierő törzsé
nek képviselője, N. V. Koszicin ezredes, főmegfigyelő.

Amikor a repülőgépek hajtóműveinek zaja elült Pandzs- 
sera felett, a bombák robbanását felváltotta a tüzérségi tűz, 
és ez idő alatt a repülőgépeket előkészítették a második tá
madáshoz (a Szu-24-es repülési ideje a célkörzetig fél óra 
volt). A következő légicsapás után a völgyben helikopteres 
deszantot tettek földre, ezek nyomában érkeztek meg a 
szárazföldi csapatok. Komoly ellenállással nem találkoztak, 
de a bombázások az előretörő csapatok előtt tovább foly
tatódtak. A Szu-24-esek alkalmazása nem volt túl intenzív: 
mindkét ezred kb. tíz kötelékbevetést hajtott végre rajokkal, 
nyolcas kötelékben és századonként. Ugyanazt a gépsze
mélyzetet ismételt bevetésre egy-két héten belül csak egy
szer küldték. Felszállás előtt le kellett adniuk minden iratu
kat, sőt az aprópénzt is a zsebeikből, kaptak két-két citro
mot, két pisztolyt (Makarov vagy Sztecskin típusút) és 
jelzőrakétákat. A hajózónaplóba a feladatot a Herckikép-

zési tervezet gyakorlataként vezették be. Az ilyen fokú tit
kolózás oka mindmáig érthetetlen, de buzgón ügyeltek be
tartására az elhárítok, és az egyik megfigyelőt, aki azt me
részelte magának beírni, hogy harci bevetés, alaposan 
meghurcolták.

Különösebb eredményt nem jegyeztek fel -  a csapatok
nak inkább volt szükségük a helikopterek és a csatarepülő
gépek közvetlen légi támogatására, melyek pilótái jól is
merték a terepet, és együttműködtek az előretolt légiirányí
tókkal, mint arra, hogy bombazáporral borítsanak be egész 
körzeteket. A Szu-24-est a viszonylag sík Európa fölötti 
harctevékenységre tervezték, itt nem lehetett a lehetősége
it kihasználni, elsősorban az irányítható rakéták és kormá
nyozható bombák vonatkozásában. Az önálló célfelderítés 
az előre látó Orion-A típusú fedélzeti lokátorral, amely al
kalmas olyan kisméretű célok felderítésére is, mint példá
ul egy tank, itt nem volt lehetséges, mert az objektumok 
nem rendelkeztek rádiólokációs kontraszttal. A rengeteg kő 
és szikla közül a célt kiválasztani még a Csajka-1 elektro
optikai célzókészülékkel is rendkívül nehéz volt. A célzó
navigációs rendszer alkalmazása szintén nehézségbe üt
között a hegyek felett, a földi telepítésű lokátorokkal nehe
zen felderíthető terepkövető repülési üzemmód -  a „hu- 
szonnégyes” egyik legfontosabb előnyös tulajdonsága -  itt 
teljesen használhatatlan volt a meredek hegygerincek és 
szakadékok miatt.

A csapások hatásossága nem volt nagy: az „ötszázkiló
sok” telitalálata ugyan szétrombolta a fedezéket, de még a 
közvetlen közeli robbanás után is a magasból a vastag 
agyagfalak sérthetetlennek látszottak. Néha ODAB-500- 
ast is alkalmaztak (függesztésekor a folyékony töltet eleinte 
kilöttyent, ami veszélyes lehetett), de ezek sem hozták a 
várt eredményt a hasonlóan gyenge találati pontosság mi
att. A hatékonyság javítása érdekében elhatározták, hogy 
a bombavetést enyhe zuhanásból fogják végrehajtani, bár 
volt némi aggodalom, mert nem tudták, hogyan viselkedik 
a repülőgép kivételkor, ha a függesztményeket nem sike
rül leoldani. A 149. Ezred parancsnoka Kovaljov alezredes 
megfigyelővel együtt kidolgozta a bombavetés módszere
it különböző függesztményváltozatokra, és begyakoroltatta 
a többi gépszemélyzettel is. A célok támadásakor a zuha
nási szög 20-30 fok volt, és a rajon belül 1 perc távközt tar
tottak. Zuhanásban a Szu-24-es néhány ezer méter ma
gasságot veszített és bekerült a légvédelem tűzhatás-kör- 
zetébe. Egyes repülőgép-vezetők, amikor meglátták a le
vegőben a robbanások füstpamacsait, nem értették, mi le
het az, mások, a gyorsabb felfogásúak, oldás után olyan 
intenzíven húzták hasra a botkormányt, hogy felugrottak
9-10 000 m-re is, keresztezve a harcrendet.

Összességében az ellenség nagyon gyenge ellenállást 
tanúsított. Maszúd, akit nem hiába hívtak „szerencsésnek”,

I

3. ábra: A szárny alá függesztett FAB-250M-62 és
FAB-1500 bombák
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már néhány héttel a hadművelet kezdete előtt kabuli infor
mátoraitól megkapta a hadművelet pontos terveit és térké
peit. A harcoló csapatokat és a helyi lakosság jelentős ré
szét kivonta Pandzsserából, ott csak kis létszámú helyi erő 
és önvédelmi különítmények maradtak. Nem volt kit 
legyőzni, és Szokolov marsall Moszkvába küldött jelentése 
arról, hogy „a harcok folyamán a Pandzssera és az Anda- 
rabszka völgyekben az ellenségnek komoly veszteségeket 
okoztak”, elhamarkodottnak bizonyult. Már a nyár végére, 
a szovjet csapatok elvonulásával, a „népi hatalom” vissza
tért kiinduló állásaiba. 1984. július közepén, a nem túlzot
tan emlékezetes bemutatkozás után a Szu-24-esek is 
visszatértek eredeti repülőtereikre, és néhány évig nem is 
mutatkoztak ismét Afganisztán egén.

Miután a politikai vezetés elhatározta, hogy kihátrálnak 
ebből az elhúzódó, reménytelen háborúból, a légierő sze
repe megnövekedett. Sokszor nekik kellett helyettesíteni a 
szárazföldi csapatok tevékenységét, rendszeres csapások
kal feltartóztatni az ellenséget. Abban az időben a repülők 
számára megfelelő cél több volt mint elegendő -  az erőre 
kapott ellenállók hatalmas megerősített körzetekre támasz
kodtak, amelyek kiépített raktárakkal, műhelyekkel, meg
erősített ellenállási pontokkal, fedezékekkel és szétbomta- 
koztatott tüzelőállásokkal rendelkeztek. A légierő tevékeny
ségét egyre inkább a tervezett célok elleni mindennapos 
bombatámadás jellemezte olyan körzetekben, ahol a felde
rítés az ellenség aktivizálódását jelentette. A támaszpontok 
és táborok mellett célok lettek az éjjeli és nappali pihenő
helyek, a karavánok kirakodó helyei, sőt maguk a karaván
nak is. Az ilyen célok többsége napról napra felkerült a 
tervtáblára. Tekintve, hogy a lakatlan hegyek közt a 
modzsahedeknek nem volt mit keresni, a légicsapásokat 
rendszerint a falvak kapták, amelyek menedéket nyújtottak 
„Allah harcosainak”, ez aztán katonai nyelvre lefordítva úgy 
hangzott, hogy „az ellenség élőerőinek összpontosítási he
lyei”. A kokajtai ezred parancsnoka, Jurij Rudakov ezredes 
úgy értékelte ennek az időszaknak a tevékenységét, hogy 
„a harci bevetések célja inkább az állandó pszichológiai rá
hatás volt, hogy folyamatosan nyugtalanítsuk az ellensé
get, mintsem bármilyen konkrét harcászati vagy hadműve
leti feladat végrehajtása” (az amerikaiak még nyíltabban fo
galmaztak Vietnamban: „harcászati megfélemlítés”).

A légvédelem eszközeinek számszerű és minőségi vál
tozása volt a másik tényező, ami meghatározta a repülők 
harcászatát. 1987-ben a Vezérkar felderítése azt jelentette, 
hogy a dusman osztagok Stinger mozgó légvédelmi raké
takomplexumot kaptak, amit az is bizonyított, hogy a zsák
mányolt eszközök közt csak az első félévben 102 rakéta 
volt. A mindenütt előforduló Stingerek a repülőgépeket 
egyre magasabbra kényszerítették, és 1988-ban a csapás 
helye felett tilos volt 4500 m alá süllyedni, így a támadás ki
induló magassága fokozatosan 7500-8000 m-re nőtt. A 
célzás pontossága, különösen vízszintes repülésből -  
meglehetősen viszonylagossá vált, voltak esetek, amikor 
még a falut is elvétették. A szükséges hatékonyságot csak 
a ledobott bombák mennyiségének növelésével lehetett 
elérni.

A kívánt ráhatás eléréséhez nem mindennapi beve
tésszámra és ledobott bombamennyiségre volt szükség. A 
40. Hadsereg túlterhelt repülőterein ezt a mennyiséget le
hetetlen volt átpréselni: 1984 nyarán ott 164 szovjet repülő
gép és 331 helikopter állomásozott, amelyeket naponta öt- 
ször-hatszor levegőbe kellett emelni. Minden tonna oda
szállított lőszerért és tüzelőanyagért vérrel kellett fizetni, 
amikor keresztülhaladtak a dusmanok állította csapdákon, 
vagy ugyanannyi kerozint elégetni, amíg légi szállítással a 
helyszínre juttatták. A helyzet tovább bonyolódott a csapat- 
kivonás megkezdésével, mert augusztusra feladták Kanda- 
gart és az ottani légi támaszpontot. Afganisztán északi kör
zeteit rendszeresen támadták a 115. Gárda Vadászrepülő
ezred MiG-21-esei, valamint a 136. és 156. Vadászbom- 
bázó-ezredek Szu-17-ese\ a Türkmén Katonai Körzet re
pülőtereiről. Ugyanakkor a legfeszültebb helyzet a központi 
és keleti körzetekben alakult ki, amit azok nem tudtak 
elérni. Egyetlen lehetséges megoldásnak a Frontbombázó 
Légierő újbóli bevonása látszott. A navigációs számítások 
szerint a Szu-24-es 3-4 tonna bombaterheléssel a határ 
menti repülőterekről felszállva támadhatja a legtávolabb 
lévő célokat is, egészen a pakisztáni határig.

Ebben az időszakban ezek a gépek éppen kapóra jöttek 
a határtól 150 km-re lévő Hanabad repülőtéren. A déli irány
ban végrehajtandó erőkifejtésre elfogadott hadászati elvnek 
megfelelően, az itteni 735. Honi Vadászrepülő-ezredet még 
1981 tavaszán átszervezték vadászbombázó-ezreddé, 
három év múlva pedig, miközben megtartotta hadrendi szá
mát, bombázóezreddé a 34. Csircsikszi Bombázórepülő-ha
dosztály kötelékében, a Türkmén Katonai Körzetben. Még 
vadászrepülőként, az ezred időnként részt vett az afganisz
táni eseményekben, szállító repülőgépek kísérésével.
1988-ban a 735. Bombázórepülő-ezred 31 Szu-24-essel 
rendelkezett, és ugyanúgy, mint a szomszédoknál Nyikolá- 
jevkában, ezek sem a legújabbak voltak. Az ezred gépeit a 
nyugati körzetekben települő első vonalbeli egységek adták 
le, akik a jóval korszerűbb Szu-24M-et kapták meg. Két 
század a gépeket (18., 19., 25. és 26. sorozat) Brandtából 
(Északi Hadseregcsoport) és Sztarokonsztantyinovkából 
(Kárpátmenti Katonai Körzet) kapta, a harmadiknak pedig 
úgy szedték össze különböző helyekről. A sors fintora, hogy 
éppen a hátországi ezrednek kellett kipróbálni a Szu-24-est 
harci körülmények közt.

(Folytatjuk)
Fordította: Varsányi Mihály

Makettezőknek
Super Galeb (Jumo 1:72) makett kapható. Érdeklődni lehet: 

06-77-428-690 Kiskovács Attila
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Országvédeiem a fenyegetettség függvényében
Erik Albertsson nyá. ezredes -  Svédország

(A Haditechnika 1999/2. sz-ban közöltük a svéd szerző 
cikkét rövidítve, a fenti cím alatt. Ehhez egy kiegészítés 
érkezett az utóbbi 2 év alatti változások hatásáról, 
amelyet az alábbiakban közlünk. Szerk.)
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1. ábra. 1 2

1. Észak Európai geostratégiai helyzet 1999-ben, 
Lengyelország, Csehország és Magyarország NATO 
csatlakozása után. Az orosz erők 2-300 km-rel távolabb 
kerültek a svéd határoktól, és itt már számolnak 
Finnország pár évvel későbbi NATO tagságával is. 
Fenyegetést jelent a fehérorosz-orosz kát. szövetség, 
amely kísérlet a “szovjet birodalom” újraélesztésére.

2. Lehetséges geostratégiai helyzet Svédország 
számára 2001-től. Amennyiben Oroszország újra-újra 
elfoglalná a balti országokat, még azt megelőzően, hogy 
azok 5-6 éven belül NATO tagokká válhatnának, 
Svédország geostratégiai helyzete jelentősen 
rosszabbodna. így például a berepülési távolság 200 km 
alá kerülne, s ez lerövidítené a fontos célok elleni 
csapások idejét. Ezért a balti országoknak gyors segítséget 
kell adnunk, beleértve az új haditechnikai eszközöket is. 
Amennyiben (amikor) a balti országok csatlakoznak a

NATO-hoz a geostratégiai helyzetünk jelentős mértékben 
javulni fog.

A védelmünk legfontosabb célkitűzése, hogy 
megelőzzünk bármilyen országunk elleni támadást. A 
feltételezett ellenség nem gondolhatja, hogy gyorsan 
megszerezheti a Légi Fölényt. Úgy véljük (reméljük), hogy 
még hosszú évekig nem kell támadástól tartani. 
Ugyanakkor nem szabad a védelmünket az óhajokra 
építeni.

2. ábra.

A legfontosabb erőcentrumaink (KrC) Stockholm és 
Göteborg, lásd a képen. Göteborg KrC ezen kívül fontos 
kapuja (InkP) a nyugati segítségnek. Ezeket a KrC-ket 
valószínűleg Elsőrendű támadási célpontnak tekintené egy 
feltételezett támadó. Fehéroroszországról feltételezik, 
hogy teljes jogú tagja a FÁK-nak (alapítva 1991-ben). 
Ukrajna NEM tagja a FÁK-nak! Annak érdekében, hogy a 
fenyegetést elháríthassuk többek között erősen meg kell 
növelnünk a légi mozgékonyságunkat abból a célból, hogy 
gyorsan elérhessük az említett KrC-ket és más 
légidesszant landolóhelyeket. A szerző itt Finnország 
megnövelt védelmi erejével számol.

VÍZTORONY KÖNYVKERESKEDÉS
Óriási választékban kínálunk

számítástechnikai szakkönyveket, folyóiratokat és CD-ROM-okat, 
autószerelési, elektronikai, repülési és egyéb műszaki kiadványokat, • szakkönyveket és szótárakat, valamint 

REPÜLÉSI, MAKETTEZÉSI, HADTÖRTÉNETI ÉS HADITECHNIKAI KIADVÁNYOKAT. 
Kedvezmények a viszonteladók, könyvtárak és iskolák részére!

1042 Budapest, Geduly u. 2. Tel.: 369-1450 Fax: 36(1)369-0800

MEGRENDELHETŐ:
Cseh nyelven: A HaPM „Miniprofil”; a Fraus kiadó „Letadla 1939-45” című sorozatának darabjai; illetve a Svét Kridel kiadó 

könyvsorozatának kötetei. Megrendelhetők továbbá a „HPM. Historie a plastikové modelárstvi” (folyóirat a repülés, a földi har
ceszközök és a hadihajók kedvelőinek) és a „REVI Dvoumesicnik a letadlech a letcich” (kéthavonta megjelenő folyóirat a repülő
gépekről és a pilótákról) című folyóiratok számai.

Lengyel nyelven: Az AJ’Press kiadó „Monografie”; A Wydawnictwo Altair kiadó „Najwieksze bitwy XX wieku”; valamint a Wy- 
dawnictwo Militaria „Tank”; „Mini Tank”; „Militaria”; illetve az (álló és fekvő formátumú) „Samoloty” című sorozatának kötetei.
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Az E-3 AWACS világszerte rendszerben áll

Az E-3 repülőgép-fedélzeti riasztó és ellenőrző rendszer 
(AWACS) világszerte a repülőgép-fedélzeti távolfelderítő 
(AEW) rendszerek etalonja.

Az E-3 teljesíti mind a légi megfigyelés, mind a vezetés 
és ellenőrzés (C2) funkciók által támasztott követelménye
ket a harcászati és légvédelmi erők számára. Nagy mozgé- 
konyságú és nagy túlélőképességű felderítő és C2 platfor
mot nyújt.

Az E-3 magas színtű megfigyelési képességeket kínál. 
A „lefelé néző” radarral felszerelt AWACS képes megkü
lönböztetni a légi célokat a földfelszínről és a tengerről ér
kező zavaró visszaverődésektől, amelyek napjaink más ra
darjait megzavarják.

A radar „szemének” 360°-os látószöge van a horizonton, 
és szolgálati magasságban több mint 320 km-re képes el
látni, egyidejűleg detektálni és követni légi és tengeri célo
kat.

1977-es szolgálatba állítása óta az AWACS megbecsü
lést vívott ki mint nemzetközi békefenntartó az Egyesült Ál
lamok Légierejével, a NATO-val, Nagy-Britanniával, Fran
ciaországgal és Szaúd-Arábiával végrehajtott műveletek
ben.

Az E-3 szerepe

Harcászati szerepében az E-3 szolgáltatja mind a harcá
szati, mind a védővadászrepülő erők irányításához szüksé
ges gyorsreagálású megfigyelést és C2 funkciókat. Az E-3 
észleli és nyomon követi az alacsonyan tevékenykedő el
lenséges repülőgépet bármilyen terep felett, képes azono
sítani és ellenőrizni a baráti repülőgépeket ugyanabban a 
légtérben. Az AWACS mozgékonysága lehetővé teszi 
gyors bevethetőségét bármilyen katonai akcióban, annak 
intenzitásától függetlenül. Stratégiai védelmi szerepében 
az E-3 megfelelő eszközöket nyújt a légi fenyegetések 
észleléséhez, azonosításához, nyomon követéséhez és el
fogásához.

Műszaki jellemzők

Az alap E-3 a Boeing 707-320B kereskedelmi sugárhaj
tású utasszállító repülőgép katonai változata. Ez a változat 
a ráépített nagy forgókupoláról ismerhető fel, amely a ra
darantennát a saját-idegen felismerő (IFF) és a vadászre- 
pülő-ellenőrző adattovábbító (TADIL-C) antennákat tartal
mazza.

Elektronikai rendszere megfigyelő radart, navigációs, 
kommunikációs, adatfeldolgozó, azonosító és megjelenítő 
berendezéseket foglal magában. Az információfeldolgozó 
hálózat szíve az IBM vezetési és ellenőrzési, párhuzamos 
feldolgozású számítógépének repülőgép-fedélzeti válto
zata.

Az Egyesült Államok és a NATO E-3 repülőgépeit négy 
TF-23, 9526 kg tolóerejú sugárhajtómű hajtja. A Szaúd- 
Arábia, Nagy-Britannia és Franciaország számára szállított 
E-3-asokat négy nagyobb teljesítményű CFM-56 hajtómű 
hajtja. Az új hajtóművek lehetővé teszik nagyobb magas
ság elérését, kiterjesztve ezáltal a radar megfigyelési hori
zontját.

Az amerikai és a NATO AWACS-gépek

Az első E-3, több mint 10 évig tartó kompetitiv berepülés, 
prototípus-tervezés és fejlesztés után, 1977 márciusában 
lépett az Egyesült Államok légierejének szolgálatába. A 34 
db amerikai AWACS utolsó darabját 1984 júniusában szál
lították le. A NATO-szállítások 1982 elején kezdődtek, és a 
tizennyolcadik, utolsó NATO (3)-mal 1985-ben fejeződtek 
be.

Az Egyesült Államok Légiereje által 1987 májusában a 
Boeingnek ítélt Integrációs Szerződés (ICON) alapján 
megkezdődött az E-3 többlépcsős tökéletesítési prog
ramja. Az ICON mind az amerikai, mind a NATO E-3 re
pülőgépeit elektronikus támogatóméréseken (ESM) ala
puló passzív megfigyelési képességgel látja el, és további 
bővítéseket eszközöl az amerikai E-3 flottán.

Az amerikai flottán elvégzett utóbbi javítások a követ
kezőket foglalják magukban:

-  az Egyesített Harcászati Információelosztó rendszer 
(JTDIS) kiváltása a TADIL-J (Harcászati Digitális Informá
ció Kapcsolat -  J) rendszerre;

-  számítógépkapacitás növelése, és
-  a GPS-rendszer használata az AWACS helyzetének 

megállapítására bárhol a világon.
Ezek a fejlesztések 1994-ben fejeződtek be. Ugyancsak 

1994-ben a Boeing szerződéseket kötött a NATO-val és az 
Egyesült Államok Légierejével, 16,8 millió és 127 millió dol
lár értékben, elektronikus támogató-mérő (EMS) készletek 
gyártására E-3 repülőgépeik számára. Az EMS-t, mint az 
E-3 számára eddig fejlesztett legjelentősebb korszerűsí-

1. ábra. USAF által használt E-3A változat

2. ábra: A NATO által üzemeltetett gépek egyike
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tést, a Boeing az Egyesült Államok Légiereje és a NATO 
közös finanszírozásával fejlesztette ki az ICON-szerződés 
keretei között.

Az ESM passzív lehallgató és észlelő rendszer, amely 
lehetővé teszi, hogy az AWACS észleljen, azonosítson és 
nyomon kövessen szárazföldi, légi és tengerészeti forrá
sokból származó elektronikus átvitelt. Az ESM-rendszer 
használatával az operátorok képesek a radar- és fegyver
rendszer-típusok meghatározására. 1995 októberében az 
első amerikai E-3 repülőgépet felszerelték az ESM-rend- 
szerrel. A fennmaradó amerikai repülőgépekbe az Egyesült 
Államok Légierejének állománya fogja beépíteni az EMS- 
készleteket a Tinker légierőbázison, Oklahomában, a terv
szerű karbantartás során.

1989 márciusában a Boeing felhatalmazást kapott a 
Have Quick A-NETS javított kommunikációs rendszer gyár
tására, amely biztonságos, zavarás ellen védett kapcsola
tot tesz lehetővé más AWACS-repülőgépekkel, baráti re
pülőgépekkel és földi állomásokkal olyan mértékben, ami 
ezt megelőzően nem volt elérhető. Az amerikai flotta átsze
relése 1994 végére fejeződött be.

Szintén 1989-ben a Boeing megkezdte az AWACS-radar 
(APY1.2) korszerűsítését, radarrendszer-tökéletesítési 
program (RSIP) néven, többoldalú nemzetközi együttmű
ködés keretében. A RSIP az impulzus Doppler-radar érzé
kenységének növelésével javítja az E-3 radarját, így a re
pülőgép kisebb lopakodó célok érzékelésére és nyomon 
követésére képes nagy távolságból. Javul a radarzavarás 
elleni védelme is (megnehezítve a rendszer zavarását), 
korszerűsítik a radar operátorkonzolját, meglévő számító
gépét kicserélik egy új, nagy megbízhatóságú, multipro
cesszoros számítógépre, és újraírják a szoftverét, hogy az 
a jövőben könnyebben karbantartható és bővíthető legyen.

A fejlesztés és a próbarepülések a NATO-nak a prog
ramhoz való csatlakozásával, 1994-ben befejeződtek. A 
korlátozott gyártást 1996 végén jóváhagyták, a teljes soro
zatgyártást 1997 végén engedélyezték. Nagy-Britannia 
1996-ban csatlakozott a programhoz.

Megkezdődött 18 készlet gyártása a NATO, nyolc Nagy- 
Britannia és hat az Egyesült Államok légiereje számára. A 
készletek szállítása 1998-ban kezdődött meg, és 2002-ig 
folytatódik majd. Az Egyesült Államok Légiereje az RSIP- 
készleteket a Tinker légierőbázison építi a tervszerű mű
helyszintű karbantartás során. A NATO-készletek beépí
tése 1997 végén kezdődött Daimler-Benz Aerospace-nél, 
Németországban, a Boeing-szerződés alapján. A 17 
NATO-repülőgép újjáépítése 1999-ben befejeződött. 1994 
októberében az Egyesült Államok Légierejének Légiharc 
Parancsnoksága (ACC) együttműködésében a Légierő 
Elektronikai Rendszerek Központjával (ESC), elindította az 
Extend Sentry programot az amerikai E-3 AWACS-flotta 
modernizálására és élettartamának növelésére a 2025. 
évig. Az Extend Sentry program olyan kérdéseket érint 
majd, mint az elavult alkatrészek, a megnövekedett karban-

4. ábra: A francia példány berepülése

tartási igény, a javítás miatti állásidő és a zsugorodó szállí
tói bázis.

1993-ban a NATO AWACS-modernizálási programja in
tenzívebbé vált. Az év folyamán a Boeing gyártási minő
ségű, korszerűsített számítógéprendszert szállított a 
NATO-nak a memóriakorszerűsítési program részeként. 
Ennek során a Boeing a meglévő IBM CC2 számítógépet 
a CC2E modellel váltotta fel. Az új rendszer fejlett techno
lógiákat használ fel a rendszer memóriájának közel 400 
százalékkal való emelésére.

1993-ban a NATO három nagyobb korszerűsítési 
szerződést is kötött a Boeinggel. Januárban a vállalat 
294,6 millió dolláros beszerzési és gyártási szerződést 
nyert el a NATO modernizációs programja Mod Block 1 fá
zisának részeként. A Mod Block 1 hardver beépítésére és 
vizsgálatára vonatkozó, 35,5 millió dolláros szerződést má
jusban kötötték meg.

A Mod Block 1 az alábbi három fontos, bevetési rend
szerhez kapcsolódó bővítést tartalmazza:

-  színes megjelenítők, amelyek javítják a bejövő helyzet
információk megjelenését és használhatóságát;

-  „Have Quick” rádiók, amelyek zavarás elleni védelmük
kel bővítik az URH kommunikációs képességeket; és

-  az Egyesített Harcászati Információelosztó Rendszer 
(JTIDS) egy Link 16 elnevezésű változata, amely növeli az 
összegyűjthető és más AWACS-repülőgépek, szövetséges 
repülőgépek és földi állomásik között szétosztható informá
ciómennyiséget.

1996 és 1997 során 17 NATO E-3 repülőgépet szereltek 
fel Mod Block 1 készlettel (ESM-mel együtt) és juttattak 
vissza a bevethető flottába.

1997 novemberében a Boeing elnyert egy megközelítő
leg 450 millió dolláros szerződést korszerűsített bevetési 
rendszer fejlesztésére és vizsgálataira a NATO E-3 flottája 
számára. A 2001-ig tartó tervezési, gyártási és fejlesztési 
(EMD) szerződés keretében a Boeing -  a részt vevő 
NATO-országok alvállalkozóinak támogatásával -  integ
rálja a nagyobb, rendszerhez kapcsolódó bővítéseket a 
számítógépek, a megjelenítők, a kommunikáció, a navigá
ció és a célazonosítás területén. A teljes flotta átszerelé
sére egy követő szerződés keretében kerül sor. A jelenlegi 
és a tervezett tökéletesítési programok a következő évszá
zadra is megőrzik az E-3, a világ legfejlettebb repülőgép
fedélzeti radarfelderítő rendszere státusát.

Szaúd-arábiai Béke Őrszem program

A Szaúd-Arábia számára indított Béke Őrszem (Peace 
Sentinel) program 1981-ben kezdődött. A program öt 
AWACS repülőgépet és hat E-3-ból származtatott (KE-3) 
légi üzemanyagfeltöltő repülőgépet tartalmaz tartalék alkat
részekkel, kiképzőkkel és támogató eszközökkel együtt. 
1984-ben a szaúdi kormány opcióval élt az üzemanyagfel-
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töltő-rendelés nyolc darabra történő emelésére.
Az első szaúdi E-3-asok szállítására 1986 júniusában 

került sor, a maradék E-3-asok és tankerrepülőgépek szál
lítása pedig 1987 szeptemberében fejeződött be. A repülő
gépek megépítésén túl a Boeing segíti az AWACS-gépek 
és a tankerek üzemeltetését és karbantartását is Szaúd- 
Arábiában. A Boeing három szaúdi vállalattal kötött alvál
lalkozói szerződéseket a támogató munka segítésére.

AWACS Nagy-Britannia és Franciaország számára

1986 márciusában a Nimrod repülőgép-fedélzeti távolfelde
rítő rendszert felváltó, helyettesítő eszközöket kereső 
Nagy-Britannia árajánlatot kért a Boeingtől. A Boeing a 
meglévő standard AWACS-konfigurációt ajánlotta olyan ja
vító megoldásokkal, mint a CFM-56 hajtóművek és más, a 
Királyi Légierő bizonyos előírásait teljesítő bővítések.

1986 szeptemberében a brit Védelmi Minisztérium az 
AEW-jelöltek körét hétről az E-3-ra és a Nimródra szűkí
tette, decemberben pedig bejelentette döntését legalább 
hat E-3 beszerzésére. A végleges szerződést 1987 febru
árjában írták alá. A versengő rendszerek értékelésében 
Nagy-Britanniához csatlakozott a Francia Köztársaság is, 
fenntartva az E-3 képességeivel szembeni, az 1970-es 
évek végétől meglévő érdeklődését.

1986 decemberében a Boeing megtette az E-3 beszer
zésére vonatkozó ajánlatát a francia Védelmi Minisztérium
nak. 1987 februárjában a francia kormány bejelentette igé
nyét legalább három, a Nagy-Britannia számára tervezett 
hasonló konfigurációjú E-3-ra.

Mindkét eladásra közvetlenül a Boeing és az egyes kor
mányok között került sor. A két ország bejelentette azt is, 
hogy közösen végzik AWACS-beszerzéseiket és megala
pították az Egyesített Angol-Francia Koordinációs Irodát.

1987 őszére mindkét ország élt a szerződéses opcióval 
egy-egy újabb E-3 repülőgépre, ezzel 11-re emelve az 
1991 tavaszától szállítandó, rendelés alatt álló AWACS-ek 
számát. Az első brit AWACS-et 1991 márciusában, az első 
francia AWACS-et 1991 májusában szállították. Franciaor
szág 1992 februárjában kapta meg utolsó E-3-asát, a brit 
szállításokat pedig 1992 májusára teljesítették.

A világ AWACS-flottájával való együttműködés képessé
gén felül Nagy-Britannia és Franciaország költségmegtaka
rítást is elért, mert ugyanabban az időszakban végezték 
beszerzéseiket.

A mindkét ország harcászati követelményeinek kielégí
tését célzó bővítések magukban foglaltak egy érzékelő 
rendszert, amely megnövelte az elfogadható kilengést re
pülés közbeni üzemanyag-feltöltéskor, egy digitális felvevő
berendezést a bevetési hangátvitel rögzítésére, valamint 
egy javított rádióberendezést.

Kiegészítésként Nagy-Britannia rendszere magában

5. ábra: A brit Shachleton és E-3B kötelékrepülése

foglalta az ESM-et, és a radart tengerészeti letapogató ké
pességgel (MSSC) is ellátták. Nagy-Britannia csatlakozott 
az Egyesült Államokhoz az RSIP megindításában is, radar
jaik korszerűsítésére.

A franciák az Egyesült Államok (Boeing) ESM-rendsze- 
rét fogadták el első jelentősebb E-3 korszerűsítési prog
ramjukként. A gyártási és beépítési programok tervezés 
alatt állnak.

Az AWACS bevetésben

A világszerte bevezetett E-3 rendszer szolgálatának 
több mint 20 évében irigylésre méltó rekordokat állított fel. 
Az Egyesült Államok és a NATO műveleteiben a repülőgép 
lényegesen felülmúlta a harckészültség standardját, 95 
százalékos rendelkezésre állást felmutatva. A vetélytárs 
rendszerekkel összehasonlítva az E-3 különösen alacsony 
egy repülésre jutó karbantartási munkaóraaránnyal bír.

Áz ÁWACS-flotta fontos, elrettentő tényező volt az ag
resszióval szemben és „szem az égben” az európai, távol
keleti és közel-keleti feszültségek és instabilitás időszaká
ban.

Az 1990-91. évi Perzsa-öbölben kibontakozott konfliktus 
során az Egyesült Államok Légierejének 11 AWACS re
pülőgépét telepítették Szaúd-Arábiába, amelyeket to
vábbi három repülőgép egészített ki törökországi légibázi
sokon, kettő készenlétben állt Angliában, egy készültség
ben volt az oklahomai Tinker légibázison és öt AWACS ke
rült alkalmazásra a Királyi Szaúdi Légierőnél.

Amikor megkezdődtek a szövetséges légicsapások Irak 
ellen, az AWACS szerepe a védelemről eltolódott egy sor 
feladatra, amelyek között volt megfigyelés, légicsapások 
irányítása, iraki repülőgépek lefogása, levegőben történő 
üzemanyag-feltöltések koordinálása, valamint felderítő és 
megfigyelő feladatokat ellátó nagy értékű repülőgépek vé
delme.

Az AWACS egyik legjelentősebb feladata a koalíciós re
pülőgépek százai által végrehajtott több ezer bevetés nyo
mon követése volt. Az AWACS-ek 845 bevetést teljesítet
tek, ami összesen 10 500 órát tett ki. Az AWACS-flotta 
120 000 koalíciós bevetést felügyelt -  naponta 2-3 ezret 
-  és hatékonyan közreműködött a háború alatt lelőtt 41 
iraki repülőgép szinte mindegyikének megsemmisítésé
ben.

A NATO E-3 repülőgépei jelentősen hozzájárultak az 
ENSZ képességéhez a Bosznia-Hercegovina feletti repü
lési tilalmi zóna felügyeletében és fenntartásában. 1992 jú
liusától 1995 szeptemberéig az E-3 repülőgépek, köztük 
Nagy-Britannia és Franciaország AWACS eszközeivel, kö
zel 5000 bevetést teljesítettek, több mint 39 000 órában az 
ENSZ célkitűzéseinek támogatására a térségben.
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Új platformkínálat

A B-707-es repülőgépsárkány gyártása 1991 májusában 
befejeződött. Az AWACS-bevetésekre leginkább alkalmas, 
kiváltó repülőgéptípus átfogó tanulmányozását követően a 
Boeing 1991 decemberében bejelentette, hogy módosított 
B-767-es kereskedelmi repülőgépet kínál a rendszer új 
platformjaként. Az 1992-ben elvégzett szélcsatorna-vizsgá
latok alátámasztották a számítások eredményeit az 
AWACS-forgókupola felszerelése utáni stabilitással, vezér
léssel és teljesítménnyel kapcsolatban.

A B-767-esnek van néhány előnye a B-707-essel szem
ben. A széles törzsű konfiguráció miatt a 767 50%-kal több 
alapterületet és közel kétszeres térfogatot kínál, mint a 707. 
A két főből álló repülési személyzet és a nagy megbízható
ságú ikerhajtóművek gazdasági előnyöket is kínálnak.

A világ 67 légitársaságánál több mint 670 db B-767 tí

pusú repülőgép áll szolgálatban, így széles támogatói, al
katrész- és kiszolgáló bázis áll rendelkezésre. A repülőgép 
gyártása nagy számban folytatódik.

Bár a Boeing új platformot kínál, az alapvető AWACS 
bevetési berendezések élvezni fogják a jelenleg üzemelő 
AWACS-repülőgép kipróbált repülési elektronikájának 
előnyeit. A B-767-esnek a B-707-eshez hasonló bevetési 
képességei lesznek, és interoperabilis lesz azzal.

A B-707 AWACS-et a vállalat Washington állambeli 
Everettben lévő telepén gyártják, a módosításokat Wichitá- 
ban, Kansas államban végzik. A bevetési berendezések 
beépítését, a festést és a vizsgálatokat Seattleben végzik.

A japán kormány négy B-767 AWACS-et rendelt 1993- 
ban és 1994-ben. Kettőt 1998-ban, további kettőt pedig 
1999-ben szállítottak le.

Az E-3 műszaki jellemzői (707-es platform)

A világ E-3 flottája

Egyesült Államok 33* Szaúd-Arábia 5
NATO
Nagy-Britannia

17**
7

Franciaország 4

* Egy E-3 lezuhant 1995. szeptember 22-én Alaszkában, ezzel 
eggyel csökkentve az Egyesült Államok flottáját.

**Egy NATO E-3 lezuhant egy megszakított felszállás után 
1996. július 14-én Görögországban.
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Elsődleges
funkció: Légi megfigyelés és vezetés, el

lenőrzés és kommunikáció.
Hajtómű: -  Négy CFM-56-2 csőlégcsavaros

hajtómű -  10 886 kg tolóerő (külföldi 
katonai célra értékesített repülőgépek); 
-  négy TF-33-PW -100A gázturbinás 
hajtómű -  9526 kg tolóerő (Egyesült 
Államok/NATO-repülőgépek).

Méretek: Repülőgépsárkány -  fesztáv 44,3 mé
ter; hossz 46,62 méter; radarantenna- 
burkolat magassága 12,5 méter 
Antennavédő burok -  átmérő 9,1 mé
ter; vastagsága 1,8 méter; a repülőgép
törzs fölött 3,35 méter.

Sebesség: Nagyobb mint 800 km/h
Szolgálati csúcsmagasság: Több mint 10 670 m
Repülési időtartam: Több mint 11 óra üzemanyag-újra- 

feltöltés nélkül.
Fegyverzet: Nincs.
Hatótávolság: Több mit 9250 kilométer/5000 tengeri

mérföld
Személyzet: E-3A 17 (négy fő repülőszemélyzet,

13 AWACS kezelő);
E-3B és C 21 (négy fő repülőszemély

zet, 17 AWACS kezelő).
Legnagyobb felszállási tömeg: 151 955 kg



Pályázati felhívás
A Haditechnika szerkesztősége pályázatot hirdet 
haditechnikai ismeretterjesztő cikkek megírására

A pályázat feltételei az alábbiak:

1. Csakis eredeti, nyomtatásban eddig meg nem jelent 
munkákkal lehet pályázni. A pályázat témakörei az 
alábbiak:
-  Egy-egy ország haderejének bemutatása, különös 
tekintettel az újonnan alakult államok haderőire.
-  Külföldi hadseregek korszerű fegyverzetének ismer
tetése.
-  Az MH haditechnikai eszközeinek, fegyvernemeinek, 
szakcsapatainak bemutatása.
-  A helyi háborúk története, fegyvereinek ismertetése 
1920-tól napjainkig.
-  Az első és második világháborúban alkalmazott 
fegyverzetek ismertetése.
-  A hadiipar történetének jelentősebb eseményei, 
fegyvergyárak története, fegyverszerkesztők életútja, 
különös tekintettel a magyar vonatkozásokra.
-  Régi magyar egyenruhák, hadilobogók, érmek, ki
tüntetések bemutatása.
-  Forgalomban lévő, vagy megépíthető haditechnikai 
modellek ismertetése, részletes fegyverzeti leírása, 
főleg modellkészítési szempontból.
-  A katonai űrtechnika és űrhadviselés eszközei.
2. A pályamunkákat 2000. október 1-jéig a Haditech
nika szerkesztőségéhez kell beküldeni. Postacím: 
1525 Budapest, Pf.: 26.
3. A Haditechnika nyílt terjesztésű, postai árusítású fo
lyóirat, ezért a pályázatra csak nyílt, nyilvántartási 
szám nélküli anyagokat fogadunk el. A nyílt közlés fel
tételeinek meg nem felelő cikkek a pályázaton nem 
vehetnek részt.
4. A beküldött pályamunkák terjedelme -  szövegrész
ben a papír -  ne haladja meg a 6-8 szabványoldalt. 
Egy szabványoldal 2-es sortávolsággal, normál betűs 
géppel írva 30 sort tartalmaz, soronként 60 leütéssel.

A rajzok, fényképek vagy táblázatok száma nincs kor
látozva, sőt kívánatos, hogy a pályaművek bőséges 
illusztrációs anyagot tartalmazzanak. Ezek terjedelme 
nem számít bele a szövegterjedelembe. Külföldi, nyílt 
forrás esetén elegendő a képanyag lelőhelyének pon
tos megjelölése. A pályaművet irodalomjegyzékkel kell 
kiegészíteni. Az illusztráció nélküli, vagy kevéssé il
lusztrált pályaművek az elbírálás során mindenféle
képpen hátrányba kerülnek.
5. Csakis jeligével megjelölt anyagok vehetnek részt a 
pályázaton. A pályázó nevét és címét a mellékelt -  
kívülről ugyancsak jeligével ellátott -  lezárt borítékban kell 
feltüntetni. Magán a pályamunkán a szerző neve semmi
lyen formában nem szerepelhet. Ha a munka a feltételek
nek nem felel meg, a pályázatban nem vehet részt, de a 
szerkesztőség közlésre beküldött cikknek tekinti. 
Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére és visszakül
désére külön kérés esetén van mód.
A jutalmazott vagy dicséretben részesült pályamunkák 
közlési jogát a szerkesztőség fenntartja magának. A 
közlés szándékáról, valamint az esetleg szükséges 
változtatásokról, kiegészítésekről a szerkesztőség a 
szerzőt értesíti. A pályadíjtól függetlenül a közlésért a 
szerzőt tiszteletdíj illeti meg. A folyóiratunkban közlés
re nem került cikkek közlési jogáról a pályázó szaba
don rendelkezik.

A pályamunkák elbírálása

A pályamunkákat a Haditechnika szerkesztő- 
bizottságának elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A 
jutalmak odaítéléséről a bizottság dönt. A felsorolt té
makörökben egy-egy 20 000 Ft-os és két-két 10 000 
Ft-os díj odaítélésére van lehetőség.
A díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas pá
lyamunkákat a szerkesztőség megvásárolja.

(Szerk.)

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

Chris Chant

GABO Kiadó új katonai kiadványai
Chris Chant: A második világháború repülőgépei

A könyv a második világháború során bevetett repülőgépekről kíván áttekintést nyújtani 
az érdeklődőknek, mintegy 300 különböző típusú katonai repülőgép bemutatásával. A 
mű alapfokú ismeretterjesztő kézikönyvnek tekinthető, mivel csak a repülőgépek méret-, 
tömeg, teljesítmény- és motoradatait tartalmazza. A szerző minden repülőgépet egy 
színes rajzzal, 12 sor adattal és 13 sornyi szöveggel ismertet. Az ábrák az Aerospace 
Publishing archívumából származnak, a szöveg a brit összefoglaló munkák kivonata. 
Sajnos nem derül ki a könyvből, hogy a szerző milyen jellemzők alapján választotta ki a 
repülőgépeket, illetve a kimaradt eszközök miért nem lettek beválasztva. A szerző 
időnként megengedi magának szubjektív, nem oda illő minősítő jelzők használatát, és 
egyes repülőgépeket minősít saját, szakmailag egyébként megalapozatlan felfogás 
szerint. Az alkotás számos apró hibát tartalmaz, melyek közül legszembetűnőbb, hogy 
a címlapra az Me 262-es csehszlovák jelű rajza került, és a 106. oldalon a D017E felirat 
alatt egy Do 217E típusú repülőgép rajza szerepel.

GABO Könyvkiadó, Budapest, 2000 Ára: 3500.- Ft

Megrendelhető: Talentum Kft., 1133 Budapest Gogol u. 17.
Tel: 239-9141, fax: 349-8346
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Albatroszok Kecskeméten

1. kép: L-39Z0 Albatrosz és 
MÍG-29UB kötelékrepülése

2. kép: A 134 oldalszámú Albatrosz 
a századjelvénnyel

Fotók: dr. Toperczer István

A 3. Felderítő és Kiképző 
repülőszázad (L-39 ZO 
Albatrosz) jelvénye,
Kecskemét 1999.

(Nem hivatalos)
A Szolnoki Flepülőtiszti Főiskola 

Jak-52-es kiképzőszázadának 
karjelzése (Rendszeresített)

A kecskeméti repülőezred 
üzemanyagszolgálat 
állományának karjelzése

1999 (Nem hivatalos)

A kecskeméti repülőtér karbantartó 
század karjelzése 
1999. (Nincs rendszeresítve)

A kecskeméti repülőezred Objektív 
Kontrol (kiértékelő csoport) 
karjelzése,
1999. (Nincs rendszeresítve)

Fotók: Kenyeres Dénes
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Harckocsi múzeum Parolában

A BT-42, Pz IV G, Stug 40 Ausf. G járművek az alsó 
sorban

A csarnok részlete, T-34/85, Bofors 40 mm-es gépágyú 
mint Landsverk Anti II, a BA-10 és BA-20M 
páncélautók

Г '!
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\ »

Lr . &  I
к 'JM bГ - * ГЭк J

A T-26 harckocsik a középső sorban Az ISzU-152 önjáró löveg és az első sorban álló 
jármüvek (I\Л. K.)
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A kiképzésre használt T-60 harckocsi a felső sorban

A Stug 40. Ausf. G rohamlöveg



A holland Királyi Légierő F-16-osai Kecskeméten

A 306. Sas harcászati és felderítő rep. szd. 
jelvénye

A múlt évben a holland Királyi Légierő F—16-os típusú va
dászrepülőgépei ismét Kecskemétre látogattak. A vitéz 
Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred több mint fél 
évtizede tart fenn a holland repülőkkel gyümölcsöző kap
csolatot. Először a 313. „Tigris” Repülőszázad, majd a 315. 
„Oroszlán” Repülőszázad, 1999. szeptember 23.-október
1. között a 306. „Sas” Harcászati és Felderítő Repülőszá
zad vendégeskedett közös repülések és gyakorlatok céljá
ból a „hírős” város katonai repülőterén. A holland Királyi 
Légierő kijelölt állománya -  160 fő, ebből 21 pilóta, a többi 
a repülést kiszolgáló és biztosító személy -  légi- és földi 
lépcsővel érkezett Kecskemétre. Az előkészítő csoport, tíz 
fő, már szeptember 22-én megérkezett, és megkezdte az 
előkészületeket a többiek fogadására (szállásintézés, va
gonfogadás, gépjárműbérlés volt a kiemelt feladatuk).

A repülést kiszolgáló speciális gépjárműveket, tűzoltó
gépkocsit, katonai mentőt, aggregátort, darus gépkocsit, 
szállító tehergépkocsikat, tartalék alkatrészeket, csere
készleteket, fontosabb fődarabokat külön vasúti szerel
vénnyel szállították Magyarországra. Az alkatrészeket és 
csomagokat hatalmas méretű konténerekben tárolták és 
szállították. A repülőgépek dokumentációit egységesített, 
szabvány alumíniumládákban tárolták. A szerelvény 23 va
gonból állt. A vagonokból a kirakodást a repülőtér iparvá
gányán bonyolították le. Az előkészítő csoport a repülés 
zavartalan kiszolgálásához egy magyar vállalattól személy- 
szállító gépkocsikat kölcsönzött, de kölcsönöztek étkezte
tés és kulturális tevékenység céljából egy darab 25x12 mé
ter nagyságú sátrat is.

A légilépcsőbe beosztott vadászgépek közül kilenc szep
tember 23-án délután egyesével landolt a magyar légibázi
son. A repülő-műszaki állományt, a biztosító és kiszolgáló 
személyzetet két Fokker F-60-as és egy C-130-as szállí
totta. Szeptember 24-én érkezett még egy F-16-os. A 
Kecskemétre telepített F-16-os vadászgépek oldalszámai:

Egykormányos: J-627, J-623, J-630, J—631, J-640, 
J-866, J-867.

Kétkormányos kiképzőgép: J—651, J-653, J-884.
A holland repülőszázadot -  mely a volkeli légibázisról ér

kezett -  Arie Kraak repülő ezredes, a 306. Harcászati és

A holland hajózok külön karjelzése

Felderítő Repülőszázad parancsnoka vezette. A gépekből 
kiszálló holland katonákat Téglás László repülő alezredes, 
a kecskeméti repülőegység parancsnokhelyettese fo
gadta.

A kölcsönös bemutatkozás és ismerkedés után azonnal 
megkezdődött a feladategyeztetés és az előttük álló közös 
gyakorlat lebonyolításának megbeszélése. Abban meg
egyeztek, hogy a hétvégét kivéve minden nap repülnek, 
amennyiben az időjárás megengedi. A hollandokat Kecs-

1. ábra: Munkában a magyar kiszolgáló személyzet a 
MiG-29 -en

2. ábra: Az R-73U gyakorló rakéták kiszállítása a gépekhez
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kémét városközpontjában különböző hotelekben szállásol
ták el. Az étkeztetés a szállodában, illetve a sátorban tör
tént. A kecskeméti repülők közül az 1. „Puma” Harcászati 
Repülőszázad kapta azt a feladatot, hogy a hollandokkal 
közös repüléseket tervezzen, szervezzen, illetve imitált légi 
harcot hajtson végre. A „pumásokat” Hegedűs Ernő repülő 
alezredes, századparancsnok készítette fel a közös fela
datra. Hegedűs alezredes elmondta, hogy a hollandok itt- 
tartózkodása során száztíz felszállást terveztek F-76-ossal 
és MiG-29-essel. A magyarok a hollandokkal szeptember 
27. és 30. között hajtották végre a közös repülési feladato
kat. Általában 9-15, illetve 10-16 óra közötti időben tervez
ték a repülési váltásokat, napi három hullámban.

A holland légierő vezérkara szeptember elején kérte, 
hogy kijelölt alegysége néhány F-16-ossal magyarországi 
tartózkodása alatt -  a szomszédos Szlovénia területe felett 
egy másik gyakorlaton is szerepelhessen. Végül is -  kissé 
megkésve -  a magyar országgyűlés szeptember 28-án 
megadta az engedélyt a hollandoknak az országhatár átre- 
pülésére Szlovénia felé. A hollandok négyes kötelékben re
pültek 29-én és 30-án a szlovéniai gyakorlatra. A magyar 
repülő-műszakiak a 09, 10,11 oldalszámú MiG-29Begy- 
kormányos harci és a 24 és 26 oldalszámú MiG-29 UB 
kétkormányos kiképző repülőgépeket készítették fel a kö
zös repülési feladatokra.

A hollandok látogatásuk során a magyar pilótákkal közö
sen karcolták az eget harci gépeikkel. Több variációban 
hajtották végre gyakorlórepüléseiket. A kétkormányos gé
pen vegyes személyzet foglalt helyet. Az F-16-os első ülé
sébe holland, a hátsóba magyar vadászpilóta ült, míg a 
MiG-29 UB első kabinjába magyar, mögé pedig holland pi
lóta szállt be, igaz a repülőgép-vezetők repülés közben is
merkedhettek egymás gépével. Ezenkívül a kecskemétiek

MiG-29B-ve\, a hollandok F-16-os egykormányossal 
gyakorolták légi harcban egymás imitált elfogását. NATO- 
tagságunk óta ez az első alkalom, hogy külföldi légierő ál
lományával közös gyakorlórepüléseket hajtson végre.

Az F-16-osok kecskeméti tartózkodása alatt igazi repü
lési nagyüzem volt a légibázison. A MiG-29-es és F-16-os 
vadászgépek mellett levegőbe emelkedtek L-39 ZO Albat
rosz típusú kiképzőgépek is. Hónapok óta nem volt ennyi 
gép a „hírős” város légterében, mint ekkor. A sajtó képvi
selőit sajnos csak szeptember 29-én és 30-án engedték be 
a légi támaszpontra. Ottjártunkkor a gépek egyesével, köz
vetlenül egymás után startoltak -  egy MiG-29-es után egy 
F-1&OS -  majd a légtérben találkozva vívtak egymás ellen 
imitált légi harcot. A repülőgépek leszállását követően a 
századparancsnokok értékelték a levegőben végrehajtott 
feladatokat. Szóvá tették a jelentett és észlelt hibákat.

Szeptember 29-én a közös repülést Droste repülő altá
bornagy, a holland Királyi Légierő vezérkari főnöke is meg
szemlélte. Ott-tartózkodása alatt beszállt a 26-os oldal
számú MiG-29 UB hátsó kabinjába Hegedűs alezredes 
mögé, akivel 45 percet töltött a levegőben. A holland vezér
kar főnöke elismerőleg nyilatkozott a látottakról és a 
MiG-29-es elfogó vadászrepülőgépről.

A közös repülések alkalmával az egyik leszállást követő
en beszélgettem Hegedűs Ernő alezredessel addigi repü
lési tapasztalatairól.

-  A „Puma” repülőszázad utoljára 1997-ben a holland Ki
rályi Légierő 315. „Oroszlán” Harcászati Repülőszázadát 
látta vendégül -  kezdte a beszélgetést Hegedűs alezredes. 
-  Sajnos a viszontlátogatás 1998-ban a jugoszláviai hely
zet miatt elmaradt. Most az a feladatunk, hogy közös repü
léseket hajtsunk végre -  természetesen a NATO-szabvány
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szerint -  kis magasságú útvonalon, majd közellégiharc- 
gyakorlást végzünk. A repüléseket természetesen magyar 
légtérben gyakoroljuk.

-  Hogy néz ki a napirendjük a repülések során?
-  Naponta három hullámban végzünk közös repülése

ket, az előzetesen kidolgozott és részletesen egyeztetett 
tervek alapján, majd értékeljük az elvégzett feladatokat.

-  Hallhatnánk valamit a légi harc eredményéről?
-  A MiG-29-es és az F-16-os vadászgépek egymás elleni, 

imitált légi harca döntetlenül végződött. Van, amiben ők voltak 
a jobbak, míg máskor a mieink kerekedtek felül. A MiG-29-es- 
nek nem kell szégyenkeznie az F-16-os típus előtt.

-  Alezredes úr, sok munkával jár a közös repülés össze
hangolása?

-  Rengeteg szervezési feladatot kellett megoldanunk a 
közvetlen felkészülés időszakában, de megérte, hiszen na
gyon sokat tanulhatunk egymástól a közös kiképzés alkal
mával. Mindig hasznos, ha más géptípusokkal és más 
nemzet katonáival gyakorolhatunk.

-  Volt-e valami baráti rendezvény a hollandokkal?
-  Esténként közös vacsorákat rendeztünk, de természe

tesen itt is a repülés volt a fő téma. Az ilyen baráti össze
jöveteleknek is nagy a jelentősége, mert angol nyelven fo
lyik a társalgás, így lehetőség van a nyelvgyakorlásra is. A 
hollandok szeptember 25-én és 26-án kétnapos autóbusz
kiránduláson voltak Budapesten, ahol a főváros történelmi 
és kulturális nevezetességeivel ismerkedhettek -  fejezte be 
a beszélgetést Hegedűs alezredes.

A repülések alatt nagyon elfoglalt volt a holland 306. 
Harcászati és Felderítő Repülőszázad parancsnoka, Arie 
Kraak repülő alezredes, de készségesen válaszolt a sajtó 
kérdéseire.

-  Biztos vagyok abban, hogy kiválóan együtt tudunk 
majd dolgozni a NATO-ban a magyarokkal. Most ezeken a 
gyakorlásokon minden remekül ment. A mi századunk 
évente egy-két alkalommal külföldön gyakorlatozik. De az 
gyakran előfordul, hogy egy-egy feladatra átruccanunk a 
szövetséges államokba, elsősorban Németországba.

-  Mi a véleménye a magyar pilótákról?
-  Itt-tartózkodásom alatt meggyőződtem arról, hogy a 

magyar vadászpilóták annak ellenére jól repülnek, hogy 
csak fele annyi időt töltenek a levegőben évente, mint mi. 
Az F -1& ossal mi 130-160 órát repülünk évente. A magyar 
pilóták rendkívül jól imitálják a légi harcot.

Kraak alezredes elmondta még: Fontos lenne, hogy a 
magyarok többet repülhessenek, majd hozzátette: Úgy ter
vezik, mostantól kezdve minden évben közösen gyakorol
nak majd egy-egy hetet Magyarországon, illetve Hollandi
ában. Szeretné, ha 2000-ben ők lennének a vendéglátók a 
volkeli légi támaszponton.

A közös repülés során meghibásodott egy F-16-os haj
tóműve, az átvizsgálás alkalmával a szerelők olajfolyást ál
lapítottak meg. Kérésükre a C-130-as végrehajtotta az 
utánszállítási. A szerelők az új javítóhangárban négy óra 
alatt végezték a hajtómű cseréjét. Egyébként a magyarok 
a hangár egyharmadát átadták a település idejére a hollan
doknak, akik itt-tartózkodásuk során elvégezték az egyik 
repülőgépükön a soron következő százórás időszakos 
vizsgát is. A gyakorlat során a magyarok MiG-29-essel 
egy felszállás alatt átlagban 45 percet, míg a hollandok az 
F-16-ossal egy-egy órát töltöttek a levegőben.

Megtudtam még a hollandoktól azt is, hogy a NATO-n 
belül nagyon elterjedt az úgynevezett kereszt kiszolgálási 
rendszer, ami abból áll, hogy a repülőgépek áttelepülése
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másik országba nem vonja szükségszerűen maga után a 
műszaki-kiszolgáló állomány és a technikai eszközök átte
lepítését is. Ez azonban csak ismételt feladatra történő elő
készítés esetén áll fenn. Ilyenkor feltöltik a repülőgépeket 
hajtó- és kenőanyaggal, gázokkal. Vizuálisan ellenőrzik a 
gépek állapotát. A NATO évente két ilyen jellegű tanfolya
mot szervez. Elképzelhető, hogy a közeljövőben a magyar 
repülő-műszaki állomány és a repülőmérnöki kar is részt 
vesz ilyen tanfolyamon.

A betervezett repüléseket, különböző okok miatt, nem 
tudták teljes egészében végrehajtani, a repülési terv több 
mint 70%-át teljesítették csupán. A hollandok már szep
tember 30-án megkezdték a szükséges előkészületeket a 
visszatelepülésre. Késő délután megérkeztek a Fokker tí
pusú szállítógépek és a C-130-as óriásgép is. Október 1- 
jén előkészítették a vadászgépeket a repülésre. Nyolc óra 
25 perckor feldübörögtek az F-16-os hajtóművei, s közülük 
hat gép elstartolt, a többi vadász 11 órakor emelkedett a le
vegőbe. A Fokkerek 14 óra 5 perckor, illetve 14 óra 25 
perckor indultak, míg a C-130-as 16 órakor emelkedett a 
levegőbe, fedélzetén a műszaki és biztosító állománnyal.

A repülések során és a gyakorlatok szüneteiben lehető
ség nyílt mindkét ország katonáinak arra, hogy megismer
jék egymás repülőgépeit, azok kiszolgálási és üzemeltetési 
rendszerét, de lehetőség nyílt arra is, hogy igazi katonaba-

13. ábra: A holland mentőkocsija a Mercedes 290-GD, az 
orvos századossal és felcserrel

rátságok szülessenek. Ez annál is könnyebb, mert mindkét 
nemzet fiai egy védelmi szövetségben teljesítenek katonai 
szolgálatot 1999. március közepe óta.

Fotókat a szerző készítette.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A háború végső szakaszában Magyarország délkeleti ha
táránál megjelentek a szovjet légi hadsereg repülőgépei. 
Az épülő védelmi vonalak gyengeségei aggodalommal töl
tötték el a magyar katonai vezetést. Az északkeleti Kárpá
toktól az albán határig húzódó védelmi vonal legkritikusabb 
szakasza a „Margit” vonal volt. A védelmi vonal mentén el
keseredett harcok folytak hónapokon keresztül mind a föl
dön, mind a levegőben.

A front középső szakaszán harcoló szovjet hadsereget a 
levegőben a 17. (parancsnoka: Szugyec marsall) légi had
sereg 1000 repülőgépe támogatta. A légi hadsereg állomá
nyába tartozott a 9. vegyes csatarepülő-hadtest, mely 
Zombor betonozott repülőteréről települt át az őcsényi és a 
tavaszi tábori repülőtérre. A hadtest 11-2 repülőgépekkel 
felszerelt 189. (parancsnoka: G. I. Belickij tábornok) csata- 
repülő-hadosztály 615. (parancsnoka: V. N. Kotov főhad
nagy), 639. (parancsnoka: Artyemev főhadnagy), 707. (pa
rancsnoka: E. I. Balasov főhadnagy), 672. és 989. csatare-
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pülő-ezredei nap mint nap, embert és technikát nem kí
mélő sorozatos bevetéseivel támadta a német-magyar 
szárazföldi védelmi és utánpótlási vonalakat.

A gépágyúval, PTAB-bombákkal támadó repülőgépekkel 
a magyar légierő többször is légi harcba keveredett. így 
történt december 14-én is, ekkor Kálmán István zászlós és 
Málnássi Ferenc főhadnagy Balatonkenese légterében lőtt 
le egy 11-2 repülőgépet. Az utóbbi évek kutatásai szerint 
ebben a körzetben Balatonkenese és Balatonfűzfő vasútál
lomás között kb. 1000 méteres part menti sávban egy 
PE-2, egy magyar ME-109-es, egy német vadászrepülő
gép, két amerikai bombázó, egy La-5-ös és egy //-2 típusú 
csatarepülőgép merült el a Balaton vizében. A „láncosbom- 
báktól” rettegő lakosság félelemben élte végig az alacsony-

2. ábra: Szerszámok és elsősegélynyújtó doboz a 
repülőgépből

3. ábra: A légcsavar kibukkan a vízből

4. ábra: Sajtótájékoztató a művelődési házban

támadásokat. „A repülőgépek Siófok felől jöttek, a víz felett 
fordultak, és Fűzfő felől lőtték, aprították a part menti úton 
menekülőket.” (1) A fűzfői magaslatra telepített légvédelmi 
ágyúk 1945 márciusában, a front áttörésének időszakában 
is dörögtek, de ezeknek az eredményeit már nem figyelhet
ték meg. (2)

Egy, az ezekben a harcokban megsérült 11-2 repülőgép 
Balatonkenese északi részén, 800 méterre a parttól a vízre 
kényszerleszállt, elmerült. A víz alatt rejtőző „raktárról” le
gendák születtek, de a pontos helyszínt csak a balatoni 
süllők ismerték. Ez év tavaszán a Balatoni Halászati Rt. 
munkavégzés közben roncsra akadt. A háló mentését 
végző Csíki Sándor és Jánossy Szabolcs hivatásos búvá
rok értesítették a roncsmentésben járatos szervezeteket. 
Az április 14-én végzett felderítő merülések folyamán pon
tosították a roncs helyzetét, állapotát és típusát. A repülő
gép azonosítását a kiemelt fülketető alapján lehetett pon
tosítani. Az utastérben talált két csúszó-szorító és egy
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orosz eredetű patent hevedercsat nyitott állapotban volt. 
Ekkor még feltételeztük, hogy a pilóta a roncsot elhagy
hatta. A nagy mennyiségű robbanóanyag miatt a részlete
sebb felderítésre 29-én került sor. Ekkor a Vízügyi Igazga
tóság hajójával a rendőrség tűzszerészszolgálata is kiha
józott. A részletesebb felderítésről kutatási jelentés készült. 
„A vízmélység 4-4,5 méter, a roncs legmagasabb pontjai a 
vízszinttől 3 és 3,6 méterre vannak. A tófenék kemény, 
30-80 cm iszapréteggel takarva. A roncs két nagyobb és 
több kisebb darabban található, a törzs a lövészülés mö
gött eltört” stb.). A kutatás kiterjedt a roncsban elhelyez
kedő üzemanyag és robbanóanyagok veszélyére is.

A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság a roncsemelés
hez technikai és szakmai állományt biztosított, egyben 
kérte, hogy a roncsmentést szinte azonnal kezdjük meg, és 
a fürdőszezon kezdete előtt fejeződjön is be. A lehetetlen
nek tűnő feladat megvalósítása érdekében felsorakoztak 
mindazok, akik a magyar repüléstörténet emlékeinek meg
mentését szívügyüknek tekintették, így:

-  a Hadtörténeti Intézet és Múzeum megbízólevele alap
ján szerveződött kutatóbúvár-csoport,

- a  Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Kiren
deltsége,

- a  Készenléti Rendőrség Tűzszerészszolgálata,
- a  Magyar Balatoni Hajózási Rt.,
-  a Magyar Veterán Repülők Szövetsége,
-  Balatonalmádi Önkormányzata,
-  a Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.,
- a  Bárczi Környezetvédelmi Kft.,
- a  PRANGL Hungária Rt.,
- a  Balatoni Halászati Rt.,
-  az ÉMI-TÜV Bayern Kft.,
-  az ITT Flygt Kft.,
- a  HIDRIT Kft.

Nélkülük a tiszteletre méltó kiemelési program nem lett 
volna megvalósítható.

A kiemelési munkaprogram és merülési terv szerint má
jus 12-én megkezdődött az iszap szivattyúzása a roncsról, 
a roncs aláhevederezése és a környezetvédelmi merülőfa
lak telepítése. Másnap kiemelték a repülőgép fából készült, 
alumíniumborítással ellátott részeit, a farokkereket, a vá
szonborítás nélküli kormánysíkokat és a sok elszóródott 
fémdarabot. A roncs további szivattyúzását követően újabb 
hevederek átfűzése történt meg. Május 20-án a roncs 
úszódaru segítségével elmozdult a tó fenekéről. Ekkor úgy 
látszott, hogy a lövész is elhagyhatta a süllyedő repülőgé-

7. ábra: A pilótakabin belseje

7. ábra: A roncs az uszály fedélzetén

8. ábra: 11-2 ismét a levegőben

9. ábra: A törzs töréspontja

pet. A hevederekkel az előző roncsemelések tapasztalatai 
alapján már nem a korrodált lemezeket kötötték át, hanem 
a hevedereket a szárny felső borításán található szerelő
nyíláson keresztül átfűzve, a csukott futómű szárához rög
zítették. Az elmozdított iszaptól elválasztott roncsból a tűz
szerészszolgálat búvárcsoportja a lőszereket még a víz 
alatt kiemelte. A fedélzeti lövész teljesen feltöltött tárát és 
a szárnyba helyezett 23 mm-es töltények befogadására 
használt hevedereket hatástalanításra elszállították.
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10. ábra: Az 11-2 kötélen

A roncs kiemelésére 26-án került sor. A látványra kí
váncsi tv, rádió és a nyomtatott sajtó több mint 100 sze
méllyel képviseltette a híranyagra vágyók népes táborát. A 
jól sikerült együttműködés eredményeként, a sajtótájékoz
tatót követően, a repülőgép kiszabadult a halak birodalmá
ból, és a zárt uszály fedélzetére került. A lelkes szurkolótá
bor és a sajtó képviselőinek távozása után megkezdődött 
a repülőgéproncs lemosása, átvizsgálása. A repülőgép 
motorjának bal oldali burkolatán jól látszott a légvédelem 
gépágyúlövedékének behatolási nyílása. A gépágyúlöve
dék nem robbant fel, de beékelte a motort, mely még las
san forgott a vízre szállás közben is. Az eredetileg feltéte
lezett leszállási irány jelentősen eltért a tófenéken való el
helyezkedéstől. A repülőgép 250 km/ó sebességgel bal 
szárnyára dőlve ért vizet. A bombázás előkészítéséhez tar
tozott egy fűtéskapcsoló, melyet 15 °C alatti hőmérséklet
nél kellett bekapcsolni, ez be volt kapcsolva. A repülőgép 
rétegelt lemez borítása jóformán mind elkorhadt. Szálszer
kezetét tekintve nyír- vagy nyárfa lehetett. A szürkészöld 
festés itt-ott még látszott. Ragasztása kazein vagy csont-

enyvvel történt, nem műanyag alapú ragasztóval. A fémle
mez burkolatok között akadt amerikai eredetű MEO-jelzés- 
sel ellátott is. Ez arra utal, hogy nemcsak kész repülőgé
pek, hanem alapanyagok is érkeztek a háborút viselő or
szágba. A repülőgépen előző javítások nem voltak látha
tók, ezért feltételezhetjük, hogy a lemez nem származha
tott egy más amerikai gépről mint javítási anyag. A roncs
ból előkerült egy jódampullákat, géppuska-ütőszeget tartal
mazó bakelit mentődoboz, kéziszerszerszámok és a pilóta 
oldalfegyvere.

A roncsot a Szolnoki Repülőmúzeumba szállították, ahol 
a további részletesebb tisztítás folyamán apró csontmarad
ványok kerültek elő. Ezek megcáfolták azt a feltevést, hogy 
a személyzetnek sikerült a gépet elhagyni. Az antennával 
felszerelt repülőgép legalább rajparancsnoki repülőgép le
hetett. Az összegyűjtött adatok szerint a feltételezett idő
szakban German Petrovics Odnecov hadnagy, pilóta tűnt 
el egy //-2 típusú repülőgéppel. Élt 22 évet, (3) Egy pilótá
nak most ért véget a háború.

A roncsemelésben részt vett személyek: Csiki Sándor, 
Jánossy Szabolcs, Egyed György, Bruckner János, Debre
ceni József, Takács István, Egyed Ákos, Egyed András, 
Erdős Béla búvárok, Punka György repüléstörténet-kutató, 
Szakonyi Vajk Balaton-kutató. A Balatoni Vízügyi Igazga
tóság dolgozói és a rendőrség tűzszerészszolgálatának 
munkatársai.

Tóth Ferenc

Jegyzetek

1. Lakossági tájékoztatás, Balatonkenese.
2. Ebben az időszakban itt volt védelmi állásban a 9/1, 

9/2, 9/4 SS-légvédelmi üteg. Mind a három rendelkezett 37 
mm-es gépágyúval.

3. Punka György adatközlése szerint a pilóta a Szovjet
unió Hőse, Lenin-rend, Vörös Csillag és Vörös Zászló ér
demrend kitüntetésekkel rendelkezett.

SCHWEBES ZuttiiKAFTWAGEN 18 TO 
and V ariants

I 'awo „ B jiiae“  (S d.K fz. 8 )
(gpl |j Г

í>r- Nicoiaus Hettler

Dr. Nicolaus Hettler:
Schwerer Zugkraftwagen 18. to, FAMO „Bulle” 

(Sd.Kfz.9.)
NUTS & BOLTS Vol.12.

A német székhelyű kiadó most egy viszonylag kevésbé harcias nehézvontatót vá
lasztott ki haditechnikai sorozatának témájául. A FAMO féllánctalpas nehézvontató 
történetét feldolgozó „füzet” terjedelme már 98 oldal! Ezen a csaknem 100 oldalon 
elhelyezett, több mint 200 fekete-fehér fotó között sok archív felvételt, valamint szá
mos részletképet találhatunk. A füzetsorozat jó hagyományaihoz híven a jármű csak
nem minden kis részletét lencsevégre kapták a szerzők. A tizenegy oldalon elhelye
zett 1:35-ös méretarányú pontos tervrajzok és a hat oldalt kitöltő festési vázlatok va
lószínűleg nagy segítségére lesznek azoknak a makettezőknek, akik a makettpiacon 
nemrég megjelent japán kit összerakására vállalkoznak. A fotók és tervrajzok nem 
csak az alap, de a 6 tonnás és 10 tonnás daruval szerelt, valamint a platóján 8,8 ern
es FlaK-ot hordozó változatokat is bemutatják. Ilyen részletes anyag alapján az ügye
sebb kezű makettezök már maguk is meg tudják építeni ezt, az egyszerűnek éppen 
nem nevezhető járművet.
A kiadvány továbbra is két nyelven -  angolul és németül -  közli a jármű történetét, 
valamint a képek aláírásait. Külön táblázatokban foglalták össze a vontató fonto
sabb technikai adatait. A technikatörténet ezen területe iránt érdeklődők 
egy tartalmas és alapos munkát vehetnek kezükbe, ha beszerzik a füzetet.
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Királytigrisek Magyarországon I. rész

Bevezető

Általánosságban megfigyelhető az a je
lenség, hogy a laikusok minden máso
dik világháborús német harckocsit „Tig- 
ris”-nek neveznek. Ez a téves névtársí
tás a háború utolsó éveiből, éppen ab
ból az időszakból származik, amikor az 
ellenség és a polgári lakosság kissé 
misztifikálva emlegette a küzdő felek 
legjobbnak kikiáltott fegyvereinek ne
vét. Hasonló okokból lettek a szovjet 
repülők típustól és a háború időszaká
tól függetlenül „Ráták”, az orosz harc
kocsik pedig „T-34”-esek. A történelmi 
hűség kedvéért nem árt tisztázni eze
ket a részleteket. Maga a Királytigris 
név nagy valószínűséggel a normandi
ai fronton harcoló amerikai és angol 
harckocsizóktól származik, akik így 
akarták megkülönböztetni az ott megje
lenő új Tigris II (Panzerkempfwagen 
VI.B, Sd.Kfz.182.) típust elődjétől, a 
Tigris I-tői.

A címszereplő harckocsi nemcsak a 
legfontosabbnak ítélt frontszakaszo
kon jelent meg, hanem a másodrendű
ként kezelt magyarországi harctereken 
is nagy számban alkalmazták. A típus 
kategóriáját tekintve nehézharckocsi 
volt, amely fogalmat időközben a hadi- 
technika túlhaladta.

A második világháború német szá
razföldi technikájának egyik csúcsát je
lentő típusról azonban mégis érdemes 
bővebben szólni, mert hozzájárulhat a 
hazánk területén vívott harcok tisztább 
és pontosabb megértéséhez. A Király- 
tigrissel felszerelt alakulatok itteni har
cainak bemutatása során felvillannak 
az 1944^f5-ben hazánk területén folyó 
hadműveletek fontosabb momentumai.

A típussal felszerelt osztályok 
felépítése és alkalmazásuk 
sajátosságai

A Királytigrise két általában osztályokba 
szervezték. Ez a kötelék körülbelül egy 
zászlóaljnak felel meg. Egy osztály a 
törzsből és törzsszázadból (176 fő), 
egy ellátószázadból (248 fő), egy mű
hely- (javító-) századból (202 fő) és há
rom harckocsiszázadból (113 fő) állt. 
Ez összesen 965 fő katonát jelentett, 
amihez még hozzá kell számolni 5 fő 
hivatalnokot és 31 fő segéderőt, 
amellyel a teljes létszám 1001 főt tett 
ki, az 1944-es „kell” adatok szerint.

Az 1944-es adatok szerint a

törzsszázadhoz három harckocsi tarto
zott. Ezek toronyszámai 001-003 vol
tak, esetenként l- lll jelzést is kaphat
tak. A 001 (I) -  az osztályparancsnok, a 
002 (II) -  a segédtiszt (a parancsnok 
tartalék harckocsija), míg a 003 (III) -  a 
parancsőrtiszt (hadműveleti tiszt) 
járművét jelentette.

A törzset a következő alegységek al
kották: törzsszakasz, híradószakasz, 
terepkutató és összekötő szakasz, fel
derítőszakasz, légvédelmi szakasz, 
műszaki (utász-) szakasz, egészség- 
ügyi szakasz.

Az osztályok műhelyszázadát 
(Werkstattkompanie) két lánctalapas 
szakasz (lánctalpas járműjavító -  Ket- 
tenzug), egy kerekes szakasz (kerekes 
járműjavító -  Räderzug) és egy vonta
tószakasz (Bergezug) alkotta.

A századok törzsébe két harckocsit 
osztottak be, amelynek toronyszámai
ban az első számjegy a század számát 
jelölte, majd 00 (parancsnoki), illetve 01 
(segédtiszti -  parancsnokhelyettesi) 
következett. Egy század három négy
kocsis szakaszból tevődött össze.

Minden századnak volt egy ún. „ke
rekes lépcső”-je (Räderstaffel), amely a 
századtörzset, a kiszolgáló és javító
alegységeket, valamint az egészsé
gügyi erőket foglalta magában. Ezek a 
következők voltak: századparancsnoki 
raj (Kompanietrupp), egészségügyi 
szolgálat (Sanitätsdienst), karbantartó 
raj (Instandsetzungsgruppe), két
lépcsős harcanyagutánpótló (ellátó-)

oszlop (Gefechtstoß) és egy szállító- 
(málha) oszlop (Gepäcktroß).

A századon belüli toronyszámok a 
következőképpen alakultak: az első 
számjegy a századot, a második a sza
kaszt, a harmadik a jármű szakaszon 
belüli sorszámát jelölte. A toronyszá
mok méretei, színei, elhelyezésük álta
lában jellemzőek voltak az egyes osz
tályokra. Az is előfordult, hogy száza
donként változtak ezek a számok. Ter
mészetesen az előírásoktól mindig vol
tak eltérések és időközönként meg is 
változtathatták azokat. (Ezek pontos is
merete segíthet egy-egy ismeretlen 
fotó készítése helyének és időpontjá
nak azonosításában!) Az egyes osztá
lyok osztályjelvényekkel is rendelkez
tek, de ezeket nem mindig festették fel 
a harckocsikra. Az osztályok eseten
ként 1-2 tartalék (állományfelesleg) 
harckocsit is kaphattak. A rendszeresí
tett harckocsik száma 45 darab volt.

1945-ben némileg csökkentették a 
nehézpáncélos-osztályok állományát 
és technikáját. Csaknem teljesen meg
szüntették a páncélosszázadok kere
kes lépcsőit, és a századokhoz beosz
tott harckocsik számát 10-re csökken
tették. Ezt a lépést valószínűleg az em
ber és eszközök hiánya indokolta, ami 
szintén jelezte, hogy a Német Biroda
lom erőtartalékai a végükhöz közeled
tek.

A Királytigris-egységek a szervezet
szerű nyolc légvédelmi harckocsi mel
lett gyakran kaptak további légvédelmi

LÉTSZÁM (fő) JÁRMÜVEK (db)
Tiszt 29 Pz. VI В 42
Hivatalnok 5 Pz. VI В pk-i 3
Altiszt 267 FlakPz Wirbelwind 4
Legénység 669 FlakPz Möbelwagen 4
Segéderő (Hiwi) 31 Sd.Kfz.7/1 .öj.lé.gá. 3
Összesen: 1001 Sd.Kfz.251 11

Bergenpanther 5
181 vontató 7
1 t vontató 14
Kettenkrad let mtkp 6
Motorkerékpár 38
Terepjáró gépkocsi 84
Civil gépkocsi 1
Maultier flctp.tgk. 6
Sebesültszállító qk. 3
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PARANCSNOK

OSZTÁLYTÖRZS ÉS 
TÖRZSSZÁZAD 
3 db Tiger В 

176 fő

TÖRZSSZAKASZ

h ír a d ó s z a k a s z

FELDERiTÖSZAKASZ

TERE PKUTATÓSZAKASZ

UTÁSZSZAKASZ

LÉGVÉDELMI SZAKASZ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKASZ

PÁNCÉLOSSZÁZAD X 3 I 
14 db Tiger В 

113 fő
ELLÁTÓSZÁZAD í  

248 fő ?

KEREKES LÉPCSŐ | har c ilépc s ö
43 fő  ; 70 fő

SZÁZADPARANCSNOKI
RÉSZLEG 1

KARBANTARTÓ RAJ f

I. ELLÁTÓOSZLOP i

II. ELLÁTÓOSZLOP 1

MÁLHAOSZLOP %

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT |
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-  1 LÁNCTALPAS SZAKASZ I,

2. LÁNCTALPAS SZAKASZ j
3. KEREKES SZAKASZ

VONTATÖSZAKASZ

erősítést is. Ezek a Pz.IV. harckocsik 
alvázára telepített különböző gépágyúk 
lehettek. 37 mm-es Flak 43 légvédelmi 
gépágyúval felszerelt -  Möbelwagen 
vagy O stw ind- illetve 20 mm-es négy
csövű Flakvierling 38 légvédelmi gép
ágyúval felszerelt Wirbelwind típusokat 
használtak erre a célra. A megerősíté
sül kapott eszközök között féllánctalpas 
alvázra szerelt Flakvierlingek 
(Sd.Kfz.7/1) is lehettek.’

A németek harceljárásaikban és 
szervezeti változtatásaikban törekedtek 
a manőverező jelleg és az önálló alkal
mazás lehetőségének megőrzésére a 
stratégiai kezdeményezés elvesztése 
után is. A páncélosfegyvernem legje
lentősebb képviselői a védelemben is 
támadólag kívánták alkalmazni a pán
célosokat, ami sorozatos ellenlökések
ben realizálódott. A harckocsik mozgé
konyságát védelemben is maximálisan 
ki akarták használni. Mindez gyakori 
harckocsi-találkozóharcok kialakulásá
hoz vezetett. Ezek az alapelvek nagy 
hatást gyakoroltak a háború utáni mo
dern katonai gondolkodás fejlődésére.

A háború utolsó éveiben főként ellen
lökések és ellencsapások során meg
valósuló, támadó harctevékenységi 
fajta során a szovjet védelem peremvo
nala előtt létrehozott biztosítási övét ve
gyes páncélos- és gyalogoskötelékek
kel igyekeztek leküzdeni. A főerők 
harcba vetésére a védelem gyenge 
pontjainak kitapogatása után kerülhe
tett sor. Ezekben a kötelékekben 10-15

nehézharckocsit {Tiger I., vagy később 
Tiger II. Königstigei) is alkalmazhattak, 
amelyek erős páncélzatuk révén kiváló
an megfeleltek a harcfelderítés követel
ményeinek, de mindenképpen igényel
ték a gyalogsági biztosítást. A nehéz
harckocsik kis száma nem mindig tette 
lehetővé ilyen jellegű bevetésüket, 
ezért gyakran közepes harckocsikkal 
(főként Panzerkapwagen V Panther) 
kellett őket ebben a szerepkörben he
lyettesíteni.2

A 7/gris-osztályokat általában had
testközvetlen alárendeltségben a leg
veszélyesebb irányokban önállóan 
vagy valamelyik hadosztály, illetve 
harccsoport alárendeltségében alkal
mazták.3 A magyarországi, túlnyomó- 
részt védelmi jellegű hadműveletek 
során sokszor kellett „tűzoltó” feladato
kat ellátniuk. Az ilyen ellenlökéseket 
olyan céllal hajtották végre, hogy bizto
sítsák más kötelékek szervezett vissza
vonulását és az ellenségtől történő el
szakadását. Ilyen esetekben, az ellen
lökések megindításának hagyományos 
értelemben vett feltételeinek hiányá
ban, a támadó ellenség ellen is táma
dásba indultak. A típus páncélvédett
sége és tűzereje képessé tette őket 
ilyen feladat megoldására is.4

A mai magyar felfogásról lényegesen 
eltérő esetekben is végrehajtott ellenlö
kések során gyakran alakultak ki tisz
tán harckocsi-találkozó harcok, ame
lyekben megfelelő távolság esetén job
ban érvényesülhetett a német harcko

csik nagyobb tűzgyorsasága és a né
met katonai vezetésfelfogásra épülő 
feladatorientált harcászat. A tisztán 
harckocsicsaták kialakulása részben 
azzal magyarázható, hogy a szovjet 
gyalogság alacsony gépesítettsége mi
att általában nem tudott lépést tartani a 
német mélységbe betört saját harcko
csijaival, míg a németek részéről a há
ború vége felé már katasztrofális volt a 
gyalogság hiánya. Ez azt eredmé
nyezte, hogy mindkét fél harckocsijai 
gyakran gyalogsági támadás nélkül 
kerültek szembe egymással.

A német nehézharckocsik feladatai
kat gyakran szakasz- (általában 4 harc
kocsi) és század- (általában 14 harc
kocsi) kötelékben oldották meg. Félsza
kaszt (két harckocsi) vagy egyes harc
kocsit főként biztosítási feladatokban 
használtak. A szakasz támadó harc
rendje az ék volt: a két középső harc
kocsi a két szélső előtt haladt 100 m-es 
távolságig. A harckocsik közötti térköz 
is 100 m volt. Az előremozgást a tűz és 
mozgás összhangjával igyekeztek 
megvalósítani, azaz egymást fedezve 
rövid megállásokból tüzelve törtek 
előre. A „puha” célokat 800 m-ig hatá
sos géppuskáikkal {MG 34, MG 42) 
menetből is képesek voltak leküzdeni.5

A nehézpáncélos-osztályok századai 
a következő alakzatokat alkalmazták: 
többes oszlop (Kolonne), egyes oszlop 
(Reihe) kettős oszlop (Doppelreihe), ék 
(Keil), háromszög vagy széles ék (Bre
itkeil). A többes oszlopalakzatot gyüle-
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Német 1945 M nehézpáncélos-osztály

PARANCSNOK I
OSZTÁLYTÖRZS ÉS TÖRZSSZÁZAD |  

1 db Tiger В 
9/37/130/176

PÁNCÉLOSSZÁZAD X 3 ; 
10 db Tiger В - 

4/46/38/88 г

ELLÁTólsZÁZAD
5/55/468/248

MŰHELYSZÁZAD
4/37/162/202

SZÁZADPARANCSNOKI OSZTAG | PÁNCÉLOSSZAKASZ X 3
1 db Tiger В 3 db Tiger В

kezés és terepen történő menetek so
rán alkalmazták, az oszlopot utakon 
végrehajtott menetekre, a kettős oszlo
pot találkozómenet végrehajtására, 
mintegy harc előtti alakzatként. A töb
bes oszlop és a kettős oszlop alkalma
zásakor az egyes oszlopok között 150 
m térközt tartottak. Ezekben az esetek
ben a járművek mintegy 25 m-re követ
ték egymást menet közben. Megállás 
során a távköz 10 m-ig csökkenhetett. 
Az ék szoros harcalakzat, míg a széles 
ék (nálunk: háromszög!) lazább harc
alakzatot jelentett. Az éknél egy sza
kasz a másik kettő előtt középen ha
ladt, míg a széles éknél a két szélső 
szakasz haladt a középső hátsó előtt. 
Szabad szárny esetén a hátul haladó 
harmadik szakasz annak irányába is 
zárkózhatott, készen a gyors manő
verre.

A század-harcalakzatok során a sza
kaszok harckocsijai közötti tér- és táv
köz megegyezett a szakasz önálló 
harcalakzatainál említett értékekkel. 
Ez azt jelentette, hogy egy század 
harcalakzatai 700 m szélességűek és 
400 m mélységűek voltak. A két kimon
dottan támadó harcalakzat közül általá
ban a „széles éket” alkalmazták a tisz
tázott erejű ellenséggel szemben, mert 
az nagyobb első tűzcsapást jelentett 
(egyszerre nyolc harckocsi tudott tü
zelni, míg az éknél csak négy!). 
Amennyiben a felderítési adatok bi
zonytalanok voltak, a helyzet változá
sának megfelelő gyors manőverek ér

dekében az „ék” alakzatot használták. 
A harcalakzatok képzeletbeli három
szögeinek közepén haladt a századpa
rancsnoki és a tartalék harckocsi.

Ezeket az alakzatokat használták 
alapvetően a más típussal felszerelt 
páncélosszázadok is, azzal a különb
séggel, hogy a századok harckocsijai
nak száma eltérő lehetett. A páncélos
osztályok harcalakzatai ideális esetben 
hasonlóan alakultak, azzal az eltérés
sel, hogy a szakaszok helyén századok 
haladtak, míg a századparancsnoki 
harckocsi helyén az osztályparancsnoki 
páncélos mozgott előre.6

Az itt leírt sajátosságok általános jel
legűek, amelyek a gyakorlatban, a 
helyzet függvényében módosulhattak! 
A konkrét harctevékenységek ismerte
tése előtt célszerűnek tartottam ezeket 
röviden tisztázni.

A következő fejezetekben leírt 
harccselekmények leírásánál már csak 
a hely szűkössége miatt sem töreked
hettem teljességre. Igyekeztem az 
egyes osztályok magyarországi törté
netének legmarkánsabb eseményeit 
kiragadni.

Munkám során különösen nagy se
gítségemre volt Jörn-Jens Dzingel, dr. 
Lengyel Ferenc alezredes, Frank 
Schultz és Számvéber Norbert urak, 
akik munkáikat, szakirodalmukat és 
szaktudásukat önzetlenül bocsátották 
rendelkezésemre. Pótolhatatlan segít
ségüket ezúton is szeretném megkö
szönni.

Jegyzet
' Schneider, Wolfgang: Der „Königs

tiger” 1. (továbbiakban: Schneider). 
Podzun Pallas Verlag GmbH, Fried
berg, 1988, 27. p.

2 Macdonald John: A II. világháború 
nagy csatái, 1995, 105. о.

3 A Magyarországon harcolt Tigris
osztályok csak a nevükben voltak Tigri
sekkel felszerelve, mert valójában már 
átfegyverzésre kerültek Királytigrisek
kel. A nevük azokat az időket idézte, 
amikor létrehozásukkor még valóban 
Tiger I harckocsikkal voltak felsze
relve. Nevüket és jelvényüket még ak
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4 A még érvényben lévő szabályzata
ink szerint az ellenlökést és ellencsa
pást akkor lehet végrehajtani, ha az el
lenség jelentős veszteségeket szenve
dett, támadása elakadt vagy jelentősen 
lelassult, vezetési rendszerét sikerült 
megbontani, közeli tartalékai megbíz
hatóan lefogásra kerültek, kellő mozgé
kony erő áll rendelkezésre és biztpsított 
a helyi erőfölény és a légi fölény, Ált/61, 
A Magyar Honvédség szárazföldi had
erőnemének Harcszabályzata (további
akban: Harcszabályzat) I. rész, Honvé
delmi Minisztérium 1993, 144. o.

5 Számvéber Norbert: A német 503. 
nehézpáncélos-osztály magyarországi 
harcai. ELTE diplomamunka 1998 (má
solata a szerző birtokában) 11. o. (to
vábbiakban: Számvéber) 12. o.
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Az S. M. S. BUDAPEST osztrák-magyar partvédő hadihajó IV. rész
Erwin F. Sieche

Jó tudni, hogy Siegfried Popper oszt
rák haditengerészeti mérnök Nagy-Bri- 
tanniában volt 1884/85-ben, hogy felü
gyelje az osztrák-magyar Panther és 
Leopard torpedó cirkálók építését. Eb
ből az alkalomból bemutatta William 
White-nak -  a W. G. Armstrong hadi
tengerészeti főmérnökének -  annak 
megdönthetetlen bizonyítékát, hogy 
White elszámolta a Panther-terv súlyle
bontását. Maximális terhelésnél a cir
káló 1,5 m-rel több farmerüléssel küz
dött volna, mint orrmerüléssel. Az első 
tagadások után White elfogadta az ér
velést és az elfogadhatatlan kiegyenlí
tési különbséget a súlykomponensek 
áthelyezésével megfelezték.38 Talán ez 
volt a kezdete a két ember kölcsönös 
szakmai megbecsülésének. Popper a 
brit „haditengerészeti mérnökök intéze
tének” tagja lett és feltételezhetjük, 
hogy kapcsolatai révén alapos szakmai 
betekintéshez, információhoz és isme
rethez jutott a hadihajó-tervezés elkö
vetkező trendjeiről.

Az 1. számú ábra a teltségi fok-vízki- 
szorítás arányt mutatja. Összehasonlít
hatjuk a hajó vízvonali méretei és me
rülése által definiált hasábtérfogatát a 
víz alatti hajótest térfogatával. Ennek a 
hasábnak a hajótest által kitöltött töre
déke a „teltségi fok”. Látjuk, hogy a 
Siegfried, Harald Haarfagre, Monarch 
triónak figyelemre méltóan karcsú hajó
teste volt, míg a francia partvédők és a 
holland Evertsen terjedelmesebb, a 
brit csatahajó pedig igazán terjedelmes 
volt.

A 2. számú ábra a kiszorítás-kezelő
személyzet arányt mutatja. Látjuk, hogy 
a Monarchnak nagyon zsúfoltnak kel
lett lennie, hiszen személyzete 20%-kal 
nagyobb volt, mint a francia megfele
lőké, amelyek 20%-kal nagyobbak vol
tak!

A 3. számú ábra a kiszorítás-hajtó
erő arányt mutatja. Figyelemre méltó a 
Harald Haarfagre, Evertsen, Siegfried 
gyenge hajtóerejű triója, míg mind a 
Jemmapes, mind a Monarch méreté
nek megfelelő hajtóerővel rendelkezett.

A 4. számú ábra mutatja a sebes
ség-hajtóerő arányt és jól kiegészíti a
3. számú ábrát. A Monarch az egyér
telmű győztes, amely alacsony teltségi

foka révén a legmagasabb sebességet 
éri el; a francia hajók, nagy teltségi fo
kukkal, egy csomóval lassabbak voltak.

A grafikoncsalád, amit szerettem 
volna bemutatni, egy olyan harcászati 
adatokat megfeleltető grafikon, mint az

oldalsortűz súlya és egy oldalsortűz 
összegzett kinetikus (pl. becsapódási) 
energiája, de sajnos a vonatkozó pon
tos adatok nem lelhetők fel. Minden se
gítséget, amit az olvasó adni tud, kö
szönettel fogadok.39

A partvédők és a H.M.S. Royal Sovereign teltségi foka

Maximális kiszorítás

SG = Siegfried 
RS = Royal Sovereign 
JM = Jemmapes 
BV = Bouvines 
EV = Evertsen 
MO = Monarch 
HH = Harald Haarfagre 
ME = Mean

1. ábra
2. ábra

A partvédők és a H.M.S. Royal Sovereign 
kiszorítás - (kezelőszemélyzet)hatékonysága
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375 fő 
350 fő 
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SG = Siegfried 
RS = Royal Sovereign 
JM = Jemmapes 
BV -  Bouvines 
EV = Evertsen 
MO = Monarch 
HH = Harald Haarfagre 
ME = Mean
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A parvédők és az H.M.S. Royal Sovereign műszaki jellemzői

Név S ie g f r ie d R o yal

S o v e r e ig n

J e m m a p e s bOUVINES t  VERTSEN MONARCH HARALD
H a a r f a g r e

Ország Németország Nagy-Britannia Franciaország Franciaország Hollandia Ausztria-
Magyarország

Norvégia

Hajógerinc
lefektetése

1888. tavasz 1889.9.30. 1890 1890.9. ~ 1893.2.16. -

Vízrebocsátva 1889.8.10. 1891.2.26. 1892.4. 1892.3. 1894. 1896.7.24. 1897.1.
Üzembe helyezve 1891.4.16. 1892.5. 1894. 1894.12. - 1898.5.12. -

Konstrukciós
vízkiszorítás

3500 t 14 150 tsvl 6476 t 6681 t 3464 t 5542,52 ts 3858 t

Maximális
vízkiszorítás

3741 t 15 580 ts “ - “ 5785,72 ts -

Hosszúság 
csúcstól csúcsig

76,4 m vízvonal 115,82m 86,5 m 86,5 m 86,2 m 93,3 m 92,66 m

Teljes hossz 97,00 m 125,00 m - - - 99,22 m -

Legnagyobb
szélesség

14,9 m 22,86 m 17,47 m 17,78 m 14,33 m 17 m 14,78 m

Merülési
magasság

5,51,01 8,38 m 7,06 m 7,14 m 5,23 m 6,39 m 5,38 m

Gépezet 8Thengeres
gőzkazán

8 !one-endersvl' 16 kazán 16 hengeres 
gőzkazán

- 16 hengeres 
gőzkazán

-

2 VTE 2 VTE 2 VTE 2 VTE - 2 VTE -

Teljesítmény 5000 IHPV|11 11 000 IHP 9000 IHP 8500 IHP 4700 IHP 9180 IHP 4500 IHP
Sebesség 14,9 csomó 16,5 csomó 16,7 csomó 16,5 csomó 16 csomó 17,8 csomó 16,9 csomó
Személyzet 276 670-től 700-ig 313 343 263 423 245
Fegyverzet 3 x 24 cm 35 kai. 4 x 34,4 cm .. kai. 2 x 34 cm 42 kai. 2 x 30,5 cm 

45 kai.
3x21  cm 35 kai. 4 x 24 cm 40 kai. 2 x 21 cm 44 kai.

6 x 8,8 cm 30 kai., 
gyorstüzelő

10 x 15,2 cm 
.. kai.

4 x 10 cm 45 kai. 8 x 10 cm 50 kai. 2 x 15 cm 35 kai. 6 x 15 cm 40 kai. 6 x 12 cm 44 kai.

6 x 37 mm, 
gyorstüzelő

16 x 5,7 cm .. kai., 
gyorstüzelő

12 x 47 mm 
.. kai., gyorstüzelő

4 x 47 mm .. kai., 
gyorstüzelő

10 x 25 mm
többcsövű
géppuska

4 x 47 mm .. kai., 
gyorstüzelő

10 x 25 mm
többcsövű
géppuska

6 x 7,6 cm .. kai. 

8 x 25 mm

10 x 47 mm 
44 kai., 
gyorstüzelő 
4 x 47 mm 
33 kai., 
gyorstüzelő

6 x 7,6 cm .. kai., 
gyorstüzelő

6 x 25 mm

4 torpedóvető cső 7 torpedóvető cső 2 torpedóvető cső 2 torpedóvető cső 3 torpedóvető cső 2 torpedóvető cső 2 torpedóvető cső
35 cm 45,7 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm



A Budapest partvédő hajó műszaki adatai

Típus: partvédő
Testvérhajók: Monarch, Wien
Hajóműhely: Polai Haditengerészeti 

Arzenál (Seearsenal)
Gerinclefektetés: 1893. február 16.
Vízre bocsátás: 1896. április 27.
Üzembe helyezés: 1898. május 12.
Vízkiszorítás: 5636 (metrikus) t konstrukciós = 5547,52 (long) ts* 

58781 maximális = 5785,72 ts 
5993,0 m3

Hossz: 93,3 m a függélyek között 
97,69 m vízvonali; 99,22 m teljes

Szélesség: 17 m (legnagyobb)
Mélyjárat: 6,39 konstrukciós 

6,66 m teljesen felszerelve
Bemerülés: 1 cm további 12,21 járulékos 

kiszorítást eredményez
Gépezet: a Maudsley Sons, Field Ltd., London által épített kazánok 

16 Belleville-kazán 24 tűztérrel; 17,5 atm. nyomás; 
STT-építésű hajtómű: 2 függőleges, 3 hengeres 
háromszoros kompressziójú gőzgép 
2 háromszárnyas hajócsavar, a 4420 mm

Gépteljesítmény: 8500 IHP^névleges, 9180 IHP; max. (próbameneten)
Sebesség: 17,5 csomó konstrukciós
Szénfelvevő képesség: 4 5 7 1 szén, vagy 444,71 brikett 603,35 m3 térfogatban
Páncélzat: öv felső sor 270 mm,

alatta 220 mm; mellső felépítmény felső sor; 120 mm, alatta 100 mm
keresztirányú páncél; vízzáró fal 200 mm
fedélzet a keresztirányú páncél
vízzáró falig 60 mm, mögötte a fartükörig 2x20 mm;
24 cm-es lövegtomyok (barbettek) 200 mm,
24 cm-es tornyok 
250-130-20 mm;
15 cm-es kazamaták 80 mm; 
első parancsnoki torony 22 mm, 
hátsó parancsnoki torony 60 mm

Fegyverzet: 4x24 cm L/40 Krupp C 94, -4°
+25°, elektro-pneumatikus meghajtású iker ágyútalpakon;
6x15 cm L/40 Krupp C 91 Skoda iránytartó csőcsapokban, -6° +20°
10x47 mm L/44 Skoda gyorstüzelő ágyú
4x47 mm L/33 Hotchkins gyorstüzelő ágyú
1x8 mm többcsövű géppuska M/01
2x7 cm L/15 Uchatius partraszálló ágyú
2 torpedóvető cső 45 cm 2 keresztirányú, 80“ rögzített szögű
1917-től 1x7 cm L/50 légvédelmi ágyú
2x8 mm Mg M 7/12 légvédelmi lafettán

Lőszerjavadalmazás: 40 páncéltörő gránát 24 cm
lövegcsövenként: 40 repesz-romboló gránát 24 cm 

20 páncéltörő gránát 15 cm 
130 repesz-romboló gránát 15 cm 
30 srapnel 15 cm 
220 repesz-romboló gránát 47 mm 
100 acélsörét gránát 47 mm 
350 repesz-romboló gránát 37 mm 
100 acélsörét gránát 37 mm
70 repesz-romboló gránát 7 cm partraszálló ágyúhoz
30 srapnel 7 cm partraszálló ágyúhoz
4 torpedó 45 cm L/5, 2 gyakorló torpedó
4x6 KW-Schuckert fényszóró о 60 cm
2x1,6 KW-Schuckert csónak fényszóró a 35 cm

Személyzet: 397 + 26 (békében) fő
Építési költségek: 10 058 147 Kr

Források:Schiffsgrundbuch S.M.S. Budapest, ÖstA/KA, Wien.
Mitteilungen aus Gebiete des Seewesens, Pola, Nr. 4/1895, 297. oldaltól; Nr. 5/1899, 420. oldaltól. 
Jahresberichte für die k. u. k. Kriegsmarine, Wien 1913, Beilage 7, 112. oldal.
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Természetesen a Monarch osztozott 
minden 10 0001 kiszorítás alatti túlfegy- 
verzett hajó hiányosságaiban. A kis 
méretek miatt a hajóépítész annyi súly
komponenst kényszerült a lehető leg
mélyebbre helyezni, amennyit csak tu
dott, hogy elérje a szükséges meta- 
centrikus magasságot. Ez nagyon ala
csony szabadmagasságot, rossz ten
gerálló képességeket és nedves mellső 
felépítményt eredményezett, minde
gyik akadályozta az ágyútüzet há
borgó tengeren.40 Valami, amit még az 
angliai modellkísérletek is kimutattak. 
Popper a várható hadszíntér, az Adria 
mérsékelt tengerviszonyaira tekintettel 
nyilvánvalóan elfogadta ezt. 3

3. ábra

Talán a legjobb kifejezése a kény
szernek, amin egy haditengerészeti 
mérnöknek úrrá kellett lennie, az a ta
pasztalati szabály, hogy a fegyverzet, a 
gépezet és a páncél -  a tűzerő, a moz
gékonyság és a védettség fizikai meg
testesülései -  akár 60%-át is kitehetik a 
normális vagy tervezett kiszorításnak. 
A Monarch-tervek megfelelő számada
taira tekintve azt találjuk, hogy Popper 
teljesítette ezt a szabályt.

Összegzés

A Monarch-osztály három partvédője 
az osztrák-magyar haditengerészet 
első kísérlete volt, hogy helyettesítőt ta-

4. ábra

láljon a divatjamúlt „jeune école” dokt
rína felváltásához. Figyelembe véve a 
fent leírt külpolitikai helyzetet és a hadi
tengerészeti stratégiát, ezeket a hajó
kat úgy kell tekinteni, mint a francia 
Jemmapes-osztályú partvédőkre adott 
választ, amelyeket az osztrák-magyar 
haditengerészet félhivatalos havilapja, 
a „Mittheilungen aus dem Gebiete des 
Seewesens” érdeklődő figyelemmel kí
sért.41 Ez a kiadvány főképp olyan kül
földi haditengerészeti magazinok cikke
inek fordításait közölte, amelyek szá
míthattak a hazai haditengerész tiszti
kar szakmai érdeklődésére. Találunk 
azonban egy nagyon büszke és részle
tes leírást az új osztrák-magyar partvé
dőről is.42

Mindent egybevetve megállapíthat
juk, hogy Popper figyelemre méltóan 
kompakt hajókat tervezett, figyelemre 
méltó fegyverzettel. Francia megfelelő
ikkel szembekerülve erős ellenfelek le
hettek volna. A haditengerészeti tech
nológia lendületes fejlődése a partvé
dőket egy évtizeden belül idejétmúlttá 
tette, de nem ez volt az egyetlen hadi
hajótípus, amelynek ez volt a sorsa, hi
szen a torpedósarkantyús cirkálók és a 
páncélos cirkálók időszaka is csak 
egyetlen évtizedig tartott.

Köszönetnyilvánítás

Azért, hogy a cikk lehető legteljesebbé 
váljon, számos barát és nagylelkű ide
gen érdemelte ki hálámat különböző 
módokon. Különösen sokkal tartozom: 
Ronald E. Coons professzornak (Uni
versity of Connecticut, Storrs, CT) és 
Lawrence Sondhaus professzornak 
(University of Indianapolis, IND) a ritka 
egyesült államokbeli források rendelke
zésre bocsátásáért. Köszönettel tarto
zom az Osztrák Állami Archívumnak 
(Österr. Staatsarchiv/Kriegsarchiv), 
ahol dr. Peter Jung türelmesen segített. 
Sokkal tartozom Georg Pawliknak és 
dr. Lothar Baumgartnernek, akik enge
délyezték, hogy felhasználjam átfogó 
gyűjteményük fényképeit. Köszönettel 
tartozom dr. Achille Rastellinek Milánó
ból, akitől olasz nyelvű anyagokat és 
fényképeket kaptam és Hodemarck 
Thierrynek Toulonból, akitől francia 
nyelvű anyagokat és fényképeket kap
tam.

Jegyzet:

38 Lásd Blizer, 33. oldaltól.
39 A téma nagyon összetett és alapos fizikai 
és matematikai ismereteket igényel, amit a 
szerzők nem élveznek. Lásd Nathan Okun: 
Major Historical Naval Armor Penetration 
Formulae, az interneten: http://www.skypo- 
int.com/members/jbp/gunarmor.htm
40 Lásd még Heinz Evers, Kriegsschiffbau,
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Berlin 1943., 29. oldaltól, 41. bekezdés „Ge
ringe Seefähigkeit überbewaffneter Schiffe”.
41 Lásd MaGS, No. IV/1895, 457. oldal.
42 Lásd MaGS, No. IV/1895, 298. oldal.

Irodalom

Nem közreadott elsődleges források 
Korabeli újságok, folyóiratok és hiva

talos használatra szolgáló kézikönyvek 
Nyomtatott források
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Finn páncélos múzeum
Általánosan elfogadott tényként tartjuk számon, hogy a finn 
testvéri nép gondolkodásában, cselekedeteiben azonos 
velünk. Minden bizonnyal számtalan esetben így van, de a 
múlt tiszteletében, a katonai hagyományok iránt való áldo
zásban nincs így, annak a Finnországban lévő parolái pán
célos múzeum a bizonysága.

A finn fővárostól északra 100 km-re, egy kis tó partján 
fekszik Parola település. Az erdős területen nagy táblák 
hívják fel az arra autózók figyelmét az itt található páncélos 
múzeumra, ahol a kis létszámú finn hadsereg által 
1918-1979 között használt harcjárműveket állították ki.

A kis testvéri nemzet háromszor állt háborúban a nagy 
Szovjetunióval, először 1918-ban a függetlenségi harcok 
során. 1939 telén véres háborút vívott a támadó sztálini se
regek ellen, majd 1941 júniusában ismét a földjei védel
mére kelt. A kis ország nem bírta a háború által követelt 
anyagi és véráldozatot, így önként 1944-ben békét kért, 
megőrizve a balti államokkal ellentétben területi független
ségét, és a kelet-európai államok -  így hazánk -  vazal
lussá válását.

A finn hagyományőrzésnek, szabadságvágynak tudható 
be, hogy már 1952-ben megalakították a Panssankiita vé
delmi szervezetet, mely feladatul tűzte ki a hadsereg nép
szerűsítését, hagyományai őrzését. Az összefogott, céltu
datos munkájuknak köszönhető, hogy 1961. június 18-án

Parolában megnyitották, és azóta is gondozzák, fejlesztik 
Európa egyik legnagyobb páncélos múzeumát. A gyűjte
ményt adományokból, no meg a jegybevételből tartják 
fenn. Mindössze egy, azaz egy fő alkalmazottja van. О a 
mindenes, intézi az adminisztrációt, szervezi és vezeti a re
konstrukciót, végzi a szükséges beszerzéseket. Az termé
szetes, hogy emellett számtalanul társadalmi munkában, 
de erkölcsi felelősségei segítik a munkát, ők a szakembe
rek, a kutatók, de ők takarítanak, festenek, mindezt a múlt, 
a páncélos fegyvernem iránti rajongásból.

A múzeum területét többszöri bővítéssel a szervezet vá
sárolta. A gyűjtemény alapja a két háborúban használt finn 
eszközök sora. A finnek a háborús évek alatt mintegy 600 
db harceszközt zsákmányoltak a szovjetektől, ebből 150 
db harckocsit és 21 db páncélgépkocsit azonnal hadrend
jükbe állítottak. 1939-ben az angoloktól 21 db Vickers harc
kocsit, majd 1944 elején a németektől 30 db Stug-lll ro- 
hamlöveget vásároltak. A háború után az eszközöket nem 
semmisítették meg, hanem azokat a finn hadsereg tulajdo
nában hagyták, így kerülhetett át egy-egy példány a gyűj
teménybe. Jelenleg 90 db járművel rendelkeznek, melyből 
30 db működőképes. Folyamatosan restaurálják, mozgás
képessé teszik az eszközöket, és ezeket az 1987-ben épí
tett, temperált csarnokba helyezik át. (Lásd a magyar tulaj
donban lévő Kettenkrád sorsát, melyet már több alkalom-
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5. ábra: A T-26 egyik példánya, 1935-ös gyártás

6. ábra: Brit páncélautó az 1960-as évekből

7. ábra: BA-10 páncélautó emelődarunak átépítve

mai kellett restaurálni, bizonyítva az időközi elhanyagolás 
tényét.) Finnországban természetes, hogy a sereg had
rendjéből kivont eszközöket átadják a múzeumnak.

Az eszközök a hadsereg tulajdonában vannak, de a 
gyűjtemény üzemeltetését, fenntartását teljes felelőséggel 
a társadalmi vezetés látja el. Konfliktus nincs, minden terü
leten a közösen kialakított szabályok vannak érvényben. A 
hadsereg anyagilag nem, de erkölcsileg támogat, az anya- 
gaiak előteremtése a közösség feladata. (Érdemes megje
gyezni, a finn fiatalemberek 90%-a vállalja a sorkötelezett
séget, a távolmaradók valós egészségügyi okokból marad
nak ki.)

A szabad égbolt alatt helyezték el a haditechnikai eszkö
zök jelentős részét. A legfelső teraszon, vasúti sínen áll a

legendás páncélvonat, amely a szovjetek elleni mindhárom 
háborúban részt vett. A páncélozott mozdonyhoz két pán
célozott személyvagon és a fegyvervagon kapcsolódik. A 
szerelvény teljes tömege 601. Fegyverzete 2 db 76 mm-es 
ágyú és 6 db géppuska. A vonat 1914-ben Viipuriban ké
szült.

A további teraszon kiállított harcjárművek hét ország 
páncélosgyártását képviselik. A leggazdagabb és egyben 
a legeredetibb a többnyire zsákmányolt trófeákból kialakult 
orosz-szovjet haditechnikai eszközgyűjtemény, ezzel vált a 
múzeum világhírűvé. Itt látható a T-50 típusú harckocsi, 
amit 1941-ben zsákmányoltak, és hosszú ideig ez volt az

8. ábra: Vickers Carden-Lyod 1933-as változata

9. ábra: Az A-20 és T-55 harckocsi

2000/2 HADITECHNIKA 67



12. ábra: Egy páncélautó kiszerelt motorja

egyedüli múzeumban megtekinthető példány. Ez a példány 
1944-ig a finn katonákat szolgálta. Hasonlóan alkalmazták 
a T-28 típusú harckocsikat, ezekből 7 db szolgált 1940-45 
között a finn hadseregben. Szintén használták a kiállított 
KV—1 típusú harckocsit.

Szokatlan alakúra változott a szovjet BT-7, miután 114 
mm-es brit ágyúval váltották fel a régit, és BT-42 típusjel
zéssel alkalmazták a háború során. Bőven zsákmányoltak 
a régebbi típusokból is. Ezek közül a T-26 típusú könnyű 
harckocsinak többféle változatát lehet kiemelni. Az 1933-as 
változatból 1961-ig 61 db harckocsit alkalmaztak a finn ka
tonák. A harckocsi 1937-es változatát eredeti szovjet fes
téssel és a háborús sérüléssel mutatják be. Látható a láng
szóróval felszerelt T-26 típusú harckocsi, amelyet OT-133 
típusjelzéssel használtak.

Kissé távolabb helyezték el az átalakított T-60 és a T-70 
típusú harckocsikat, amelyeket a T-38-ashoz hasonlóan a 
harckocsikiképzésre alkalmazták, így eredeti löveg helyett 
csak annak utánzatát szerelték a toronyba.

Természetesen a gyűjteményben T-34 típusú harckocsi 
két változata is megtalálható. Ezeket 1962-ig használta a 
finn hadsereg. Itt áll az önjáró tüzérség képviselője, az 
ISU-152 típusú tarack, 1944-ben két ilyen löveget zsákmá
nyoltak. Oktatási célból a kiállított példányon görgők fölött 
leszedték a páncélzatot, így jobban tanulmányozható a 
szerkezeti felépítés. A szovjet páncélautókat képviseli a 
BA-10. A finnek 28 db BA-3, 6 és 10 típusú harcjárművet 
üzemeltettek 1959-ig. Kiállítottak egy daruval felszerelt 
BA-10N típusú harcjárműmentővé átalakított változatot.

A brit tervezőket a Vickers Armstrong 6t typ E képviseli, 
ebből 22 db-ot vásároltak 1938-39 között. Itt látható a Vic
kers Carden-Loyd harckocsi 1933-as változata és az MK. 
VI könnyű harckocsi. A mintapéldányokat 1933-ban vásá
rolták. A háború utáni korszakot szemlélteti a comet MK.I 
típusú harckocsi В változta és egy Charioteer MK. VII. Az 
előbbiből 41 db, az utóbbiból 38 db szolgált 1958-1979 kö
zött a finn hadseregben.

A finn-német együttműködést jelképezi a kiállított Stug 
III/40 Ausf. G típusú rohamlöveg és Pz. Kpfw IV Ausf. J 
harckocsi, ebből 15 db szolgálta 1962-ig a finn katonákat.

Az első világháború után a finn fegyveres erő francia Re
nault FT-17 típusú harckocsikat alkalmazott, amelyből 34 
db-ot vásároltak és az utolsó példányt 1942-ben vonták ki.

A svéd hadiipart a Landsverk Anti II típusú önjáró 40 
mm-es légvédelmi gépágyú képviseli, amelyekből hat pél
dányt 1942-ben vásároltak és 1944-ben 10 db ellenséges 
repülőgépet semmisítettek meg. Az ágyúkat felújítás után 
1966-ig alkalmazták.

Az amerikai szakemberek munkáját a Sherman M4 tí
pusú harckocsi képviseli. Ezt a típust a finn hadsereg nem 
alkalmazta, a harckocsit cserébe kapták.

A finn hadiipar alkotását, a Valmet harcjármű prototípu
sát is kiállították. Ezt 1912-1916 között készítették a finn 
szakemberek.

A múzeum számtalan kiállított típusára lehet büszke. Rit
kaságszámba mennek a szovjettől zsákmányolt típusok, a 
finn kamuflázzsal, „negatív” horogkereszt felségjellel, 
azaz az ősi finn jellel, mely a két háború folyamán szere
pelt a finn harceszközökön.

A harckocsik mellett a páncéltörő eszközök sorát is kiál
lították, természetesen nem maradhattak ki az egyenruhák, 
a különböző felszerelések és jelvények. így az odalátogató 
átfogó képet kap a fegyvernemről és annak történetéről. A 
múzeum nyári időszakban szabadon látogatható. A vendé
geket a finn feliratok mellett angol táblák segítik.

Általánosan elfogadható ténynek tekintjük a finn-magyar 
testvériséget, mely a fenti sorokban taglaltakra aligha vo
natkozhat, hiszen ott aligha tűnt volna el a szovjet kivonu
lás után Táborfalván még meglévő több tíz tonnányi 
tömegű P—VI—II Királytigris teknő, no meg a többi eszköz, 
aligha jöhetett volna létre a közelmúltat jellemző Gvadányi 
úti eszköztemető.

Nem szégyen tanulni, példát venni, finn testvéreink ezen 
a területen példát adnak, mert azért hazánkban is lenné
nek olyanok, akik önként segítenének. E sorok írója máris 
jelentkezik, ha van hol és van kinél, azaz van egy és nem 
több felelős, aki a terület nemzeti értékét védi, fejleszti 
hosszabb távon.

A múzeumban található eszközök fontosabb típusai:

Finn: Valmet.
Német: Stug III/40 Ausf/G, Pz. Kpfw IV Ausf. J, Famo 18 

tonnás vontató.
Brit: Vickers, MK—II, Vickers. Garden-Loyd, Comet.
Francia: Renault-17.
Svéd: A magyarok által átvett Nimród eredeti típusa.
Szovjet: T-26/B, T-26/C, T-40, T-70, T-38, T-50, 

T—34/76, T-34/85, KV-I/A, KV-I.
USA: Sherman M4. T

Matthaeidesz Konrád
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Sztálin Messerschmittjei

A történelem számos eseményét rejti még ma is valami
lyen titkos takaró. A hatvan évvel ezelőtt, 1939. augusztus 
23-án aláírt, Molotov-Ribbentrop-paktumként hírhedtté vált 
szovjet-német szerződés több katonai együttműködési te
rületet hozott létre a két fél között. Ezek közül most a né
met repülőtechnika szovjet repülőgyártásra gyakorolt hatá
sát vizsgáljuk. A szerződés mellékletei alapján a szovjet fél 
által szállított nyersanyagért a német fél a korszerű hadi
tengerészeti, tüzérségi eszközök mellett számos repülőgé
pet és repülőtechnikai eszközt is átadott.

Az európai villámháborúk, a spanyol polgárháború ta
pasztalatai alapján a szovjet katonai szakértők felismerték: 
saját repülőgyártásuk messze lemaradt az európai színvo
naltól, különösen a némettől. A szovjet fél mindent elköve
tett, hogy szakértői minél több és minél részletesebb infor
mációt szerezhessenek a német repülőipar fejlődéséről.

A német eszközök beszerzése

A Vörös Hadsereg legfelsőbb vezetése még 1939 január
jában kidolgozott egy, a német haditechnikai eszközök be
szerzésére irányuló programot. A programban a légierő pri
oritással rendelkezett. A. D. Noktionov tábornok, a szovjet 
légierő akkori parancsnoka 1939. január 28-án írta alá Vo- 
rosilovnak, a honvédelmi népbiztosnak készített jelentését, 
amelyben meghatározták, milyen német repülőgépet, re
pülőmotort és fedélzeti fegyverzetet, valamint a kutatóinté
zetek részére milyen berendezést szükséges beszerezni. 
Az irat fontosságát alátámasztja az a tény is, hogy 1939. 
március 27-én a párt Központi Bizottsága is megtárgyalta 
a kérdést. Természetesen ezt a listát később, a szerződés 
aláírása után, kibővítették.

A fejlett repülőtechnika megismerésére irányuló szovjet 
törekvéseket egy másik dokumentum is alátámasztja. 
1939. március 16-án Vorosilov jóváhagyott egy listát a kül
földről beszerzendő haditechnikai eszközökről. A külföldi 
országként Németország mellett az USA, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Olaszország és Hollandia jött szóba. A lé-

1. ábra: W. Messerschmitt és Petrov ezredes (Jobbra) 1939 
októberében

2. ábra: A Do 215B-3 gép egyik példánya Moszkvában 
1940 nyarán

3. ábra: Ernst Heinkel a szovjet delegáció tagjaival

gierő gyors átfegyverzését annyira fontos feladatnak tartot
ták, hogy a párt Politikai Irodája a németországi tárgyalásra 
utazó delegációt külön repülő-szakemberekből álló cso
porttal bővítette ki.

A repülőcsoportot A. I. Guszev tábornok vezette, helyet
tese I. F. Petrov ezredes, a Központi Aerodinamikai Intézet 
(CAGI) parancsnokhelyettese lett. A delegációval utazott 
Ny. N. Polikarpov, A. Sz. Jakovlev és V. V. Sevcsenko ha
diipari szakértők, konstruktőrök, V. P. Balodin, V. P. Kuz- 
nyecov és P. V. Dementer hadiipari szakértők. A delegáció 
1939. október 26-án érkezett Berlinbe. A csoport látogatási 
programja jelentős volt. A delegációt fogadta Herman Go
ring tábornagy és Ernest Udet altábornagy, de számos re
pülőgép-tervező is, így találkoztak Ernest Heinkellel, Willy 
Messerschmitt-tel és Kurt Tankkal. De a delegáció a konk
rét beszerzésekről nem tudott megállapodni. Dr. Karl Ritter, 
a gazdasági kérdésekben a német fél különleges megha
talmazottja kijelentette, a szovjet fél igénye annyira túlzott, 
hogy a német fél részére elfogadhatatlan. „Amit önök mind 
meg szeretnének vásárolni, azt mi mind nem kívánjuk 
eladni, pontosan úgy, ahogy Moszkvában sem vásárolhat
tunk meg mindent, amit meg szerettünk volna.” (A szovjet 
fél 2400 millió RM értékű listát terjesztett elő.)
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Természetesen a németek csak a gyártásban lévő re
pülőgépeket mutatták meg, a titkos és a fejlesztés alatt álló 
eszközöket nem láthatták a szovjet vendégek.

A szovjet szakembereket nagyon gondosan követték, el
lenőrizték a vendéglátók. Például a Heinkel gyárban egy 
időben két vendégcsoport is tartózkodott, de a precíz né
met szervezés eredményeként a szovjet vendégek nem 
láthatták a velük párhuzamosan haladó japán csoportot, 
amely természetesen más repülőgépeket is láthatott. Hein
kel emlékirataiban kitért arra, hogy a szovjet Jakovlev mi
lyen kifinomult módszerrel gyűjtötte az információt. Úgy 
tett, mintha minden repülőalkatrészt meg akarna tapintani, 
miközben keze segítségével méretet vett róluk.

A tárgyalásokon a szovjet fél kifejtette aggodalmát, hogy 
nem látták a teljes német repülőgépparkot. Von Weiz
säcker külügyminisztériumi államtitkár úgy emlékezett a 
tárgyalásokra: „Keitel vezérezredes tájékoztatott arról, 
hogy a Führer véleménye szerint az oroszoknak a hadse
reg részére gyártott, hagyományos eszközöket lehet 
megmutatni... A fejlesztésben lévő és a titkosított eszközö
ket tilos!”

A delegáció 1939. december 14-én érkezett vissza 
Moszkvába. Itt Polikarpovot kellemetlen meglepetés várta. 
Tervezőirodájának jelentős részét önálló szervezetté alakí
tották át, majd két fiatal, A. I. Mikojan és M. I. Gurevics ve
zetésével a későbbi MiG-tervezőiroda lett. (A CAGI osztá
lyait ekkor felosztották, több OKB létesült.)

A tárgyaláson a legnagyobb gondot az okozta, hogy a 
megvásárolt nyersanyagot a német fél a hitelre szállított 
haditechnikai eszközök átadása előtt kívánta megkapni. 
Természetesen a szovjet fél ezt fordítva gondolta.

A végleges megoldást 1939. december 31-től 1940. feb
ruár 8-ig a Kremlben folytatott tárgyalásokon alakították ki, 
amelyeken a német fél részéről dr. Karl Ritter és dr. Kari 
Schnurr, szovjet részről Mikojan és Molotov mellett Baba- 
rin vett részt. A szerződés alapján az első lépcsőben 
420-430 millió birodalmi márka értékben a német fél szál
lított 1940. február 11-től 1941. május 11-ig haditechnikai 
eszközöket, a második lépcsőben, 1941. május 11-től
1941. augusztus 11-ig 220-230 millió birodalmi márka ér
tékben a szovjet fél nyersanyagot, üzemanyagot, fémet és 
gabonát. (A Szovjetunió 1989-ben elismerte: a szerződés 
szerint nem szállítottak le mindent, így tartoznak Németor
szágnak. A Kohl-Gorbacsov-szerződésbe az utolsó DM-ig 
beszámították a szovjet tartozást, és le is vonták.

Az aláírt szerződés 2. számú melléklete tartalmazta a 
haditechnikai eszközök átadására vonatkozó feladatokat. 
A szovjet fél a LÜTZOW cirkáló mellett jelentős mennyi
ségű hajópáncéllemezt, négy további hajó teljes dokumen
tációját is átvehette.

A repülőeszközöknél a német fél vállalta, hogy 12 hóna
pon belül átadja a Messerschmitt 209 típusú repülőgépet. 
Valamint 15 hónap alatt a következő repülőeszközöket: 10 
db Heinkel He 100, 5 db Messerschmitt Me 109E, 5 db 
Messerschmitt Me 110, 2 db Junkers Ju 88, 2 db Dornier 
Do 215, 3 db Bücker Bü 131,3 db Bücker Bü 133 és 3 db 
Focke-Wulf Fw 58-V-13 repülőgépeket, valamint 2 db 
Fucke-Wulf Fa 266 helikoptert. Összesen 36 db repülőesz
közt, a teljes fegyverzettel és a földi karbantartáshoz szük
séges berendezésekkel és anyagokkal együtt szállították 
le.

A fenti adatokat Carl-Fredrik Geust könyvéből (1) vettük 
át. A szovjet repülőgépgyártás történetét megíró Savrov 
szerint a szovjet vezetés nem 10 db He 100D típusú re
pülőgép beszerzését tervezte, hanem csak 6 darabot és 2 
db Fieseler Fi 156 futárgépet is említ. Jakovlev már csak 5 
db Me Bf 109, 2 db Ju 88, 2 db Do 215 és 1 db He 100 re
pülőgépről írt, valószínűleg az általa vezetett szervezetek 
csak ezekkel a típusokkal foglalkoztak, vagy esetleg a

4. ábra: Az egyik Bf 109E-3 vadászgép 1940-ben 
Moszkvában

5. ábra: A He 100V egyik példánya 1941-ben a CAGI nagy 
hangárjában

6. ábra: 1939. októberében egy He-100V gép előtt 
Sztyepan Szuprun

szándékos dezinformálás miatt kerültek ezek a számok a 
könyvbe. Még az 1999-ben megjelent Krasznaja Zvezda 
cikkében (2) is összesen 30 repülőgépről írtak és a meg
adott drabszám csak a Me 109E, Ju 88 és a Do 215 típus
nál egyezett. Talán ebben az is szerepet játszhat, hogy a 
repülőgépeket nem egy helyen vizsgálták, hanem megér
kezésük után azonnal a kijelölt gyárba, intézetbe csoporto
sították át, és a háború elején kialakuló káoszban a pontos 
nyilvántartás elveszhetett. Bár a Vezér utasítására minden 
vizsgálatról tájékoztatni kellett a többi üzemet is, ennek el
lenére azok sem kaptak elegendő tájékoztatást. Hivatalos
nak tekinthető számok szerint leszállítottak: 6 db He 100D; 
5 db Bf 109E-3; 5 db Bf 110C; 1 db He 209; 2 db Bf 108D; 
2 db Ju 88A-1; 2 db Do215B; 3 db BÜ131; 3 db BÜ133; 3 
db Fw 58V-13; 2 db Fa 266; 2 db Fi 156 repülőgépet fegy
verzet és rádió nélkül.

A szovjet repülős szakembercsoport 1940 márciusában
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8. ábra: Az n/c 3130-as Bf 110C-4 romboló Moszkvában 
1940-ben

másodszor utazhatott Németországba. A delegációt már 
Jakovlev vezette, aki ekkor már Sztálin bizalmi embere, re
pülőipari népbiztos-helyettese volt. A szakértők Ausburg- 
ban megvizsgálhatták a hamarosan átadott kétmotoros 
Me 110, a Me 109E vadászgépet és a megtévesztésként 
vadászgépként bemutatott Me 209 rekordgépet.

Valamely nem ismert okból Sztálin csak két német típus 
lemásolására adott parancsot még 1940-ben. Az egyik a 
Fi 156 Storch futárgép volt, ezt О. K. Antonov tervezőiro
dája a megszállt Rigában kezdte építeni. Az OKA-38 jelű 
repülőgépből 2 példány épült, 1941 nyarán elkészültek, de 
használatukra nem került sor. A gyár 1941. június végén, 
négy nappal a háború kezdete után a német csapatok el
lenőrzése alá került, a kiürítés után másutt nem gyártották. 
A másik típus az Fa 266 helikopter volt, ezt I. P. Bratuhin 
irodája kapta feladatul. A nagy technikai nehézségek miatt 
nem tudott használható példányokat előállítani. 1941-ben 
az Omega I, 1944-ben az Omega-ll típus készült el, de 
használható csak 1947-ben lett, amikor túlhaladottság mi
att már nem számított.

A német technológia hatása a szovjet repülőgyártásra

A szovjet szakemberek második utazása után a jelentése
ket megküldték a korszerűsítési munkába bevont intéze
teknek és repülőgyáraknak. Ezek felkészültek a repülőgé
pek fogadására.

A szovjet törvényes importálási szabályok szerint az 
1940 februárjában aláírt szerződés szerinti szállításokat a 
németek hivatalosan 1941 júniusáig el sem kezdhették 
volna. Természetesen a Vezér utasítására a bürokratikus 
rendszert kissé felgyorsították.

A szovjet szakemberek a spanyol polgárháború alatt 
zsákmányolt német repülőgépek alapján tudták, hogy azok 
kigurulása rövidebb, futóműveik sokkal megbízhatóbb 
szerkezetűek, repülési stabilitásuk jobb, a fedélzeti fegyver
zet és berendezések elhelyezése praktikusabb, sokkal 
könnyebben alkalmazhatók. A szovjet szakemberek legna
gyobb várakozással az Me 109E vizsgálatát várták, mivel 
1937-ben megismerték a repülőgép C változatát, ebből

meg tudták határozni, milyen gyors ütemben fejlődött a né
met repülőtechnika a szovjethez képest.

Az eltelt hatvan év alatt nagyon kevesen tudhattak arról, 
hogy a szovjet repülőipari népbiztos német repülőgépeket 
vizsgáltatott és az előnyös tulajdonságokat a lehető 
leggyorsabban a szovjet repülőkön is viszont kívánta látni. 
A munkába a CAGI, CIAM és a Légierő Tudományos Ku
tató Intézete (Nil VVSZ) mellett 20 repülőgyárat vontak be; 
az előkerült források alapján az információ egyes esetek
ben eljutott a repülőmotor- és műszergyárakba is.

A szovjet szakembereket kezdetben a He 100 vadászre
pülőgép lepte meg legjobban, mivel a repülőgép 160 km/h 
sebességgel gyorsabb volt a leggyorsabb szovjet vadász- 
repülőgépnél. A repülő alapvető vizsgálatait a CAGI mellett 
a 132., 115. és 28. számú üzemek végezték. A repülőgép 
szárnyformáját és a botkormányát később a Jakovlev re
pülőgépeknél lehetett megfigyelni. A vadászrepülőgépen 
lévő mozgatható fényszóró tartóját a Polikarpov 1-16 típusú 
repülőgépen próbálták ki először. Hasonlóan a légcsavar- 
lapát-készítés technológiáját is megpróbálták leutánozni.

Heinkel típusú légcsavaragyra cserélték az 1-301 
(LaGG-1) és az 1-190 típusú vadászgépeknél alkalmazot
takat, majd a vizsgálatok alapján a CAGI átdolgozta a terv
rajzokat és a további repülőgépeket már a lemásolt légcsa
varaggyal látták el. Az I-26 (Jak-1) típusú repülőgépen 
próbálták ki a német fedélzeti zárakat, amelyeket speciális 
szerszám nélkül is nyitni lehetett.

A Heinkel futóművét a vészműködtető szerkezettel és a 
rögzítőkkel az I—200 (MiG-1) típusú repülőgépre szerelték 
át. A vizsgálatok után az I-26 típusú repülőgépen a kipufo
gócsövek fedőlemezeit cserélték ki. A 132. számú gyár a 
német lég- és vízhűtésű motoroknál alkalmazott szinkroni
záló szerkezet mintájára elkészítette a prototípust, és 
később sikerrel alkalmazták a gyártásban.

A német bombázók közül a Ju 88 típusúról számos meg
oldást vettek át. A bombázó vizsgálatára jelentős erőket 
csoportosítottak. A kooperációs munkában 6 repülőgyár 
mellett a CAGI és Nil VVSz 21 osztályáról vontak be szak
értőket. A vizsgálatokat 1940 májusában kezdték meg. 
1940. július 15-én feladatot szabtak a CAGI-nak a teljes pi
lótafülke lemásolására. Ugyanez az intézet a repülőgép 
hűtőrendszer-leválasztóját lemásolta és ezt a példányt he
lyezték a Mjasziscsev DVB-102 repülőgépre. Hasonlóan 
lekopírozták a Ju 88 jégtelenítő rendszerét, a gyártási do
kumentáció alapján a 39. számú üzem elkészítette a min
tapéldányt és 1940 októberétől a DB-3F típusú bombázó
kat már ezzel látták el. Az NN VVSz-nél az SzB kabinfűté
sét a Junkers-minta alapján áttervezték.

Kazanyban az egyik SzB típusú repülőgépet átalakítot
ták zuhanóbombázóvá. A repülőgépnél már a német fék
szárnyas rendszert alkalmazták, és ezt később az új zuha
nóbombázóknál is alkalmazták.

A fegyverzet és a repülőmotorok terén ilyen jelentős át
alakításokat nem végeztek. A német minta szerint a 32. 
számú üzem a szovjet gépágyú tűzkészségjelzőt, a lőszer
számlálót és az utántöltő szerkezetet dolgozta át. Hamaro
san elektromos zárszerkezeteket és elektro-pneumatikus 
újratöltő szerkezeteket is készítettek a németeknél már be
vált berendezések alapján. A Lotfe-7V szinkronizált 
célzóberendezés alapján a 217. számú üzem elkészítette 
a szovjet mintapéldányt.

A német repülőgépek vizsgálatáról az intézetek és a 
gyárak folyamatosan tájékoztatták Sz. K. Tyimosenko nép
biztost, aki a szovjet vezetőknek továbbította a jelentést. A 
szovjet kormány külön tárgyalta a fontosabb feladatokat. 
Például a mangánötvözetek gyártásfeltételeit egy külön 
ülésen egyeztették.

A német technológia hatására átalakították az I-26, 
I—200, 1-301, DB-240 kísérleti repülőgépeket és a már
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rendszeresített DB-3F, TB-7, SzB repülőgépeket. Ismere
tes: a tovább korszerűsített repülőgépeknél, így a Jak-1, 
M iG-1, LaGG-3 típusoknál és a további Jak-9, MiG-3, 
La-5 típusoknál is alkalmazták a németektől vásárolt tech
nológiát.

Kevéssé ismert az, hogy 1940 nyarán a 3 balti állam 
megszállásával a Szovjetunió egy sor brit repülőgépet 
zsákmányolt, de elavultságuk miatt bajosan tudta katonai 
célra használni őket.

Észtországban: Armstrong Withworth Siskin III, Av- 
ro-504 P, Avro 626, Avro Avian, Avro Prefekt, Avro Anson, 
Bristol Bulldog II, Hawker Hart, Potez 25.

Lettországban: Bristol Buldog II, Hawker Hind, D. M. 89, 
Fury III P; Gloster Gladiator II (26 db).

Litvániában: Anbo III, IV, V, VI, VIII, Anbo 51 hazai konst
rukciók, Gloster Gladiator II (14 db), Percival L-6.

Ennek a több mint 150 db repülőgépnek későbbi sorsa 
nem ismeri, az orosz gyűjteményekben egy darab sincs 
belőlük.

Befejezés

Az összes újdonság bevezetésére a háború miatt nagyon 
rövid idő maradt. Az áttelepítések miatt különben is sok

gonddal küzdöttek. De végzetes hibát követtek el a Szov
jetunió repülésvezetői, amikor a repülőgépeken végzett 
vizsgálatokról a szovjet pilótákat nem tájékoztatták, így ők 
csak a saját tapasztalataik alapján tudták felvenni a harcot 
a hatalmas háborús tapasztalattal, sokkal jobb harcászati
műszaki tulajdonságokkal rendelkező eszközökkel repülő, 
átgondoltabban vezetett és irányított német légierővel.

A német repülőeszközök jelentős szerepet kaptak a 
szovjet repülőiparfejlesztésében. A szovjet állam felhasz
nálva az átvett technológia eredményeit és a saját gazda
sági tartalékait, önállóan is képes volt rövid idő alatt az ipa
rilag sokkal fejlettebb gyártási technológia kialakítására, 
majd később annak önálló továbbfejlesztésére.

Felhasznált irodalom

1. Carl-Fredrik Geust: Pod rudou hvézdou. Jota military, 
Brno 1997.

2. Vlagyimir Kapisztka: Messzersmitti po zakazu Szta- 
lina. Krasznaja Zvezda. 1999. 08. 21. p. 2.

Szabó Miklós

A második világháborúban alkalmazott fegyverek tára ki
meríthetetlen. Csak a kimondottan szokatlan vagy újszerű 
támadó-és védőfegyverek arzenálja is olyan sokrétű, hogy 
a tárna iránt érdeklődő egy életen át mindig új és új dol
gokra bukkanhat.

Ha a páncélok és a páncéltörő fegyverek örök versengé
sét szemléljük a megjelölt időszakban, máris egy érdekes 
fegyverre találunk: a kónikus csövű páncéltörő ágyúra.

A második világháborúban a páncélosok ellen a kezdeti 
időszakban alkalmazott lövegek tulajdonképpen szokvá
nyos tüzérségi lövegek voltak, melyek méretét a könnyebb 
mozgathatóság célszerű követelményeinek megfelelően

2 8 -T o n n e r m Pz Kpfw М 3  (Ge al lee)

Front

Panzer-
Beschußtafel

(Akvthr Mkw*r ха k*klapftnd«r Pmz>rt*krziu|a|

s Pz В 41

Itandi 20. 1. 43

1-4.ábra: A 28/21 mm kaliberű páncéltörő fegyver hatásosságát ismerető füzet címlapja és néhány harckocsitípusra vonatkozó ol
dala. A feketével jelzett felületeken 9ty-os becsapódás esetén biztos átütést ígér
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5. ábra: A 41 mintájú, nehéz páncélpuska bal oldalnézete
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4. ábra

lecsökkentették. Ezzel magától értetődően -  az alkalma
zott acélmag ellenére -  a lövedék átütőképessége is ki
sebb lett. A gyorsan erősödő harckocsipáncélzat leküz
dése mind nagyobb átütőerőt igényelt, mely célt pl. a na
gyobb torkolati sebességgel lehetett volna elérni. Az ezt 
biztosító nagyobb töltet, az ennek megfelelő, szükség
szerűen erősebb zárszerkezet, cső, bölcső stb. egy elvárt 
teljesítményű, de három-négy ember számára könnyen 
mozgatható löveget eredményezett volna.

Más utat kellett hát a fegyverkonstruktőröknek keresni. 
Ennek során egy, az 1920-as években Németországban 
már gyártott sportfegyver működési elve felé fordult a szak
emberek érdeklődése. Az első világháború utáni években 
egy Gerlich nevű mérnök -  Halbe nevű fegyvermester is
merősével -  kis sorozatban, Halger márkamegjelöléssel 
olyan sportfegyvereket gyártott, melyek torkolati energiája 
messze a szokványos felett volt. A fegyver különleges tel
jesítményét a töltényűrtől a cső torkolatáig fokozatosan 
szűkülő cső biztosította. Az eredetileg 1903-ban, a német 
Kari Puff által bejelentett szabadalom alapján készített va
lóban rendkívüli fegyverrel Gerlich és Halbe sok éven át 
házalt külföldi hadseregeknél, bemutatókat tartottak pl. az 
amerikai és angol fegyverszakértők előtt is. A fegyver 
egyedülálló tulajdonságait mindenhol elismerték, azonban 
gyártását túlságosan komplikáltnak, magát a fegyvert a 
hadsereg keretein belüli használatra elfogadhatatlanul ér
zékenynek, alkalmatlannak ítélték. Az időközben kiváló tu
lajdonságait mindenütt bizonyító fegyver keresett vadász
puska lett, de a hadseregekhez nem talált utat.

A 30-as években Németországba visszatérő konstruktőr 
-  nyilván a kor szellemét érezve -  a Gerlich-elv alkalmazá
sával könnyű páncéltörő fegyvert szerkesztett. A sorozat- 
gyártás azonban valóban nem volt egyszerű. Nem a cső 
gyártása jelentette az igazi problémát, hanem a lövedéké.
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Ennek a csőátmérő csökkenését pontosan követnie kellett 
úgy, hogy eközben nem robban fel, nem deformálódik. Nö
velte a problémát, hogy a fegyver által létrehozott igen 
nagy lövedéksebesség mellett a szokványos acéllövedé
kek hatástalanok voltak. Az erős becsapódáskor ahelyett, 
hogy átütötték volna a páncélt, egyszerűen szétrobbantak. 
A megoldást végül egy volfrám-karbid maggal készített lö
vedék adta. Ez a mag a becsapódást minden deformáció 
nélkül elviselte, és kialakításánál fogva átütötte a páncélt. 
A mag burkolatát vasból készítették, melynek átmérője a 
cső töltényűr felőli átmérőjének felelt meg. A lőporgázok 
hajtotta lövedék vasköpenye a csőben előrehaladva 
egyenletesen hátragyűrődött, követve a cső méretváltozá
sát. A lövedék végül minden addig elértnél nagyobb, 
1200-1400 m/sec sebességgel hagyta el a csövet, páncél
átütő képessége így érthetően messze meghaladta az űr
méretnek megfelelő szokványos páncéltörő lövegektől vár
ható teljesítményt.

A lövedék súlyának és keresztmetszetének itt alkalma
zott aránya azonban nagyobb távolságokon már balliszti- 
kailag előnytelennek bizonyult. Ennek következtében a lő- 
távolság növekedésével a lövedék sebessége és átütőké
pessége drasztikusan csökkent. A legkisebb kaliberű (28 
mm) változat esetében pl. a 100 m távolságból 60 mm 
páncélon áthatolni képes lövedék 1000 m távolságból csak 
25 mm páncélt tudott átütni.

Az első páncélelhárító fegyver, mely a Gerlich-elv alap
ján készült, a 41 mintájú nehéz páncéltörő puska {Schwere 
Panzerbüchse 41) lett. Rendszerbe állításának pontos 
ideje nem ismert, nagy valószínűséggel 1940 június-júliu
sában került a csapatokhoz. A nevében szereplő Büchse 
(= puska, fegyver) megjelölés a kis súlyra, a könnyen ke
zelhetőségre utalt. A nevében szereplő „nehéz” szó inkább 
a kaliberére utal, hiszen az a cső zár felőli oldalán 28 mm, 
a torkolatnál pedig 21 mm volt. Noha lövedéke mindössze 
85 grammot nyomott, 100 m távolságból 60 mm, 500 mé
tertávolságból 50 mm páncél átütésére volt képes. Ennél 
vékonyabb páncélzat esetén az átütést követően a jármű 
belsejében ide-oda pattogva fokozta a rombolóhatást.

A fegyvert a németek először Afrikában vetették be a 8. 
hadsereg páncélosai ellen. Maga az elv nem volt ismeret
len az angoloknak, hiszen Gerlich nekik is felajánlotta talál
mányát. Arra azonban az angolok akkor gondolni sem 
mertek, hogy az általuk megoldhatatlannak tekintett mű
szaki-gyártási akadályok elhárítása után az ilyen hatásos 
és könnyen kezelhető fegyverré fejleszthető.

A háború folyamán a németek azonos elv alkalmazásá
val még két páncéltörő fegyvert készítettek. Ezek közül az 
egyik a nevében is megjelöltén könnyű (560 kg) 4,2 cm 
Ieichte PAK 41, melynek kalibere 42 mm-ről 30 mm-re 
csökkent. Az 1270 m/sec torkolati sebességű, 350 g súlyú 
lövedék 450 m távolságból képes volt 75 mm harckocsi
páncél átütésére. Ez a löveg a német Wehrmacht mellett a 
Magyar Királyi Honvédségnél is rendszeresített 37 mm-es 
páncéltörő ágyú fődarabjainak felhasználásával készült 
változat.

Az 1942-es évben került a csapatokhoz a nehéz (1340 
kg), de rendkívül hatásos 7,5 cm PÁK 41 L/55 páncéltörő 
löveg. A torkolatot 1200 m/sec sebességgel elhagyó löve
dék 950-1000 m távolságból képes volt 150 mm páncél 
átütésére. A cső kalibere itt 75 mm-ről 55 mm-re szűkült.

A felsorolt három löveg közül az elsőnek rendszerbe ál
lított Schwere Panzerbüchse 41 a legkevésbé szokványos 
külsejű. A kezelőt -  és külön a céltávcsövet is -  kettős falú 
lövegpajzs védte. A rövid, terpeszthető, préselt acél talp
szárú kis löveg magas (27x4"), lövésbiztos, tömlős kereke
ken mozgott. A fegyver egyeslövés leadására volt alkal
mas. Kónikus, egykamrás csőszájfékkel szerelt csövének 
félautomata zárszerkezete vízszintes ékzár. Az irányzás a
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7. ábra: A 41 mintájú nehéz páncélpuska jobb oldalnézete

kézifegyverekhez hasonlóan szabadkézzel történt a cél
távcső használatával. Az 500 lövés élettartamra tervezett cső 
harctéri körülmények között is könnyen cserélhető volt. A 
rendkívül nagy kezdősebesség miatt 400 m-en belüli mozgó 
tárgyra célzáskor előretartás nem volt szükséges. 400-600 m 
távolságon belül maximum a céljármű első széléig kellett cé
lozni. Függőleges célirányban előretartás nem volt szüksé
ges. A páncéltörő lőszeren kívül a löveghez -  nem páncélo
zott célok ellen -  repeszhatású lőszer is készült.

A megjelölt kerékmérettől eltérően az ejtőernyős alakula
tok részére egy lényegesen kisebb kerekekkel szerelt, 
könnyített változatot is gyártottak, lövegpajzs nélkül (az alap
kivitel súlya: 229 kg, a könnyített változat súlya: 118 kg).

A rendkívül hatásos páncéltörő lövegek harctéri nagyobb 
számú elterjedésének sajátos akadálya volt. A lőszerek 
gyártásához szükséges volfrám-karbidot a hadban álló Né
metország szinte kizárólag csak külföldről, igen nehéz kö
rülmények között -  pl. szállító tengeralattjárókkal Japánból 
-  tudta beszerezni. így a háború előrehaladtával a német 
hadvezetés válaszút elé került: a rendelkezésre álló kevés 
volfrámot lőszerek vagy a hadiipar működéséhez nélkülöz
hetetlen szerszámgépek gyártásához utalja-e ki. Végül a

legmagasabb szinten hozott döntés értelmében a volfrám- 
karbid tartalmú lőszerek gyártását csökkentették, majd tel
jesen leállították, így az ilyen lőszerrel működő fegyverek 
használata lehetetlenné vált. Hatásosságuk, különlegessé
gük miatt a háború után a győztes hatalmak a zsákmányolt 
példányokat hosszasan tesztelték, majd egy idő után a ha
ditechnikai múzeumoknak engedték át azokat. Ma szinte 
minden jelentős gyűjteményben megtalálhatók. Az Egye
sült Államok arzenáljában mind a három változat megte
kinthető.

s. Pz. B. 41 Le. Pák. 41 s. Pák. 41
Kaliber (mm) 28/21 42/28 75/55
Csőhossz (mm) 1714 2250 4322
Löveghossz
menethelvzetben

2690 mm 3690 mm 7490 mm

Lövegsúly
menethelyzetben

229/118 kg 560 kg 1880 kg

Lövegsúly
tüzelőállásban

229/118 kg 560 kg 1340 kg

Páncélátütő
képesség
90°/457 m 66 mm 87 mm 209 mm
907915 m - 53 mm 145 mm
Tüzqyorsasáq - 10-12/perc 12-14 /perc
Torkolati sebesség

iY °1___________
1402 m/mp 1265 m/mp 1124 m/mp

Felhasznált irodalom

Senger und Etterlin: Die Deutschen Geschütze 
1933-1945. München, Lehman Verlag, 1960.

Hogg, lan: German Artillery of World War Two 
Lionel Leventhal Ltd. 1975.
Panzerbeschu tafel für s Pz В 41. Berlin, 1943.
Gander T. J.: German Anti-tank Guns 1939-1945. 

London, Almark Publications 1973.

Schmidt László

A San Diego-i Aerospace Historical Center

Némi büszkeséggel állhat meg a magyar ember a San 
Diego-i Balboa Parkban lévő Aerospace Historical Center 
épülete előtt. A múzeum bejáratánál egy eredeti Lockhead 
A-12 Blackbird (az SR-71 kísérleti típusa) és egy Convair 
YF2Y Seadart repülőgép között Kalifornia állam lobogója 
és a repüléstörténet -  a helybeliek szerint -  hét legna
gyobb nemzetének zászlaja található. Ez a hét lobogó pe
dig az amerikai, az orosz, a német, a francia, a spanyol, a 
svéd és a magyar. Meg kell jegyeznünk, hogy ez utóbbi 
zászló elhelyezése főleg Kármán Tódor munkásságának 
köszönhető.

A repülés emlékezetes első évszázadát szemlélteti a 
gyűjtemény. A cikk az ajánlott megtekintési útvonalat kö
vetve mutatja be a múzeumot.

Theodore Gildred körcsarnok

A főbejárat, ahol a látogató belép a múzeumba, a Theo
dore Gildred körcsarnokba vezet, amelyet a San Diego

gazdag repülős örökségéhez jelentősen hozzájáruló út
törőknek szenteltek.

A rotunda közepén a Spirit of St. Louis repülőképes pon
tos mását szemlélhetjük meg, mellyel Charles Lindbergh 
az első transzatlanti repülést végrehajtotta. A teljes méretű 
másolatot 1979-ben építették a múzeum önkéntesei, köz
tük három olyan személy, akik segítettek Lindbergh eredeti 
gépét is megépíteni 1927-ben.

A Spirit fölött egy Curtiss A-1 Triad „repül”, mely a hadi- 
tengerészet első hidroplánja volt, és képes vízre és száraz
földre is egyaránt leszállni.

Pontosan 73 évvel a gép első felszállása után a múze
umi másolat 1984. január 26-án rövid repülést tett San Die
go Bay-en, majd elfoglalta méltó helyét a körcsarnokban.

Charles Lindbergh hősi repülésétől inspirálva Theodore 
Gildred 1931. március 13-án felszállt San Diegóból, és el
kezdte 19 napos 4200 mérföld (7800 km) hosszú repülését 
Dél-Amerikába.

Pontosan 50 évvel később fia, Theodore Gildred Jr. 
megismételte apja híres repülését egy, a múzeum kollek-
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dójából származó, 1943-ban épített Stinson Relanttal. Az 
1981-es sikeres repülés után a múzeum Ecuadornak ado
mányozta a repülőgépet a saját múzeum megalapításá
hoz.

A Repülés Halhatatlanjainak Csarnoka
(International Aerospace Hall of Fame)

A múzeum első kiállítási része azon nők és férfiak előtt 
tiszteleg, akik jelentősen hozzájárultak az egyetemes repü
lés és űrkutatás fejlődéséhez. A halhatatlanok között talál
hatók pilóták, repülőgép-tervezők és -gyártók, kutatók, fel
találók és űrhajósok, így például az amerikai Neil Armst
rong, aki elsőként lépett a Holdra, Amelia Earhart, a transz
kontinentális és transzatlanti repülés úttörője, de megtalál
ható itt a szovjet Jurij Gagarin vagy az angol repülőgép-ter
vező, Sir Geoffrey de Havilland portréja is.

A halhatatlanokat egy-egy olajportré ábrázolja, mellé
kelve egy rövid életrajzi ismertetéssel. A képek alatt kis 
réztábla jelzi a festmény elkészítéséhez hozzájárult ado
mányozó személy nevét.

A vitrinekben a halhatatlanok személyi tárgyai tekint
hetők meg. Megtalálható például itt egy mandolin, mellyel 
a Wright fivérek játszottak, egy mentőernyő-odó fogantyú, 
melyet Jimmy Doolittle használt és Reginaid Mitchell-nek, 
a Spitfire tervezőjének rajzgépe.

A halhatatlanok között található az Atlanti-óceánt első
ként átrepülő Charles Lindbergh és T. Claude Ryan, aki 
megépítette Lindbergh gépét és még számos, a repülés 
történetébe bevonult repülőgépet, mint például a múzeum
ban megtekinthető XV-13-at; Glenn H. Curtiss, a repülés 
úttörője, aki 1911-ben sikeresen szállt le a Pennsylvania

2. ábra: A Waco YKS-7 repülőgép szárnyának re-

3. ábra: A szárny felerősítése a törzsre

4. ábra: A kész Waco YKS-7 repülőgép

csatahajó fedélzetére; Reuben H. Fleet, aki az amerikai lé
gipostaszolgálat szervezője 1918-ban, illetve megalapítja 
a Consolidated -  a későbbi Convair Corporation -  céget 
1923-ban. A vállalat 18 000 darab B-24 Liberatort gyártott 
a második világháború során, illetve a Catalina hidroplánt. 
Megtalálható itt az Egyesült Államokban, de főleg Kalifor
niában nagyra becsült magyar Kármán Tódor portréja is.

A Föld bilincsének elszakítása

Az első légi utazást 1783. november 21-én hajtották végre 
Párizs felett Joseph és Etienne Montgolfier hőlégballonjá
val. A ballon fedélzetén tartózkodott még Pilatre de Rozier 
és Marquis Arlandes. Bár repülésük csak mintegy 20 per
cig tartott, és ez idő alatt körülbelül 5 mérföldet (9 km) re
pültek, ez mégis a repülés első mérföldköve volt. A kiállí
tási teremben látható a történelmi léggömb egy kicsinyített 
mása.

A XIX. században a német Otto Lilenthal hajtott végre 
mintegy 2500 siklórepülést. Octave Chanute a századfor
duló előtt tanulmányozta a repüléssel kapcsolatos tudomá
nyokat és épített siklógépet. Egy dioráma szemlélteti Oc
tave Chanute korai siklógépét.

A motoros repülés hajnala

1903. december 17-én az ohiói Daytonban élő Wright test
vérek végrehajtották az első motoros repülést. Wilbur 
Wright 852 láb (260 m) távolságra repült. A teremben a
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Flyer pontos mása látható . Hamar követőkre találtak Ame
rikában és Európában. 10 évvel később több mint 2000 
volt már a pilóták száma. 1904-re 20 000 láb (6100 m) ma
gasra tudtak repülni, 127 mérföld/órás (240 km/ó) sebessé
get értek el, és 635 mérföldre (1200 km) tudtak elrepülni le
szállás nélkül. A repülőgépek az álmokból és játéksze
rekből valósággá váltak, és akkor jött az első világháború.

Az első világháború

Gyorsan eltelt a 11 év Wrighték úttörő repülése és a Nagy 
Háború kitörése között, melyben a repülés fontos szerep
hez jutott. A katonai repülés elvégezte tanulóéveit. A há
ború kezdetén, 1914-ben a repülőgépeket főleg megfigye
lésre, felderítésre használták. A háború jelentősen 
meggyorsította a repülőgép-tervezés fejlődését, és amikor 
egy mozgékony együléses gépre felszerelték a gépfegy
vert, megszületett a vadászgép.

A múzeum több első világháborús, ma már klasszikus
nak számító repülőgépet mutat be, egy megfigyelő lég
gömbkosárral és egy Zeppelin modellel együtt.

Mint ahogy 1939 szeptemberében kiderült, nem ez a há
ború volt az utolsó globális konfliktus, hanem egyszerűen 
„csak” az első világháború.

A repülés aranykora

Két fantasztikus évtized volt a repülés aranykora 1919 és 
1939 között. Világszerte beindult a postarepülés. Ezek a ci
gányéletet élő repülők tartották életben a repülés ügyét az 
első világháború után. Az első postajáratokról is megemlé
kezik a kiállítás .

Ezekben az években alapították a nagy amerikai repülő- 
gépgyárakat, mint például a Consolidated-et és a Ryan-t

(az alapítók képei megtalálhatók a Repülés Halhatatlanja
inak Csarnokában). A csarnokban kiállították a Consolida
ted PT-1 Trusty és Fleet-2, a Ryan ST és B-5 Brougham 
gépeit, illetve egy-egy Curtiss Romin, Piper J-3 Cub, Ame
rican Eagle és Aeronca C-4 típusú repülépet. A pilóták gé
peikkel egyre magasabbra, távolabbra és gyorsabban re
pültek, de kitört a második világháború, és a repülés arany
kora véget ért.

A második világháború

A vadászgépek teremtették meg a második világháború re
pülőinek image-ét. Ezek a légi közelharcosok harcoltak 
Nagy-Britannia, Európa és a Csendes-óceán távoli légtere
iben.

A leginkább csak Zero néven ismert japán Zero-Sen 
A6M vadászgép az amerikai gépek félelmetes ellenfele volt 
a csendes-óceáni hadszíntéren. A Mitsubishi Heavy In
dustries gyártotta ezt a típust a japán Birodalmi Flottának 
és a légierőnek. A múzeumi példányt 1945 májusa és au
gusztusa között gyártották a Yokosuka repülőcsoport szá
mára. A háború után az Egyesült Államokba szállították, 
ahol repülőkísérletekre használták fel. Végül a San Diego- 
i múzeum 1981-ben kapta kölcsön a National Air and 
Space Museum-tól (Washington D. C.). A Zero kiállítási he
lyét a múzeum önkéntesei alakították ki három év alatt, 
mintegy 12 000 munkaóra során. Az Aerospace Historical 
Center ezen része a Haditengerészet kiállítását is jelenti 
egy Essex osztályú anyahajó repülőfedélzetének részleté
vel és egy amerikai F6F Hellcat vadászgéppel.

A megépített 12 225 darab Hellcat ezen példányát 1944 
áprilisában gyártották és adták át a haditengerészetnek, 
harcban nem vett részt, és 1957-es kivonásáig összesen 
831 órát repült. Maguk a Hellcat-ok gyengébb manőve-

5. ábra: Részletek a második világháború haditenge-
részeti kiállításából
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9. abra: Consolidated Aircraft PBY Catalina hidroplan a muzeum udvaran

rező képességgel bírtak, mint a Zero-к, de más jellemzők
ben felülmúlták azokat. A második világháború során az 
amerikai haditengerészet pilótái által lelőtt 6477 darab ja
pán repülőgépből 5156 darab a Hellcat-oknak tulajdonít
ható.

A Supermarine Spitfire a brit Királyi Légierő (Royal Air 
Force) fő vadásztípusa volt az angliai légicsatában (Battle 
of Britain). A múzeum az 1936 és 1945 között gyártott 
23 000 darab gép egyikével rendelkezik. Kiállítottak itt egy 
Ju87 Stuka zuhanóbombázó 7:10-es méretarányú másola
tát is, mely a mennyezetről „zuhan” a látogatókra. Ez a tí
pus volt a német Luftwaffe fő típusa.

A második világháború vége előtt jelentek meg a sugár- 
hajtású gépek, és így elkezdődött a sugárhajtású repülés 
kora.

A sugárhajtású repülés kora

Mind a polgári, mind a katonai repülés a sugárhajtású re
pülőgépek korába lépett. A Concorde kétszeres hangse
bességgel száguld célja felé. Nagyszámú utast és több 
tonna teherárut szállítanak napjainkban a sugárhajtású re
pülőgépek.

Már hét évvel a Wright fivérek repülése után, 1910 ápri
lisában, a román Henry Coanda épített egy nagyon kezdet
leges sugárhajtású repülőgépet Párizsban. Coanda és kö
vetői eredményeinek alapján már a második világháború 
előtt, 1939 augusztusában végrehajtották az első sikeres 
felszállást egy tényleges sugárhajtású repülőgéppel, a 
Heinkel 178-cal. Ezen német tervezésű kísérleti, nem ha
gyományos repülőgép sikerét elhomályosította a háború 
árnyéka. Ez a németországi Marienhe repülőtéren végre

hajtott repülés jelentette a sugárhajtású repülés korának 
beköszöntét.

A második világháború felgyorsította a sugárhajtású re
pülőgépek fejlesztését. 1944-ben Németország rend
szerbe állította a Messerschmitt 262 vadászgépet.

1952-ben a britek elindították az első sugárhajtású re
pülőjáratot a Havilland Cornet típussal London és Dél-Af- 
rika között. A következő harminc évben a sugárhajtású 
utasszállítók a légi utazást gyorsabbá, biztonságosabbá és 
olcsóbbá tették más felszíni közlekedésnél.

A sugárhajtás korát egyre bővülő kollekció szemlélteti. 
Található benne teljesen egyedi modell is. Ilyen például a 
Ryan X-13V Vertijet, melyből összesen két példányt épí
tettek meg (19. ábra). A repülőgépet a Ryan Aeronautical 
Company készítette az Egyesült Államok Légiereje szá
mára az egyik lehetséges függőleges fel- és leszállási mód 
vizsgálatára az Edwards és az Andrews légibázisokon. Vé
gül a „Pentagonból való kilépése” után került a múzeumba.

A múzeum kollekciójának egy másik példánya a McDon
nell Douglas A-4 Skyhawk (8. ábra), melyet az amerikai 
haditengerészet számára terveztek, és amely a legkisebb 
üzemeltetett sugárhajtású gép. 1955-ben állították had
rendbe, és közel húsz évig használták.

A MiG-15 és az F-86 a két legismertebb gép a sugár
hajtás korából, a MiG-15-öst 1947-ben tervezték a Szov
jetunióban a nagy magasságon repülő B-29-esek elfogá
sára, bár neve örökre az F-86 Sabre-val kapcsolódott 
össze. A két gép a koreai háború során csapott össze. A 
múzeum mindkét típus egy-egy példányával rendelkezik.

Az újak tervezése mind a sárkány, mind a hajtómű ese
tén folytatódik. Ezen fejlődéssel egy időben bővül a múze
um gépparkja is. A fejlesztési eredmények tették lehetővé 
az űrkorszak beköszöntét.
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Az űrkorszak

1961. május 5-én Alan В. Shepard indult a floridai Cape 
Kennedyről a Freedom-7 űrhajón egy Redstone rakétával. 
Ezzel az Egyesült Államok embert juttatott az űrbe. Rövid 
tíz hónappal ezután John Glenn háromszor kerülte meg a 
Földet. Szűk hét évvel később, 1969 júliusában Neil Armst
rong megvetette lábát a Holdon és azt mondta: „...kis lépés 
egy embernek és nagy ugrás az emberiségnek”. Ettől a pil
lanattól vált Jules Verne realisztikus álmodozóvá.

A múzeum Űrkorszak című kiállítása az első három 
NASA-programra koncentrál. Az első a Mercuryvolt, amikor 
az első bizonytalan lépések történtek, majd a Gemini-prog- 
ram (23. ábra) következett. Ekkor már magabiztos űrkísér
letek folytak, ellenőrizték és újra ellenőrizték az elmélete
ket. És végül az Apolló. Emberek repültek a Holdra, dol
goztak és biztonságban visszatértek. Mindhárom törté
nelmi űrhajótípus és más űreszköz másolata látható a kiál
lításon.

Az amerikai Space Shuttle program kicsinyített modellek
kel képviselteti magát a múzeumban. Az orbiter egység az 
eddig épített legnagyobb tömegű 1 500 000 Ibs -  680 000 
kg) űreszköz. Hasznos terhe 65 000 Ibs (29 500 kg), ami 
60 ft (18 m) méretű teherterében lehet elhelyezni. Az űr
sikló hosszú távú feladata a gyártási fejlesztések, kereske
delmi műveletek elősegítése és az állandó űrállomás kié
pítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.

Az emberiség előtt álló nagy feladat az űrkutatásban a 
bolygóközi űrutazások problémáinak megoldása.

Nők a repülésben

A múzeum Nők a repülésben szekciója a repülés úttörői
nek egy különleges csoportja előtt tiszteleg. A nők már a 
repülés történetének legelején részt vállaltak a munkából. 
Például Katherine Wright, aki segített fivéreinek történelmi 
repülőgépük megépítésében. Harriet Quimby 1911-ben

szerezte meg az első pilótaengedélyt a nők közül. Valen- 
tyina Tyereskova volt az első női űrhajós, és Sally К. Ride 
az első nő a Space Shuttle személyzetében.

Jacqueline Cochran vezette a második világháborúban 
az amerikai női pilótákat (Women’s Air Force Service Pi
lots). Feltétlenül meg kell említenünk Amelia Earhart-ot, aki 
nőként először repülte át az Atlanti-óceánt és hajtotta 
végre szólórepülését Hawaii-ból a nyugati partra. Végül 
Bessie Coleman, az első fekete női pilóta.

A restaurációs műhely

A látogatók gyakran kérdezik, hogy a múzeum hogyan 
szerzi be egyre bővülő és változatosabbá váló kollekcióját. 
Néhány kiállítási darabot megvásárol, néhányat közülük 
adományként kap, mások repülőgépcsere folytán kerülnek 
San Diegóba.

Több repülőgép és hajtómű a múzeum restaurációs te
vékenységének eredménye. Ezen gépek közül többet ere
deti állapotukba állítják vissza, míg a nagyon megrongáló
dottakat kiállításra alkalmas állapotba helyezik. Ezek a re
konstruált kiállítási tárgyak a teljes kollekció mintegy egy
negyedét teszik ki, mint például a Spirit of St. Louis Theo
dore Gildred rotundában kiállított repülőgépek mása. A mú
zeum restaurációs műhelyében sok önkéntes mesterem
ber dolgozik.

Befejezés

A San Diego-i Aerospace Historical Center rövid bemu
tatása végén jelen sorok írója csak azt tudja ajánlani a tisz
telt olvasónak, ha jó sorsa Kaliforniába vezeti, feltétlenül lá
togassa meg ezt a múzeumot. A 10. ábra a múzeum épü
letének térképét és 1999-es repülőgép-kollekcióját mutatja 
be, ahol a csillaggal jelölt kiállított gépek eredeti példányok.

Dr. Pokorádi László

GABO Kiadó új katonai kiadványai
Steve Crawford: Csatahajók és repülőgép-hordozók

A kisméretű könyv színes ábrái joggal keltik fel a haditengerészeti kiadványokat kedvelők figyelmét. A kiválasztott közel 
300 hajóosztályt a szerző remek ábra mellett 12 soros történet és 10-11 soros harcászati-műszaki adathalmaz 
segítségével mutatja be. A könyv viszonylag szerény információgyűjteménye miatt elsősorban a haditengerészettel

ismerkedők számára nyújt jó áttekintést az elmúlt néhány évszázad 
haditengerészeti flották zászlóshajóiról.

A könyv szemlélteti a hadihajók fejlődését, a 400 évvel ezelőtti 55 ágyús 
ARK ROYAL-tól, mely az I. Erzsébet korában az angolok zászlóshajója volt. 
Találkozhatunk az Amerikai Föderációs Államok 32 fontos ágyúval felszerelt 
GENERAL STIRLING PRICE hajójával, mely talán a kiadvány legkisebb 
méretű hajója és a GEORGE WASHINGTON nukleáris hordozóval.

A könyv szerzője kisméretű kézikönyvbe, kevés adattal (származási 
ország, személyzet, vízkiszorítás, méretek, hatótávolság, páncélzat, 
fegyverzet, hajtómű, sebesség) kívánta bemutatni a világ flottáinak 
csatahajóit és repülőgép-hordozóit. A stílusára jellemző az egyszerű 
közérthető megfogalmazás, sajnos ehhez párosul az angol szubjektivitás. Ez 
a szubjektivitás a hajóosztályok kiválasztásakor is megfigyelhető.

GABO Könyvkiadó, Budapest, 2000 
Ára: 3500.- Ft

Megrendelhető: Talentum Kft., 1133 Budapest Gogol u. 17.
Tel: 239-9141, 
fax: 349-8346

CSATAHAJÓK
ÉS REPÜLŐGÉP-HORDOZÓK
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A német hadiflotta újjáépítése 
(1920-tól 1945-ig) és megsemmisülése

Az első világháborút követő, diktátum 
jellegű versailles-i békeszerződésben a 
győztes hatalmak meghatározták, hogy 
a vesztes Németország a továbbiakban 
milyen és mennyi hadihajót tartson 
meg. Az akkoriban „Kaiserliche Marine” 
(Császári Haditengerészetiről 
„Reichsmarine” (Állami Tengerészeidre 
átnevezett német hadiflotta számára 
csak az alábbi, régi, többnyire elavult 
hajók megtartását engedélyezték:

-  8 db 10 000 tonnás: (1.) páncélos 
sorhajó: BRAUNSCHWEIG (1904), (2.) 
ELSASS (1904), HANNOVER (1907), 
HESSEN (1905), LOTHRINGEN 
(1906), PREUSSEN (1905), SCHLE
SIEN (1908), SCHLESWIG HOLSTEIN 
(1908);

-  8 db 6000 tonnás kis vagy könnyű 
cirkáló: AMAZONE (1901), ARCONA
(1903) , BERLIN (1905), HAMBURG
(1904) , MEDUSA (1901), NIOBE
(1900) , NYMPHE (1900), THETIS
(1901) ;

-  32 db legfeljebb 800 tonnás torpe
dónaszád: T 175 (1911), T185 (1910), 
T 190 (1911), T 196 (1911), V 1 (1913), 
V 2 (1913), V 3 (1913), V 5 (1913), V 6 
(1913), G 7 (1912), G 8 (1912), G 10
(1912) , G 11 (1912), S 18 (1913), S 19
(1913) , S 23 (1913), T 135 (1907), T 
139 (1908), T 141 (1908), T 143 
(1908) T 144 (1908), T 146 (1908), T 
148 (1908), T 149 (1908), T 151 
(1908), T 152 (1908), T 153 (1908), 
T 154 (1908), T 156 (1908), T 157 
(1908), T 158 (1908), T 168 (1910);

-  továbbá néhány egyéb kis- és se
gédhadihajó.

A német hadiflotta csatahajót, csata
cirkálót, repülőgép-hordozót és tenger
alattjárót nem birtokolhatott.

A megtartásra engedélyezett hajók 
közül is csak 6 páncélos sorhajó 
(fegyv.: 4-28 cm á, 10-15 cm á, 4-8,8 
cm léá, max. seb.: 18 cs, max. pc.: 240 
mm), (3.) 6 kiscirkáló (fegyv.: többnyire 
6-10,5 cm á, max. seb.: 20-23 cs), és 
24 torpedónaszád (fegyv.: néhány 
könnyűlöveg és tcs, max. seb.: 21-25 
cs) maradhatott szolgálatban, a többit 
üzemen kívül, leállítva, csak tartalék
ként lehetett megőrizni. A Reichsma
rine személyi állományának felső hatá
rát 15 000 főben határozták meg.

Ezzel az első világháború alatt Nagy- 
Britannia mögött még a világ második 
legnagyobb flottájával rendelkező Né
metország csak partvédelmi tengeri 
erőket birtokló, jelentéktelen tengeri ha
talommá zsugorodott.

Az 1920-as években Németország
nak pusztán arra volt módja, hogy a 
versailles-i szerződésben rögzített da
rabszámokon és vízkiszorításokon be
lül a régi hadihajók selejtezésével pár
huzamosan újakat kezdjenek építeni. 
1930-ig 4 új 5600-6600 tonnás 
könnyűcirkálót (EMDEN, KÖLN, KÖ
NIGSBERG, KARLSRUHE) helyeztek 
szolgálatba 8-9 db 15 cm-es ágyúból,
8,8 cm-es légvédelmi ágyúkból, to
vábbá 3,7 cm-es légvédelmi gépágyúk
ból és torpedóvető csövekből álló fegy
verzettel, 29-32 csomó maximális se
bességgel, valamint 100 mm-ig terjedő

páncélzattal. Párhuzamosan elkészült 
12 db 924-933 tonnás új torpedóna
szád is (fegyv.: 3-10,5 cm á, léá-k, léá- 
k és tcs-k, max. seb.: 33-36 cs).

Az 1930-as évek elején a nyugati ha
talmak Németországgal szemben tanú
sított békülékeny politikája, valamint a 
jelentős szovjet hadihajó-építési prog
ramok előkészítéséről szóló hírek kö
vetkezményeként tárgyalások indultak 
a német és a brit kormányszervek kö
zött az akkor már Kriegsmarine-re át
nevezett német hadiflotta versailles-i 
korlátjának jelentősebb bővítésére. 
Egyidejűleg Németországban folya-

1. táblázat

Csataha
jók és 
csatacir
kálók

Repülő
gép-hor
dozók

Nehéz
cirkálók

Könnyű
cirkálók

Torpedó 
rombo
lók és 
torpedó
naszá
dok

Tenger
alattjá
rók

Mind-
össze
sen

ezer tonnában kerekítve
Nagy-Britannia
hadiflottájának
vízkiszorítása

525 135 146 192 150 53 1|201

Németország
hadiflottája
számára

engedélyezett

vízkiszorítás

184 47 51 67 53 24 426

2. táblázat

Hajóféleség

Az 1934. évi hadi
hajó-állomány, 
beleértve a 
Reichsmarine-bői 
megtartásra terve
zett és a közvetle
nül elkészülés 
előtt álló 
egységeket is 

db

Bauprogram 
1934 szerint 
építendő új 
hajó

db

Bauprogram 
1936 szerint 
építendő új 
hajó

db

Z-Plan 
(1939) 
szerint 
építendő 
új hajó

db

Hajóállomány  ̂
terv 1946-ra

db
Csatahajó - - 2 6 8
Csatacirkáló - 2 - 3 5
Zsebcsatahajó 3 - - - 3
Régi pánc. sorhajó 2 - - - 2
Rep.gép hordozó - - 2 2 4
Nehézcirkáló - 2 3 - 5
Könnyűd rkáló 6 - - 16 22
Felderítő drkáló - - - 22 22
Torpedóromboló - 16 6 46 68
Torpedónaszád 16 - 12 66 94
Tengeralattjáró - 28 16 205 249

2000/2 HADITECHNIKA 81



matba került további öreg, elavult hadi
hajók lecserélése, 3 db ún. zsebcsata
hajó (4.) (DEUTSCHLAND, ADMIRAL, 
SCHEER, ADMIRAL GRAF SPEE 
vizk.: kb. 12 000 t, fegyv.: 6-28 cm á,
8-15 cm á, léá-k, légá-k és tcs-k, max. 
seb.: 28 cs. max. pc.: 80 mm) és 2 db 
újabb könnyűcirkáló (NÜRNBERG, LE
IPZIG vízk.: 6500 t, fegyv.: 9-15 cm á, 
léá-k, légá-k és tcs-k, max. seb.: 32 cs, 
max. pc.: 50 mm) építése. Ezek akkori
ban már korszerű, kategóriájukban 
erős egységeknek számítottak. Hitler 
hatalomra jutása után az egyre jobban 
aktivizálódó német külpolitika és Mus
solini Olaszországénak fokozódó támo
gatása eredményeképpen 1935. június 
18-án aláírták Londonban az angol-né
met flottaszerződést, amely megen
gedte Németországnak, hogy hadihajó
típusonként vízkiszorításban számolva 
annyi hadihajója lehessen, mint Nagy- 
Britannia washingtoni, 1921. évi nem
zetközi konferencia szerinti flottájának 
35%-a, sőt tengeralattjárók vonatkozá
sában 45%-a.

A londoni flottaszerződés tehát fonto
sabb hadihajótípusonként a következő 
összvízkiszorítást engedélyezte a 
Kriegsmarine számára:(1. tábl.)

A londoni flottaszerződés gyakorlati
lag teljesen hatályon kívül helyezte a 
versailles-i békeszerződés német hadi
hajóira vonatkozó korlátjait. Bár az 
1935. évi angol-német flottaszerződés 
csak kétoldalú volt, az első világhábo
rús volt győztesek közül senki nem til
takozott erélyesebben ellene. Az más 
kérdésnek tűnt, hogy mennyi időt igé
nyelhet, míg a német haditengerészet

u ___________

---------------------- — — :__ l______
73m . I

n

2. ábra

3. ábra

1. ábra: SCHLESWIG HOLSTEIN (1908) 
régi páncélos sorhajó. 1944. decem
ber 18-án Gotenhafen (Gdynia) ki
kötőjénél brit bombázó repülőgépek 
súlyosan megrongálták. 1945. márci
us 21-én ugyanitt saját legénysége 
felrobbantotta, nehogy szovjet 
haderők kezébe kerüljön

2. ábra: A 151 (ex 1/ 151, 1908) régi tor
pedónaszád. Túlélte a háborút, 1946- 
ban szétbontották

3. ábra: A KÖNIGSBERG (1929) könnyű
cirkáló. 1940. április 10-én Bergennél 
brit zuhanóbombázók elsüllyesztették

4. ábra: Az ADMIRAL GRAF SPEE 
(1936) zsebcsatahajó. 1939. decem
ber 13-án a La Plata torkolatában az 
EXETER (1931), AJAX (1935) és 
AARCHILLES (1934) brit cirkálóval ví
vott ágyútűzharcban megrongálódott, 
majd négy nap múlva Montevideo 
előtt saját legénysége felrobbantotta

5. ábra: A Z-Plan alapján épített Z 32 
(1943) torpedóromboló. Szövetséges 
torpedórombolók 1944. június 10-én 
Ushantnál elsüllyesztették
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Hajóféleség
Nagy-

Britannia
Francia-
ország

Lengyel-
ország

Szövetsé
gesek

összesen

Német
ország

Csatahajók 12 5 - 17 -

Csatacirkálók 3 2 - 5 2

Zsebcsatahajók - - - - 3

Régi parti páncélosok 3 - - 3 2

Repülőgép-hordozók 7 1 - 8 -

Nehézcirkálók 15 7 - 22 2

Könnyücirkálók 49 11 - 60 6

Torpedórombolók 181 61 4 246 22

Torpedónaszádok 11 12 3 26 25

Tengeralattjárók 62 79 5 146 57

Hajóféleség

A tervek szerinti 
hajóállomány 
1946-ra

db

Tényleges hajóállomány 
1939. szeptember tjén 
(zárójelben a Bauprogram 
1939 és a Z-Plan szerint 
építés alatt lóvő hajók)

db

A háború előtt és 
alatt készre épített 
hajó, hozzátéve az 
ellenfelektől zsák- 
mányoltakat is

db
Csatahajó 8 - (4) 2
Csatacirkáló 5 2 (-) 2
Zsebcsatahajó 
Régi páncélos sorhajó

3 3 (-) 3

és parti páncélos 2 2 (-) 10
Repülőgép-hordozó 4 - (2) -
Nehézcirkáló 5 2 (3) 3
Könnyűcirkáló 22 6 (3) 6
Felderítő cirkáló 22 - (1) -
Torpedóromboló 68 22 (6) 46
Torpedónaszád 94 25 (11) 86
Tengeralattjáró 249 57 (35) 1192

betöltheti a részére engedélyezett víz
kiszorítást.

A londoni flottaszerződés aláírása 
után a német haditengerészet a még 
1934-ben titokban megtervezett flot
tabővítés (Bauprogram, 1934) megva
lósításaként azonnal 2 db 31 800 ton
nás csatacirkáló (SCHARNHORST, 
GNEISENAU, fegyv.: 9-28 cm á, 
12-15 cm á, 14-10,5 cm léá, légá-k, 
max. seb.: 32 cs, max. pc.: 350 mm), 2 
db 14 050 tonnás nehézcirkáló (ADMI
RAL HIPPER, BLÜCHER, fegyv.: 
8-20,3 cm á, 12-10,5 cm léá, légá-k, 
tcs-k, max. seb.: 32,5 cs, max. pc.: 80 
mm), 16 db kb. 2200 tonnás torpedó
romboló (LEBERECHT MAASS-osz- 
tály, fegyv.: 5-12,7 cm á, légá-k, tcs-k, 
max. seb.: 38 cs), 26 db II. típusú 
254-279 tonnás tengeralattjáró (U 1-U 
24) és 2 db I. típusú 862 tonnás tenger
alattjáró (U 25, U 26) építését. (5.) A rö
videsen létrehozott Bauprogram, 1936 
további hajók megépítését célozta, 
köztük 2 db 41 676, illetve 42 900 ton
nás csatahajó (BISMARCK, TIRPITZ,

3. táblázat

4. táblázat

fegyv.: 8-38 cm á, 12-15 cm á, 
16-10,5 léá, légá-k, max. seb.: 30,8 cs, 
max. pc.: 320 mm), 2 db 23 200 tonnás 
repülőgép-hordozó [GRAF ZEPPELIN, 
PETER STRASSER (6.) fegyv.: 16-15 
cm á, 12-10,5 cm léá, légá-k, 40 re
pülőgép, (7.) max. seb.: 33,8 cs, max. 
pc.: 102 mm], 3 db 12 750 tonnás ne
hézcirkáló (PRINZ EUGEN, SEIDLITZ, 
LÜTZOW, fegyv.: 8-20,3 cm á, 
12-10,5 cm léá, légá-k, tcs-k, max. 
seb.: 32,5 cs. max. pc.: 80 mm), 6 db 
2411 tonnás torpedóromboló (DIE- 
THER VON ROEDER-osztály, fegyv.: 
5-12,7 cm á, légá-k, tcs-k, max. seb.: 
38 cs), 12 db 844 tonnás torpedóna
szád (T 1-T 12, fegyv.: 1-10,5 cm á, 
légá-k, tcs-k, max. seb.: 35,5 cs), 8 db 
VII. típusú, 626 tonnás és 8 db 1032 
tonnás IX.A. típusú tengeralattjáró 
gyártását. Ezek az építések még bőven 
belefértek a londoni szerződésbe.

Németország azonban hamarosan 
már nem sokat törődött a londoni flotta
szerződés korlátjaival és 1937-1938- 
ban egy újabb hatalmas flottafejlesztési

programot dolgozott ki, mely többszöri 
módosítás után hivatalosan véglege
sen a Z-terv (Ziel-Plan, vagy rövidítve a 
Z-Plan) megnevezést kapta. Ez tulaj
donképpen már konkrét háborús ké
szülődést is jelenthetett, igaz, a Z-terv- 
nek a célkitűzés szerint csak 1946-ig 
kellett megvalósulnia. Hitler 1939. janu
ár végén jóváhagyta a Z-tervet és el
rendelte annak végrehajtását. A meg
lévő és a Bauprogram 1936 szerint már 
építés alá került vagy elkészült egysé
geken kívül a Z-Plan megvalósítása
ként 1946-ig további 6 db 56 200 ton
nás csatahajó (H, J, K, L, M, N jelzet- 
űek, fegyv.: 8-40,6 cm á, 12-15 cm á, 
16-10,5 cm léá, légá-k, tcs-k, max. 
seb.: 29 cs, max. pc.: 324 mm), 3 db 
32 300 tonnás csatacirkáló (O, P, Q jel- 
zetűek, fegyv.: 6-38,1 cm á, 6-15 cm 
á, 8-10,5 cm léá, légá-k, max. seb.:
33,5 cs. max. pc.: 324 mm), 2 db 
23 200 tonnás repülőgép-hordozó (C 
és D jelzetűek, a GRAF ZEPPELIN-hez 
hasonlóak), 16 db 7800 tonnás 
könnyűcirkáló (M, N, O, P, Q, R jelzet
űek és 10 db további, fegyv.: 8-15 cm 
á, 4-10 cm léá, légá-k, tcs-k, max. 
seb.: 35,5 cs, max. pc.: 51 mm), 22 db 
4542 tonnás felderítő cirkáló 
(SP 1-SP22 jelzetűek, fegyv: 6-15 cm 
á, 2-8,9 cm léá, légá-k, tcs-k, max. 
seb.: 36 cs, max. pc.: 19 mm), 46 db 
2527-2818 tonnás torpedóromboló (Z 
23-Z 68 jelzetűek, fegyv.: 4 -6  db 
12,7-15 cm á, légá-k, max. seb.: 38,5 
cs), 66 db 853-1931 tonnás torpedóna
szád (T 13-T 78 jelzetűek, fegyv.: 1-4 
db 10,5-12,7 cm á, légá-k, tcs-k), és 
205 db tengeralattjáró (I., II., VII. és IX. 
típusúak) készre építésének kellett 
megtörténnie. Az előbbieken kívül az 
1939 és 1946 közötti években a Z-terv 
237 db egyéb kis hadihajó és segéd
hadihajó (aknarakók, aknamentesítő 
hajók, ágyúnaszádok, kísérő hajók, 
torpedóvető gyorsnaszádok, őrhajók, 
ellátóhajók stb.) elkészítését is meg kí
vánta valósítani.

A továbbiakban a hadihajó-építé
seknek már csak a hajógyárak kapaci
tása és a pénzügyi fedezet előterem
tése szabott korlátokat. Erőltetett ütem
ben megkezdték a hajógyárak a bőví
tést, továbbá a hajóépítések pénzügyi 
fedezetére 1939 és 1946 közötti idő
szakra 33 milliárd Reichsmark ráfordí
tást terveztek. A Kriegsmarine személyi 
állományát 1946-ra 200 000 főre kíván
ták felfejleszteni.

A német hadiflotta hajóállományának 
tervezett bővítését az 2. számú táblá
zat szemlélteti.
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6. ábra: Bauprogram, 1936 alapján épített BISMARCK (1940) csatahajó. 1941. május 27-én -  miután elsüllyesztette 
a brit HOOD (1920) csatacirkálót -  az Atlanti-óceánon brit csatahajókkal, cirkálókkal és torpedórombolókkal vívott 
harcban elsüllyedt
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10. ábra: A Z-Plan alapján 1939-ben 
megkezdeti építésű M könnyűcirkáló. 
Építését 1940-ben leállították, majd 
elkészült részeit 1941 és 1943 között 
sztébontották

11. ábra: A Z-Plan alapján 1939-ben 
megkezdett építésű Sp 1 felderítő cir
káló. Építését 1940-ben felfüggesztet
ték, majd elkészült részeit 1943-ban 
szétbontották

A német hadiflottának a Z-terv befe
jezésekor nagyságban és minőségben 
már olyannak kellett lennie, hogy csata
hajókból, csatacirkálókból, repülőgép
hordozókból és cirkálókból összeállított 
kötelékeivel az Atlanti-óceán bármely 
részén eredményes tengeri csatába 
bocsátkozhasson brit és francia nehéz 
tengeri erőkkel.

Mivel a megépítendő új német csata
cirkálók, repülőgép-hordozók és cirká
lók maximális sebessége legalább 33,5 
csomó volt, és egyeseké elérte a 36 
csomót is, viszont a meglévő brit, fran
cia csatahajók, csatacirkálók és repülő
gép-hordozók zöme csak 25 csomó se
bességgel tudott haladni, illetve a 
leggyorsabbak is csak 31,5 csomóval, 
ez a tény az elgondolás szerint megen
gedhette a német egységeknek, hogy 
tetszésük szerint megtámadhassák és 
üldözhessék a nyugati szövetségesek 
közelükbe kerülő hadihajócsoportjait, 
vagy túlerő esetén kitérhessenek előlük.

Meglehetősen sajátos, hogy 1939 ja
nuárjában a Z-terv jóváhagyásakor Hit
ler még úgy vélte, Reader tengernagy 
-  a Kriegsmarine főparancsnoka -  vé
leménye ellenére, hogy egy háború 
Nagy-Britannia ellen legfeljebb csak 
1946-ban fog kitörni, azaz Lengyelor
szág már részleteiben megtervezett né
hány hónapon belüli lerohanása (Fali 
Weiss) nem fogja automatikusan maga 
után vonni Anglia és Franciaország 
hadüzenetét. Dönitz, a tengeralattjáró
fegyvernem parancsnoka, akkoriban 
még csak sorhajókapitányi rangban,

teljesen irreálisnak tartotta a Z-Plan 
végrehajthatóságát. Szerinte a német 
hajóépítő-ipar kapacitása a menet köz
beni továbbfejlesztése ellenére sem le
hetett elegendő egy ilyen -  nehéz hadi
hajókat tartalmazó -  hatalmas flotta ki
alakítására, továbbá a nyugati hatal
makkal való összecsapás Lengyelor
szág lerombolása után aligha látszott 
1946-ig elhalaszthatónak. Dönitz 
egyébként a német flottafejlesztés ke
retében minden más hadihajótípus ter
hére nagyarányú tengeralattjáró-gyár
tást szeretett volna látni, a jelentős U- 
boot mennyiséget tartva egyetlen haté
kony eszköznek mind a nyugat-európai 
hadiflottákkal szemben, mind az évi 50 
millió tonnányi tengerentúlról jövő 
nyersanyag- és készáruimportot 
igénylő Anglia blokád alá vételére és ki- 
éheztetésére.

A Kriegsmarine szakemberei kép
zettségük, történelmi tapasztalataik és 
a tengeri harcban való jártasságuk 
folytán többségükben egyszerűen nem 
hittek abban, hogy belátható időn belül 
Nagy-Britannia tengeri háborúban 
legyőzhető lenne. Figyelmüket nem ke
rülhette el az sem, hogy a Z-tervvel 
párhuzamosan más nagyobb tengeri 
hatalmaknál is -  1936-tól 1939-ig -  je
lentős hadiflotta-bővítések indultak 
meg. Csak nehéz hadihajókból 1936 és 
1939 között újként Nagy-Britanniában 5 
csatahajó, 4 repülőgép-hordozó, 18 
könnyűcirkáló, Franciaországban 4 
csatahajó, 2 repülőgép-hordozó, 3 
könnyűcirkáló, az Amerikai Egyesült Ál

lamokban 5 csatahajó, 2 repülőgép
hordozó; Japánban 4 csatahajó, 4 re
pülőgép-hordozó, 4 nehézcirkáló; Ola
szországban 2 csatahajó, 14 könnyű
cirkáló; a Szovjetunióban pedig 3 csa
tahajó, 2 csatacirkáló, 2 nehézcirkáló 
és 5 könnyűcirkáló építését kezdték 
meg. Zömüknél a maximális sebesség 
elérte vagy meghaladta a 30 csomót. 
Ezek az új építések gyakorlatilag sem
mivé tették az 1921. évi washingtoni 
nemzetközi haditengerészeti konferen
cián a nagyhatalmak hadiflottáinak 
nagyságára vonatkozó határokat. A 
nagyhatalmak 1936-tól beinduló hatal
mas hadiflotta-bővítési törekvéseit lehe
tetlen nem úgy értékelni, mint egy új vi
lágháborúra való előkészületeket. Leg
feljebb az lehetett kérdéses, hogy kik 
kikkel szövetségben, kik ellen és mikor 
kívánnak háborút indítani. Érdekes, 
hogy a második világháború korát fel
dolgozó hadtörténészek jelentős része 
meg sem említi háborús előkészület
ként a nagyhatalmak hatalmas ha
diflotta-bővítési programjait. Ennek oka 
nyilvánvalóan az lehetett, hogy nem 
voltak túlságosan járatosak a haditen
gerészeti kérdésekben.

Hitler a Molotov-Ribbentrop-paktum 
1939. augusztus 3-i megkötése után 
még kevésbé tartott attól, hogy Len
gyelország megtámadása után rövid 
időn belül háborúba keveredhet a nyu
gati hatalmakkal, hiszen a lengyel ál
lam megsemmisítése tulajdonképpen 
egy közös német-szovjet hadműveletté 
változik. Szerinte, ha Nagy-Britannia és
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Franciaország Lengyelország meg
semmisítésére katonailag fel kíván 
lépni, akkor ezt mind Németország, 
mind a Szovjetunió ellen meg kell ten
nie. Ehhez azonban a nyugati hatalmak 
nem érezhették eléggé erősnek magu
kat. Hitler abban is reménykedett, hogy 
Lengyelország megtámadását nyuga
ton kizárólag „Drang nach Osten”-ként 
(8) fogják értékelni, mely a német biro
dalom csak kelet felé kiterjesztését in
dítja meg, távlatban az ideológiailag a 
nyugati „kapitalistákkal” nem túl barát
ságos sztálini birodalom ellen. A német 
külpolitika egy ideig -  bár nem túl han
gosan -  ezt igyekezett a Nyugat felé 
hangoztatni is.

A történelem azonban Raedert és 
Dönitzet igazolta. Azután két nappal, 
hogy Németország megtámadta Len
gyelországot, megkapta Nagy-Britannia 
és Franciaország hadüzenetét. Viszont 
a két nyugati nagyhatalom semmilyen 
katonai retorzióval nem élt a Lengyelor
szág keleti felét 1939. szeptember 19- 
től mintegy 110 hadosztállyal elfoglaló 
Szovjetunióval szemben (9).

A második világháború kitörése a 
nagy tervek ellenére csak egy viszony
lag kisméretű német hadiflottát talált. 
Nagy-Britannia, Franciaország, Len
gyelország és Németország hadiflottá
inak nagyságát az 1939. szeptember 1. 
szerinti állapotban a 3. számú táblázat 
szemlélteti.

A második világháború kitörése már 
embrionális szakaszban elvágta a Z- 
terv végrehajtását. Szinte a világ vala
mennyi tengerészeti hadtörténésze 
(például a brit Creswell, Roskill, az 
amerikai Morison, Potter, a német 
Ruge, Rohwer és az olasz Bernotti) 
szerint a Kriegsmarine-t tényleges erő
ben felkészületlenül érte a második vi
lágháború megindítása. Az elkövet
kező időben az eredetileg flottafejlesz
tésre tervezett hadiipari kapacitás és 
nyersanyag egyre nagyobb részére a 
Wehrmacht (szárazföldi hadsereg) és a 
Luftwaffe (légierő) tartott igényt. A Z- 
terv alkalmazásával már megkezdett H 
és J csatahajó, PETER STRASSE re
pülőgép-hordozó, M, N és О könnyűcir
káló építését 1940-ben leállították, 
majd még ugyanebben az évben szét
bontották elkészült részeiket. Az Sp 1 
felderítő cirkáló építését 1940-ben 
ugyancsak felfüggesztették, de csak 
1943-ban került szétbontásra. A GRAF 
ZEPPELIN repülőgép-hordozó, a 
SEIDLITZ és LÜTZOW nehézcirkáló 
építése lelassult, ezek már sohasem 
készültek el. Közülük a LÜTZOW-ot
1940-ben, félkész állapotban eladták a 
Szovjetuniónak.

A Bauprogram, 1936 nehéz hadiha

jóiból csak a BISMARCK (1940) és 
TIRPITZ (1941) csatahajót, valamint a 
PRINZ EUGEN (1940) nehézcirkálót 
építették készre, viszont a Z-tervből 
semmit. A nehézhadihajó-építések 
megszűntével felszabaduló hajógyári 
kapacitást a németek 1940-től főleg 
tengeralattjárók és kis felszíni hadiha
jók nagy számban történő építésére 
használták fel, sőt kisebb hadihajók 
építésére részben a hazai, részben a 
megszállott területeken új kapacitást is 
teremtettek. Kis felszíni hadihajókat 
fegyverzet nélkül polgári célúnak ál
cázva semleges államokban is legyár
tottak. A német haditengerészet ré
szére 1939. szeptember 1. és 1945. 
május 8. között könnyű hadihajókból 18 
torpedóromboló (Zerstörer), 29 torpe
dónaszád (Torpedoboot), 1108 tenger
alattjáró (Unterseeboot, illetve U-boot), 
280 torpedóvető gyorsnaszád (Schnell
boot, illetve S-boot), 1500 partraszállító 
és egyéb haditengerészeti komphajó 
(Marinefáhrprahm, azaz MFP és SF), 
700 hadi halászkutter, tengeralattjáró
vadászként, előőrs-naszádként (Kriegs
fischkutter, azaz KFK), 720 törpe-ten
geralattjáró (Zwerg- vagy Kleinst U 
-boot), 450 egyszemélyes torpedó 
(Bermannter Torpedo), valamint nagy
számú egyéb kis hadihajó és segéd
hadihajó készült el. Readder tenger
nagy 1943. január 31-i leváltásával és 
Dönitz tengernagy a Kriegsmarine fő- 
parancsnokává történt kinevezésével 
párhuzamban elsődlegesen a tenger
alattjárók építésére helyezték a fő 
hangsúlyt.

A német haditengerészetet erősítette 
az ellenfelektől zsákmányolt és a há
ború alatt német zászló alatt újra 
üzembe állított 8 partvédő páncélos, 6 
torpedóromboló, 32 torpedónaszád és 
27 tengeralattjáró, valamint nagyszámú 
egyéb kis hadihajó és segédhajó. 
Ezenkívül eredetileg polgári célú saját 
és zsákmányolt hajók tömegét fegyve
rezték fel és állították szolgálatba kato
nai célra.

A fontosabb német hadihajókra vo
natkozó terveket és tényeket a 4. 
számú táblázat szemlélteti.

A háborút csak a PRINZ EUGEN ne
hézcirkáló, a NÜRNBERG könnyűcir
káló, a THETIS (ex HARALD HAAR- 
FAGRE), az ARIADNE (ex HERTOG 
HENDRIK) és UDINE (ex VLIEREEDE) 
zsákmányolt parti páncélos, 13 torpe- 
dóroboló, 17 torpedónaszád (közte 3 
zsákmányolt), valamint 192 tengeralatt
járó (közte 6 zsákmányolt) élte túl. A 
megmaradt hadihajókat a győztesek 
szétosztották egymás között.

A Kriegsmarine vesztesége (el
süllyed, ronccsá vált és önelsüllyesztett

hajók) a második világháborúban 2 
csatahajó, 2 csatacirkáló, 3 zsebcsata
hajó, 7 régi páncélos sorhajó és parti 
páncélos, 2 nehézcirkáló, 5 könnyűcir
káló, 33 torpedóromboló, 69 torpedó
naszád és kereken 1000 tengeralatt
járó volt. Az egyéb kis hadihajók és se
gédhajók kb. 70%-a szintén elpusztult.

A győztesek kezébe került az építés 
alatt álló GRAF ZEPPELIN repülőgép
hordozó, 7 torpedóromboló, 22 torpe
dónaszád, több mint 700 tengeralatt
járó és nagyszámú egyéb kis- és se
gédhadihajó. (10) Ezeket néhány kivé
tellel a háború után a hajógyárakban 
szétbontották. Csak a szovjet megszál
lás alá került területeken fejezték be 
néhány tengeralattjáró építését a Vörös 
Flottába való besorolás céljából.

Megjegyzések

1. A versailles-i szerződésben meg
határozottaknál a hajók tényleges stan
dard vízkiszorítása nagyobb volt, így 
például a BRANUSCHWEIG-é 13 208 
tonna.

2. A hadihajók neve mögött zárójel
ben szereplő évszám a hajók elkészü- 
lési idejét jelzi.

3. Alkalmazott rövidítések: vízk. = 
vízkiszorítás, t = tonna, fegyv. = fegy
verzet, á = ágyú, léá = légvédelmi 
ágyú, légá = légvédelmi gépágyú, tcs = 
torpedővető cső, seb. = sebesség, 
max. = maximális, pc. = páncélzat víz
vonalban.

4. A német haditengerészetben a 
zsebcsatahajó kategória hivatalos meg
nevezése páncéloshajó (Panzerschiff), 
később pedig a nehézcirkáló (Schwerer 
Kreuzer) kifejezést is alkalmazták.

5. Tengeralattjáróknál a vízkiszorítás 
a felszínen tartózkodó hajóra vonatko
zik.

6. Egyes német források szerint ez a 
megnevezés sohasem született meg.

7. Messerschmitt Bf 109 G típusú va
dászgépek és Junkers 87 D típusú zu
hanóbombázók.

8. Magyar jelentése: Előretörés kelet 
felé, azaz a tárgyesetben a Német Bi
rodalom határainak kiterjesztése Len
gyelországon keresztül a Szovjetunió 
belsejébe.

9. A lengyel államhatárok sérthetet
lenségére vonatkozó 1939. március
31-én kinyilatkoztatott brit garanciaválla
lás, valamint az 1939. május 19-én kö
tött francia-lengyel katonai szerződés -  
mely szerint, ha Lengyelországot táma
dás éri, a francia hadsereg segítségére 
siet -  a nyugati történészek szerint csak 
Lengyelország nyugati határaira, illetve 
német támadás esetére vonatkozott.
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10. A németek a GRAF ZEPPELIN-t 
elkészületlenül 1945. április 25-én Stet- 
tinben elsüllyesztették. Szovjet hajó
mentő alakulatok 1947-ben kiemelték, 
és megkísérelték Leningrádba történő 
vontatását, de az út elején mindenféle 
zsákmánnyal való túlterheltsége folytán 
felborult és elsüllyedt.
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A rajzokat Bak Ferenc készítette 

dr. Bak József

A magyar 44M Buzogánylövedék I. rész

A második világháború idején a német 1941-es oroszor
szági hadjárat után a szemben álló feleknél rohamléptek
ben elkezdték fejleszteni a harckocsik minőségét és 
mennyiségét. Ismert és érthető okokból ez az orosz félnek 
sokkal jobban sikerült, főleg a harckocsik számát tekintve. 
Ez arra késztette a német hadsereg vezetését, hogy minél 
több páncélelhárító fegyvert adjanak a harcoló alakulataik 
kezébe. Ezt erősen korlátozta a háború közepétől elural
kodó nyersanyaghiány, ami a páncéltörő és harckocsitü
zérség munka- és nyersanyagigényes ágyúinak és lősze
reinek gyártását érintette a legjobban. Ezért a lemezmeg
munkálási technológiát alkalmazva az üreges töltet elvet 
felhasználó fegyverek fejlesztése és gyártása lett a fő cél
kitűzés. Ezeknek az erőfeszítéseknek az eredménye a 
páncélököl, a páncélrém, a páncéltörő kézigránát stb. A tá
bori tüzérség üreges töltetű lőszerekkel való felszerelése 
szintén alkalmassá tette ezeket a lövegeket a páncélosok 
elleni harcra.

A német félnél az ilyen harceszközökkel elért sikerek ha
tására a magyar hadvezetés is kezdeményezte saját üre
ges töltetű harceszközök kifejlesztését. Ennek az ered
ménye a 60 mm-es magyar „páncélrém”, a 43 M harcko
csiakna, a 80 és 100 mm-es tüzérségi kumulatív gránátok, 
a 43M Lőtak, a lövő tányérakna.

A 44M Buzogánylövedéket is ide sorolhatjuk, mert az 
csak 1944 nyarán került sorozatgyártási stádiumba. Való
színűleg 1943-ban elkezdték a fejlesztését, a nullszéria és 
a bemutató példányok 1944 közepére készen álltak, de a 
vetőszerkezet (indítószerkezet) még nem volt megfelelően 
kikísérletezve és a lövedékek sem voltak megbízhatóak a 
harctéren.

A háború végén a katonai helyzet a meglévő fegyverek 
és lőszerek bevetését követelte. A kezelők hevenyészett 
kiképzése és a fegyverek gyakorlatilag még mindig csak 
„kísérletinek” nevezhető volta miatt alkalmazásuk korláto
zott maradt. A haditechnika történetének ez a fejezete 
szinte teljesen feledésbe merült a háború utáni szovjet 
megszállás alatt.

Szolgálati helyemen, az 1. Honvéd Tűzszerész és Akna
kutató Zászlóaljnál (Budapest) ezt a ritka rakétalövedéket 
ismerték a tűzszerész munkatársak, sőt 2 db-ot még a min
takertben is kiállítottak, mégis ritkasága miatt gyakorlatilag 
senki sem tudta pontosan milyen is ez, és hogyan műkö
dik. Mindezt tetézte, hogy az általam olvasott forrásanya
gok között is nagyon sokféle nem egyértelmű információ 
volt olvasható erről al l .  világháború végén kifejlesztett ma
gyar rakétafegyverről. Ezért amikor egyik járőrtevékenysé
gem során a járőrparancsnokommal egy ilyen „röp
pentyűt” találtam, elhatároztam, hogy megpróbálom a le

hető legpontosabban megismerni ezt a lőszert. Munkámat 
nagyban segítette, hogy már mások is találtak az alakulat
nál ilyen robbanótestet. Az általam megtalált lövedék (3. 
ábra) és a mintakertben őrzött példányok (2. ábra) képez
ték az írásomban tárgyalt eszköz vizsgálati darabjait.

Az általam talált Buzogánylövedéket bár kilőtték, még
sem robbant fel, mert a gyújtószerkezetből a biztosítóhu
zalt nem húzták ki kilövés előtt. Ez következtetni enged a 
felhasználók képzettségére, de lehet, hogy csak kapkodás
ról van szó. (Ilyen hibák miatt „állva maradt” lőszerekkel rit
kán, de lehet találkozni.)

Az alakulat által -  általam ismertté vált -  összegyűjtött és 
hatástalanított 44M Buzogánylövedékek Halásztelek-Tököl 
körzetéből kerültek elő a következő helyeken:
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A leírt lőszer a harctéren alkalmazott éleslőszer. Ezt 
azért hangsúlyozom, mert az eddig publikált fényképeken 
minden bizonnyal a lőtéri belövő, illetve kiképző-gyakorló 
változat látható. (Haditechnika, 1990/1.44. old. 4. sz. ábra; 
Militari a 14. 489-492. old). Ezeken jól felismerhető, hogy 
nincs meg a lövedék csúcsrészén a csapódótest vezetőe
leme, és a lövedék fejrésze eltérő kialakítású. Sőt, az éles 
lőszereket jelző piros csík a fejrész zárókoszorúján nem fe
dezhető fel.

Ilyen lőszerek találhatók a HTI kísérleti telepén, Táborfal
ván (2. ábra). Ezek valószínűleg egy kisszámú széria da
rabjai, még a kísérletezés időszakából. A fényképről az 
írás elolvasása után mindenki megállapíthatja, hogy a fej
rész és a hátsó főfúvóka alakja eltérő az általam leírt éles 
lőszertől. Ennek a kiképző-gyakorló változatnak a pontos 
megismerése további kutatómunkát igényel.

Az alábbiakban csak a lövedék ismertetésére fogok szo
rítkozni. A lőszer harcászati adatairól, a fegyverről és a tör
ténelmi háttérről bővebbet az írás végén az irodalomjegy
zékben felsorolt cikkekben olvashat az érdeklődő.

(Közben érkezett adat szerint 2000 elején egy járőr Alsó- 
némedi térségében további 2 db példányt mentesített, il
letve felrobbantott. Ezek robbanófejében a fémtölcsér 
rézből készült. Szerk.)

2. ábra: A HTI kísérleti telepén található 44 M Buzogány
lövedékek

A szerkezet leírása

A lövedék két fő részből áll: a fejrészben elhelyezkedő 
harci részből vagy robbanófejből és a lövedék hátsó felét 
képező szilárd hajtóanyagú rakétahajtóműből.

(A rakéta szerkezeti rajza a tételszámokkal a 48.-49 
oldalon található)

A harci rész

A harci rész alapját a hajtóműrészt lezáró, illetve összekötő 
masszív összekötő alkatrész (42., vagy a C-C metszet) ké
pezi. ennek a külső menetére csatlakozik a fejrész-köpeny 
(48). (6. fénykép) Ennek a belsejében található a robbanó
töltet.

A robbanótöltet kumulatív kialakítású és áll:
-  külső töltetből (10), 1,75 kg öntött TNT;
-  a belső töltetből (8), 2,32 kg 40/60 vagy 50/50 TNT/nit- 

ropenta;
-  a detonátorból (13), 0,142 kg nitropenta.
(A /-jeles számok a %-os robbanóanyag tartalmat jelentik 

a felsorolásnak megfelelően. A tömegértékek számítottak.)

A két robbanóanyagot a 11. sz. belső kúp választja el. 
Ennek a peremezése 4 helyen át van lyukasztva és az 
acél kumulatív béléssel (5) össze van szegecselve a 49. 
szegecsekkel. Az egészet a ballisztikai süveg (3) rögzíti 
úgy, hogy az alsó peremrészen kialakított vállra ráhelyezik 
a zárókoszorút (7) és arra ráperemezik. így a két alkatrészt 
összefogták. A zárókoszorú felcsavarásával a ballisztikai 
süveg a kumulatív bélést és a belső kúpot leszorítja. A zá
rókoszorút az egymással szemben elhelyezett 2 db furat 
(50) segítségével lehet lecsavarozni.

A gyújtási lánc fő eleme a gyújtószerkezet (9), amit a ku
mulatív bélés (5) legaljára csavarnak be. Ebből áll ki egé
szen a ballisztikai süveg hegyéig az ütőtest (51). Ennek a 
felső vége az ütőtestvezetőben (1) helyezkedik el, amit a 
ballisztikai süvegen a belülről rácsavart rögzítőanya (2) 
erősít meg. Az ütőtestvezetőt az 53. sz. lelapolásokkal, a 
rögzítőanyát az 52. sz. furatokkal lehet ki-, illetve lecsava
rozni. Az ütőtest felső vége megvastagított a megfelelő 
központosság érdekében. Az ütőtestvezető felülről egy kö
zépen lyukas membránnal (55) van fedve, amit pereme- 
zéssel rögzítenek. Ez azért lyukas, hogy a gyújtószerkezet 
biztosítóhuzalja (4) átmehessen rajta és így kihúzható le
gyen. Ezért az ütőtest elég hosszú szakaszán egy vájat ta
lálható, amiben a biztosító drót haladhat. A biztosító drót 
felső végét karikaszerűre képezték, hogy az ujjával megra
gadva kihúzhassa a kezelő. A végét az ütőtestvezető (1) 
felső részén eszközölt horonyba (54) hajlították, így a biz
tosítóhuzal nem mozdulhat el szállításkor.

A gyújtószerkezet (9) gyutacsa a központi csőben (47) 
helyezkedik el, aminek a legalján egy szabvány 35M grá
nátgyutacs (45) található. A központi cső egy része és a 
35M gránátgyutacs a nitropenta detonátorban (13) helyez
kedik el. A detonátort a belső töltettől (8) 2 db alátétgyűrű 
(12), illetve a papírcsomagolás (14) választja el. A központi 
cső és a detonátor között is van papírcsomagolás (46).

A rakétahajtómű

A rakétahajtómű testét két fő alkatrész képezi: a hajtómű
ház (15) és a fúvókás összekötőelem (42).

A hajtóműház alsó részén található a főfúvóka (35) (6. 
fénykép), ami menettel rögzül a zárókorongban (23). A zá
rókorongot a hajtóműházhoz nagyon masszívan körben 
hozzáhegesztik (24). A zárókorongban a menetet csak 
ezután alakítják ki, ezért a hegesztést a főfúvóka külső át
mérőjénél nagyobb felületen kiesztergálják annak későbbi 
biztos felfekvése érdekében. A főfúvókát a 34. sz. lelapo
lásokkal lehet kicsavarozni, de a gyárban a becsavarás 
után az érintkező felületeket két ponton meghegesztik. A 
főfúvóka kialakítása tradicionális: egy a hajtómű felöli olda
lon kialakított rövidebb, de nagyobb lejtésű kúppal szembe
fordítva egy hosszabb, de enyhébb szögű kúp. A buzo
gánylövedék hátulját takaró lemez (33) a főfúvóka (35) pe
reméhez négy helyen pontszerűen van hozzáhegesztve 
(28) -  nem ponthegesztve. A szélesebb része a hajtómű
ház végén kialakított lépcsős felületre illeszkedik. Ott nincs 
rögzítve. A hajtóműház felső részén 12 db furat (43) talál
ható. A 25. sz. horony szerepe nem ismeretes.

A fúvókás összekötőelem (42) a hajtóműház segédfúvó- 
káit tartalmazza és összeköti vele a fejrészt. A hajtóműház 
felső pereme a belső domború részbe való ütközésig van 
becsavarva. Ennek a kiképzésnek a másik oldala is íves -  
homorú -  de ott már a robbanóanyag (8, 10) található. A 2 
db 44. sz. furat segítségével lehet kicsavarni a fejrész-kö
penyből (48), de az alkatrészeket az érintkező felületeknél 
két helyen megpontozták.

A segédfuvókákból 10 db van és kb. 70-72°-os szögben 
vannak döntve -  a vízszinteshez mérve -  úgy, hogy a löve-
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déket jobb irányba forgatják. Minden egyes fúvókattestet 
(58) menettel szereltek az összekötőelembe (42), az 59. 
sz. horony segítségével lehet kicsavarozni ezeket. A fúvó- 
kák kialakítása megegyezik a főfúvókánál (35) leírtakkal. A 
nedvesség és egyéb szennyeződések hajtóműbe való ke
rülésének a megakadályozására minden fúvókában papír
dugó (60) található.

A hajtómű mga 7 db nagy lőporrúdból (16) (8. fénykép) 
és 7 db kis lőporrúdból (37) áll. Ezek méretei a következők: 
nagy lőporrúd

-  hossza 270 mm
-  átmérője 27,2-28 mm (gyártásbeli szórás)
-  belső átmenő lyuk átmérője 6,5 mm
kis lőporrúd
-  hossza 135 mm
-  átmérője 28,2-29 mm (gyártásbeli szórás)
-  belső átmenő lyuk átmérője 6,5 mm
A kis lőporrúd alatt található a rács (36) és a hasított táv

tartó gyűrű (22).
A rakétahajtómű indítószerkezete szokatlan és bonyolult 

kivitelű, mechanikus indítású. A főfúvóka (35) kifúvónyílása 
alumíniumlemezzel (27) van kibélelve. A kifúvó rész szű
külő átmérője miatt az alumínium rögzítőtárcsa (26) és a 
szintén alumínium zárótárcsa (31) befeszül és az ébredő 
súrlódási erő által rögzül a helyén. A rögzítőtárcsán 6 db 
furat (56), a zárótárcsa peremrészén szintén 6 db furat (57) 
található. A zárótárcsa közepe szintén lyukas, ebbe illesz
kedik az indítócsappantyút (30) tartalmazó 8 mm-es 31M 
lőszerhüvely szájrésze. Ebben a hüvelyben nincs lőportöl
tet. A zárótárcsa ezen furatába nyúlik a központi alkatrész 
(32) nyúlványa, amiben 2 db kb. 0,7 mm-es furat (62) talál
ható, ezenkívül még 4 db furat (61) szegélyezi. A központi 
alkatrészt a zárótárcsa szélének a ráperemezésével rögzí
tik. Szállításkor a 8 mm-es töltényhüvely nincsen a zárótár
csába beledugva, hanem a főfúvóka kivezetőnyílása egy 
papírdugóval van lefedve.

A rögzítőtárcsában (26) foglal helyet a központi lőporcső 
(21), amiben fekete erősítő lőpor (20) található. Ennek a 
másik vége a selyemzsákba (38) varrt lőpornál (18) végző
dik. Ez a lőpor megegyezik a 9 mm-es Mauser pisztolylő
szerekben alkalmazott korong alakú lőporral. Ez után kö

vetkezik egy gipszhez hasonló igen kemény inert anyag 
(40), ami nem éghető, csak a két lőporrészt választja el 
egymástól. Ezt szintén selyemzsákba (39) varrták. Az egé
szet két lőportárcsa (17, 19) közé helyezik és négy durva 
öltéssel selyemmadzaggal (41) kötözik össze. A lőporerő
sítő (18) felé eső lőportárcsa közepe hiányzik.

4. ábra: A mintakert egyik 44M Buzogánylövedéke. A ballisz- 
tikai süvege horpadt és a végéből a főfúvóka hiányzik
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A 44M Buzogánylövedék működése

5. ábra: A 44 M jelölései Buzogánylövedék

Kilövés előtt a rakétalövedék igényel némi előkészítést. 
Először is a lövedéket a vetőszerkezet csövébe elölről be
letolják. Ilyenkor a hajtóműház (15) teste vezeti a lövedéket 
és csak a hátsó része fog kilátszani a vetőcsőből. Ezután 
a papír záródugót ki kell venni a főfúvókából és a záró
tárcsa (31) központi furatába a 8 mm-es 31M éles lőszer
hüvelyt belenyomni. Ezután a biztosítóhuzalt (4) meg kell 
rántani és teljesen ki kell húzni, illetve eltávolítani a lövedék 
fejrészéből. A buzogánylövedék kilövésre kész helyzetbe 
került.

Kilövéskor a vetőszerkezet lecsapódó ütőszege az indító 
lőszerhüvely (29) csappantyújára (30) csapódik és elmű
ködteti azt. A keletkezett szúróláng a zárótárcsa (31), il
letve a központi alkatrész (32) 61. és 62. sz. furatain ke
resztül meggyújtja a központi lőporcsőben (21) elhelyezett 
erősítő lőportöltetet (20), ami a másodperc tört része alatt 
ellobban és az indító impulzust a lőporerősítőhöz (18) köz
vetíti. Ilyenkor természetesen a központi lőporcső, a zse- 
lyemzsákok (38, 39) és a lőportárcsák (19, 17) meggyul
ladnak. A lőporerősítő már akkora gyújtóimpulzust szolgál
tat, hogy lehetővé válik a kis lőporrudak (37) egyszerre tör
ténő meggyújtása.

A lőporerősítő gázainak túlnyomó részét az inert kompo- 
zit (40) a kis lőporrudak irányába veri vissza, de emellett bi
zonyos mértékig a nagy lőporrudak is részesülnek belőle, 
de ez elenyésző mértékű. így elérhető az, hogy csak a kis 
lőporrudak égjenek teljes egészükben, amikor a buzogány
lövedék a vetőcsövet elhagyja. Ezáltal a segédfúvókákból 
(58) csak minimális lőporgáz távozik, ami elegendő arra, 
hogy a dugókat (60) kilökje. A kezelők szempontjából ez 
kétségtelenül előnyös.

A kis lőporrudak égésekor keletkező gázok főként a főfú- 
vókán (35) át távoznak. Kilökik a zárótárcsát (31) a köz
ponti alkatrésszel (32) és a lőszerhüvellyel (29), a rögzítő
tárcsát (26) és az alumínium bélést (27). Ez nem robba
násszerűen megy végbe, mert az alkatrészeken található 
57. és 56. sz. furatokon el tudnak távozni a kezdeti gázok, 
ez a kilökődés akkor következik be, amikor a fejlődő gázok 
olyan nagy mennyiségben vannak jelen, hogy már nem ké
pesek áthaladni ezeken a furatokon. A központi lőporcső 
(21) ekkor már gyakorlatilag megsemmisült.

A kis lőporrudak (37) a buzogánylövedéket képesek a 
vetőtől kirepíteni, de a stabil és hathatós röppálya létreho
zásához szükség van a nagy lőporrudakra (16) is. Ezek 
már meggyulladnak a kis lőporrudak égésekor keletkező 
forró gázok és a nyomás együttes hatására. Az inert po
gácsa a hajtóműházban (15) uralkodó extrém viszonyok 
miatt porrá esik szét.

A rakétahajtómű teljes erővel történő üzemelésekor a fő- 
és a segédfúvókákon keresztül egyaránt áramlik ki a lőpor
gáz. A segédfúvókák (58) ferde elhelyezése miatt a buzo
gánylövedék hossztengely körüli forgásba jön, aminek a 
szerepe kettős: stabilizálja a lövedéket a röppályán és a 
gyújtószerkezet élesre állítódását is lehetővé teszi. Az 
égés miatt erodálódó, majd széteső lőporrudak darabjait a 
rács (36) felfogja, így a főfúvóka eltömődése, illetve az égő 
lőporrudak darabjainak kilökődése nem lehetséges.

A hajtómű teljes kiégése után a buzogánylövedék a röp
pálya passzív szakaszába lép és a saját tehetetlenségénél 
repül és forog tovább.

(Folytatjuk)
Hatala András
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Azon a napon, amikor 1949. augusztus 29-én a kazahsz
táni sztyepp felett felvillant a szovjet fejlesztésű és kivitele
zésű atomtöltet, még csak sejthették, hogy jelenkorunk tör
ténelmére jelentős hatással lesz ez a pillanat. A magasba 
emelkedő gombaformájú felhő a szovjet siker mellett egy
ben azt is jelentette, hogy az amerikai atommonopólium 
megtört, és bebizonyosodott, hogy más nemzet is képes 
és képes lehet az atomfegyver előállítására, majd annak 
alkalmazására. A több mint ötven éve történt események 
áttekintése különösen akkor vált aktuálissá, amikor előbb 
Indiában, majd Pakisztánban is fontosnak tartották de
monstrálni azt a képességet, amiről már közel húsz éve tu
dott az emberiség. A Földön már nemcsak az öt atomhata
lom monopóliuma az atomtöltet előállítása, hanem a meg
felelő szellemi és anyagi potenciállal rendelkező országok 
sora is képessé vált erre.

A kilencvenes évek elején az atomfegyvert takaró titok
zatosság leple leomlott, egyre több nyílt publikáció jelent 
meg a tudomány idáig eltitkolt területéről. Ezek egy része 
egymásnak ellentmondó információkat is tartalmaz, külö
nösen az eredeti orosz szakirodalomban a szerzők vérmér
sékletüknek, elkötelezettségüknek és az elszenvedett 
sérelmek miatt számos másodlagos információt kiemelve, 
bizonyos szubjektív szempontokat eltúlozva rögzítették az 
átélt, vagy a más által elmesélt történeteket. A Krasznaja 
Zvezda által közölt cikkek és más, a nem orosz sajtóban 
megjelent publikációk összegzésével próbáljuk meg most 
felvázolni azt a bonyolult, összetett gazdasági, ipari és tu
dományos együttműködést igénylő munkát, amely le
hetővé tette az első szovjet atomtöltet felrobbantását. Szo
morú kötelességünk, hogy egyidejűleg tisztelettel adóz
zunk a közelmúltban elhunyt Michael Rebrov emlékének, 
akinek újságírói munkássága szorosan összekapcsolódott 
a szovjet atomenergia katonai alkalmazásával. Ezt a jelen 
cikkben felhasznált számos információ is bizonyítja.

Több publikáció beszélt az első szovjet atombombáról, 
természetesen ennek felrobbantását a kutatás és fejlesz
tés folyamatában megelőzte az első atomtöltet explodá- 
lása, ami köztudottan még repülőeszközzel nem volt szál-

2. ábra: Kurcsatov, I. N. Golovin és K. D. Szinyelnyikov az F-1 
építésekor

lítható, csak ezután kezdhették a hordozóeszköz kiválasz
tását, majd a töltet szállítható változatának kialakítását. 
Ezért választottuk a kevésbé hangzatos, de szakmailag 
helytállóbb címet.

Nemcsak a politikai világképet alakította át teljesen az 
atomfegyver azzal, hogy a politikusokat rákényszerítette a 
nemzetközi és nemzeti biztonság, a geostratégia, a béke 
és a háború alapkérdéseinek átalakítására. Hasonlóan 
megváltoztatta a kialakult katonai alapelveket, az új fegyver 
alkalmazásával átértékelték a hadászati és a harcászati 
alapelveket, átalakították a fegyveres erők szervezeteit, a 
technikai eszközök alapkövetelményeit, egyeztetés után új 
harcászati előírásokat és utasításokat dolgoztak ki.

Első lépések az atom töltethez

Az atomfegyver kidolgozása volt az első olyan nagy vállal
kozás, amely során az új tudományos vívmányok szinte 
azonnal, vagy nagyon rövid időn belül a gyakorlati alkalma
zásban is megjelentek. Eddig a világon az új tudományos 
ötlet felbukkanása után több év, sőt néha évtized telt el, 
mire annak technikai megvalósítását az emberiség alkal
mazni, hasznosítani tudta.
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Az atomfegyver tervezésével egyidejűleg számos fizikai, 
kémiai és technikai kérdést kellett kísérleti, majd ipari mé
retekben vizsgálni és nagyon rövid időn belül megvalósí
tani annak ipari előállítását. A munkák során számos új tu
dományágazat alakult ki, mint például a neutronfizika, nagy 
energiasűrűségű anyagok fizikája, gyors lefolyású folyama
tok fizikája, ipari léptékű radiokémia, aktidiumféle fémek 
ipari feldolgozása stb.

Fentiek alapján látható, hogy az új fegyverhez példátla
nul bonyolult és hatalmas terjedelmű munkák kapcsolód
tak, amelyek egy nagyon fejlett gazdasággal és az ehhez 
szükséges tudományos-szellemi potenciállal rendelkező 
országot tételeztek fel. A második világháború előtti 
Szovjetunióban a tudomány szokatlanul nagy lépésekben 
fejlődött. A húszas évek végén kapcsolódtak a szovjet tu
dományos életbe a nyugati egyetemeken, kutatóintézetek
ben és fejlett ipari cégeknél tanuló fiatal kutatók, leendő tu
dósok és mérnökök. A harmincas évek végére már szá
mos tudományos, valamint technikai intézet és iskola mű
ködött. A fiatal tudósok több új fizikai folyamatot vizsgáltak. 
A Szovjetunió az atomfegyver előállításához szükséges 
alaptudományos ismeretekkel rendelkezett. Az Albert 
Einstein által meghatározott tömeg-energia közötti kapcso
laton alapuló, az atommagban lévő óriási energiának a fel
szabadítására és annak alkalmazására vonatkozó teoreti
kus értékelést még a második világháború előtt Pjotr Ka- 
pica, Igor Kurcsatov és Jakov Seldovics fizikusok is vizs
gálták. Az 1938-ban Otto Hohn és Fritz Strassman által fel
fedezett, az atommag hasadására vonatkozó folyamat 
rendkívüli jelentőségét szintén ismerték. Bár Nils Bohrtól és 
John A. Wheelertől kissé lemaradva, de tőlük függetlenül 
felismerték az 235U izotóp speciális szerepét a maghasa
dásban. 1939-ben Kurcsatov irányítása alatt Georgij Flerov 
és Konstantin Percak kísérleti úton felfedezte a spontán 
maghasadás folyamatát, azaz egy új típusú atommag-re
akciót. Ezt egy újabb munka követte, amikor a Hariton és 
Szeldovics által elméletileg feltételezett 235U izotópok 
láncreakciójáról Nyikolaj Szemjonov és Julij Hariton kísér
letileg bebizonyították, hogy az lehetséges külső neutronok 
segítségével.

A fenti terjedelmes, de közel sem teljes felsorolás csak 
azt kívánja bizonyítani, hogy a Szovjetunióban 1940-ben 
már rendelkezésre állt az a szellemi potenciál, amely az 
atomfegyvert később kifejlesztette. A Szovjet Tudományos 
Akadémia 1940-ben létrehozott egy bizottságot, amelyet 
egyszerűen uránbizottságnak neveztek. A bizottság tagjai 
voltak: V. Hlopin radiokémikus, I. Kurcsatov atomfizikus, J. 
Hariton fizikai kémikus és A. Vinogradov geokémikus, az 
elnöki feladatot Hlopinra bízták. Már novemberben Kurcsa
tov, az 235U izotóp katonai alkalmazását feldolgozó előadá
sát vizsgálta a biztottság. A tudományos munka mellett a 
bizottság a kérdés más aspektusait is áttekintette. Hlopin 
1940 júliusában felhívta a szovjet kormány figyelmét arra 
a szellemi és gazdasági erőfeszítésre, amelyet más nyu
gati országok fordítanak erre az érdekes, de nagyon pén
zigényes kérdésre, és javasolta, hogy ha a Szovjetunió 
ebben a versenyben nem akar lemaradni, akkor még je
lentősebb gazdasági erőket kell erre a célra összpontosí
tania.

A fenti tudományos vizsgálatok ellenére a háború kitöré
sekor a szovjet tudósok még nagyon messze voltak az 
atomfegyver konkrét megvalósításától, de amikor a német 
csapatok megtámadták a Szovjetuniót, a szakemberek biz
tosak voltak abban, hogy hamarosan katonailag is haszno
sítani fogják az atomkutatások eredményeit. De a német 
támadások nem igazolták a tudósok optimizmusát, mivel 
az atomfizikai kutatásokat leállították, a tudósokat más te
rületre, vagy a frontra irányították. A szovjet uránbizottság 
munkája gyakorlatilag megszűnt.

A háború legnehezebb szakaszát 1942 nyarán élte át a 
Szovjetunió. A német Wehrmacht az ország európai terü
letének jelentős részét megszállta, ezzel hatalmas emberi 
és anyagi veszteségeket okozott. Szinte már elérhető kö
zelségben volt a német győzelem, körülbelül ekkor írt leve
let a Vörös Hadseregben szolgálatot teljesítő Flerov fizikus 
a nagy vezérnek. Előtte természetesen, mint minden ren
des szovjet állampolgár, a bürokrácia minden lépcsőjét be
járta, de aggodalmaira sehonnan sem kapott választ. Pe
dig levelében arra hívta fel a vezetők figyelmét, hogy a fej
lett országokban hatalmas erőket áldoznak a további atom
kutatásokra, és ha egyszer csak sikerül ezt a kérdést meg
oldani, akkor olyan előnybe kerülnek, hogy azt a Szovjet
unió sohasem tudja behozni. Lehet, hogy ez a Flerov-levél 
elősegítette Sztálin döntését, amellyel felélesztette a 
szovjet atomkutatást.

Sztálin bizalmatlansága és folytonos gyanakvása miatt 
egyedül sohasem hozott ilyen fontos kérdésekben döntést. 
Sztálin ismerte azokat a felderítő jelentéseket is, amelyek 
tájékoztatták arról, hogy a nyugati országokban tovább 
folytatják a nukleáris energiaforrások kutatását, de most 
már a legszigorúbb katonai titoktartás szabályai szerint 
végzik a munkát. A jelentések részletesen beszámoltak az 
angol uránbizottság munkájáról, hangsúlyozták az ameri
kai együttműködés szerepét. Természetesen ezeket a je
lentéseket Lavrentij Berija, az NKVD vezetője írta alá.

A Szovjetunió Állami Védelmi Bizottsága 1942. február
15-én elhatározta, hogy I. V. Kurcsatov vezetésével alapít 
egy tudományos központot, ahol a kutatók a nukleáris 
energia kérdéseivel, atomfegyver összeállításával foglal
koznak. Egy későbbi határozattal a tadzsikisztáni Tabo- 
sarszkij bányában az uránérc kitermelését rendelték el. Ez 
utóbbi határozatot 1942. november 27-én írták alá.

Moszkva északnyugati peremén hozták létre a 2. sz. La
boratóriumot, két év múlva már intézeti szintre emelték, 
majd ez lett a Kurcsatov Atomenergia Intézet, amit ma a 
Kurcsatov Intézet Állami Tudományos Központjának ne
veznek. 1945 közepéig -  a sikeres amerikai robbantásokig
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-  a laboratóriumokban a tudományos kutató- és fejlesztő- 
munka az atomtöltet ipari bázisának kialakítására korláto
zódott. Az egyik fontos szektor a gráfitmoderátoros reaktor 
(urángrafit-reaktor) fejlesztésével kapcsolatos munkákat 
végezte, ezzel a reaktorral állítják majd elő a töltethez 
szükséges plutóniumot. Ezt a nagyon összetett, fontos fe
ladatot 1944 végéig Kurcsatov vezetésével csak öt szak
embervégezte. Hasonló helyzet jellemezte az atomprog
rammal foglalkozó többi szervezetet is. Ezek az apró kol
lektívák emberfeletti erőfeszítéseik, túlfokozott intenzitású 
munkájuk ellenére az igazi atomipar kiépítéséhez szüksé
ges előfeltételeket sem tudták megteremteni. Vlagyimir 
Goncsarov, aki a 2. sz. Laboratóriumban 1943 közepétől 
Kurcsatov helyettese volt, erről a következőket mondotta: 
„Miután a szupererős fegyver előállítási munkáiról szóló in
formációkat Németországból és az USA-ból folyamatosan 
megkaptuk, kormányunk ezt a feladatot nem vette komo
lyan. Mindenesetre egy szervezetnek engedélyezték, 
hogy foglalkozzon ezzel a feladattal. Amint az amerikaiak 
felrobbantották az első atombombát, majd Hirosima és Na- 
gaszaki ellen is bevetették, akkor már elhitték, hogy ezt a 
fegyvert el lehet készíteni és nem csupán a fizikusok fan
táziájának terméke.” (1)

A japán szigetek elleni két atomcsapás idejében már ki
rajzolódott a két világhatalom kemény politikai konfrontáci
ója. Ezzel szinte egy időben, 1945 szeptemberében a 
Szovjetunió kanadai nagykövetségén a titkos kódolói szol
gálatot teljesítő Igor Guzenko úgy döntött, hogy átáll a má
sik félhez. Természetesen a titkosszolgálati munkatársak 
hazájuk elárulásakor az új gazdájukhoz nem érkeznek üres 
kézzel, ő is magával vitte a nagyon fontos kódkönyvet. Ez 
a NKVD „Enormous” fedőnevű operációjának egyben az 
átalakítását is jelentette.

A KGB 13676 sz. dossziéjában 17 kötetben rögzítették 
azokat az információkat, amelyeket a szovjet titkosszolgá

latok a külföldi atomprogramokról összegyűjtöttek. Már
1941-ben felfigyeltek arra a tényre, hogy a nyugati atomkí
sérletekről hirtelen megszűntek a nyilvános tudományos 
publikációk. Ezt erősítették meg Charlie (Klaus Fuchs) fizi
kus, valamint a cambridge-i ötöstől kapott tájékoztatások. 
Lavrentij Berija 1942-ben indította el az „Enormous” operá
ciót, amelyben a párizsi, a londoni és a New York-i KGB- 
rezidens rendszeresen gyűjtötte az atomprogramokkal 
kapcsolatos adatokat, természetes így a Manhattan-prog- 
ramról is rendszeresen kaptak tájékoztatást. Az operáció-

5. ábra: Az SS-3 típusú rakéta indítása
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nak a végét nemcsak Guzenko átállása idézte elő, de erről 
nem szívesen beszélnek a szolgálatok. Ahogy az amerika
iak sem tudták felderíteni egyértelműen az „Öreg” szemé
lyét, a szovjet akkori NKVD- vezetői között dolgozó ameri
kai ügynök személye is titokban maradt. Közismert, hogy a 
Los Alamos körüli védőgyűrű milyen megbízhatónak tűnt, 
mégis átjutott rajta az információ. Julius Rosenberg sze
repe tisztázódott, de az összes szovjet ügynököt nem sike
rült maradéktalanul felderíteni. Egyesek szerint az „Öreg” 
Opperheim volt, mások Fermit tartották annak.

Összességében megállapítható: a szovjet atomtöltet lét
rehozásában jelentős szerepük volt a titkosszolgálati ügy
nököknek. De a megszerzett dokumentáció minden rész
letre nem terjedt ki, 1945 közepétől az információ minő
sége is romlott, és ne feledjük el azt a tényt, hogy a kor
szerű nyugati technológiát a szovjet ipar még a részletes 
gyártási utasítás ellenére sem tudta volna előállítani, azt 
honosítás nélkül nem képes alkalmazni. Abban viszont 
nagy szerepe lehetett az ügynököknek, hogy a szakembe
rek által nyolc-tíz éves lemaradást a szovjet szakemberek 
négy év alatt be tudták hozni.

A szovjet atomprogram szervezete és vezetői

A Hirosimát ért támadás után már két héttel az Állami Vé
delmi Bizottság létrehozta a „Szpecialnyij Komityet”-ot 
(SzK), a Speciális Bizottságot, amely az atomtöltet előállí
tásához korlátlan teljhatalmat kapott. Erről a határozatot
1945. augusztus 20-án adták ki. Korábban a nyugati sza
kemberek nem véletlenül a Potsdamban folyó tárgyalások 
idejére időzítették az első szerkezet felrobbantását. Bíztak 
abban, Sztálin szerényebb lesz, de tévedtek. Sztálin vagy 
nem értette meg a hír jelentőségét, vagy úgy tett, mintha 
ez nem lepné meg. Pedig Sztálin pánikba esett, mindent 
elkövetett, hogy a számára teljesen érthetetlen atomfizikai 
magyarázatot megértse.

Borisz Lvovics Vannyikovot, a lőszergyártási népbiztost 
az augusztus 20. előtti estén Sztálin magához rendelte. A 
vezér tudta, hogy a mérnöki végzettségű népbiztos jobban 
értheti a számára érthetetlen szerkezet lényegét, mint Be- 
rija, aki a régi hadiipari szakembert nem is olyan régen 
megrágalmazta és már kivégzését tervezte. Bár Vannyikov 
ismeretei sem voltak ezen a téren tökéletesek, mégis az új 
fegyver fejlesztését Berija elgondolásától eltérően nem az 
NKVD-ra bízta, hanem az új szervezetre. Ugyan ennek ve
zetését Berijára bízta, de helyettese már Vannyikov lett. 
Berija javaslataival a generalisszimus nem értett teljesen 
egyet, de azért a vezető beosztást neki kellett adnia, mivel 
az építéshez nagyon fontos tulajdonsággal -  kiemelkedő 
szervezőképességekkel -  rendelkezett, valamint az ő alá
rendeltségében voltak az építésnél szükséges szállító- és 
építőszervezetek. A bizottságban az állami vezetők mellett 
két tudós, I. V. Kurcsatov és Pjotr Kapica is helyet kapott.

A bizottság mellett az operatív szervezési és ellenőrzési 
feladatok végzésére létrehozták az Első Főosztályt (Per- 
voje Glavnoje Upravlenyije), ez a későbbi „állam az állam
ban” szervezet csírája volt. Néhány év múlva ez lett a 
Szovjetunió Középipari (Gépipari) Minisztériuma (Minsz- 
redmas). A főosztály első vezetője B. L. Vannyikov lett, akit 
makacs és kitűnő szervezőképességű szakembernek tar
tottak.

A PGU a Szovjetunióban példátlanul különleges jogokat 
kapott. A szervezet a párt közvetlen ellenőrzése és a szo
kott adminisztratív felügyelet nélkül működhetett. Ezen szer
vezetek munkatársai különleges engedély birtokában ismer
hették meg a PGU tevékenységét, és abból is csak a rájuk 
vonatkozó szűk szektort. A PGU és alárendelt szervezetei 
tevékenységét csak az SzK értékelhette, ellenőrizhette.

6-7 ábra: Az RSzD-1 gyártmány rekonstruált példánya és J. 
Hariton a makettel

A terv adminisztratív vezetése ezekkel a változtatásokkal 
egészen kedvező helyzetbe került. 1943-45 között a Szov
jetunióban uralkodó gyakorlat volt, hogy Vjacseszlav Molo
tov, aki a fontosabb iparágakat vezette, minden feladatot 
ellenőrzött. Hariton visszaemlékezéseiben úgy jellemezte 
ezt a tevékenységet, hogy azok nem tükröznek kiemelkedő 
eredményeket. Ezzel szemben Berija a feladatokat a terve
zettnél jóval gyorsabban, a szükséges lendülettel és dina
mikával végezte. Bár ő magát a Szovjetunió leggonoszabb 
emberének tartotta, szervezőképessége alapján minden 
feladatot meg tudott oldani.

Itt azért feltétlenül ki kell térni arra a nem mellékes körül
ményre, hogy az NKVD vezetője az országon belüli és kí
vüli információ egyedüli ura is volt, ezek az ő kezén keresz
tül kerültek Sztálinhoz, így sokkal nagyobb önállóságot ka
pott, mint Molotov, valamint az általa birtokolt információval 
is jobban tudott bánni, mint kollégája. Továbbá Berija volt 
a Gulag-rendszer vezetője, így korlátlan mennyiségű hadi
fogoly és belső fogoly (rabszolga) állt rendelkezésére. To
vábbá mint a titkosszolgálatok vezetője nagy rutinnal tudta 
megoldani a szovjet atomprogram titkosításával kapcsola
tos feladatokat is.

A Szovjetunióban 1946 kezdetén kialakult az atomfegy
ver kidolgozásához szükséges államigazgatási legfelsőbb 
szervezet, így elkezdődhetett a feladat technikai megvaló
sítása.
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A töltet gyártási koncepciója és annak megvalósítása

Az atomfegyver szerkezete és felépítése az „Enormous” 
segítségével már ismert volt, továbbá a szovjet szakembe
rek ismerték az amerikai ipar háttér kiépítését is. Tisztában 
voltak az elektromágneses urándúsítás (Oak Ridge), a plu
tonium ipari előállítása (Hanford) és a hasadóanyag ipari 
feldolgozása (Los Alamos) feladataival. Ezen kívül ismer
ték a munkát végző szervezetek felépítését, sőt egyes 
részterületek jelentőségét is.

Az amerikai szervezet sikeres működése közismert volt, 
így ebben a kezdeti időszakban, amikor az idővel futottak 
versenyt, nem térhettek el a titkosszolgálati úton szerzett 
adatoktól. Minden energiájukat a szükséges ipari bázisok 
kiépítésére fordították. Az országban fokozatosan kiépült a 
PGU láthatatlan birodalma, amely közel ötven évig a leg
nagyobb titokban működött. A hatalmas méretek ellenére 
a rendszer nagyon szervezetten és gördülékenyen dolgo
zott.

Az amerikai szakemberek két lehetséges töltetanyag kö
zött nem tudtak választani, ezért a három prototípusból 
kettő 239Pu izotópra és a harmadik 326U izotópra épült. Fel
tétlenül meg kell jegyezni, hogy 1945 közepén az amerikai 
tudósok már gázcentrifuga alkalmazásával dúsították a 235U 
izotópokat, ezzel a módszerrel sokkal rövidebb idő alatt le
het elkészíteni a fegyvertisztaságú uránt. Ebben nagyon 
fontos szerepet játszott egy membránszűrő. Erről a szov
jetek csak hiányos információkat tudtak beszerezni, ezért 
csak az ötvenes évek elején készültek el az ipari mennyi
ségű tiszta 235U-nal.

A szovjet szakemberek is kétféle prototípust készítettek. 
A kormány 3878. határozata 1946. március 23-án elren
delte az urán gyártásához szükséges ipari objektumok lét
rehozását. A töltethez szükséges 235U izotóp előállítását a 
813. sz. gyárban 1946 szeptemberéig kellett megterem
teni. A gyár Verh-Nyejszkij településen, Szverdlovszk köze
lében található, ezért később Szverdlovszk-44 lett a neve. 
A töltethez szükséges 239U izotóp gyártását a 817. sz. gyár
ban 1947 második félévben kellett megoldani. A gyár a ma 
Oszerszknek nevezett településen van, amely Cseljabinszk 
körzetében található, ezért a gyárról Cseljabinszk-40-nek 
nevezték el. Tartaléküzemként felkészítették a 418. sz. 
gyárat, ahol elektromágneses eljárással dúsították az 
uránt. A gyár Lesznoj településen, Szverdlovszk körzeté
ben volt, így Szverdlovszk-45 lett a neve.

Természetesen a szovjet döntés elveiben az amerikai 
változatot tükrözte. A végcélt két úton akarták elérni, anél
kül, hogy tudták volna, melyik út a rövidebb és gazdaságo
sabb. Az amerikai szakemberek a gázcentrifugás módszert 
gyorsabbnak tartották az elektromágneses módszerrel 
szemben. De ezt a tudományos vizsgálatot a szovjet gya
korlat megcáfolta. A 817. sz. gyár a töltethez szükséges Pu 
mennyiséget már 1949-ben legyártotta, így az első szovjet 
atomtöltet ebből készült. Eközben a 813. sz. gyárban min
den erőfeszítés ellenére az U dúsítása terén elmaradtak a 
kívánt szinttől. Az előállított urán háromnegyed részét vé
gül a 418. sz. gyárban továbbdúsították és így a 235U ará
nyát 90%-ról 1949 végére már 94%-ra növelték. Ezt a töl
tetet 1951. szeptember 24-én robbantották fel. A lassú 
urándúsítás miatt egy új diffúziós berendezéssel korszerű

sítették a technológiai folyamatot a 813. sz. gyárban, ezzel 
1950 végétől már ott is elő tudtak állítani 94%-os 235U-t. De 
ez a módszer nagyon energia- és időigényes volt, amikor 
a szovjet tudósok is kidolgozták a gázcentrifugás módszert, 
örömmel felejtették el.

Petroszjanc, aki a PGU helyettes vezetője volt és a fegy
verminőségű 235U előállítási programot irányította, tehát ő 
volt a 813. sz. és a 418. sz. gyárak felügyelője, így emléke
zett erről a munkáról: „Én úgy tartom, I. V. Kurcsatov ezt a 
feladatot nem tartotta elsődlegesnek, lényegesnek. Csak 
nagyon ritkán látogatta meg a 813. sz. gyárat. Ezzel szem
ben a 817. sz. objektumban, ahol a Pu gyártásához az 
urángrafit-reaktort készítették, sokkal gyakrabban megfor
dult.” (2) Erről hasonlóan vélekedett Goncsarov is: „Kurcsa
tov szerint az atomtöltethez vezető leggyorsabb út az 
urángrafit-reaktor építése. (3) Már sokkal régebben, 1943. 
március 27-én saját feljegyzéseiben rögzítette a Pu előál
lítás előnyeit az U izotópok szétválasztásával szemben.

Bára 239Pu előállításáról még 1940-ben nyílt publikációk 
jelentek meg a nemzetközi sajtóban, de a reaktorban tör
ténő ipari gyártáshoz még különkoncepciót kellett kialakí
tani. Az eltelt évek során egyértelműen nem lehetett kide
ríteni, hogy a Kurcsatov vezetésével dolgozó fizikusok ezt 
a gondolatot maguktól dolgozták ki, vagy ezt is a felderítési 
adatokból vették. Hanfordban az ipari reaktor szerelését 
1943 szeptemberében kezdték el, ha figyelembe vesszük, 
hogy ezzel szinte egy időben már Kurcsatov is ezen a vé
leményen volt és ezen az úton kívánt továbbhaladni, akkor 
feltételezhető, hogy ezt az elgondolást szovjet tudósok dol
gozták ki. Kurcsatov háború előtti munkáira támaszkodva 
eljutott az izotóp-szétválasztáshoz, amely segítségével 
már 235U izotópot ipari mennyiségben is gyártani lehetett. 
A fentiek egyben azt is egyértelművé teszik, hogy a 
szovjet atomprogram szakmai vezetője I. V. Kurcsatov 
volt.

(folytatjuk)
Szabó Miklós mk. alez.
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A NATO-országok hadseregeinek 
legismertebb csapatiégvédelmi kisrakétái

„A csapatvédelem mindazon intézkedéseknek és rendsza
bályoknak összessége, amelyek által a szárazföldi csapa
tok légvédelmi erői a légtér ellenőrzését és az ellenséges 
légi támadóeszközök megsemmisítését valósítják meg 
földközeli, kis és közepes magasságokon” -  írja a Bundes
wehr szárazföldi haderőnemének harcszabályzata a csa
patlégvédelem fogalmáról.

A nagyszámú hadgyakorlaton folytatott kutatómunka, de 
főleg a helyi háborúk tapasztalatai azt mutatták, hogy kor
szerű légvédelmi eszközök és jól szervezett csapatlégvé
delem nélkül nincs sikeres szárazföldi harctevékenység. 
Hatékony, jól szervezett csapatlégvédelmet létrehozni nem 
lehetséges korszerű légvédelmi eszközök nélkül.

A csapatlégvédelem máig is időszerű problémája az ala
csonyan támadó légi célok elleni harc. Különösen a harci 
helikopterek széles körű alkalmazása -  földközeli magas
ságon -  következtében az ellenük való harc bonyolultabbá 
vált. (A NATO-elvek szerint a földközeli magasságtarto
mány néhány métertől 40 méterig, a kis magasság 40 mé
tertől 300 méterig, a közepes magasságtartomány 300 mé
tertől 5000 méterig terjed.) Ezt még bonyolultabbá teszi az 
a tény, hogy a vadászbombázó repülőgépek kis és köze
pes magasságtartományból hajtják végre csapásaikat. 
Mindezek a NATO szakértőit olyan következtetésekhez ve
zették, hogy egyrészt a már meglévő légvédelmi rakétákat 
kell alkalmassá tenni -  korszerűsíteni - ,  másrészt új légvé
delmi rakétakomplexumokat kell létrehozni az alacsonyan 
támadó légi célok ellen.

A NATO-országok hadseregeiben rendszeresített csa
patlégvédelmi kisrakéták zömében országonként eltérő tí
pusúak, saját fejlesztésűek (például az amerikai Stinger, a 
francia Mistral vagy a Bofors által kifejlesztett RBS-70/90 
kisrakéták).

FIM-92A, -B , -C  Stinger légvédelmi rakéta

A közeli hatótávolságú (10 km-ig) légvédelmi rakéták kö
zött a legelterjedtebb és legsikeresebb típus az amerikai 
Hughes cég által gyártott FIM-92 Stinger volt. Nagy pon
tosságú fegyver, elsődlegesen az alacsonyan szálló re
pülőgépek és helikopterek megsemmisítésére fejlesztették 
ki. Ötévnyi tervezés és 130 kísérleti indítás után a Stinger 
1981 -ben állt szolgálatba. Az első változat -  FIM-92A -  si
keresen mutatkozott be Csádban és a Falkland-szigete- 
ken. Ettől függetlenül tovább folyt a Stinger korszerűbbé té
tele, és 1987-től rendszerbe állt a FIM-92B változat, amely 
már infravörös és ultraibolya tartományban egyaránt mű
ködő keresőfejjel rendelkezett. A FIM-92B változatot ha
marosan követte a „C ”, a Stinger RMP Block 1, amelyet 
már újraprogramozható mikroprocesszorral láttak el, így ru
galmasan alkalmazkodhat a legújabb zavaróforrásokhoz.

A FIM-92C  többfunkciós fegyver, alkalmazzák légiharc- 
rakétaként a Kiowa, Kiowa Warrior és a Longbow Apache 
harci helikoptereken, valamint föld-levegő légvédelmi raké
taként. Alkalmazási lehetőségei széles körűek, alkalmaz
ható többszörözött indítóberendezéssel szárazföldi és vízi 
járművekre telepítve -  állványról -  (1. ábra), valamint indít-
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4. ábra: A LAV-AD változat SVML rakétával és 25 mm 
Gatling gépágyúval

ható vállról is. Leginkább elterjedt a Hummel terepjáró gép
járműre telepített 2x4 rakétás Avenger (Bosszúálló) rend
szer (2. ábra), a Bradley harcjárműre telepített négyrakétás 
rendszer (3. ábra), valamint egyéb gép- és harcjárművekre 
telepített két- (vagy négy) indítócsöves, gépágyúval kom
binált rendszer (4. ábra).

A Stinger az amerikai szárazföldi, haditengerészeti had
erő, a teng részgyalogság és a légierő közeli hatótávolságú 
légvédelmi rakétarendszere, valamint a NATO-országok 
hadseregeiben leginkább elterjedt kisrakéta.

Felépítése

A komplett rendszer kezeléséhez egyetlen katona is ele
gendő. A rakéta egyszer használatos, üvegszálas erősí
tésű műanyag csőben helyezkedik el, amely másodpercek 
alatt csatlakoztatható az indítómechanizmushoz. Az utóbbi 
tartozéka a 20 V-os, egyenáramot 45 sec-ig szolgáltató 
földi tápforrás, valamint az infrafej hűtésére szolgáló nagy
nyomású argontartály.

Az indítóberendezés bal oldalán az optikai irányzék, míg 
jobb oldalán az AN/PPX-1 típusú széthajtható IFF („saját
idegen” felismerő berendezés) antenna található. Maga a 
rakéta „klasszikus” kialakítású. Az áttetsző műanyag burko
latú infrafej mögött kapott helyet az indítás után kinyíló két 
fix és két mozgatható kormánylapát. Az elektronikai rész 
mögé építették a nagy repeszhatású harci részt a csapó
dógyújtóval és önmegsemmisítővel, majd a hajtómű követ
kezik a négy stabilizátorral és a kidobótöltettel. A hajtómű 
szilárd hajtóanyagú, kétfokozatú. Az első fokozat nagy to
lóerejű, amely még az indítócsőben kiég és néhány méter 
távolságban leválik, a második fokozat hosszú égésidejű 
menethajtómű.

Matra Mistral légvédelmi rakéta

A Matra Defence nagyvállalatnál a 80-as években fejlesz
tették ki és 1989-ben rendszeresítették a francia hadsereg
ben a Mistral légvédelmi rakétákat. Nevét egy dél-francia- 
országi viharos erejű szélről kapta. A francia haderőn kívül 
közel 20 országban (a NATO-országok közül Belgiumban 
és Spanyolországban) rendszeresítették. Hozzánk legkö
zelebb eső felhasználója Ausztria, ahol a közelmúltban 
szerezték be a Mistral rakétákat.

Felépítése

A Mistral közeli hatótávolságú csapatvédelmi kisrakéta, 
passzív önirányítású, nagy pontosságú fegyver, mely a 
földközeli magasságtól a közepes magasságtartományig 
alkalmazható a légi célok ellen. Kezelőszemélyzete 2 fő: 
egy fő légvédelmi lövész és egy fő segítő (egyben a gép
jármű vezetője is). A fegyverrendszer egy perc alatt tűz- 
késszé tehető és 30 sec alatt aktivizálható.

A fegyverrendszer alapváltozata a Manpads (5. ábra), 
amely hordozható, háromlábú állványra telepíthető. Az áll
ványon egy indítócső található. Ez a változat könnyű terep
járó gépjárműre is szerelhető. A kétindítócsöves változatot 
Atlas-nak nevezik, használható földre telepítve vagy gép
járműplatóról (6. ábra).

Szintén kétindítócsöves változat az Albi, amelyet könnyű 
páncélozott harcjármű fedélzetére építettek (7. ábra).

A Sántái önálló légvédelmi rendszer, ahol a páncélozott 
harcjárművekre 2x3 indítócsövet szereltek. A rendszer fel
derítő és célmegjelölő lokátorral rendelkezik. A haditenge
részet is alkalmaz Mistral légvédelmi rakétákat két-, illetve
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6. ábra: A Mistral egycsöves indítója egy 2x2-es járművön

7. ábra: A Starburst rakétarendszer vállról indítható 
változata

háromindítócsöves változatban. Ezt a változatot felderítő- 
tűzvezető berendezésekkel egészítették ki. A rendszer al
kalmas a vízfelszín felett kis magasságban repülő rakéták 
ellen is.

A rakéta orrában helyezték el a passzív önrávezető fejet, 
amely nem giroszkópos megoldású, hanem -  mozaik
szereién -  infradetektorokat tartalmaz, és a beépített mik
roprocesszor dolgozza fel a célpontról beérkező jeleket. 
Olyan gyenge jelszint érzékelésére is képes, amilyet egy 
csökkentett hőkibocsátású hajtóművel felszerelt harci he
likopter sugároz tartós zavarás (nap, felhőzet szélei stb.) és 
mesterséges zavarás körülményei közepette is. Az önirá

nyító fej kétsávú, nemcsak infravörös, hanem ultraibolya 
sugárzásra is érzékeny. A rakéta alkalmazási tartománya: 
-  40 fok és + 70 fok között.

A hajtómű szilárd hajtóanyagú, kétfokozatú. Az első fo
kozat még az indítócsőben kiég, a főhajtómű a kezelőtől 
mintegy 15 m távolságban indul be. A harci töltetet lézeres 
közelségi gyújtó vagy csapódógyújtó indítja, a rakéta ön
megsemmisítővel és „saját-idegen” felismerő rendszerrel 
rendelkezik.

Starburst légvédelmi rakéta

Az északír Short cég által kifejlesztett Starburst légvédelmi 
rakétakomplexum sorozatgyártása 1989-ben kezdődött 
meg, majd az angol hadseregben rendszeresítették. A 
fegyvert, az angol hadseregen kívül, a NATO-országok kö
zül csak Kanada rendszeresítette (8. ábra). A rendszernek 
vállról indítható, állványos, valamint gépjárműre telepített 
változata is van (9. ábra).

Felépítése

A Starburst rakéta indítási módja lézeres vezetősugaras. A 
komplexum rávezető berendezésében található az optikai 
célkövető rendszer girostabilizált kamerája, lézeradó, vala
mint a céljelvetítő. A légvédelmi lövész az optikai berende
zéssel befogott célt a kisugárzott szűk lézernyalábbal, kézi 
vezérléssel követi. A rakéta ebben a sugárnyalábban ha
lad. Mindez azt is jelenti, hogy a cél elfogása, megsemmi
sítése nagy százalékban a lövész gyakorlottságán és 
ügyességén is múlik.

A találat másik feltétele, hogy az irányítóberendezés és 
a cél között zavartalan rálátás legyen.

Az éjszakai bevethetőséget a Simrad KN-2000 típusú 
maradékfény-erősítő teszi lehetővé, amelynek egysége a 
rávezetőberendezés felső részére szerelhető. A cél azono
sításában segítséget jelent, hogy a monokuláris nézőke 
hatszoros nagyítású képet ad. Ha véletlenül saját gépre 
történik az indítás, akkor a tévedés észlelése után a lövész 
megnyomja az önmegsemmisítő gombját. A rakéta haj
tóműve szilárd hajtóanyagú, kétfokozatú. Az első fokozat 
az indítóhajtómű, amely még az indítócsőben kiég, a má
sodik fokozat a menethajtómű, amely néhány méter után 
indul be, így nem veszélyezteti az indító légvédelmi lö
vészt. A nagy repeszhatású harci részt a francia Thomson 
CSF által kifejlesztett közelségi vagy csapódógyújtó aktivi
zálja.

Roland légvédelmi rakétarendszer

A közeli hatótávolságú Roland légvédelmi rakétarendszert 
a francia és a német hadseregben rendszeresítették. Fran
ciaországban a rendszert átalakított AMX-30 (10. ábra) 
harckocsialvázra szerelték, míg Németországban a Marder 
(11. ábra) szolgál a rendszer alapjául.

A rendszert a fentieken kívül még különböző mobil -  
lánctalpas és kerekes -  eszközökre telepítették (12., 13. 
ábrák), illetve létezik utánfutós változata is. A rendszer in- 
teroperabilitása sokoldalú, a légi célokról szóló informáci
ók vétele, továbbítása tekintetében összekapcsolható a 
Patriot, Hawk légvédelmi rakéta, illetve kézi légvédelmi ra
kéta- és gépágyús rendszerekkel.

Felépítése

A Roland összes elemét az alapjárműre telepítették. A 
rendszert két lokátor szolgálja ki: a felső antenna felderí
tésre, a kerek alsó antenna pedig célkövetésre, tűzveze- 
tésre szolgál.

4 HADITECHNIKA 20003



10. ábra: A Roland-1 rendszer az AMX-30R alvázon

12. ábra: A német Roland-2 rendszer Marder alvázon
13. ábra: A Roland-M3S rendszer az MLRS alvázon 
14 ábra: A Roland-3 rendszer a MAN 8x8-as alvázon 
15. ábra: A Chaparral rendszer M730 alvázon
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A toronyszerkezet bal oldalára szerelték az optikai irányzé- 
kot az egyesített infravörös iránymérővel, melynek részei 
az infravörös helymeghatározó, lézertávmérő, hőkép- és 
tv-kamera. A felderítőlokátor mozgócél-kiválasztó berende
zéssel, valamint „saját-idegen” felismerő rendszerrel ren
delkezik.

A forgótorony mindkét oldalán egy-egy indítócső talál
ható, amely egyúttal a rakéták tárolására is szolgál. A 
jármű belsejében két tárban további négy-négy rakéta tá
rolható, ugyancsak indítócsövekben.

A rakéta parancsközlő távirányítású, optikai vagy lokáto- 
ros követéssel. Optikai követésre szolgál az optikai irány
zók, a rakétán lévő fényjelző és a harcjárművön lévő infra
vörös érzékelő. Az irányzók célon tartása határozza meg 
az irányzóvonalat, a rakétának ettől való eltérését méri az 
infravörös érzékelő. A különbség alapján a fedélzeti számí
tógép meghatározza a kormányparancsokat, melyeket a 
rakéta fedélzeti irányítórendszere végül is kormánymozdu
latokká alakít át.

A lokátoros követés a parancsközlő távirányítástól abban 
különbözik, hogy a célt és a rakétát ugyanaz a lokátor kö
veti. A két jel a fedélzeti számítógépbe kerül, mely kiszá
mítja a rakéta tényleges röppályájának eltérését a tervezett 
röppályától, és kidolgozza a rakéta fedélzetére továbbí
tandó parancsjeleket. A kettős követésű irányítási rendszer 
előnye, hogy minden időjárási körülmények között és nap
szaktól függetlenül alkalmazható.

A torony belsejében helyezték el az üzemeltető és el
lenőrző rendszert, valamint a parancsnok és az irányzó 
munkahelyét az ellenőrző és a rakéta indítását szolgáló 
panelekkel. A jármű testében helyezték el az áramforráso
kat, valamint a híradó berendezéseket.

A rakéta hajtóműve kétlépcsős, szilárd hajtóanyagú, 
ideje 13 sec. A rakéta orr-részében található a nagy tö
megű robbanótöltet, melyet kombinált gyújtó (csapódó, op
tikai közelségi és rádió közelségi) indít. Mint minden légvé
delmi rakéta, ez is rendelkezik önmegsemmisítővel.

Chaparral légvédelmi rakétarendszer

A hatvanas évek elején, a helyi háborúk tapasztalatai alap
ján az amerikai katonai szakértők új, kis méretű, mozgé
kony légvédelmi rakétarendszer követelményeit határozták 
meg. A fejlesztés alapjául az AIM-9D Sidewinder légiharc- 
rakétát választották. Az amerikai szárazföldi haderő 1969- 
ben vette át az első rakétarendszert.

Az infravörös önirányító fejjel rendelkező Chaparral ma 
is az amerikai szárazföldi haderő közeli hatótávolságú lég
védelmi rakétarendszere. Az elmúlt évek során a rendszert 
többször korszerűsítették, a követelményeknek ma is meg
felel (14. ábra).

Felépítése

A rendszer két fő eleme az indítóállomás és a rakéta. Az 
önjáró változatnál az állomást az M730 típusú harcjárműre 
szerelték, a vontatott változatnál az M548 típusú nyerges 
utánfutóra telepítették.

A harcjármű elején helyezték el a kezelőszemélyzet ülé
seit és a jármű hajtóműveit. A harcjárműben nyolc darab 
rakétát szállítanak. Az éjszakai vezetést éjjellátó készülék 
teszi lehetővé. A harcjármű úszóképes, de vízi haladáskor 
nincs külön hajtóműve (15. ábra).

A főkezelő munkahelyét a forgatható toronyban alakítot
ták ki. A torony mindkét oldalára két-két rakétát helyeztek 
el. A torony elejére szerelték a „saját-idegen” felismerő be
rendezést. Az állomás légkondicionált, és tömegpusztító

fegyverek elleni védelemmel is ellátták. Elektrohidraulikus 
rendszer forgatja a tornyot, oldalszög szerint nincs korlá
tozva, helyszög szerint -9  fok és +90 fok között mozgat
ható.

A légvédelmi rakétánál giroszkopikus stabilizátorral ol
dották meg a repülés közbeni irányítást. A rakéta orrában 
üvegburkolat alatt található az infravörös irányítófej, amely 
a robotpilóta segítségével vezérli a rakéta útvonalát. A ra
kéta következő szakaszában található a gyújtószerkezet és 
a robbanórész, ezt követi az egylépcsős hajtóanyagú raké
tahajtómű.

A harcjárművek önállóan derítik fel a célokat az 
AN/MPQ-49 típusú felderítőlokátor segítségével. A felde
rített légi célokat a főkezelő azonosítja, és az utazási zóna 
távoli határán tüzet nyit. A cél távolsága alapján a gyújtó
szerkezet meghatározza a robbanás pillanatát. Nemtalálat 
esetén az önmegsemmisítő felrobbantja a rakétát.

Crotale légvédelmi rakétarendszer

Franciaország eredetileg Cactus néven Dél-Afrika számára 
fejlesztette ki ezt a légvédelmi rakétarendszert, amelyet 
azóta Crotale néven rendszeresített. A rendszerben lévő 
szabványos üteg két azonos típusú terepjáró páncélozott 
járműből -  egyenként négy rakétakonténerrel -  és egy fel
derítő rádiólokátort hordozó járműből áll. A négy rakétakon
ténert hordozó indítóállványon található a tűzvezető loká
tor (16. ábra).
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18. ábra: Az ADATS rendszer M113 A2 alvázon

Más páncélozott járművek is alkalmasak a Crotale hor
dozására, mint például a MOWAG Shark (17. ábra). A fo
lyamatos korszerűsítések lehetővé tették, hogy a rendszer 
hatékony maradjon. Az új változatok között található a Sza- 
úd-Arábia részére kifejlesztett hatrakétás Shahine és a 
VT-1 (Vought Thomson-1). A rendszert a NATO-országok 
közül csak Franciaország rendszeresítette.

Felépítése

A felderítőlokátort hordozó parancsnoki járműben helyez
ték el a „saját-idegen” felismerő berendezést, a számítógé
pet, a kezelőpultot, valamint egy adatátvivő berendezést a 
céladatok és a parancsok továbbítására az indítójárműhöz. 
Az indítójárművön elhelyezett rakétakonténerek hermetiku
san zárnak, csak az indítás pillanatában nyitják a zárófede
leket. Az indítójárművön van még a tűzvezetőrendszer, egy 
számítógép és kezelőpult. A tűzvezetőlokátor felderítési tá
volsága 18 km, 12 cél adatait dolgozza fel és osztályozza 
veszélyességi fokok alapján. Ha a cél nagy sebességgel 
repül vagy váratlanul jelenik meg, akkor a kiértékelő beren
dezés két rakéta egyidejű indítására ad parancsot.

A rakétát repülésének kezdeti szakaszán parancsközlő 
távirányítással, rádióparancsjelek alapján vezetik cél
irányba. Ezt követően -  a célhoz közeledve -  vezetősuga
ras irányítást alkalmaznak. A vezetősugaras távirányítás 
lényege, hogy a rakéta keskeny sugárnyalábban -  mint 
„csőben” -  repül egészen a célig. A rakéta fedélzeti beren
dezései kiszámítják a rakétának a sugárnyaláb tengelyétől 
való eltérését, és ennek megfelelően módosító parancso
kat dolgoznak ki a kormánysíkok részére. A vezetősugaras 
módszer előnye, hogy alkalmazásával egy célra -  egymás 
után kisebb időközökben indított -  több rakéta célra veze
tésére van mód.

A hajtómű szilárd hajtóanyagú, tolóereje 24 kN. A rakéta 
repülési ideje maximális távolságra 19 sec. Robbanótölte
tét infravörös közelségi gyújtó indítja, a repeszek 8 m át
mérőjű körzetben semmisítik meg a célt.

ADATS (Air Defence Anti-Tank System) 
légvédelmi páncéltörő rakétarendszer

Az ADATS-rendszer az időjárási viszonyoktól és napszak
tól függetlenül alkalmazható, az elektromágneses ellente
vékenységre érzéketlen, kettős rendeltetésű légvédelmi és 
páncéltörő rakétakomplexum. A rendszer az alacsonyan 
támadó légi célok és a páncélozott célok nagy biztonság
gal történő megsemmisítésére képes.

Az ADATS tervezése és fejlesztése során kiemelt figyel
met fordítottak arra, hogy a komplexum különböző harc
járművekre adaptálható legyen. Az alap hordozóeszköznek 
az M113A2 páncélozott szállító harcjárművet tekintették. A 
komplexum modulszerű kialakításának köszönhetően al
kalmas az amerikai Bradley М3, az angol Warrior, a svájci 
Shark harcjárművekre, de a gyártó cég kialakította a rend
szer stabil telepítésű konténeres változatát is.

Az ADA TS-rendszert a NATO-országok közül az Egye
sült Államok és Kanada hadseregében rendszeresítették. 
Az ADATS-felépítmény kanadai változata M113A3 harc
járművön van (18. ábra), az amerikai változatot 25 mm-es 
gépágyúval egészítették ki (17. ábra).

Felépítése

A légi célok felderítésére az olasz gyártmányú, kis hatótá
volságú, frekvenciaugratásos, impulzus-doppler üzemű lo
kátort alkalmazzák. A lokátor 10 cél egyidejű követésére, 
memóriájában 20 cél adatainak tárolására képes. Egy lo
kátor hat komplexumot képes céladatokkal kiszolgálni. A 
„saját-idegen” (IFF) felismerő egység automatikusan el
végzi a cél azonosítását. A komplexum előnye, hogy a cél 
felderítése után a rádiólokátor kikapcsolható, és a további 
célkövetés passzív optikai úton történik, növelve ezáltal az 
ellenség lokátorromboló rakétái elleni védelmet. A célfelde
rítő lokátor hatótávolsága 25 km.

Az elektrooptikai rendszer részei: a FLIR (Forward Look
ing /nfra Red) hőképes érzékelő egység, amely az infravö
rös sávban a célról hőképet állít elő és annak minőségét 
automatikusan szabályozza; a tv-kamera a célok jó látási 
viszonyok esetén történő befogására és követésére; a lé
zertávmérő a kiválasztott célok távolságának mérésére, 
valamint a lézeregység a komplexum rakétáinak irányítá
sára, amely kódolt lézersugárral történik, mivel a lézersu
gár nehezen deríthető fel és nehezen zavarható.

Az elektrooptikai egység kezelője a célkövetést manuá
lisan vagy automatikus üzemmódban végezheti. A távol
ságmérés történhet lokátorral vagy lézertávmérővel. A tá
volságon kívüli indítást a lézertávmérő letiltja.

A földi célok felderítése a tv- és/vagy a FLIR-rendszerrel 
történik.

A rakéták tárolása és szállítása az indítócsövekben tör
ténik. Az indítóállványon nyolc indításra kész rakéta talál
ható, melyek semmilyen indítás előtti ellenőrzést, felkészí
tést nem igényelnek. A rakéta megbízhatósága 98%-os, 
megengedett tárolási ideje meghaladja a 10 évet.

A hajtómű szilárd hajtóanyagú, füstmentes, kb. 3 sec 
alatt gyorsítja fel a rakétát a hangsebesség háromszoro
sára.

A robbanófej kettős hatású: repesz és kumulatív. A földi 
célok ellen a csapódógyújtó indítja a töltetet. A légi célok 
elleni közelségi gyújtó egy aktív optikai lézergyújtó, amely 
teljesen érzéketlen az elektromágneses zavarással szem
ben.

Felhasznált irodalom

1. Anderszen-Drozzsin-Lozik: A szárazföldi csapatok 
légvédelme

2. Peacock Lindsay : Szárazföldi tűzvezető
3. A Truppen-Praxis, a Soldat und Technik, az Army Ma

gazine és a Haditechnika folyóiratok vonatkozó cikkei.

Mészáros Károly
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A haditechnikának és alkalmazásának a világban végbe
ment fejlődése a magyar honvédségnél is többnyire nyo
mon követhető (a légvédelmi csapatoknál is). Idézzük fel a 
nálunk közel 40 éve kezdődött folyamat fontosabb sajátos
ságait, a honi légvédelmi rakétacsapatoknál alkalmazott ra
kétatechnikai eszközök jellemzőit.

Körülmények, feltételek

A második világháború végére a légvédelmi tüzérség 
megközelítette a kor technikai fejlettségi szintjének maxi
mumát, ugyanakkor a légierő ugrásszerű fejlődés küszö
bén állt. A világháború végén a németek már bevezették 
az új generációt képviselő sugárhajtóműves repülőgépet 
(ME 262 tip.). A háború befejező időszakában és ezt kö
vetően a szovjet, az amerikai és a brit légierő rohamos 
fejlődésnek indult. Megkezdődött az áttérés a sugárhaj
tóművekre. Az új repülőgépek sebessége megközelítette, 
majd gyorsan átlépte a hangsebességet (már atomfegyvert 
is hordozhattak). A repülőgépeket fokozatosan nagy haté
konyságú fedélzeti fegyverekkel és a fegyverek eredmé
nyes alkalmazását biztosító irányító eszközökkel szerelték 
fel. Eközben elkezdődött a hidegháború, amely a két világ- 
rendszer több évtizedes szembenállásának kezdetét is je
lentette. Először a koreai háborúban (1950-1953) találko
zott egymással szemben az a két légierő, amely a légi tá
madóeszközök új minőségi szintjét képviselte (pl. F-80, il
letve MiG-15). Repülési sebességük az 1000 km/h-t, repü
lési magasságuk a 13-16 km-t is elérte, de manőverezési 
lehetőségük is jelentősen megnőtt.1 Ezek a paraméterek 
lehetővé tettek, hogy kivonják magukat a légvédelmi tüzér
ség tüze alól. Az atomfegyver ilyen lehetséges hordozói el
len -  új harceljárásuk miatt -  légvédelmi tüzérfegyverekkel 
lehetetlen volt eredményesen felvenni a harcot. Új légvé
delmi fegyverre volt szükség. A haditechnikai kutatás és 
fejlesztés a hasonló felépítésű és repülési tulajdonságok
kal rendelkező korszerű vadászrepülőgépek mellett a kü
lönböző típusú légvédelmi rakétákban találta meg azt a 
fegyvert, amellyel a csapatok hatékonnyá váltak. Ezek már 
megbízhatóan vehették fel a harcot minden időben az 
újabb légi támadóeszközökkel. Fejlesztésük a várható légi 
támadóeszközök korszerűsítésével párhuzamosan folyt.

A második világháború utolsó éveiben a légvédelmi ra
kéták kifejlesztésével nem csak Németország, de az Egye
sült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió is egyre in
tenzívebben foglalkozott. Az angolok a tengerpart védel
mére összefüggő légvédelmi tüzérségi övezetet hoztak 
létre, s abban már 1944 augusztusában a légvédelmi tü
zérfegyverek mellett 700 légvédelmi rakétaindító berende
zést telepítettek. Légvédelmi feladatra ekkor alkalmaztak 
először rakétákat (a rakétának még nem volt rávezető 
rendszere).2

A légvédelmi rakéták történetében elsőként 1945 nyarán 
az amerikai haditengerészet Little Joe elnevezésű légvé
delmi rakétáját a Csendes-óceán térségében folyó harcok
ban sikerrel vetették be japán repülőgépek ellen.3

Az 1940-es években lezajlott fejlesztés eredményeként 
a légvédelmi rakétafegyver a Szovjetunióban is rendszere- 
síthetővé vált. Először a haditengerészetnél jelent meg,

majd -  a berendezések kabinokba és lövegtalpra helyezé
sével -  lehetővé vált a szárazföldi telepítés is. Az első, 
Sz-25  típusú stacioner légvédelmi rakétakomplexumok -  
Pentagon kódja SA-1 -  az 50-es évek elején kerültek a 
csapatokhoz. Fejlesztésük felgyorsult. Közülük nálunk is
mertté vált a Dvina, a Volhov és a Nyeva -  fedőnevük a 
Szovjetunió európai részén északra tartó folyóktól szárma- 
zik.4 Moszkva és Leningrád (ma Szentpétervár) légvédel
mét az 1950-es években már légvédelmi rakétarendszer 
biztosította. A fegyver alkalmazásáról a világ először egy 
amerikai U-2  típusú kémrepülőgép Szverdlovszk térségé
ben történt lelövésekor hallott (1960. május 1.)

A Varsói Szerződés létrehozását (1955. 05.14.) követő
en szinte azonnal megfogalmazódott az egységes légvé
delmi rendszer kiépítésének követelménye. Ebből a politi
kai célból kiindulva a magyar légtér védelmét is a közös el
veknek alárendelten és azzal együtt lehetett csak fejlesz
teni. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1957 szeptemberében 
-  hogy lépést tartsunk a szövetséges hadseregekkel -  elvi 
döntést hozott a néphadsereg nagyságrendjéről, alapvető 
struktúrájáról és fejlesztéséről. Ehhez a dátumhoz és dön
téshez kötődik a honi légvédelmi rakétarendszer kiépítése, 
az új fegyver telepítésének és beszerzésének tervezése. A 
Magyar Néphadseregben a légvédelmi csapatok korszerű
sítésének, átfegyverzésének első látványos lépéseire 
1959-ben került sor, és lényegében ekkortól számíthatjuk 
az új honi légvédelmirakéta-fegyvernem megalakulását.5

Az új fegyvernem születésekor először a fejlesztés sze
mélyi és szervezeti feltételeit teremtették meg. Ezt követte 
a csapatok leendő állományának kiválasztása és felkészí
tése a Szovjetunióban, illetve a börgöndi Légvédelmi Ki
képző Központban. Ezzel párhuzamosan építették az új 
objektumokat. A folyamat a légvédelmi rakétafegyver rend
szerbe állításával, lövészetre való felkészüléssel, rakéta- 
éleslövészettel és a légtérvédelmi feladat megkezdésével 
zárult egymás után három ezrednél.

Kiképzési célra az első légvédelmi rakétatechnikai esz
közök 1959 októberében érkeztek. Az új légvédelmi rakéta- 
tűzrendszert az 1960 őszén szállított hadfelszereléssel 
hozták létre. A nálunk rendszeresített szovjet gyártmányú 
Dvina típusú, akkor csúcstechnikának számító légvédelmi 
rakétakomplexumok eleget tettek a magasabb követelmé
nyeknek, de a korabeli potenciális légi támadóeszközök és 
azok alkalmazásának szüntelen fejlesztése miatt 1965-től 
ezeket is többször korszerűsítették. A csapatok velük közel 
20 évig láttak el tűzrendszerben készültségi szolgálatot.

Az új rakétatechnikai eszközök

A honi légvédelmi rakétacsapatok alapvető harci technikája 
a közepes hatótávolságú SzA-75M (Dvina) típusú, szovjet 
gyártmányú légvédelmi rakétakomplexum lett (Pentagon 
kódja: Sa-2), amelyhez osztályonként egy javadalmazás 
(12 db) V-750V típusú rakéta tartozott. Ezt a komplexumot 
a Varsói Szerződés tagállamain kívül több országban rend
szeresítették -  pl. Jugoszláviában, Vietnamban, Egyiptom
ban, Szíriában.

A rakétakomplexum képes a megsemmisítési zónájába 
berepülő, pilóta vezette és pilóta, nélküli légi támadóeszkö-
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1. ábra: Az SzA-75M típusú légvédelmi rakétakomplexum 
megsemmisítési zónája

a, a megsemmisítési zóna függőleges metszete; H magas
ság, S távolság. Hc célmagasság, Hmax és Нтю a meg
semmisítési zóna max. és min. magassága, Dt és D^ a 
megsemmisítési zóna távoli és közeli határának ferde tá
volsága, C cél;

b, a megsemmisítési zóna vízszintes metszete; Pc a cél pa
ramétere, df és d^ a megsemmisítési zóna távoli és kö
zeli határának vízszintes távolsága.

Rádiógyújtó 
antennája 
Rádiógyújtó -

Harci rész -  
Rádiógyújtó 

vevőantennája

G-anyag tartály -  

О-anyag tartály -

4»

Levegőtartály -

A robotpilóta 
rádióvezérlő 

egysége 
Fedélzeti csatlakozó- 

(OS-10)

I-anyag tartály -

Folyékony üzem
anyagú hajtómű ' 

(ZSRD)

Gyorsító hajtómű 
(PRD)

Levegőnyomás-vevő
(Pitot-cső)

Destabilizátor

A  G-anyag tartály 
töltő-leszívó nyílása 
Az О-anyag tartály 
töltő-leszívó nyílása

Szárny

—Ampullás telep (akku.) 

— Kormány 

-Gázturbinás szivattyú

Stabilizátor

Csűrő

3. ábra: V-750V típusú légvédelmi rakéta szerkezeti 
felépítése

2. ábra: A Dvina komplexum működési elve
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zöket nagy valószínűséggel megsemmisíteni évszaktól, 
napszaktól és időjárástól függetlenül. Ezt a követelményt a 
háromkabinos komplexumok 2000-től 27 000 méterig ter
jedő magasságokon, 5 és 34 km-es ferde távolságok kö
zött maximum 520 m/s sebességgel tevékenykedő célok 
esetén biztosították -  lehetőségük modernizálásokkal bő
vült. A rakétakomplexum rendszerbe kapcsolt berendezé
sek összessége, amelyek együttesen látják el a cél felde
rítését, folyamatos követését, a légvédelmi rakéta indítás
hoz történő előkészítését, indítását, irányítását és a légtér 
meghatározott pontjába (a célra) vezérlését, valamint a cél 
megsemmisítése érdekében a harci rész előnyös pillanat
ban történő robbantását. Egy célcsatornás: egy időben 
csak egy cél követésére és megsemmisítésére képes. Egy 
célra maximum 3 rakéta indítható 6 (vagy több) másodper
cenként. Irányító- és indítórendszerből áll. Az egy komple
xummal felszerelt katonai szervezet a légvédelmi rakéta
osztály (alapvető tűzalegység) (1. ábra).

Az irányítórendszer igen nagy pontossággal vezérli a ra
kétát a célra. Az irányítás magában foglalja a cél felderíté
sét, követését, a rakétaröppálya kiszámítását, a cél és a 
rakéta helyzetének és mozgásjellemzőinek meghatározá
sát, azok összehasonlítását és ennek alapján képzett ve
zérlőparancsokkal a rakéta röppályájának helyesbítését. A 
rakéták célra vezetését a parancsközlő berendezés által 
továbbított vezérlőparancsok biztosítják. Az irányítórend
szer földi berendezéseit 3 vontatható kabinban helyezték 
el, melyek kapcsolatát kábelrendszer biztosítja.

A technikai eszközöket, berendezéseket legtöbbször az 
eredeti orosz megnevezések rövidítésével jelölték (pl.: UA 
-  Upravljajussaja Apparatura, SzVK -  Szisztéma Virabotki 
Komand, RPK -  Radioperedatcsik Komand, PU -  Puszko- 
vaja Usztanovka, TZM -  Transzportno-Zarjazsajussaja Ma
sina, VIKO -  Vinosznoj Indikator Krugovogo Obzora stb.), 
de típusjelölést is használtak (pl.: SzA-75M, V-750V,

PR-11B, ZAK-32  stb.). (Az eszközök megnevezése 
később is így történt. A korabeli írásmódjukat használom.)

Az UA (vezérlő-) kabin az osztály harcálláspontja. Innen 
irányítja a parancsnok (a lövő) az osztály harci munkáját. A 
kabin állománya a harci munka folyamatának megfelelő te
vékenységével vezérli az egész komplexum működését az 
eredményes harctevékenység érdekében. Ezt a kabinban 
elhelyezett indikátorrendszer, a kezelő- és vezérlőszervek 
teszik lehetővé. A kabin imitátora lehetőséget nyújt a gya
koroltatásra. A kabin hossza 9,5 m, szélessége 2,5 m, ma
gassága 3,49 m, tömege 11 t.

Az AA kabinban helyezték el többek között a céljel- és 
rakétajel-követő rendszer (К), a parancskidolgozó (SzVK, 
analóg számítógép) és a rádióparancs-közlő (RPK, dm-es 
hullámtartományú; P - /6  jelű antennája a PAA kabin anten
naszerelvényére volt szerelve) berendezéseket, valamint a 
tartalékalkatrész-készletet (TASzT). A kabin hossza 9,5 m, 
szélessége 2,5 m, magassága 3,49 m, tömege 141.

A PAA kabinban található a cm-es hullámtartományú lo
kátorrendszer adó-vevő része és antennái (a kabinra sze
relve; ß -  PA-11, e -PA—12 jelű). Telepített helyzetben a 
kabin lövegtalpon elfordulhat. Menethelyzetben a kabin 
hossza 6,7 m, szélessége 2,35 m, magassága 3,5 m, tö
mege 11,81. Telepítve a forgás átmérője 10 m, az antenna 
legmagasabb pontjának a földtől mért magassága 7,95 m.

Az egész komplexum elektromosenergia-ellátása saját 
dízel-elektromos rendszerről (vontatható kabinokban) vagy 
elektromos hálózatról biztosítható. Az elektromos energia 
átalakítása (400 Hz-re) és elosztása az RMA kabinban tör
tént. (A 3 aggregátort 1-1 kabinban helyezték el.)

Az indítórendszer 3 tűzcsoportból áll. Feladata a rakéták 
tárolása, szállítása (TZM-en), feltöltése oxidálóanyaggal, 
indítóállványra (PU-ra) helyezése és felkészítése indítás
hoz (összesen 6 indítóállványa volt). Telepített helyzetben 
az indítóállvány lövegtalpon elfordulhat, kábeles kapcsolat-
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H (km)

5. ábra: A Csillag és a Belka célanyagok jellemzői
(A görbéken a célrakéták repülési ideje másodpercben van feltüntetve)

ban van az indításvezérlő rendszerrel (OP-pult, az UA-ka- 
binban). Az indítóállvány méretei (menethelyzetben): 
hossza 10 m, szélessége 2,65 m, magassága 3,75 m, tö
mege 12,3 (harchelyzetben 8,4) t. (2. ábra).

A technikai paraméterek közül a kisugárzott jelek frek

venciái voltak a legtitkosabbak. Felderítésük (bemérésük) 
ellen a kisugárzást korlátozták. Külön szabályozták a mű
holdról történő felderítés meggátlását.

A V-750V típusú légvédelmi rakéta kétlépcsős, közepes 
hatótávolságú, rádiótávirányítású, parancsvezérlésű, álta
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lános aerodinamikai hordfelületű és kormányszerkezetű. 
Az első (gyorsító vagy start) lépcső szilárd, a második 
(utazó) hajtóműve folyékony hajtóanyagú (komponensei: 
O- és G-anyag). Indítóállványról indítható. A cél megsem
misítését a rakéta harci része (robbanófej) repeszeinek be
csapódó hatása okozza.

A rakéta fontosabb adatai: indulótömege 2300 kg, 
hossza 10,7 m, a harci rész tömege 190 kg, az első lépcső 
átmérője 70 cm, a második lépcső átmérője 50 cm, égés
végi sebessége közel 3,5 M, hatótávolsága 34 km (3. ábra).

A rakétát szállító TZM PR-11A (vagy PR-11B) típusú 
speciális szállító-töltő utánfutóból és ZIL-157 típusú nyer
ges vontatóból áll. Hossza 14,4 (14,62) m.

A kabinok és az indítóállványok vontatásához az osztá
lyok /47Sz(Artyilerijszkij Tyagacs Szrednij) lánctalpas von
tatókkal rendelkeztek. Ezeket az 1960-as évek második fe
lében Tátra-141 típusú vontatókra cserélték. 1962-től az 
osztályokat P-12  típusú -  m-es hullámtartományú -  felde
rítő- és célmegjelölő lokátorokkal is ellátták. Kihelyezhető 
indikátorát -  a VIKO-t -  az UA-kabinban helyezték el. A 
lövő parancsnok erről az indikátorról értékelhette az elsőd
leges légi helyzetet. A Szovjetunióban a P-12  típusú loká
torral 1956 után, korszerűbb változataival pedig 1958-tól 
{P-12M), illetve 1962-től (P-12MP) látták el a csapatokat.6

Az osztályok egy részének közvetlen légvédelmi oltalma
zását 1965-ig Sz-60 típusú, 57 mm-es könnyű légvédelmi 
gépágyús ütegek biztosították. (Felszerelésük: 4 löveg, 
SZON-9 típusú tűzvezető lokátor és E-2  típusú magyar 
gyártmányú elektronikus lőelemképző.) (SzON -  Sztancija 
Orudijnoj Navodki) Ezt követően az oltalmazást 
ZU -14,5-2, majd az 1980-as évek második felétől 
ZU -23-2  típusú légvédelmi tűzfegyverekkel felszerelt 
alegységek látták el.

A technikai osztály feladata volt az átvett rakéták táro
lása, azok technikai kiszolgálása, előkészítése az alkalma
zásra és kiszállításra a légvédelmi rakétaosztályokhoz. A 
felkészítés során a rakétákat összeszerelték, ellenőrizték, 
feltöltötték levegővel és hajtóanyag-komponensekkel. 
Ezen technológiai folyamat végrehajtásához speciális tech
nikai eszközöket használtak: szerelő eszközöket, emelő
ket, rakétafedélzeti ellenőrző (KIPSZ -  Kontrolno-lszpita- 
tyelnij Peredvizsnaja Sztancija) berendezést, légkomp
resszort és levegőtöltőt (SzM-14 és MSz-4), O- és G-l- 
anyagot töltő (ZAK-32 és ZAK-41) berendezéseket -  ezek 
zöme önjáró volt.

A légvédelmi rakétakomplexum bonyolult felépítésű, 
mintegy 2000 db elektroncsövet tartalmazó elektromecha
nikus rendszer. Az ide beosztottakkal szemben igen ma
gas követelményeket támasztottak. Feladatuk volt az alkal
mazás (harcfelhasználás), az erre való felkészítés, az ál
landó hadrafoghatóság és a folyamatos üzemeltetés bizto
sítása -  így Is tervezték. (Felkészítésük ezek figyelembe
vételével történt.) Ennek megfelelően a berendezésekhez 
technikusi beosztásokat rendszeresítettek. Az ide beosztot
takkal szemben követelmény volt az általuk kezelt beren
dezés működésének ismerete, kiszolgálása (heti, havi, fél
évi, évi mérések, javítások, karbantartások stb. végrehaj
tása), harckész állapotban tartása, a komplexum szabályos 
alkalmazása, rendszeres készültségi szolgálat ellátása, a 
beosztott kezelők (sorállomány) kiképzése, illetve a felké
szültség magas szinten tartása. A légvédelmi rakétaosztály 
életképességét harcfeladat közben is önállóan fenn kellett 
tartani. Ez a komplex feladat lehetőleg technikusi alapvég
zettséget, kellő katonai és légvédelmirakéta-szakismeretet 
igényelt. Vezetői beosztásban -  az osztályoknál is -  szük
ség volt akadémiai, illetve mérnöki végzettségre. Ezeket a 
követelményeket kezdetben nehezen lehetett teljesíteni. 
Az Egyesített Tiszti Iskoláról 1961-től kezdve kerültek a 
fegyvernemhez légvédelmirakéta-szakismerettel rendel

kező fiatal tisztek (1961-ben alig 20 fő, majd 1962-ben 
mintegy 70 fő). Akadémiát végzettek szintén 1961-től kerül
tek a fegyvernemhez. A Budapesti Műszaki Egyetemről 
1960-ban 16 ,1961-ben 8 fiatal mérnök érkezett. A mérnö
kök szerepe -  különösen a kezdeti időszakban -  a hivatá
sos állomány technikaismereti felkészítésében, a komple
xumok technikai kiszolgálása és harckészsége biztosításá
ban meghatározó volt. 1962 után a szakállomány pótlása 
az 1970-es évek közepéig lényegében megfelelő volt.

Korszerűsítések

A potenciális légi ellenség technikai és harceljárásának fej
lesztésével párhuzamosan a Dv/na-komplexumokon is mó
dosításokat, átalakításokat, modernizálásokat végeztek -  
a jelentősebbeket többnyire 5 évenként. Ezek az átalakítá
sok javították a komplexumok harcászati-technikai jel
lemzőit, növelték harci lehetőségét, harci sajátosságát -  
döntően a tűzlehetőség, a megsemmisítési valószínűség 
és a különböző viszonyok közötti tüzelések hatékonyságát. 
Ennek eredményeként a harci alkalmazás is fejlődött, így 
folyamatosan alkalmassá váltak a növekvő légiveszély le
küzdésére.

1965-1966-ban egy szovjet szakembercsoport hajtotta 
végre az első korszerűsítést, átalakítást (az 1 km-nél ala
csonyabban repülő légi célok üzemmódja H<1) a rakéta
osztályok állásterületén. Ezáltal lehetővé vált a légi célok 
megsemmisítése 500 m-es magasságtól, valamint a földi 
célok és -  35 km magasságig -  a sodródó léggömbök el
leni hatásos tevékenység. Ennek folytatását jelentette 
1970-1972 között a nyírteleki bázison végrehajtott na
gyobb méretű átalakítás (4E, 6E jelű). Ez tovább növelte a 
megsemmisítési zónát: alsó határa 100 m-re, közeli határa 
5 km-re csökkent. A kis (H<1) és nagy magasságú (H>13) 
tevékenységnél a rakéta röppályájának módosítása, illetve 
a rakétavezérlő kör dinamikus tulajdonságának javítása, 
valamint a rakétavezetési módok kombinálási lehetősége 
(a manőverező célokra), és a nagyobb manőverező képes
ségű V-750VM típusú rakéták -  rendszeresítésük 1974- 
ben kezdődött -  tovább növelték a komplexumok megsem
misítési lehetőségét. A vizuális optikai célkövető csatorna 
beépítése és a vevő dinamikus sávjának növelése javította 
a zavarvédettséget, illetve a rádiólokátorok ellen alkalma
zott levegő-föld osztályú rakéták elleni védelmet. Az auto
matizált indítóműszer (APP -  Automatizirovanyij Puszkovij 
Pribor) beépítése a lövészet kezdőelemeinek gyors és au
tomatikus meghatározását tette lehetővé.

1973-ban kezdődött a légvédelmi rakétakomplexumok 
kisebb terjedelmű átalakítása (3E, íöEjelű) és 1974-ben 
fejeződött be. A ZEF-kabin -  „barát-ellenség” felismerőbe
rendezés (NRZ -  Nazemnyij Radiozaprossik) -  közbeikta
tásával lehetővé vált a repülőgépek hovatartozásának azo
nosítása a komplexum rávezető indikátorain is. Ezáltal 
megbízhatóbbá vált az együttműködés a vadászrepülők
kel. A H>13 üzemmód H>9-re történt módosítása a rakéta
rávezetés feltételét javította.

A Dvina típusú komplexumok „életében” a legnagyobb 
méretű átalakítás (8E-20E  jelű) 1975-76 között történt. 
Ennek során a beépített IARU és identifikáció üzemmódok 
segítségével lehetővé vált a nagy intenzitású zavar fede
zete alatt repülő célok követése -  zavarsáv közepére - ,  il
letve a különböző zavaró repülőgépek szétválasztása. Ez
zel javult a komplexum zavarvédettsége. Az átalakítás biz
tosította a V—750VU és V-750VMU típusú rakéták gyorsí
tott felkészítését (30 s-on belül), valamint növelte -  utánlö- 
véssel történő tüzelés esetén -  a megsemmisítés való
színűségét. A beépített zavarimitátor az átalakított korábbi 
imitátorral jelentősen megnövelte a gyakoroltatási lehető
séget.
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8-10. ábra: Az 1970. április 4-én felvonuló Volhov rakéták

Lukács Zsolt 
gyűjteményéből

A komplexumok utolsó átalakításával a Vektor-2VE tí
pusú automatizált vezetési rendszerhez történő illesztést 
oldották meg (1980).

Minőségi fejlesztés

18-20 éves harci szolgálat után -  jelentős fejlesztés és 
tűzrendszer-korszerűsítés során -  a Dvina légvédelmi ra
kétakomplexumokat Volhov típusúak váltották fel, illetve a 
budapesti tűzrendszerben megjelentek a Nyeva típusú ra
kétakomplexumok is. (Ez a technikaváltás a VSzZ többi 
tagállamában többnyire korábban történt.) Az új tűzrend- 
szerek vezetését automatizálták -  Vektor-2VE, illetve Sze- 
nyezs-ME  automatizált vezetési rendszerekkel. Ezek 
1981-től Érd, 1988-tól pedig Sárbogárd térségéből biztosí
tották az osztályok automatizált tűzvezetését.

A Volhov a 75-ös család fejlettebb változata. Harcászati
technikai jellemzői jobbak az előzőeknél. Rendelkezik za
varszűrő berendezéssel (SzDC -  Szelekcija Dvizsus- 
sihszja Celej; az AV-kabinban), ellátták „saját cél” felismerő 
berendezéssel (NRZ; a ZEF-kabinban) és televíziós-optikai 
célkövető rendszerrel. A légi célokat 100 métertől 30 000 
méterig terjedő magasságokon képes megsemmisíteni 7 
és 43 (a rakéta repülésének passzív szakaszán 55) km 
ferde távolságok között, maximum 1000 m/s cél repülési 
sebességig. Felépítése és működése a Dvina-éhoz ha
sonló. A parancsnok (lövő) az UV-kabinból vezeti az osz
tály harctevékenységét -  hasonlóan, mint a Dvina rend
szernél. A tartalék alkatrészeket külön kabinban (PRM) he
lyezték el. A komplexumhoz osztályonként 3 javadalmazás 
(36 db) V-755 típusú légvédelmi rakétát rendszeresítettek, 
amely hasonló a V-750V (Dvina) típushoz, de hajtóműve 
korszerűbb, harci része pedig hatékonyabb. A kétlépcsős
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11. ábra: A Dvina rakéta Kecelen

12. ábra: A Volhov rakéta Kecelen

rakétájának fontosabb adatai: induló tömege 2395 kg; 
hossza 10 778 mm; a harci rész tömege 198 kg; a repe- 
szek száma 8200 db; a második lépcső átmérője 654 mm; 
repülési sebessége 1050 m/s; hatótávolsága 43 (55) km.

A A/yeva-komplexum irányítórendszerének berendezé
seit az UNK-kabinban és az UNV-antennaállványon he
lyezték el. (A kis magasságú sajátosságokat leszámítva a 
Volhov és a Nyeva irányítórendszer berendezései között 
sok hasonlóság van.) Rendelkezik televíziós-optikai célkö
vető rendszerrel és zavarszűrő berendezéssel (SzDC). Az 
osztály harcálláspontja az UNK-kabinban van, a parancs
nok (lövő) innen irányítja az osztály harctevékenységét (sa
játosságai mellett hasonló az előzőekhez). V-601 Ptípusú

kétlépcsős rakétájának mindkét hajtóműve szilárd hajtó
anyagú. Aerodinamikai szempontból „kacsa” felépítésű -  
kormányai a szárnyak előtt vannak. A rakéta fontosabb 
adatai: indulótömege 952 kg, hossza 5948 mm, a robbanó
fej tömege 70 kg, a repeszek száma 4500, a második 
lépcső átmérője 381 mm, repülési sebessége 780 m/s, ha
tótávolsága 25 km.

A légvédelmi rakéta-tűzrendszert 1986-ban nagy hatótá
volságú rakétarendszerrel egészítették ki, a Vega-komple- 
xummal, amelynek hatótávolsága 240 km volt. Ezzel az 
osztálycsoport 10 évig szolgált a tűzrendszerben.

A csapatlégvédelemnél 1976 és 1982 között négy légvé
delmi tüzérezredet fegyvereztek át (Sz-60  típusú löve- 
gekről) légvédelmi rakétaezreddé. Az alakulatokat Krug és 
Kub (2K11 és 2K12) típusú légvédelmi rakétakomplexu
mokkal, valamint K-1 típusú automatizált tűzvezető esz
közzel látták el. Ezek a komplexumok jóval mozgékonyab
bak, mint a Volhov és a Nyeva típusúak, de harcászati
technikai lehetőségük hasonló kategóriájú.

Eredményesség

A komplexumok lehetőségét és eredményességét legin
kább a Szovjetunió lőterén végrehajtott rakéta-éleslövésze- 
tek eredményei szemléltetik. Az éleslövészeteket az állo
mány ún. szűkített harcrendben történt felkészítése után 
átlagosan „jó” értékeléssel hajtotta végre. A feladatok kez
detben La-17 típusjelű robotpilótával vezetett -rádió-távi-

13. ábra: A Volhov a szállító járművön
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rányítású -  légi célra, majd RM-205 (később RM-207és 
RM-217) típusú programvezéreit rakéta-célanyagokra, il
letve ezek korszerűbb változataira és ezek kombinációira 
-tűzáthelyezéssel, egymást követő tüzeléssel -  történt. A 
gyakorló és éles célanyagok repülési profilja követte a po
tenciális légi ellenség várható repülési jellemzőit és harcel
járását (magasság, sebesség, manőverezés, effektiv 
visszaverő felület, rádióelektronikai zavarás stb.). A lőtéren 
csak rövid ideig alkalmazták 1 m* 1 2 3 4 5 körüli effeltív visszaverő 
felületű, közepes magasságú és sebességű célokra, hi
szen már 1965-ben a Magyarország légterébe várható be
repülő légi ellenség 25-30%-ának tevékenységét kis és 
földközeli magasságon számították (10 év múlva már 60%- 
át). A légi támadóeszközök egy részét viszont nagy ma
gasságból (sztratoszférából), nagy sebességgel várták. A 
gyors változást jelzi, hogy a lőtéren már 1968-ban nagy se
bességű, kis visszaverő felületű célrakétára (RM-205-re) is 
tüzelni kellett. A célok effektiv visszaverő felülete közel 0,1 
m2-re csökkent.

1983-tól a robotrepülőgépet (szárnyas rakétát) a Belka 
fantázia nevű RM-207VM  típusú programvezéreit célra
kéta valósította meg, amely a komplexumok alsó magas
sági határán, a szovjet lőtér homoksivatagjának dombjai 
között -  oldalirányban és magasságban manőverezve 
60-150 m-en repült. A 80-as évek második felétől a csapa
tok a rakéta-éleslövészetet egyre nehezebben megsemmi
síthető jellemzőjű célrakétákra hajtották végre.

1989-ben az éleslövészet feladatai között megjelent a 
Csillag típusú (RM-217) célanyag, amelynek megsemmi
sítése az eddig alkalmazott eszközöknél kisebb visszaverő

17. ábra: A kínai Volhov másolat indítása

felületű, nagyobb sebességű, jobban manőverező, zuhanó 
cél, ami a „lopakodó” robotrepülőgép alkalmazását utá
nozta. A célanyag elleni sikeres tevékenység a korábbinál 
jóval magasabb követelményeket állított az állomány elé. 
(A cél visszavert jeleként a korábbi 8-12 helyett az indiká
toron már csak 1-3 fluktuáló impulzust lehetett látni.) A cé
lok magassága, sebessége, manőverezése, az alkalmazott 
zavarások és azok intenzitásának mértéke közel volt a 
komplexumok lehetőségeinek határához.

Az 1980-as évek elején az éleslövészet egyetlen mozza
natának bonyolultságát jellemzően szemlélteti a 4. ábra, az
5. ábra pedig az 1980-as évek végén a célrakéták alkalma
zott pályáinak jellemzőit mutatja.

Az automatizált rendszereknél vezetett légvédelmi raké
takomplexumokkal létrehozott légvédelmi tűzrendszer 
még a külföldi szakemberek elismerését is kivívta, annak 
ellenére, hogy a technikai eszközök egy része nem a leg
korszerűbb alkatrészbázisra épült. Az ország légterének 
védelméhez szükség volna a több célcsatornás közepes 
hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerre, de amíg a 
gazdasági helyzet ennek beszerzését nem teszi lehetővé, 
kellő biztonságot nyújthatnak a fent bemutatott harci le
hetőségekre még ma is képes rakétafegyverek. (A hoz
zánk hasonló helyzetben lévő államok a fenti komplexumo
kat továbbra is rendszerben tartják, sőt köztük olyan is van, 
ahol a Nyeva és a Kub típusú komplexumokat korszerűsí
tik.)
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Veres Mihály

Harckocsimotorok 70 éve 
1914-1984

Az első harckocsi 1914-ben jelent meg Ernst Swinton 
munkája nyomán. Ez a harckocsi még nagyon kezdetleges 
volt a 28 t-s tömegét egy 105 LE-s motor mozgatta alig 4,6 
km/h-s sebességgel, a páncélzata sem volt vastagabb 12 
mm-nél. A közismert gyenge szereplése ellenére 
felfigyelnek erre az ötletre, többek között a németek is 
felismerik jövőbeli fontosságát. Joseph Wollmar is megépíti 
az A7V típust, de csak 1917-ben, és ez későn volt a 
háború szempontjából.

A harckocsik egyik sajátossága, hogy aránylag elég 
nagy motortér alakítható ki, amiért meghajtásukhoz 
számos motortípus felhasználható. Azok lehetnek 
szokásos dugattyús vagy különleges motorok, benzin-, 
vagy dízelüzeműek, kettő vagy négyüteműek, léghűtéses 
vagy folyadékhűtésűek, normál vagy feltöltésesek stb.

Különleges motorja van pl. a T-64 harckocsinak (5 
DTF), egy 5 hengeres, 2 ütemü ellendugattyús, dízel
motor, vagy pl. gázturbinás hajtóműve van a T-80 U és az 
M-1 Abrams harckocsiknak. A hengerek elhelyezési 
módja is nagyon változatos. Léteznek „álló, soros, vagy 
fekvő” elrendezésűek (kedvezőtlen helykihasználás miatt, 
ma már elég ritkán) annál gyakoribbak ellenben a „boxer”, 
„V”, „W”, „H” vagy „X” elrendezések.

Mivel a motor eléggé elszigetelt, harckocsiknál 
különleges gondot kell fordítani a hűtés hatékonyságára, a 
váltakozó körülmények között is. E gond kiküszöbölése 
érdekében bizonyos „szakmai fogásokat” alkalmaznak. (Pl. 
megnövelt- és az adott körülményekhez mérten, 
változtatható kapacitás, különböző légterelési megoldások, 
kettős hűtés stb.)

Az 1940-es évekig nem nagyon volt a harckocsikhoz 
„speciálisan” kifejlesztett motorcsalád (napjainkban, pl. az 
MB-MTU, mely 6-8-10-12V és 500-2000 LE), ezért főleg 
a szokásos gépjárműmotorokat használták, kisebb 
módosításokkal, de ezek gyakran nem elégítették ki a 
követelményeket. A II. világháború idejéből, a német 
Maybach harckocsimotorok érdemelnek figyelmet,

melyekből néhánynak fontosabb adatait a közölt 
táblázatból láthatjuk.

Ilyenkor ún. „kényszer megoldásokhoz” kellett 
folyamodni. Egyik esetben két azonos motort kapcsoltak 
össze (pld. a magyar Tas-náll). Ezt ne tévesszük össze 
azzal az esettel, amikor a „főmotoron” kívül még egy másik 
„segédmotort” is alkalmaznak (pl. csak a torony 
mozgatására), melynek célja a főmotor terhelésének 
csökkentése. Pl. Alvis FV 4030, hol a főmotor Perkins 
12TCA60V, a segédmotor Perkins 4. 108, vagy STRV 
103C, melynél a főmotor GMC 6V53T, míg a segédmotor 
egy gázturbina stb.

Más esetben, a megfelelő motor hiányában, a 
repülőgépeknél használatos „boxer” „V”, vagy „csillag” 
alakzatú motorokat használták, a táblázatban jelölve. 
Bármilyen is legyen az illető motor, lényeges, hogy 1 LE-re 
minél kevesebb tömeg jusson, ami a harckocsitípustól 
függően 25-200 kg szokott lenni.

Természetesen a harckocsi mozgékonyságát nem csak 
ez határozza meg. Ehhez több más tényezőt is figyelembe 
kell venni, mint pl. a talajra gyakorolt fajlagos nyomás, mely 
közvetlen kapcsolódik a futómű milyenségéhez. Számolni 
kell az erőátvitel megoldási módjával a lánctalp meghajtási 
módjával (elöl- vagy hátulhajtott), sőt a görgőzet (futó- és 
támasztógörgők) számának és felületének is van némi 
hatása akár a lánctalpszemek alakjának és anyagának is, 
nem is szólva a rugózat szerepéről. Pl. súrlódás 
szempontjából az sem közömbös, hogy a görgők tiszta 
fémből, vagy gumiborítással készülnek. Hiába választunk 
nagy teljesítményű motort, ha az erőátvitelnél és a 
futóműnél ebből sok „elpazarlódik”.

Igen érdekes az, hogy a II. világháború alatt a németek 
a harckocsikhoz kizárólag csak (többnyire Maybach) 
benzinüzemű motorokat használtak. Egyetlen előnye a 
könnyebb indíthatóság, hátrányai között viszont ott a nagy 
tűzveszély, a kisebb forgatónyomaték, a nagyobb 
fogyasztás stb. Éppen ezzel magyarázható hogy a
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KÜLÖNBÖZŐ HARCKOCSIMOTOROK

GyÉ M/T M i/e Ü H Ü Z N/n Gt kg/LE
1917 Vickers MCT Riccardo 6L 4 F В 150/1200 19,8 132,0
1920 Vickers Carden L. VI Ford-T 4L 4 F в 22,5/1600 75,6
1938 Vickers A 13 Nunnficld 12V 4 F в 340/1550 15,0 44,1
1938 Vickers A 9 Cruiser AEC 6L 4 F D 150/1900 12,7 84,7
1944 Vickers A 27C VII *Rolls-R. Meteor 12V 4 F в 600/2550 27,9 46,5
1965 Vickers MBT-I Leyland L-60 6L 2 F D 650/2670 38,6 59.4
1956 Alvis FV-200 Conqueror ‘ Continental AV-1790 12V 4 L В 810/2800 66,0 81,5
1959 Alvis FV^t201 Chieftain Leyland L-60/4 12V 4 F D 750/2100 55,0 73,3
1942 Sherman M5A1 Stuart International 6L 4 F D 141/2600 27,9 46,5
1942 Sherman M5 Stuart ‘ Continental 7CS 4 L В 250/2400 14,1 56,4
1942 Sherman M4 IV Ford GAA 8V 4 F В 500/2600 31,6 63,2
1966 M551 Sheridan GMC-6V53T 6V 2 F D 300/2800 15,8 52,7
1940 United D. M2A3 Bradley ‘ Wright R -975 9CS 4 L В 400/2400 21,3 53,3
1958 Cadillac M 41 Walker В. *Continental AOS-895 6B 4 L В 500/2800 23,5 47,0
1988 Cadillac C. Stingray GMC-8V-92TA 8V 2 F D 535/2330 21,2 39,6
1955 GMC M48A Patton II ‘ Continental AVI-1790 12V 4 L В 865/2800 47,6 55,0
1985 Engesa EE Osorio KHD 12V 4 L D 1100/- 43,7 39,7
1974 TAM MB-MTU 6V 4 F D 710/2200 30,5 43,0
1973 Saurer K4KH7FA Steyr 7FA 6L 4 F D 320/2300 17,5 54,7
1934 Praga 11 LT-34 Praga 4L 4 F В 62/2000 7,5 121,0
1938 Praga CKD-LT 35 Praga 6L 4 F В 125/2200 10,5 84,0
1937 Skoda CKD-LT 35 Skoda T l 1/10 4L 4 F В 115/1800 11,0 95,7
1985 Hiunday 88XK-1 MB-MTU 871 8V 4 F D 1200/2600 51.0 42,5
1935 Hotchkiss H-35 Hotchkiss 6L 4 F В 120/2800 12,0 100,0
1934 Somua S35/40 Somua 8V 4 F В 190/2000 20,0 105,3
1916 Chaint Chamond A.T. Panhard 4L 4 F В 90/1200 22,0 244,4
1918 Renault FT-18 Renault M-27 4L 4 F В 43/1300 7,0 162,8
1935 Renault R-35 Renault M-27 4L 4 F В 82/2200 10,0 122,0
1947 Renault RL-44 Maybach HL230P30 12V 4 F В 600/2500 48,0 80,0
1954 A. C. Roane AMX-13 Sofam M8GXB 8V 4 F В 250/3200 15,0 60,0
1960 A. C. Roane AMX-63 ‘ HispanoS. HS-110 12V 4 F D 720/2300 32,5 45,1
1967 A. C. Roane AMX-30 ‘ Hispano S. HS-110 12V 4 F D 800/2400 36,0 45,0
1990 Creusot-Loire Lecrec Uni-Diesel 8V 4 F D 1500/- 50,5 33,7
1975 Ben Gurion *Continental 12V 4 F D 750/2400 36,0 48,0
1982 Merkava II ‘ Continental AVDR-1790 12V 4 F D 1200/2400 58,5 48,8
1938 Mitsubishi T-97 Ikeya 4L 4 L D 65/2300 4,8 73,0
1943 Mitsubishi T-97 CHI-NU Mitsubishi 12V 4 L D 240/2000 17,5 72,9
1973 Mitsubishi A-74 Mitsubishi 10ZF21WT 10V 4 L D 750/2200 38,0 50,7
1962 Mitsubishi T-61 Mitsubishi 12HM21WI 12V 4 L D 600/2100 35,0 58,3
1942 Hino Motor T2 KA-MI Komatsu 6L 6L 4 F D ПО/- 11,0 100,0
1942 Montreal L. C. Grizzly ‘ Wright 9CS 4 L В 400/2400 30,4 76,0
1957 Baotou M-59 V-54 12V 4 F D 520/2000 36,0 69,2
1934 Poli Army 7TP Saurer 6L 4 F D ПО/- 11,0 100,0
1939 Toldi 38M I Büssing L8V 36TR 8V 4 F В 155/2750 8,5 54,8
1940 Turan M 40 WM V8H 8V 4 F В 260/- 18,2 70,0
1916 Krupp LK II DB Mo9 6L 4 F В 65/2000 8,8 134,6
1929 Krupp Umbau L. T. DB M36 6L 4 F В 100/2350 8,7 87,0
1933 Krupp H. T. Krupp M-302 4B 4 L В 57/2550 3,5 61,0
1934 Krupp Henschel-MAN 

P2AI
Krupp M-305 4B 4 L В 60/2500 5,4 90,0

1934 Krupp Rheinmetall NB BMW VA 6L 4 F В 250/2400 19,5 78,0
1943 Krupp Panther P2IV. H Maybach HL 120 12V 4 F В 300/3000 26,0 86,7
1929 Daimler В. Pzl G. T. DB F l 82 6L 2 F в 255/1400 16,4 64,3
1936 Daimler Pz. I. В Maybach NL 38 6L 2 F в 100/3000 5,6 56.0
1940 Daimler Alkett.MAN III.H Maybach HL-120 12V 2 F в 300/3000 21,6 72,0
1935 Henschel-MAN-Wegmann

I.B
Maybach HL 62 6L 4 F в 140/2600 8,9 63,6

1942 Henschel-MAN-DE Tiger 
V.A.

Maybach HL 230 12V 4 F в 700/3000 45,5 65.0

1944 Henschel-Porsche
Königstig.

Maybach Hl 230 12V 4 F в 700/3000 48,0 68,6

1937 Henschel-MAN-Famo И.С Maybach HL 62 6L 4 F В 140/2600 8,9 63,6
1961 MIAG Leopard I. MB-MTU 838 10V 4 F D 830/2200 41,5 50,0
1970 MBT-70 MB-MTU 873 12V 4 F D 1800/2600 50,0 27,8
1940 Fiat-L6/40 Fiat SPA 180 4L 4 F В 70/2200 6,8 97,1
1943 Fiat-LM 13/40 Fiat SPA 180 8V 4 F В 192/2400 14,0 72,9
1986 Oto Melara C-l Ariette Fiat V12MTCA 12V 4 F D 1200/- 48,0 40,0
1961 PZ -61 MB-MTU 837 8V 4 F D 704/2200 39,7 56,4
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GyÉ M/T M í/e ü H ÜZ N/n Gt kg/LE
1931 Landswerk L-30 Maybach DSO-8 12V 4 F В 200/3200 11,5 57,5
1936 Landswerk L-50 Büssing L8V 36TR 8V 4 F в 155/2750 6,8 43,9
1939 STRV M-38 Scania 6L 4 F D 142/2400 8,5 59,9
1970 Hagglund IKV-91 Volvo Penta TD120A 6L 4 F D 330/2200 15,5 47,0
1927 T18M GAZ-AA 4L 4 F В 40/2200 5,5 137,5
1936 BT-7 *M17T 12V 4 F В 450/1750 13,8 30,7
1933 T37T2 ZISZ 6L 4 F В 92/2200 3,2 34,8
1931 T28 *M-17 12V 4 F В 450/1900 25,2 56,0
1938 T46 GAZ-T26 6L 4 F В 91/2200 10,2 112,0
1941 T60 GAZ-202 6L 4 F В 70/2800 5,2 73,6
1941 T40 GAZ-203 6L 4 F В 85/3600 5,6 65,9
1942 KV-85 V2K 12V 4 F D 600/2000 46,0 76,7
1943 T34/85 V2/34 12V 4 F D 500/1800 32,0 64,0
1944 ISZ-3 V2/45G 12V 4 F D 520/2000 45,6 87,7
1952 PT-76 6V 6V 4 F D 240/1800 14,0 58,3
1957 T10 V2-62 12V 4 F D 700/2200 52,0 74,3
1960 T55T V2-55 12V 4 F D 580/2200 36,5 62,9
1973 T72A V2-46 12V 4 F D 790/2000 41,5 52,5
1974 T64A1B DTF5 5L 2 F D 750/2000 40,0 53,3

Megjegyzés: Túrán M40 260 LE/2500f/min (Szerk.)

KÉT AZONOS MOTORRAL FELSZERELT HARCKOCSIK

GYÉ М/Г M i/e ü H ÜZ N/n Gt kg/LE
1939 Vickers A12 Matilda II ' а е с 6L 4 F D 2. 87=174 26,9 154,6
1941 Vickers A22 Churchill I. Bedford 6L 4 F D 2.350=700 38,5 55,0
1942 Sherman M5A1 Stuart Cadillac 44T24 8V 4 F В 2.110=220 15,4 70,0
1942 Sherman M4A2 Ford 8V 4 F В 2.140=280 31,8 113,6
1942 Sherman M10 Wolverine GMC 6L <2 F D 2.210=420 29,3 69,8
1944 TAS 44M WVM 8V 4 F В 2.260=520 38,0 73,0
1916 DB A7V DB 4L 4 F В 2.100=200 32,0 160,0
1943 Porche T245 Porsche 10V 4 F D 2.350=700 18,0 25,7
1930 T24 "M-5 12V 4 F В 2.250=500 18,5 37,0
1942 T70 GAZ-202 6L 4 F В 2. 70=140 10,0 71,4
1942 T70A GAZ-203 6L 4 F В 2. 85=170 10,0 58,8

MEGJEGYZÉS: A táblázatokban olyan harckocsik is szerepelnek, amelyek csak „tervek” maradtak, mint pl.
TAS 44M (magyar), vagy a Porsche T245 stb.

JELMAGYARÁZAT A TÁBLÁZATOKHOZ:

GYÉ: gyártási év, M/T: márka/típus, M: motormárka (*=repülőgépmotor, vagy abból átalakított), i/e: hengerszám és 
elhelyezés, ahol: L: álló, soros; B: „boxer”; V: V-alak; CS: csillag alak: Ü 2, vagy 4 ütemű; H: F: folyadék-, vagy L: léghűtés 
ÜZ: B: benzin- vagy D: dízelüzem; N/n: teljesítmény/fordulat; Gt: össztömeg (tonna); kg/LE: motorterhelés (fajlagos 
teljesítmény)

Á Maybach motoroknál a harmadik oszlopban a hengerfurat és dugattyúlöket (mm) található, míg a negyedik a sűrítési 
arány (Szerk.)

Párduc, a Tigris és Királytigris változatai, (pl. Sd. Kfz. 171, 
181, 182, 186 és mások), bár páncélzatuk elég vastag 
(150-250 mm) és szemből szinte kilőhetetlen volt, de 
70-75,2 t-s tömegéhez a Maybach 230-234 típusú 
700-800 LE-s motor gyengének bizonyult. Legtöbb 
példány a motor vagy a futómű meghibásodásából 
semmisült meg.

Ezzel szemben a Szovjetunióban nem vitás, hogy 
amerikai segítséggel (Liberty, Chrystie Ford, stb.); 
idejében, még a 40-es évek elején áttértek a 
dízelmotorokra, noha ők is inkább a benzinmotorokat 
használták. (Látható a táblázatból.) így nem kíván

különösebb magyarázatot a T-34-76, T-34-85, ISz, vagy 
KV harckocsik sikeresebb szereplése.

(Németországban az 1933-40-es időszakban a haderő 
gépesítését a műbenzingyártás látta el üzemanyaggal, így 
viszonylag kevés dízelolajat állítottak elő. Amikor 1940 
körül felmerült a dízelmotor sürgős igénye, nem volt mód a 
háború alatt 2-3 éves fejlesztési periódust bevárni. Ez 
kellett volna egy 700-1000 LE-s V12 dízelmotor 
kialakításához. Azt kellett gyártani, ami már volt.Szerk.)

Demes Csaba
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A B-2 típusú repülőgépek alkalmazása 
a Jugoszlávia el eni légi hadműveletben

A B-2  típusú bombázó repülőgép első harci bevetései 
nemcsak a jugoszláv légvédelem számára bizonyították be 
a lopakodó technológia hatékonyságát, de azon kritikusok 
számára is bizonyságul szolgáltak, akik éveken keresztül 
kételkedtek abban, hogy valós háborús körülmények köze
pette is működik.

A NATO Jugoszlávia elleni légi hadművelete során az 
amerikai légierő bebizonyította, hogy bombázó repülőgépei 
hazai bázisról is képesek csapásokat mérni a földgolyó tá
voli területein kijelölt célpontok ellen, s e csapások nagyon 
pontosak.

A Whiteman légibázison állomásozó 509. bombázówing 
B-2  típusú repülőgépei az Allied Force légi hadművelet so
rán végrehajtott összes bevetésnek kevesebb mint 1%-át 
teljesítették, ugyanakkor a bombák 11%-át ők juttatták 
célba.

Mintegy 30 órás bevetéseik során a repülőgépek erősen 
védett célpontokat támadtak, a bevetéseket kedvezőtlen 
időjárási viszonyok között is végrehajtották. A repülőgépek 
mindegyike sértetlenül tért vissza támaszpontjára, és a 
hadművelet során feladatvégrehajtási mutatójuk kimagasló 
volt. Az összesen 53 légi feladatszabási parancsban a B-2  
típusú 34 esetben volt érintve, s csak egy esetben szakítot
ták meg a végrehajtást valamelyik fedélzeti rendszer hibája 
miatt.

A repülőgép által hordozott ún. egyesített közvetlen tá
madó lőszer (Joint Direct Attack Munition -  JDAM) nagy 
pontosságot biztosított. A ledobott bombák 90%-a a célko
ordinátától 12 méteren belül csapódott be. Ez a pontosság 
bőven elegendő volt a kiválasztott célpontok rombolásá
hoz, mivel a több mint 650 felhasznált bomba túlnyomó 
többsége a 900 kg-os kategóriába tartozott, de ledobtak 
négy darab 2250 kg-os bunkerromboló bombát is.

Leroy Barnidge dandártábornok, az 509. bombázówing 
parancsnokának értékelése szerint a repülőgép hatékony
sága felülmúlt minden várakozást. A szkeptikusok elisme
rését azonban nem volt könnyű megszerezni: már egy 
hete folyt a hadművelet, de a bombázówing addigi teljesít
ménye még mindig nem volt elég a teljes bizalom meg
szerzéséhez. A hadművelet előrehaladtával azonban a két
kedők is elismerték, hogy a B-2  típusú repülőgép kiváló 
hordozója egy olyan eszköznek, amely a robotrepülőgé
pekhez hasonlóan bármely napszakban és bármilyen idő
járási viszonyok között nagy pontossággal célba talál.

A lopakodó bombázó repülőgépekkel elsősorban az in
tegrált jugoszláv légvédelmi rendszer elemeit, az irányítási 
és vezetési pontokat, a légibázisok kulcsfontosságú eleme
it, a híradó rendszer létesítményeit, a gyárakat, a hidakat 
és más infrastrukturális létesítményeket támadták, vagyis 
álló célpontokat, amelyek többségének koordinátáit a felké
szülés időszakában meghatározták.

1999. március 24-én a B-2  típusú repülőgépek a White- 
man légibázisról 14 órával korábban szálltak fel, mint az 
olaszországi repülőterekről bevetett gépek. A nagyobb biz

tonság, illetve a lopakodó technológia előnyeinek maximá
lis kihasználása érdekében a repülőgépek mindig éjszaka 
érkeztek Jugoszlávia légterébe. Általában egyszerre csak 
egy repülőgép vett részt bevetésen, de több alkalommal 
géppárban repültek. A bevetések tervezésénél igyekezték 
elkerülni annak lehetőségét, hogy a NATO más légi köte
lékeinek közelébe kerüljenek. Erre feltehetően azért volt 
szükség, hogy a hagyományos technológiával gyártott és 
így a lokátorok számára jobban látható repülőgépek ellen 
indított légvédelmi rakéták véletlenül se találják el. Gyakran 
a B-2  típusú repülőgépek által végrehajtott támadás után 
hazaindulásuk volt a jel egy újabb támadási hullám meg
kezdéséhez.

A B-2  típusú repülőgépek alkalmanként más típusokkal 
is együttműködtek. Egyik alkalmazási módszerük az volt, 
hogy a róluk ledobott bombákkal precízen meghatározott 
helyeken megrongálták a repülőterek fel- és leszállómező
it, valamint a gurulóutakat. Az így megbénított repülőtere
ket ezt követően B-52  vagy B-2  típusú repülőgépekről 
nagy mennyiségben ledobott hagyományos bombákkal tá
madták. A támadások során az ott települt repülőgépek 
egy része megsemmisült. Egy B -2  típusú repülőgép egy 
bevetés során két repülőteret béníthatott meg.

A hadművelet során a NATO széleskörűen alkalmazta a 
rádiótechnikai harc eszközeit, köztük az EA-6B Prowler tí
pusú zavaró repülőgépeket. Barnidge dandártábornok sze
rint a lopakodó repülőgépeknek nem lett volna szükségük 
a zavaró repülőgépek tevékenységére, az inkább csak a 
pilóták megnyugtatására szolgált s annak bizonyítására, 
hogy mások is mindent megtesznek a biztonságuk érdeké
ben. A hadművelet során fokozatosan növekedett a biza
lom a repülőgép iránt, és elhitték, hogy önállóan is képes 
feladatát végrehajtani.

A légi hadművelet időszakában a műszaki állománynak 
egy alkalommal mindössze négy órára volt szüksége a re
pülőgép ismételt felszállásra történő felkészítéséhez, míg 
a leghosszabb felkészítés négy napig tartott. Ez utóbbi so
rán a repülőgép felszínén apróbb javításokat, vagyis a kis 
hatásos visszaverő felületet biztosító különleges festékré
teg és a speciális burkolóelemek pótlását kellett elvégezni. 
A repülőgépek ismételt felszállásra történő felkészítése át
lagosan egy napot vett igénybe.

A Jugoszlávia elleni légi hadművelet kihívást jelentett a 
pilóták számára a hosszú időtartamú repülések miatt. Kez
detben maguk a pilóták sem voltak biztosak magukban, va
jon bírják-e majd, esetleg heteken keresztül a hosszú be
vetésekkel járó megterhelést, azonban a 78 napos hadmű
velet végén úgy érezték, hogy tőlük a bevetések korlátlan 
ideig folytatódhatnának.

A B-2  típusú repülőgépekkel összesen 51 repülőgép-ve
zető hajtott végre harci bevetést. Többségük egyet, néhá- 
nyan kettőt és csak egyikük hármat. A bombázówing veze
tése a pilóták számára két bevetés között legalább három
napos pihenőt írt elő, bár a pilóták többsége visszatéréskor
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olyan jó fizikai állapotban volt, hogy talán ennél rövidebb 
idő is elegendő lett volna a pihenésre. Értékelések szerint 
a pilóták terhelése nem nőne jelentősen, ha a bevetés idő
tartamát 40 órára kellene növelni, ennél hosszabb repülési 
idő esetén azonban a fáradtság már veszélyeztetheti a fel
adat végrehajtását.

A bombázówing repülőgépeinek hadrafoghatósági muta
tója a légi hadművelet során 75% körül volt -  a lopakodó
képesség helyreállítására fordított munkálatokat nem szá
mítva. Ha ez utóbbit is figyelembe vesszük, akkor a hadra
foghatósági mutató 60% körül volt. Ebből is láthatjuk, hogy 
a lopakodó technológiával készült repülőgépek üzemben 
tartása a hagyományos repülőgépeknél sokkal bonyolul
tabb, több időt igényel. Meghibásodás miatt egy repülőgép 
felszállása sem késett. Repülés közben egy meghibásodás 
történt, és a gép a feladat végrehajtása előtt visszafordult. 
A hibát a leszállást követően 15 percen belül kijavították. 
Két másik bevetést azért kellett feladatvégrehajtás nélkül 
befejezni, mert a felszállást követően a NATO-partnerek 
visszavonták hozzájárulásukat a korábban kijelölt célok el
leni támadáshoz.

A légi hadművelet idején az 509. bombázówing kilenc 
darab B-2  típusú repülőgéppel rendelkezett, ebből a légi
erő parancsnoksága nyolc gépet ajánlott fel a harci beve
tésekhez. A nyolc gépből hat bármikor bevethető állapot
ban volt. Az éppen nem harci bevetésen lévő repülőgépek
kel gyakorló vagy tesztrepülést folytattak, illetve az előírt 
időszakos munkákat hajtották végre rajtuk.

A B -2  típusú repülőgépek viszonylag kis számú beve
tése -  napi átlagban közel egy harci bevetéssel számolha
tunk -  lehetővé tette, hogy a gépeket honi bázisról üzemel
tethessék. Ha napi két-három bevetésre lett volna igény, 
akkor azt csak egy közelebbi -  feltehetően nagy-britanniai 
-  repülőtérről lehetett volna teljesíteni. Ehhez viszont a re
pülőgépek mellett a tartalék alkatrészeket, a kiszolgáló be
rendezéseket, a személyzetet és a fegyverzetet is át kellett 
volna telepíteni, ami az amúgy is elfoglalt amerikai szállító 
repülőgépek kapacitásának jelentős részét lekötötte volna. 
Az állandóan rendelkezésre álló hat darab repülőgép ele
gendő volt a megszabott feladatok végrehajtására. A vég
rehajtható feladatok számát emellett az korlátozta, hogy a 
repülőgép által használt „intelligens” bombákból viszonylag 
kevés volt raktáron és gyártásuk üteme is lassú volt.

A bombázówing vezetése felkészült azonban egy köz
benső megoldásra is. Szükség esetén a honi légibázisról 
(Whiteman) felszálló repülőgép a feladat végrehajtása után 
egy előretolt (európai) légibázison is leszállhatott volna,

ahol elvégezték volna az ismételt felszállásra történő felké
szítést, majd végrehajtotta volna az újabb harci bevetést, 
amely után visszatért volna honi bázisára. Ebben az eset
ben jóval kevesebb erőt és eszközt kellett volna Európába 
átszállítani. A wingparancsnok szerint a hajózó- és a mű
szaki állomány is készen állt az igényeltnél több bevetés 
végrehajtására, illetve kiszolgálására.

Az 509. bombázówing a légi hadművelet kezdete előtt 
egy hónappal kezdte meg a felkészülést a harci bevetések 
végrehajtására. A NATO tervezői számára egy pilóta adott 
tájékoztatást a B-2  típusú repülőgép képességeiről és le
hetőségeiről, majd az olaszországi Vicenzában az Egyesí
tett Légi Hadműveleti Központban összekötőként teljesített 
szolgálatot.

Az 509. bombázówing is megkezdte felkészülését, miu
tán nyilvánvalóvá vált, hogy részt vesz a Jugoszlávia elleni 
hadműveletben. A hadszíntéren lévő és korábban kijelölt 
lehetséges célpontok koordinátáit betáplálták a B-2  típusú 
repülőgép fegyverrendszerét szimuláló berendezésekbe. A 
szimulátorokon a pilóták jól begyakorolták, hogyan fogják 
végrehajtani az első csapásokra kijelölt célpontok ellen a 
bevetést.

A hadművelet során az egyes bevetésekre történő felké
szülés néhány napot is igénybe vett. A tervezett felszállás 
előtt négy nappal a pilóták megkapták a célpont GPS-ko- 
ordinátáit, a célterület fényképét, kiemelve rajta a rádiólo
kációs sugárzást erősebben visszaverő objektumokat. 
Ezekre azért volt szükség, hogy összevetve őket a fedél
zeti szintetikus apertúrájú rádiólokátor által alkotott képpel, 
a pilóta a bombák ledobása előtt meggyőződhessen arról, 
hogy valóban a célterület felett repül. A pilóták elkészítet
ték a repülési tervet az útvonallal, megtervezték a légi 
utántöltéseket, a célterület megközelítésének módját, a 
bombák kioldásának helyét. A pilóta e néhány nap alatt 
szimulátoron gyakorolta a légi utántöltést, megismerkedett 
a hadszíntér időjárási és katonai helyzetével. A felkészülés 
fontos eleme volt a pilóták szervezetének átállítása, vagyis 
biológiai órájának felkészítése arra, hogy a felszállás és a 
bombázás is éjjel történik. A pilóták nagy figyelmet fordítot
tak a hosszú időtartamú repüléssel kapcsolatos speciális 
felkészülésre, így az alvási ciklus megváltoztatása mellett 
a diétára, mert az sem volt mindegy, hogy mit és mennyit 
esznek, isznak a levegőben, illetve felszállás előtt. A piló
ták mindegyike kikísérletezte, hogy milyen egyéni módsze
rekkel képesek elérni a maximális éberséget a bevetés kri
tikus szakaszaiban.

A tervezett felszállás előtti éjszaka a pilóták az éles be-
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vetésre indulók tartalékai voltak, de általában nem került 
sor cserére. A felszállás napján a műszaki állomány végre
hajtotta a bevetésre kijelölt repülőgép felkészítését, míg a 
gép ellenőrzését a pihenőben lévő pilóták nevében társa
ik végezték el.

Az első légi utántöltésre az Atlanti-óceán felett került sor, 
a másodikra pedig nem sokkal a jugoszláv légtérbe történő 
belépés előtt.

A repülés során a gép kétfős személyzete elvégezte a 
fedélzeti rendszerek szokásos ellenőrzését, tanulmá
nyozta a célterület fényképét, figyelemmel kísérte az időjá
rás alakulását. Váltásokban lehetőség volt alvásra is. Erre 
egy nyugágyszerű alkalmatosságot használtak, amelyet a 
parancsnok munkahelye mögött helyeztek el. A személy
zet tagjai ruhacserével, meleg étel elfogyasztásával és 
forró, nedves törülközővel mosakodva frissítették magukat.

A hadszíntérhez közeledve a személyzet beöltözött, fel
vette a szükséges kiegészítőket (a meleg hajózóruhát, a 
téli dzsekit, a túlélőmellényt és egyéb felszerelést), majd is
mét ellenőrizték a fegyverrendszert és különösen azt, hogy 
a fedélzeti számítógép és a bombák között van-e kapcso
lat.

A célterülethez közeledve bekapcsolták a szintetikus 
apertúrájú rádiólokátort, amely a földfelszínről közel fény
kép minőségű és felbontású képet adott. Ezt összehason
lították a körzetről korábban készített fényképpel, és azo
nosították a célt. Ezt követően a B-2  típusú repülőgép glo
bális helymeghatározó rendszer (GPS) által támogatott cél
zóberendezésével meghatározták az azonosított GPS-ko- 
ordinátáit, s ha azok megegyeztek a bevetési parancsban 
szereplő adatokkal, akkor a cél azonosítása befejeződött. 
Ez a módszer biztosította, hogy a repülőgép azt a célt tá
madta, amelyet számára még a felszállás előtt kijelöltek és 
többször ellenőriztek. A kijelölt célok támadása így még 
felhős időben sem okozott gondot.

A cél koordinátáit ezt követően -  ha szükséges volt, az 
apróbb pontosításokkal -  betáplálták a bombatérben lévő 
bombák (JDAM) vezérlőrendszerébe. A megfelelő pillanat
ban -  minden bombánál külön-külön -  kinyílt a bombatér 
ajtaja, és a bomba megkezdte irányított repülését a célig.

A B-2  típusú repülőgép 16 db bombát hordozhatott, és 
általában több, esetenként 16 különböző célt támadott. A 
pilóták elmondása szerint a jugoszláv rádiólokátorok egy
szer sem észlelték a lopakodó repülőgépeket. Az általuk 
okozott rombolásokat a jugoszlávok gyakran robotrepülő
gépeknek tulajdonították.

A célok támadását követően a repülőgépek elindultak 
hazafelé. Útközben két további légi utántöltést hajtottak 
végre.

Az első bevetéseket a legtapasztaltabb pilóták hajtották 
végre, majd sorra kerültek a többiek is. A légi hadművelet

végére majdnem az összes kiképzett pilóta részt vett harci 
bevetésben.

Az B -2  típusú repülőgépek sikere ellenére az amerikai 
légierő vezetése nem tervezi, hogy változtat gépparkja 
belső arányain, vagyis több ilyen repülőgépet szerezne be, 
illetve felgyorsítaná egy új lopakodó bombázó repülőgép 
kifejlesztését. A hadművelet után viszont átértékelték a 
nagy hatótávolságú bombázó repülőgépek szerepét, je
lentőségét. A GPS-vezérlésű bombák (JDAM) sikere pedig 
arra ösztönözte a légierőt, hogy jelentős megrendelést ad
jon a gyártónak, hogy mielőbb pótolhassa a felhasznált 
eszközöket és feltölthesse raktárait. A mintegy 15 ezer dol
láros eszközből a havi 500 db helyett havi 700 db-ot kell 
gyártani, hogy a 2002. pénzügyi évig 10 500 darabos kész
letet halmozhassanak fel, majd 2005-ig folytassák a gyár
tást. A JDAM sikere felgyorsította más hasonló, távolról in
dítható nagy pontosságú fegyverek fejlesztését is. E fegy
verek fejlesztése során fontos a minél nagyobb hatótávol
ság (a kockázat csökkentése érdekében), a minél kisebb tö
meg (az egy bevetés során támadható célok számának nö
velése érdekében) és a nagyobb pontosság (hogy csökken
teni lehessen az eszköz tömegét és a járulékos károkat).

A Jugoszlávia elleni légi hadművelet bebizonyította, hogy 
a B-2  típusú repülőgépek honi bázisról gyakorlatilag a vi
lág bármely részén kijelölt célpontok ellen bevethetők. Al
kalmazásukhoz nem szükséges túlságosan hosszú és bo
nyolult előkészületeket tenni, bár természetesen a célpon
tok GPS-koordinátáit meg kell szerezni. Az amerikai légierő 
vezetése szeretné továbbfejleszteni a B-2  képességeit ab
ban az irányban, hogy lehetővé tegyék a célpontok mega
dását a repülőgép felszállása után is. A Jugoszlávia elleni 
légi hadművelet során is előfordult, hogy repülés közben 
módosították a célpontok listáját, de ezt a módszert rend
szeresen alkalmazva az egy új célpont (célpont-csoport) el
leni támadásra történő felkészülés idejét néhány órára 
csökkentenék. Jelenleg az amerikai vezetés általában re
pülőgép-hordozókat küld az új válságkörzetbe, de ez gyak
ran egy hetet is igénybe vesz. A légierő B-1 és B-52  tí
pusú repülőgépei -  többszöri légi utántöltéssel -  egy na
pon belül szintén bárhol bevethetők, azonban egyelőre 
nem rendelkeznek a JDAM-hoz hasonló fegyverzettel. A 
B-2  típusú repülőgépek alkalmazása azonban lehetőséget 
teremt a légierő számára, hogy aktívabban részt vegyen az 
amerikai érdekek védelmében.

Az 509. bombázówing részére 2000-ben szállítják le a 
huszadik B -2  típusú repülőgépet, vagyis a wing harci le
hetőségei egy éven belül a duplájára nőnek.

Forrás: Air Force Magazin, 1999. október.

Gál Csaba mk. alezredes
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A brit Hawk kiképzőgép II. rész

A Hawk T Mk 1 műszaki leírása

Ezek után vegyük szemügyre közelebbről a Hawk-ot a Re
pülőgép-vezetői Szakutasítás (Aircrew Manual) alapján.

A Hawk T Mk 1 teljesen fémépítésű, alsó szárnyas, egy
más mögötti üléses gyakorló- és harckiképző repülőgép. A 
harckiképzéshez szükséges speciális berendezések csak 
azokon a gépeken vannak beépítve, amelyeket erre a fel
iadatra alkalmaznak. A későbbi átépítés során egyes gépe
ket alkalmassá tettek harcászati feladatok végrehajtására 
is háborús helyzetben. Ezeknek a jelölése T Mk 1A, és 
úgyszintén felhasználhatók gyakorló harckiképzésre is.

Aerodinamikailag a gép meglehetősen hagyományos 
konstrukció. A szárny csekély hátranyilazású 2 fokos pozi
tív V-be állítással és kettős réselésű fékszárnyakkal. A hát- 
ranyilazott vízszintes vezérsík oldalanként egy-egy teljesen 
mozgó részből áll, és 10 fokos negatív V-be állítású. (Az 
ilyen magassági kormány megnevezése a magyar katonai 
repülésben elterjedt szakzsargonban a MiG-19 óta „stabi- 
lizátor”.

A törzs három részből tevődik össze. Az első részben 
két rekesz van a különböző berendezések elhelyezésére, 
valamint a túlnyomásos fülke a két repülőgép-vezető szá
mára. A középső részben helyezték el a hajtóművet, a 
törzs-tüzelőanyagtartályt, a hajtóműindító rendszert és a 
vész-levegőturbinát. A hátsó részben van a hajtómű gáz- 
kiáramlás-sebességfokozója és a törzsféklap.

A repülőgép hajtóművének típusa Adour Mk 151.
A repülőgép-vezetők fülkéje a gép bal odalán kihajtható 

lépcsőkön át közelíthető meg. Mindkét kabinban M artin- 
Baker 10B rakéta gyorsítóval ellátott dupla 0-ás katapult- 
ülés van. Az ülések bármelyik fülkéből külön-külön kilő- 
hetők, vagy a meghatározott sorrendben végbemenő folya
mat a hátsó kabinból indítható meg, ahol a kilövés rendjét 
automatikusan vezérlő rendszer szükség szerint be- és ki
kapcsolható.

Az egyrészes, oldalra nyíló kabintetőt vész esetén nem 
lehet ledobni, de tartalmaz egy vékony robbanózsinórt, 
amely szétrobbantja a plexi borítást. Ez a robbanózsinór 
beindítható kézileg mind a kabin belsejéből, mind kívülről, 
ha a földön válik szükségessé a mentés, összeköttetésben 
van továbbá mindkét ülés vezérlőrendszerével, és a kilö
vés kezdete előtt lép működésbe. A két fülkét elválasztó 
üveg megvédi a hátsó ülésben lévőt, ha az első katapultál 
először.

A kabintúlnyomást biztosító rendszer a levegőt a haj
tómű nagynyomású kompresszorától kapja hőcserélőn ke
resztül. Ugyaninnen kap levegőt a kabinhermetizáló cső 
és a g-ruha is.

A két kabin berendezése egymáshoz hasonló. Az 
összes rendszer vezérlése csak az első ülésből lehetsé
ges, de a legfontosabb vezérlő berendezések és műszerek 
megtalálhatók a hátsó fülkében is. Egyedül repülésnél a pi
lóta az első fülkéből vezeti a gépet, a hátsó fülke ilyenkor 
nem igényel külön előkészítést.

A repülőgép elektromos rendszerében fő áramforrásként 
a hajtómű által meghajtott 9 kW-os egyenáramú generátor 
szolgál, mely 28 V egyenfeszültséget biztosít. A váltóára- 
múenergia-ellátást két statikus áramátalakító biztosítja, 
mindkettő 115 V 400 Hz-s váltóáramot állít elő. A T Mk 1A 
változatban a fegyverzet áramellátásának biztosítására 
van egy harmadik szintén 115 V 400 Hz-s statikus áram

átalakító is. A kisegítő áramforrást két 24 V-os 18 amperó
rás akkumulátor, mely energiát biztosít a hajtómű indító- 
rendszerének, és a generátor üzemképtelenné válása ese
tén a repüléshez feltétlenül szükséges berendezéseknek. 
A kiszolgáló feladatok végrehajtásához külső földi áramfor
rás csatlakoztatható.

A repülőgép tüzelőanyag-rendszere a törzs- és az integ
rált szárnytartályból áll, melynek középső része a kifo
gyasztótartály, ennek első fele pedig az úgynevezett nega- 
tívtúlterhelés-tartály, amelyben a beszállító szivattyú is el
helyezkedik. A tüzelőanyag-tartályok üzem közben túlnyo
más alatt állnak, ami egyrészt elősegíti a tüzelőanyag átfo
lyását a kifogyasztótartályba, másrészt megakadályozza a 
buborékképződést nagy magasságon és a párolgást ma
gas hőmérsékleten. Lehetőség van a tüzelőanyag hagyo
mányos és túlnyomásos feltöltésére is. A törzstartály a haj
tómű levegő-beömlőcsatornái fölött és között, a szárnytar
tály az első és hátsó főtartó között helyezkedik el. A törzs
tartályból a szárnytartályba a tüzelőanyag egyirányú szele
pen keresztül áramlik. A tartályok túlnyomását biztosító le
vegőt a hajtómű nagynyomású kompresszorától vezetik el.

Az Adour Mk 151 hajtómű forgórésze a 2 fokozatú kis
nyomású kompresszorból és az 5 fokozatú nagynyomású 
kompresszorból áll, melyeket értelemszerűen az egyfoko- 
zatú kisnyomású és szintén egyfokozatú nagynyomású tur
bina hajt meg. A kisnyomású és nagynyomású forgórész 
egymástól mechanikusan független, köztük csak gázdina
mikai kapcsolat van. A hajtómű teljesítménye a tengerszin
ten 23,1 kN statikus tolóerő. A segédberendezések háza, 
amit a nagynyomású forgórész hajt meg, a hajtómű elején 
alul található, és a következő berendezések meghajtását 
biztosítja:

alacsonynyomású tüzelőanyag-szivattyú, nagynyomású 
tüzelőanyag-szivattyú, olajszivattyú, nagynyomású forgó- 
részfordulat-számláló, két egyenáramú generátor, két 
hidraulikus szivattyú.

A levegőáram a törzs két oldalán elhelyezkedő levegő
beömlőnyíláson keresztül közvetlenül a kisnyomású komp
resszorhoz kerül, ami után két kb. azonos részre oszlik, 
mely közül az egyik a külső gyűrűn halad át, a másik pedig 
a nagynyomású kompresszoron keresztül az égőtérbe ke
rül. Az égőtérben végbemegy a tüzelőanyag elégetése, 
majd a forró gázok a nagy- és kisnyomású turbina után a

6. ábra: A kétes hírű előd, a Folland Gnat, mint emlék. 
Scampton, 1994 Nagy-Britannia
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keverőtérben találkoznak és keverednek a másodlagos le
vegőárammal, majd az állandó keresztmetszetű gázki- 
áramlás-sebességfokozón kersztül hagyják el a hajtómű
vet.

A repülőgépben két egymástól független hidraulika-rend
szert alkalmaznak. Mindkettő részt vesz a kormányzásban, 
vagyis párhuzamosan, de egymástól függetlenül mozgat
ják a csűröket és a magassági kormányt. Az üzemi nyo
más 207±10 bar. Az 1. számú rendszer működteti még a 
futómű behúzását és kiengedését végző munkahengere
ket, a kerékfékeket, a fékszárnyakat és a törzsféklapot. A 
vészszivattyú automatikusan kiemelkedik a légáramlatba, 
és nyomást biztosít a csűrő és a magassági kormány mű
ködtetéséhez, ha leáll a hajtómű, vagy csökken a nyomás 
a 2. számú hidraulika-rendszerben. Két nitrogénnel töltött 
hidraulikus akkumulátor tartozik a csűrő és a magassági 
kormány rendszeréhez, egy harmadik pedig a vészszi
vattyú légturbináját emeli ki a törzs felső részéből, ha a 
nyomás a 2. számú rendszerben 103±7 bar alá esik, és 
biztosítja a kormányzáshoz szükséges hidraulikanyo
mást, amíg a légturbina felpörög. Külön hidraulikus akku
mulátor szolgál a kerekek fékezésére vész esetén.

A magassági kormány és a csűrök mozgatását teljes 
egészében a hidraulikanyomás végzi visszacsatolás nél
kül. A pilóta részére az érzékeléshez szükséges kor
mányerőt rúgós terhelőberendezés biztosítja. A két botkor
mány között tolórudas összeköttetés van. Az oldalkormány 
mozgatása is tolórudakon kersztül történik. Mindhárom kor
mánynál lehetőség van a trimmelésre.

A futómű mindkét kabinból nyomógombok segítségével 
működtethető. A rendszer kialakítása megakadályozza, 
hogy a földön véletlenül behúzzák a futóművet, vészhely
zetben azonban a földön is lehetséges a futómű behúzása. 
Ha a hidraulika-rendszer üzemképtelen, a futómű vészki
engedése nagynyomású (227+3,45 bar) nitrogénnel törté
nik. Ez esetben sem a levegőben, sem a földön nem lehet 
a futóművet újból behúzni. A futómű kinti helyzete letiltja a 
törzsféklap működését. A kerekek fékrendszere blokkolás- 
gátlóval (ABS) van felszerelve, ami akkor működik, ha a 
földhöz viszonyított sebesség több 10 csomónál. A fék
szárnyak vészkiengedését szintén nagynyomású nitrogén 
biztosítja.

Csapatszolgálat

A Hawk T Mk 1 csapatszolgálatba állítása 1976. november
4-én kezdődött, amikor a RAF Valley légi támaszpontjára a
4. FTS-hez (Flying Training School) megérkezett az első 
két gép (XX 162 és 163), amit még további 54 követett. 
Mind az 56 gép piros-fehér csíkozásé festést kapott, ami a 
RAF-nál az iskolagépek hagyományos színezése, és arra 
szolgál, hogy felhívja a levegőben a többi repülőgép-ve
zető figyelmét: ezt a gépet kezdő pilóta vezeti, vigyázni kell 
rá. A többi Hawk-ot a Harcászati Kiképző Egységek kap
ták: a TWU 1 79. és 234. százada Brawdy-ban, és a TWU 
2 63. és 151. százada Chivenorban. Ezek a gépek két
színű álcázófestéssel készültek, és rendszerint fel volt rá
juk függesztve a törzs alatt a géppuska, a szárny alatt pe
dig vagy MATRA-rakéta vagy MLA CBLS-gyakorlóbomba. 
Itt kell megemlíteni, hogy eredetileg a Hawk-ot 4 szárny 
alatti tartóval tervezték, de a RAF vezetése úgy döntött, 
hogy a gyakorlógéppel szemben támasztott követelmé
nyeknek akkor is megfelel, ha csak belső tüzelőanyag-tar
tályokat alkalmaznak, így a két külső szárnytartót nem ren
delték meg, a belsők pedig ún. „száraz” tartók, vagyis 
azokra póttartály nem függeszthető, csak fegyverzet.

Összesen 176 db T Mk 1 készült, ebből az első példány 
(XX 154) a gyártónál maradt, 12 db-ot a „Red Arrows”

használ, az utolsónak elkészültek közül hármat a Birodalmi 
Berepülő Iskola (Empire Test Pilot School) kapott. A 176,- 
nak gyártott repülőgépet (XX 353) 1982. február 9-én ad
ták át a légierőnek, de ezt még egy átadás követte, amikor 
a kísérleti repüléshez használt XX 158 példányt a sorozat
gépek gyártási szabványának megfelelően átalakítva 
március 17-én megkapta a RAF.

1994-ben a TWU 1-et és 2-t feloszlatták, valamennyi ki
képző Hawk-ot Valleybe vonták össze, és a harcászati ki
képzést a 19., a 74. és a 208. századok végzik. Egy kisebb 
különítmény települ a St. Athan támaszponton, mely a kö
zeli Pembrey lőtéren a földi célok támadását oktatja és 
gyakoroltatja. A 100. század Leemingből célrepüléseket 
hajt végre, és a Haditengerészetnek is van egy kisebb egy
sége, a FRADU (Fleet Rerquirements and Direction Unit) a 
Coldrose haditengerészeti támaszponton.

Ez a FRADU (újabb és kevésbé népszerű megnevezése 
FSATO-Fleet Support Air Tasking Organisation) egyedül
álló és igen érdekes szervezet, megérdemli, hogy néhány 
mondatot szenteljek neki. 15 Hawk T.1 és T.1 A repülőgép
pel rendelkezik, melyek a Légierő (RAF) tulajdonát képe
zik, de oldalukon a Royal Navy feliratot, függőleges vezér
síkjukon pedig ennek emblémáját viselik. Az általában hol
lófekete festésű gépek a Haditengerészet érdekében tevé
kenykednek, és üzemeltetésüket egy kb. 50 fős civil szer
vezet, a Hunting Support Contract Service végzi. Az 50 fős 
létszámba repülőgép-vezetők, földi kiszolgálók és karban
tartók, valamint adminisztratív dolgozók tartoznak. A 15 
Hawk évente összesen 4200 órát repül. A végrehajtandó 
feladatok közül a legfontosabbak:

-  Elfogások és célrepülések a Royal Navy School of 
Fighter Controllers (Haditengerészeti Vadászirányító Is
kola) hallgatóinak a kiképzéséhez.

7. ábra: A Red Arrows T. Mk. 1A gépe a scamptoni 
hangárban 1994. Jól látható a törzs alá függesztett 
füstgenerátor és a kettős réselésű fékszárny

8. ábra: Készülődés a hátsó fülkében
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-  Kalibráló repülések a szárazföldi és hajófedélzeti tele
pítésű radarállomások részére.

-  A felszíni hajók elleni rakétatámadások imitálása a 
fegyverzetrendszerek kezelőinek gyakoroltatása céljából.

Ez utóbbi feladat végrehajtásakor kötelékben repülnek 
Dassault Falcon 20 gépekkel. 70 km távolságon (a rakéta
indítás távolsága) a kötelék szétválik, és a továbbiakban a 
Hawk a rakéta repülési pályáját követi. Exocet rakéta ese
tében ez 920 km/h sebességet és 15 m vízfelszín feletti 
magasságot jelent, ami kisebb, mint a Légierő és a Hadi- 
tengerészet pilótái számára engedélyezett mimimális repü
lési magasság a tenger felett. A szervezet alkalmazásában 
álló repülőgép-vezetők mind tapasztalt volt RAF- és RN-pi- 
lóták több ezer óra repült idővel nagy sebességű sugárhaj
tású repülőgépeken (Tornádó, Jaguar, Harrier, sőt Hunter 
is), néhányan közülük 30 évet is eltöltöttek a RAF köteléké
ben. A havi repült idő 35-40 óra. Hogy a költségeket csök
kentsék és a repülőgép-vezetők leterheltségét elviselhető 
szinten tartsák, a Hawk-okat rendszerint egy fő repüli. 
Egyébként ezekre a pilótákra is érvényes a Royal Navy va
lamennyi követelménye (a jártasság folyamatos fenntar
tása, ellenőrző repülések szimulátoron, tengeri túlélőgya
korlat stb.), de nem szükséges rendelkezniük polgári CAA- 
jogosítvánnyal.

Közben a katonai felső vezetés elképzelései megváltoz
tak (elsősorban a falklandi háború tapasztalatainak követ
kezményeként) és a Hawk-ok feladatul kapták, hogy há
ború esetén vegyenek részt a kis magasságon behatoló el
lenséges repülőgépek elfogásában és megsemmisítésé
ben. Ehhez azonban a gépeket alkalmassá kellett tenni Si
dewinder rakéták indítására. A program keretében össze
sen 89 Hawk (köztük a „Red Arrows” gépei) első kabinjába 
építették be a rakétavezérlő pultot, és cserélték ki a szárny 
alatti tartók elektromos vezetékeit. Az így átalakított gépek 
jelölése a T Mk 1A, amelyek közül az utolsót 1986. május 
30-án adták át. Az érvényes harcászati elvek szerint egy T 
Mk 1A géppár működik együtt egy fedélzeti lokátorral ren
delkező Tornado F 3-mal az elfogási feladat végrehajtása 
érdekében.

A sárkány élettartama

A T Mk 1 szabvány szerint a Hawk-sárkány élettartama 
3600 repült óra abban az esetben, ha csak alapkiképzésre 
használják, és 2400 óra, ha harcászati kiképzésre. A kü
lönböző kiképzési feladatot végrehajtó repülőgépek elhasz
nálódásában jelentkező különbséget úgy szándékoztak ki
egyenlíteni, hogy a két különbözű rendeltetésű alakulat 
időnként egymás között felcseréli a gépeit. Ehhez különö
sebb átalakításra nem lett volna szükség, csupán a Ferranti 
ISIS -célzókészüléket kellett volna az első kabinba be-, il
letve kiépíteni. 1980-ban ezt a megoldást elvetették a gé
pek átfestésének magas költsége miatt. Egy fárasztási kí
sérletsorozat adatai alapján, ami 30 000 óra repült időt szi
mulált és 100-as fáradási indexnek felelt meg, úgy döntöt
tek, hogy ötszörös biztonsági együtthatóval számolva a 
6000 óra élettartam elérhető, sőt azok a gépek, melyek fá- 
radásmérő-műszerrel vannak felszerelve (a RAF vala
mennyi gépe ilyen) 9000 légi óráig biztonságosan üzemel
tethetők.

Az első komoly probléma azonban már 1979-ben jelent
kezett, amikor az egyik, a repülési kísérletekhez használt 
példány szárnyán az alsó borításon repedést fedeztek fel, 
miközben az összesített fáradási index értéke még csak 21 
volt, ami mindössze 1890 óra biztonságos élettartamot je
lentett. A szárnykonstrukció módosításával, egy pótlólagos 
acéllemez elhelyezésével sikerült a veszélyes feszültség- 
gócot megszüntetni és a hibát kiküszöbölni. 1988-ban

mégis szárnycsere-program kezdődött a RAF gépeinél, és 
aminek keretében a BAe két sorozatban összesen 143 db 
új szárnyat épített és cserélt ki a 90-es évek közepéig.. Az 
új szárnyak konstrukcióját úgy módosították, hogy 120 
összesített fáradási index értékig legyen biztonságos, ami 
azt jelenti, hogy ha az üzemeltetési feltételek az előzetesen 
figyelembe veiteknek megfelelőek, a szárny biztonságos 
élettartama 10 800 repült óra. A jelenlegi kiképzési rend
szerben a RAF-nál a gépek terhelése lényegesen nagyobb 
az eredetileg tervezettnél. A mérések azt mutatják, hogy az 
alapkiképzésre fordított minden levegőben töltött óra 
0,010 fáradási indexnek felel meg, harckiképzés esetén 
pedig az érték ennek kétszerese. így a tervezett 6000 óra 
alatt 84 egység gyűlik össze, nem pedig 67, mint előzete
sen gondolták. Az első Hawk, amelyik elérte a 6000 óra re
pült időt, az XX 165 volt. Ez a gép 1976. november 1-jén 
szállt fel először és 1996. október 10-én vonták ki a szolgá
latból.

A jelenleg érvényben lévő tervek szerint 80 db T Mk 1 és 
T Mk 1A törzsének középső és hátsó részét cserélik ki. Az 
Mk 60 exportszabvány szerint épül újra 2000 szeptembere 
és 2003 között. Szó van továbbá egy vízszintes vezérsík 
felújító programról is. 1986-ban a BAe megrendelést kapott 
201 db új, megerősített szélvédőre, amely az eredeti 19 
mm-es akril helyett 28 mm vastagból készül, így kibírja, ha 
egy 1,0 kg-os madár 978 km/h sebességgel ütközik neki, 
mert az eredetit csak 0,9 kg-os madár 835 km/h sebes
ségű ütközésére méretezték, s ez egy konkrét eset kap
csán -  találkozás egy vadkacsával -  kevésnek bizonyult.

Exportsikerek

Amikor a Hawker Siddley Aviation megnyerte a Hawk-kal a 
RAF-pályázatát, nagyon nagy szüksége volt a gép export
jára is. Korábban a Hunter volt a cég minden szempontból 
legsikeresebb típusa. Az elkészült közel 2000 példányból 
majdnem 600-at sikerült eladni külföldön, és ezek a gépek 
hosszú évtizedekig szolgáltak számos ország légierejében. 
Hasonló eredményességet vártak a világon egyedülálló, 
helyből felszálló (VTOL) Harrier-től is, de csalódniuk kellett, 
elsősorban a gép magas ára miatt csak a spanyol és az in
diai haditengerészet vett belőle néhányat, illetve a legu
tóbbi időben az olasz. Történt mindez annak ellenére, hogy 
a falklandi háborúban a típus fényesen igazolta megalko
tóit. Legnagyobb sikere a nemzetközi piacon, hogy az 
Amerikai Tengerészgyalogság rendszeresítette, de az ala
posan áttervezett AV-8B nem a brit repülőgépipar terméke 
(az inkább csak beszállító), hanem az amerikaié.

Kezdetben a Hawk-kal kapcsolatos marketingmunka 
nem hozta a várt eredményt. Az előzetes piackutatás ada-

9. ábra: Leszállás közben a Kecskeméten járt XX 175 
sz. gép, 1992

24 HADITECHNIKA 2000/3



tai azt mutatták, hogy a szocialista táboron és az USA ér
dekszféráján kívül mintegy 1000 db ilyen gyakorlógépet le
het eladni. Ezen a piacon egyetlen komoly rivális volt, a 
már említett Alpha Jet, aminek kifejlesztése kezdetben kb. 
1 évvel előbbre tartott. Ez volt az oka, hogy Belgium, ame
lyet az idő nagyon szorított, 1974 novemberében az Alpha 
Jet-et választotta. Később aztán keservesen csalódniuk 
kellett, mert a gépek átadása jócskán megkésett, és az 
elsőt csak 1978 végén kapta meg a Belga Királyi Légierő, 
két évvel a Hawk csapatszolgálatba állítása után. Ugyan
csak az Alpha Jet győzött Elefántcsontparton és Togóban 
is, majd 1978-ban Marokkóban és Nigériában.

1977. december végén aztán végre megtört a jég, Finn
ország 50 Hawk Mk 51 -et (HW-301-350) rendelt. Ebből az 
első négy készült Nagy-Britanniában, a többit a finnországi 
Valmet művek szerelte össze és ott folyt a gépek berepü
lése is. 1978-ban Kenya vett 12 db Mk 52-t (1000-1012), 
amit 1980. április és 1982. február között szállítottak le, és 
ugyanebben az évben rendelt Indonézia is 8 db Mk 53-at, 
s ezt később még további 12 követte (LL 5301-5320) 
1981. január és 1984. március közötti szállítással.

Az Mk 50 sorozat hajtóműve az Adour 851 gyakorlatilag 
megegyezik a T Mk1 Adour 151-esével. Apróbb lényegte
len eltérésektől eltekintve a különbséget az jelenti, hogy 
jobb a felgyorsulása. A gépen rendelkezésre áll az erede
tileg tervezett mind az öt függesztési pont, egyenként 515 
kg-os terhelhetőséggel, így a maximális felszállótömeg 
7350 kg is lehet szemben a T Mk1 5700 kg-jával. A két 
belső szárnytartóra 450 l-es ledobható tüzelőanyag-póttar
tály függeszthető, amivel a gép maximális hatótávolsága 
30%-kal növekszik. Az öt függesztési pont miatt másik 
fegyverzet-vezérlőpultot kellett beépíteni az első kabinba. 
Változtak a navigációs műszerek és a rádióberendezések. 
Az első fülkében levő Martin-Baker 10B katapultülés vala
mivel kisebb fejtámlát kapott, ezáltal tovább javult a kilátás 
előre a hátsó ülésből. Kismértékben megváltoztatták a kor
mányok vezérlésének rendszerét, így jobb lett a gép kor- 
mányozhatósága és stabilitása. Átalakították a farokkúpot, 
ami az útirányú stabilitás javulását eredményezte. A finn 
változatba SAAB gyártmányú célzókészüléket építettek be, 
és a 30 mm-es Áden gépágyú helyett 12,7 mm-es géppus
kát függesztenek a törzs alatti tartóra. A kenyai gépek 2,13 
m átmérőjű fékernyőt kaptak, amit elsősorban az indokolt, 
hogy a Nanyuki repülőtér -  ahol a gépek állomásoznak -  
tengerszint feletti magassága 1860 m.

1979-ben elkészült az Adour-hajtómű újabb változata, az 
Mk 861, melynek statikus tolóereje 25,4 kN, ami azt jelenti, 
hogy felszálló üzemmódon 8%-kal, hangsebességközeli 
nagy sebességen pedig 20%-kal nőtt a teljesítménye. Ez 
lett az új exportváltozat, az Mk 60 erőforrása. A nagyobb 
tolóerő nagyobb, 8600 kg-os maximális felszállótömeget 
tett lehetővé. A nagyobb tömeghez erősebb kerekekre és 
gumiabroncsokra volt szükség. A megnövekedett felszálló
tömeg miatt a fékszárnyakra egy újabb 37,5 fokos helyze
tet dolgoztak ki, a leszállás utáni kifutás hosszának csök
kentése végett új 2,6 m átmérőjű fékernyőt alkalmaznak a 
sorozat gépein. Megváltoztatták a szárny belépőélén az 
aerodinamikai kések elhelyezését, és a magassági kor
mány előtt -  mint már említettem -  egy fix pótvezérsíkot 
alakítottak ki, ezáltal sikerült elhárítani a magassági kor
mány átesésének veszélyét. A külső függesztési pontok 
mindegyikének a terhelhetősége 908 kg-ra növekedett 4 g 
túlterhelési korlátozással (515 kg-nál ez 8 g). Új, ledobható 
póttartályokat is kapott a gép 890 I vagy 590 I űrtartalom
mal, továbbá a külső szárnytartókra Sidewinder is füg
geszthető.

Az új sorozat első vásárlója Zimbabwe volt. Ez az ország 
8 db Mk 60-at (600-607) rendelt 1981. januárban. Mind
össze tíz nappal az első négy gép megérkezése után fel-

10-11. ábra: Két Hawk átrepülőben ferihegyi leszállással 
1993júniusában. A 174 és 295 sz. gép 
(Mészáros Sándor)

kelők megpróbálták a gépeket felrobbantani, minek követ
keztében a 602-est ki kellett selejtezni. Az utóbb pótlólag 
megrendelt öt db Mk 60A szállítása 1990-ig tartott.

1981-ben Dubai vásárolt meg 8 db Mk 61 -et, majd 
később még egyet (501-509). Ezek a gépek alkalmasak 
légi fényképezésre és Matra Magic levegő-levegő rakéta 
indítására.

1982 márciusában fejeződtek be a tárgyalások Venezu
elával 24 Hawk, köztük 16 Mk 62 eladásáról, de az egy hó
nappal később kitört falklandi háború miatt végül a gépek 
leszállítására nem került sor.

1983. januárban Abu Dhabi rendelt 16 db Mk 63-at 
(1001-1016), ezek közül azonban 14-et átépítettek az Mk 
63A szabványnak megfelelően Mk 871 hajtóművel és az 
Mk 100 sorozat szárnyával. További 4 példányt 
(1017-1020) már újonnan így építettek, ezek jelölése Mk 
63C. A szállítás 1995-re fejeződött be.

Szintén 1983-ban választotta Kuvait is a Hawk-ot, 12 Mk 
64-et (140-151) rendelt. Ez volt az első változat, melyre 4 
Sidewindert lehetett függeszteni. Az 1990-es iraki táma
dáskor a gépek közül 6 Bahreinbe menekült, 4-et pedig az 
irakiak zsákmányul ejtettek, de később valamennyi vissza
került az eredeti tulajdonoshoz.

Szaúd-Arábia 1985-ben kezdte meg a Hawk-ok vásárlá
sát. Az AI Yamamah I szerződés 30 db Mk 65-ről 
(2110-2121 és 3751-3768) szólt megerősített kerekekkel 
és fékekkel, ezt követte 1994-ben az AI Yamamah II 20 db 
Mk 65A-ról (7901-7920) nagyobb teljesítményű hajtóművel.

A BAe történelmében fontos eseményt jelentett, hogy 
1987-ben Svájc is a Hawk rendszeresítése mellett döntött, 
és 20 db Mk 66-ot (U—1251—1270) vásárolt, melyből 19-et 
Svájcban az emmeni repülőgépgyárban szereltek össze. 
Egyébként az első svájci gép, az U-1251 volt az utolsó 
Dunsfoldban épített Hawk, amelyet 1989. november 6-án 
adtak át a megrendelőnek.

1990-ben a 60. sorozatot még egy ország, Dél-Korea vá
lasztotta. 20 db Mk 67-et vásároltak. Ennek a változatnak 
az orrát egy kissé meghosszabbították, hogy további mű
szereknek legyen hely benne, és az orrkereket kormányoz- 
hatóvá alakították át.

(Folytatjuk)
Varsányi Mihály
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Forró égbolt Afganisztán felett
Viktor Ju. M arkovszkij

A Szi/-24-es frontbombázók II. rész

Nyár elejére még nem sikerült minden személyzet átképzé
sét befejezni, de nem lehetett tovább várni. A folyamat fel- 
gyorsítására júliusban az ezredet megerősítették egy ta
pasztalt repülőgép-vezetőkből álló rajjal, akik az Északi 
Hadseregcsoporttól érkeztek, és a legapróbb részletekig 
elsajátították már a harci alkalmazás minden fortélyát. A ki
képzőrepüléseket két váltásban szervezték. Az ezred arra 
készült, hogy „bombázó stílusban” működjön, nagy magas
ságon és vízszintes repülésből. Az ellenséges légvédelem 
lehetőségeiből kiindulva a minimális biztonságos magassá
got 7000 m-ben határozták meg, ugyanakkor az Orbita-10 
fedélzeti számítógép normális működését csak 5000 m-ig 
garantálta a gyártó. Megemelve az Orbita-10 magassági 
határát, ellenőrizték lőtéren reális bombavetéssel 7000 m- 
ről. A berendezés biztonságosan működött, és a találatok 
pontossága mindenkit kielégített. A Szu-24-es fedélzeti be
rendezéseihez nagy reményeket fűztek, mert pontos navi
gációt és célzott bombavetést tett lehetővé az adott év
szakban szokásos zárt felhőzet mellett és éjjel, amikor a 
front légierő többi repülőgépeit tilos volt bevetni a gyenge 
látási viszonyok és a fokozott kockázat miatt.

Október 25-én éjjel harci bevetésre szállt fel az első raj, 
melyet a 73. Légi Hadsereg Harckiképzési Szolgálat re
pülőfelügyelője, Bogdán ezredes és az ezredparancsnok 
helyettese, V. Lamzin alezredes vezetett. Távoli célt kap
tak, a modzsahedek által megszállt Kandagar környéki 
hegyi útvonalakat. Lamzin -  Sz. Voszkobojnyikov őrnagy 
megfigyelővel -  később is gyakran vezette a csapásmérő 
kötelékeket. Gyakran vezérkedett Sz. V. Jansin ezredes, 
ezredparancsnok és repülőhelyettese, V. V. Szorocsenko 
alezredes is. Repülés előtt a rendszerek, a feltöltöttség és 
a bombák függesztésének ellenőrzésén kívül a Szu-24-es 
előkészítéséhez hozzátartozott a repülés számítógépes 
biztosításának végrehajtása is: a Türkmén Katonai Körzet 
Légierejének törzsétől a célok helyzetéről kapott felderítési 
adatokat derékszögű koordinátarendszerből alakították át 
földrajzi koordinátákká, és az így kapott adatokat betáplál
ták a fedélzeti számítógép memóriájába. A gépszemélyze
teknek a feladatot közvetlenül a felszállás előtt adták meg, 
de a pilóták a cél jellegéről nem kaptak tájékoztatást. Csak 
a körzet elhelyezkedéséből meg a függesztett megsemmi
sítő eszközök fajtájából következtettek arra, hogy milyen 
célobjektumokat talált nekik a felderítés. A kazettás bom
bákat (RBK) az ellenséges osztagok körletei és a karavá
nok kirakodási körzetei ellen használták, a betonromboló 
bombákat (BetAB) a fedezékek, barlangok és raktárak el
len, a hagyományos rombolóbombákat (FAB) pedig min
den ellen, kezdve az ellenséges hegyi falvaktól a hegyek 
és szorosok területének megszórásáig. A levegőből nem 
sokat láthattak -  az első hónapban végig éjjel kellett bom
bázniuk, ráadásul leginkább bonyolult időjárási viszonyok 
között.

A bombázók 40 másodperc időtérközzel szálltak fel, utol
éréssel felzárkóztak a vezérgéphez, felvették a harcrendet, 
az utolsó jelentése után pedig az egész kötelék gyorsított, 
és ráálltak az útvonalra. Helyüket az oszlopban a fedélzeti 
lokátor segítségével ellenőrizték, úgy, hogy az antennát 
néhány fokkal megemelték a légi helyzet áttekintése vé

gett, és 10-20 másodpercnyi távolságot tartottak az előttük 
repülőtől (2-3 km-nél közelebbről kísérni a sötétben kocká
zatos volt). A rádiólevelezést minimumra csökkentették: 
azon kívül, hogy az utolsó jelentette a helyének elfoglalá
sát, csak a vezér jelentette kódolva a harcálláspontnak az 
útvonal fordulópontjait és a hazatérést (például „205” azt 
jelentette: átrepültem a fordulópontot; „328”: a munkát be
fejeztem). A rádiólevelezés lehallgatásának lehetősége mi
att időről időre változtak a kódszámok. Az első bevetések 
után, amelyeket négyes kötelékben vagy néhány rajjal haj
tottak végre, a csapásokban egyre több gép vett részt, 
egészen a teljes ezredkötelékig bezárólag (rendszerint 20- 
24 bombázó). Ezek vagy egy célt támadtak, vagy szétosz
lottak 3-4 részre az egymás közelében elhelyezkedő célok 
száma szerint. Néha az ezredet századokként különböző 
irányokban vetették be.

A Frontbombázó Légierő csoportosításának megerősíté
sére Hanabadba vezényeltek 24 db Szu-24-est a 149. 
Bombázórepülő-ezred állományából. Az ezred személyi ál
lománya számára, beleértve a parancsnokot, V. N. Bojko 
ezredest is, minden ugyanolyan meglepetésszerűen tör
tént, mint 1984-ben. A gyakorlat előestjén, befejezve a ki
képzési repülést, éjfél körül szálltak le, a hajózok hazamen
tek, de hamarosan felharsant a riadó jele. Az eligazításon 
hallották meg az előttük álló vezénylés hírét. Pihenésre 8 
órát kaptak, és már október 28-án reggel indultak a kollé
gák repülőterére. A repülőgépek az áttelepülést bevetésre 
kész állapotban hajtották végre hat felfüggesztett 
FAB—250-es bombával és két 3000 l-es póttartállyal. 
Később még egy raj csatlakozott hozzájuk.

Kétnapos felkészülés után, amikor a térképet és a felde
rítési adatokat tanulmányozták, október 31-én a nyikolájev- 
kai csapat bevetésre indult, mindenféle ismerkedő repülés 
nélkül. Majdansahr volt a kijelölt cél, egy Kabul közeli hegy
gerinc mögött. A felderítés adatai szerint a lakosok által el
hagyott, kiürült várost a dusmanok alaptábornak használ
ták. Később csapásokat mértek a Kabul és Bagram kör
nyéki hegyi körzetekre és a csarikarszki „zöld övezetre”, 
ahol a bandák összpontosítási körleteit sejtették és a raké-
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taindító állásokat, amelyek a városokat lőtték. A Szu-24- 
esek hatósugaruk határának közelében, Kandagar és 
Dzsalalabad környékén rombolták az ostromló csapatok ál
lásait.

November 2-án a 149. Bombázórepülő-ezred kijelölt 
személyzetei begyakorolták a támadást „átugrással” Kokaj- 
tán keresztül, ahol hat „ötszázkilóssal” és póttartályokkal 
szálltak le tankolni. Nem egyszerű dolog a túlterhelt 
Szu-24-essel leszállni, így a továbbiakban ezt a megoldást 
csak ritkán alkalmazták. Ráadásul maga a repülőtér, amely 
a háború során végig első vonalbeli repülőtérnek számított, 
ebben az időszakban már zsúfolva volt a harcból kivont 
csapatokkal. Később még egyszer, vészhelyzet miatt, ke
rültek oda a nyikolájevkai „bombázók”. A Kandagar alól 
visszatérő gépek a tüzelőanyag kifogytával Hanabadba 
igyekeztek, ahol az elsőnek leszálló Makovszkij őrnagy gé
pének kereke kifutás közben kidurrant és meggyulladt a le
szállópályán. Amíg oltották és felszabadították a betont, a 
többi tizenegy „Szuhoj” parancsot kapott, hogy a tartalék 
repülőtéren szálljon le, és gyakorlatilag száraz tartályokkal 
egymás után estek be az éjszaka kellős közepén a kokaj- 
tai repülőtérre. Itt a hajózószemélyzetek kénytelenek voltak 
saját maguk feltölteni és előkészíteni a gépeket. Ezzel a te
vékenységgel eltelt az éjszaka, második bevetésre már 
nem is került sor. A kapkodásban nem szedték össze a 
fékernyőket, és egyet azon nyomban „megevett” egy gu
ruló 11-76-os. A szállítógépen ki kellett cserélni a hajtómű
vet, kitört a botrány, és a helyi parancsnoksággal hosszú 
időre megromlott a viszony.

Hogy a bevetések szükséges ütemét tartani tudják (két, 
illetve három felszállás gépenként és repülési váltáson
ként), váltó repülőgép-vezetőket és megfigyelőket jelöltek 
ki. A technikusok brigádokban dolgoztak a repülőtéren, 
amelyeket naponta váltottak. Az állóhelyeken egész éjjel 
folyt a munka. Nagyon gyakran mindkét ezred gépei 
ugyanazt a célt támadták, a kötelékek a vezérek felszállása 
között egyórás időközökkel indultak, hogy ne terheljék túl a 
repülőteret a visszatéréskor. Ez a lépcsőzés lehetővé tette 
a fegyvereseknek és a tüzelőanyag-feltöltőknek, hogy fo
gadják a beérkező kötelékeket, előkészítsék ismételt beve
tésre, és nyomban fogadják a következőt.

Időnként előfordultak „tehermentes” napok, amikor az 
ezredeket egymást váltva, másnaponként vetették be. A 
munka ünnep- és pihenőnap nélkül folytatódott, csak néha, 
az időjárás miatt, meg új év napján volt szünet. Úgy gon
dolták, hogy november 7. piros betűs ünnep, és ünnepi 
előkészületként a hajózok elmentek a fürdőbe. Este, a pi
henés közepén váratlanul bevetési parancsot kaptak. A re
pülőgépekhez vidáman, kipirultan érkeztek, noha jó néhá- 
nyan még megmosakodni sem tudtak. Az egész csapat 
elismerte, hogy már megkezdték az ünneplést, de egyhan

gúlag készek voltak felszállni. A kabinban aztán teleszívták 
magukat tiszta oxigénnel, és az ünnepi bevetés végrehaj
tása tökéletesen sikerült.

A célok általában szétbontakoztatottak voltak, és a leírá
sokban mindig volt jó néhány pont egymástól 300-1000 m 
távolságra, ami koordinátákban néhány szögpercet jelen
tett. A kijelölt körzetbe megérkezve az éjszakai sötétség
ben a megfigyelő a fedélzeti rádiólokátor segítségével 
összehasonlította az évekkel korábban pauszpapírra raj
zolt rádiólokációs képet a tereppel, és megkereste a jelleg
zetes fényjeleket az indikátoron -  kontrasztos folyókanyart, 
hidat vagy hegyet. A nagy távolságú bevetéseknél, amikor 
a navigációs rendszer és a számítógép pontatlansága mi
att az eltérés jelentőssé vált, a tartózkodási helyet jellegze
tes tájékozódási pontok szerint helyesbítették. Ilyen tájéko
zódási pont volt rendszerint a Haglu vízerőmű gátja és a 
Szurubi-tó Kabultól keletre, a Daruszta-gát Dzsalalabad 
alatt, ahonnan a célok többsége nem volt messze, és ki
egészítő célzás nélkül is lehetett bombázni automatikusan, 
a számítógép szerint, ami 300-400 m-es pontosságot biz
tosított. Ahol a terepen nem voltak jellegzetes rádiólokáci
ós alakzatok, ott a helyesbítést a közelnavigációs rendszer 
(RSZBN) bagrammi és kabuli adóitól kapott adatok alapján 
végezték.

Három jellegzetes bombakalibert használtak: a 250, 500 
és az 1000 kg-ost, különböző típusokat és modelleket, a 
legkülönbözőbb variációkban függesztve. Amikor az északi 
körzetekben dolgoztak „kis körön”, amely 400-500 km-re 
volt a repülőtértől (Fajzabad, Kunduz és Tulkán), nem volt 
szükség póttartályokra, így két FAB-1500-ast függesztet
tek a merev szárny középrészen lévő függesztési pon
tokra, és hat 250 kg-osat a többire. Mindent felhasználtak, 
ami csak előkerült a raktárakból, csakhogy megteljenek a 
tartók. Találkozni lehetett FAB-okkal (romboló), OFAB-ok- 
kal (repeszromboló), BetAB-okkal (betonromboló), külön
böző kaliberű vastag falú bombákkal -  eltérő ballisztikai jel
lemzőkkel -  de területcélok ellen a szórásuk nem volt az 
elfogadhatónál nagyobb. A függesztményeket mindig egy 
rácsapásból oldották ki úgy, hogy a legnagyobb kaliberű 
bombával céloztak, a többi pedig egy kissé távolabb csa
pódott be. A 675 kg robbanóanyagot tartalmazó „másfél 
tonnás” robbanásakor valóságos vulkán tört fel hatalmas 
gombafelhővel, amely mellett az „ötszáz kilós” robbanása 
csak porfelhőcskének tűnt. Gyakran készítettek „repetát” is, 
a gyújtókat különböző, egészen egy napig terjedő időtar
tamra késleltetve. Hogy a repülőgép teherbíró képességét 
maximálisan kihasználják, a szárny középrészen kettős 
bombatartókat alkalmaztak, amikkel a Szu-24-es nyolc „öt
százkilóst" vihetett magával, vagy hatférőhelyes, többzáras 
MBDZ-U6-68 tartókat, amelyekre 12-18 „negyedtonnást” 
függesztettek. A bombazápor rettenetes volt, hiszen az ez-
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3. ábra: A szárny alatti konzolon FAB-250 M-62, a törzs alatt 
FAB-250-270 típusú bombák



red száz „ötszázkilóst” vagy 200-250 FAB-250-et tudott a 
célra zúdítani. Ugyanakkor a bombafüzérekkel teleaggatott 
repülőgép nagy magasságban instabillá vált és szó szerint 
dülöngélt, mintha földúton haladna. Sőt a bombák kioldása 
után sem viselkedett valami kellemesen, a bombazárak és 
támaszok tucatjai növelték a légellenállást. A többzáras 
bombatartó hibája volt még az is, hogy sok munkát igényelt 
a bombák függesztése, és bonyolult volt az átfegyverzés. 
Ezért a 149. Ezredben a többzáras bombatartót csak tíz 
gépen használták. A maximálisan terhelt Szu-24-es nem 
nagyon szerette a 7000 m feletti magasságot, remegett, 
hirtelen manővernél könnyen lecsúszott, emiatt a kezdők
nek azt tanácsolták, hogy „a bedöntést a fejük oldalra haj
tásával növeljék, ne a botkormánnyal, így elkerülhetik a le
csúszást” . A kritikus üzemmódok elkerülésére a célt 
4600-6000 m-en közelítették meg, és a terheléstől meg
szabadulva, üresen ugrottak fel a javasolt 7000-7500 m-re 
a hazavezető irányra fordulással egyidejűleg.

A Szu-24-es pilóták jobban szerették a hatalmas 
FAB-1500-ast. Ezekből néha három darabot is felfüggesz
tettek, hisz ezeknek kisebb volt a légellenállása, mint a ki
sebb kaliberű bombák fürtjeinek. A feladatok nagy részét 
törzs alatti 2000 l-es póttartállyal hajtották végre, ebben az 
esetben két „másfél tonnásat” vagy 4-6 „ötszáz kilóst” vit
tek magukkal. A távoli bevetésekhez két szárny alatt 3000 
l-es póttartályt használtak, ilyenkor a bombateher egy 
FAB-1500-ra vagy 2-4 FAB-500-ra és FAB-250-re korlá
tozódott. Néha használtak kazettás bombákat is, leginkább 
a féltonnás „golyósat” , a SOAB 0,5-öst, vagy kis, 5-10 kg- 
os repeszbombákkal töltötteket, amelyeket együtt alkal
maztak a kötelék más gépeiről vagy ugyanarról a gépről le
dobott rombolóbombákkal. Rendszerint ilyen „keverékkel” 
mértek csapást a „zöld övezet” hegyi falvaira és a nyílt te
repen levő célokra. Ilyenkor először a FAB-ok csapódtak 
be, és robbanásuk megbontotta a fedezékek falát, aztán a 
szabadon lévő élőerőt beterítette az „aprólék”. Kazettás 
bombákkal dolgozták meg decemberben Dzsalalabad és 
Kabul környékét, ahonnan tűz alatt tartották ezeket a váro
sokat, úgyszintén Mangvala körzetét, ahol a térkép a dus- 
manok állásait jelölő pontoktól tarkállott (a december 24-i 
nappali támadás alatt a 149. Bombázórepülő-ezred gépe
iről ledobott „golyócskák” teljesen lekaszálták a Mangvala 
alatti pálmaerdőket, melyekben a dusmanok rejtőzködtek). 
A tökéletesebb fedés miatt a kazettákat 4000 m körüli ma
gasságról oldották ki, és a burkolatot nyitó robbanószerke
zetet úgy időzítették, hogy a kazetták 1500 m-rel a föld fe
lett nyíljanak ki. Éjjel a repülőgép alatt hatalmas szikraellip
szis alakult ki -  mindegyik RBK-500 halálos terhével kb. 
400x600 m-es területet borított el, mindent darabokra tépve 
a sok ezernyi 5,5 mm-es acélgolyóval.

5. ábra: A gép felszerelése FAB-500Tsz bombával

A napi bombafelhasználás elérte a 250 tonnát, így a lé
gierő környező raktárai néhány hét alatt kiürültek volna, 
azonban mielőtt ez bekövetkezett, a Szovjetunió egész te
rületéről megkezdték a bombák átszállítását, 3-4 naponta 
egy menetoszloppal. A megszokott, 1954 és 1962 között 
rendszeresített bombafajtákon kívül előkerültek az elfekvő 
készletekből régebbi típusok is, többek közt a 30-as, 40-es 
évek jelölésével is. Az ilyen eszközök repülési pályája nem 
volt elég stabil oldás után, ha az nagy sebességen és nagy 
magasságból történt, ugyanakkor a területcélok elleni csa
pás pontossági követelményeit az ilyen „kóválygó” ballisz
tika is kielégítette. A régebbi bombák között voltak olyanok, 
amelyek három felfüggesztő füllel rendelkeztek, ezért nem 
illeszkedtek a korszerű tartókra. Hamarosan azonban min
den afganisztáni tapasztalattal rendelkező fegyvertechni
kus ismerte a módját, hogyan lehet megszabadulni a feles
leges tartófültől: a hegesztett acél felerősítés alján, néhány 
helyen befűrészelték, és kalapáccsal letörték.

Területcélok ellen és a hegyszorosok mentén a bombá
kat sorozatvetéssel oldották ki, betáplálva a fedélzeti fegy
verzetvezérlő rendszerbe az időtérközt és az oldási sorren
det. Ha viszont kis kiterjedésű célt támadtak, vagy hegy
szorost, akkor egyszerre oldották le a teljes függesztményt 
a vezér parancsára, vagy egyenkénti célzással. A vezér
gép célzóberendezésének üzemképtelensége esetén „for
dított” módszert alkalmaztak: a célt a kísérő kutatta fel és a 
köteléken belül tartott távköz figyelembevételével adott pa
rancsot a vezérnek az oldásra. Az előretolt földi célrave
zetők utasításai szerint végrehajtott bombavetés a legered
ményesebb a közvetlen légitámogatást végző repülők szá
mára volt, de a Szu-24-esek csak ritkán alkalmazhatták, 
nehéz volt a célmegjelölést megvalósítani a nagy magas
ságban repülő gépek esetében, éjjel pedig teljesen lehetet
len. A többségben távoli, a szovjet csapatok által feladott 
helyeken nem is volt már senki, aki a célmegjelölést végre
hajtotta volna.

Az egyik ritkán előforduló eset volt, amikor a 735. Bom
bázórepülő-ezred november végén a földi csapatok hívá
sára feladatul kapta, hogy mérjen csapást a Kandagartól 
délkeletre elterülő megerősített körletre. Az egyik részt
vevő, P. N. Klevetyenko százados, megfigyelő így írta le az 
ottani eseményeket: „Amikor közeledtünk a célkörzethez, 
ahol már forgott a Szu-17-esek, a Szu-25-ösök alkotta 
körhinta, hallottuk az éterben a kiabálást és a kétségbee
sett könyörgést a földről: „Támadjanak még, ne menjenek 
el!” A válasz: „Nem tartálygépeken repülünk.” Amikor elült 
a zaj, parancsnokunk engedélyt kért a támadásra. A földi 
célravezető, meghallva a számára ismeretlen hívószámot 
és hangot, figyelni kezdett. „Miféle gólyák jöttek ide, amikor 
itt még a varjaknak egész napos munkájuk akad?” Minket
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nem ismert, az irányításának pedig nem sok hasznát vet
tük: a gyalogság derékszögű koordinátarendszert használ, 
nekünk meg másmilyenre volt szükségünk. Magunknak 
kellett célozni és bombázni. Amikor az első „másfél tonnás” 
felrobbant, a célravezető ijedt hangon érdeklődött a pilóták
tól: „Mit csinálnak? Mit dobtak le? A hegyek a sarkukból ki
fordulnak idelent.” A parancsnok mérgesen válaszolt 
neki: „Fejezd be az ordibálást! Azt mondd meg, jó helyre 
dobtam-e, mögöttem jön az egész kötelék!” Az, amikor

észhez tért, utasított, hogy egy fél kilométerre délebbre 
szórjuk le a terhűnket. Később megköszönte a munkánkat, 
és visszafordította a közeledő csatarepülőket: „Elég volt, 
önöknek itt már nem maradt tennivaló!”

Aviacia i Vremja, 1997/5. sz.

Fordította: Varsányi Mihály

Az FN Herstal P90 géppisztoly

Az 1980-as évek végére a fegyverter
vezők rájöttek, hogy az eddigi tervezési 
irányelveket át kell értékelni, ha egy a 
kor követelményeinek megfelelő új 
fegyvert szeretnének létrehozni.

Több tényező is hozzájárult ehhez, 
amelynek két fő csoportja van:

Az első a hadsereg részéről jelent
kező igény, amely a korszerű harcá
szati alapelveket figyelembe véve egy 
-  nem az első vonalban harcoló alaku
latok részére kifejlesztendő -  kisebb, 
könnyebben kezelhető, ám mégis hatá
sos fegyvert irányzott elő.

A modern hadseregek harcászati 
módszerei jelentősen átalakultak az 
utóbbi évtizedekben. A technikai fejlő
dés magával hozta, hogy a harcot nem 
az ember ember elleni küzdelemben 
vívják meg, hanem a levegőben, az 
éter hullámain és a korszerű számítás- 
technikai eszközök mellett.

A klasszikus értelemben vett katona
ság akkor kap szerepet, amikor egy 
adott területet elfoglalni, ellenőrizni, 
megtartani kell. Ezek a jól felszerelt erők 
azonban csak töredékei az egész had
seregnek, az összes harcoló katonának, 
így tehát felesleges minden egyes kato
nát egységes felszereléssel ellátni, ele
gendő csak azokat, akik valójában az 
első vonalban tevékenykednek. Amel
lett, hogy ez a megoldás praktikusabb, 
kevesebb pénzbe is kerül.

Ennek szellemében bizonyos fegy
vernemek katonáit már régóta csak az 
önvédelemhez szükséges kézifegyver
rel látják el, mivel ők a harcot más fegy
verzettel vívják. Ilyenek például a harc
kocsizok, a tüzérek, repülők -  hogy 
csak néhányat említsünk közülük.

Ezeknek a katonáknak a hagyomá
nyos felszerelés nemcsak hogy felesle
ges, hanem még zavaró is. Ok csupán 
pisztollyal, esetleg géppisztollyal van
nak ellátva. Ezen fegyverek legtöbbje a 
széleskörűen elterjedt 9x19 mm-es 
Parabellum pisztolytöltényt tüzeli.

Másik tényező az, hogy a korszerű

hadseregekben széleskörűen elterjedt 
a repesz- és lövedékálló mellények 
használata. Ezek anyaga -  rendszerint 
-  kevlar, amely a maga 30-40 réteges 
vastagságával jó hatásfokkal felfogja a 
pisztolylövedékeket. így a csupán ön
védelmi fegyverekkel rendelkező kato
nák sokkal kisebb eséllyel tudják leküz
deni az ellenséget.

Fontos szempont volt az új fegyver 
tervezésénél a belügyi igényeknek tör
ténő fokozott megfelelés. A Szovjetunió 
szétesése után egyre nagyobb szám
ban jelentek meg Nyugat-Európa or
szágaiban a volt tagállamokból és 
Oroszországból érkező bűnözői cso
portok, amelyek fokozódó agresszivi
tással láttak neki a területek felosztásá
nak, saját érdekszférájuk kiszélesítésé
nek. Ezek a bűnözők nagy gyakoriság
gal használtak a volt szovjet hadsere
gekben rendszeresített kevlar anyagú 
titán betéses lövedékálló mellényeket, 
melyek ellen a rendőrség általánosan 
elterjedt -  pisztolytöltény tüzelő -  szol
gálati fegyverei hatástalanok marad
nak.

A fentiek és a jelen egyéb követel
mények figyelembevételével kellett egy 
olyan fegyvert alkotni, mely a célnak 
minden tekintetben megfelel.

A híres belga cég, a Fabrique Natio
nal of Liége (FN) Herstal cég fejlesz
tette ki a P90 néven az új géppisztolyt 
a 80-as évek végére.

A P90 típusú fegyver minden tekin
tetben eltér az eddigi klasszikus fegy
verektől. Futurisztikus formájával a 
XXI. századot tükörzi. Elég csupán egy 
pillantást vetni rá, rögtön szembeötlik, 
hogy a tervezők szakítottak az eddigi 
hagyományokkal, és a használhatóság, 
az ergonómia maximális figyelembevé
telével tervezték meg a gépkarabélyt. 
Rendszertani besorolását tekintve a 
fegyver a géppisztoly kategóriába tarto
zik.

A P90-es fegyver űrmérete 5,7x28 
mm, ami inkább közelít a 9x19 mm-es 
pisztolytöltény méretéhez, mint a 
NATO-ban elterjedt 5,56x45 mm-es 
(233 Remington) töltényhez, amely 
jócskán nagyobb nála.

A töltényről a későbbiek során lesz

Az 5,7x28 mm-es töltény típusváltozatai

Típusjelölés SS190 (ball) L191 (tracer) Sb193 (subsonic)

Lövedék tömege 6g 6 g 7,6 g
Maximális gáznyomás < 345mpa
Kezdősebesség 715 m/s 715 m/s 345 m/s
Hatásos lőtávolság 200 m 200 m 50 m
Színjelölés Nincs Piros Fehér

9x19 mm-es NATO 5,7x28 mm-es
Parabellum FNSS190

Lövedéktömeg 12 g 6 g
Torkolati kezdősebesség 360 m/s 715 m/s
Lövedékenergia: 

50 m-en 342 J 232 J
400 m-en 203 J 80 J
800 m-en 90 J 44 J

Lövedékesés 200 m-en 49 cm 16,7 cm
Repülési idő 200 m-ig 0,63 s 0,37 s
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még szó. Most azonban térjünk vissza 
magához a fegyverhez. A tervezésekor 
széleskörűen alkalmazták a műanya
gokat, és csak a legfontosabb alkatré
szek készültek rozsdamentes acélból. 
Ezért aztán a robusztusnak tűnő fegy
ver harcászati-technikai adatai az aláb
biak:

-  üres tömege 2,54 kg
-tö ltve  3,0 kg
-  hossza 500 mm
-  csőhossza 263 mm

A fegyver kiképzése olyan, hogy a 
kezelőszervek mindkét kézzel egyfor
mán elérhetőek, így jobb- és balkeze
sek egyaránt használhatják.

A géppisztoly teljesen szokatlan for
mája nagyon is átgondolt ergonómiai 
tervezés eredménye. Kialakítása 
ugyanis optimális fogást biztosít a lövő
nek, miáltal nő a találatok valószínű
sége. A tok tetején egy kiemelkedő ba
kon helyezkedik el az irányzék, amely 
kettős működésű. Egyrészt egy hagyo
mányosnak mondható nézőkés irány
zék (2,4) található a bak jobb oldalán, 
amellyel jobb vagy bal szemmel lehet 
célozni, attól függően, ki melyik kezé
ben tartja a fegyvert. A bak közepén 
egy optikai irányzék (3) van, amelynek 
nagyítása nincs. A benne található ref
lexüvegre kétfajta irányzójel vetíthető: 
egy a nappali használatra (ez egy kis 
kör), egy pedig éjszakára (ez a szálke
reszt, három szállal). Az irányzékkal az 
optimális lőtávolság 150 m.

A fegyver legszokatlanabb része 
azonban a tár. Ez a tok tetején (5) he
lyezkedik el hosszában. A töltények a 
csőtengelyre merőlegesen vannak a 
tárban. A tár elején egy korong talál
ható (6) a tölténynek megfelelő kimun
kálással, és ez forgatja el 90 fokkal 
azokat, hogy bekerülhessenek a töl

1. ábra: A P 90 géppisztoly fődarabjai

tényűrbe. Az ilyen módon történt elhe
lyezésnek köszönhetően a tárban 50 
db tölténynek van helye, amely bizony 
nem csekély mennyiség.

A tárat átlátszó műanyagból készítet
ték, így folyamatosan nyomon lehet kö
vetni, mennyi töltény van még benne.

A cső tengelye egy vonalba esik a 
tusa tengelyével. Ezért a lövéskor fel
felé ható erő sokkal kisebb, mint a ha
gyományos tusaelrendezésű fegyve
reknél. így a fegyver még sorozatlövés 
esetén is jól irányítható. (Melyhez hoz
zájárul a kis torkolati energia is.)

A cső végére egy kombinált láng- 
rejtő/kompenzátor kerül (1), amely to
vább növeli a fegyver lövés közbeni 
stabilitását.

Azért, hogy a P90-es géppisztoly

hosszát csökkenteni tudják, a csövet 
teljesen beépítették a tokba, annak 
csak a torkolati része látszik ki. Bizton
sági okból -  nehogy lövés közben a 
lövő keze véletlenül a cső elé kerülhes
sen -  a tok elején, a mellső markolat 
előtt egy lenyúló szakállt alakítottak ki.

A tűzváltó/biztosító kapcsolót (9) az 
elsütőbillentyű (8) alatt helyezték el, 
egy elforgatható tárcsa formájában. Ez 
is, mint a fegyver többi része, mindkét 
kézzel kezelhető.

Az ellőtt töltényhüvelyek kivetéseit is 
egyedi módon oldották meg. Nem a 
fegyver jobb oldalán történik meg a ki
vetés -  ahogy az majdnem minden 
géppisztoly esetében van -  ,hanem a 
markolatok mögött, a tok alján lévő nyí
láson (10) keresztül. Ez szintén a két-

2. ábra: A géppisztoly VARI-DOT célzókészülékkel
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kezes használatot segíti. Ilyen kezelő
szerv még a fegyveren a felhúzókar is 
(7), amely mindkét oldalon megtalál
ható. Vannak olyan géppisztolyok, gép
karabélyok, amelyek olyan kialakítású
ak, hogy többé-kevésbé bal-, illetve 
jobbkezes lövők is tudják használni, 
azonban a hüvelykivetés problémája 
vagy egyáltalán nincs megoldva, vagy 
csak a fegyver némi átalakításával.

A géppisztolyok között az egyik legki
válóbbnak tartott KH Mp5-ös, annak el
lenére, hogy tűzváltó karja a tok mind
két oldalán megtalálható, felhúzó karja 
a tok tetején -  kicsit elfordítva a fegy
vert -  elérhető jobb kézzel is, a hüvely
kivetés jobb oldalon történik. Ez pedig 
zavaró annak, aki balkezes, és a hü
vely az arca előtt röpül el.

A Steyr AUG típusú automata pus
kája pedig egy zárólap segítségével át
szerelhető, hogy a hüvelykivetés bal ol
dalra történjen. Ebből is látszik, hogy a 
P90 esetén mennyire szerencsés ez a 
megoldás.

A P90-es géppisztolynak többfajta 
biztosítási rendszere van, amelyek a 
véletlen elsütést hivatottak meggátolni.

A fegyver elsütőszerkezete olyan, 
hogy csak akkor lehetséges a lövés, ha 
annak kiváltása az elsütőbillentyű meg
húzásával történik. Amennyiben a fegy
ver leesik vagy a kakas bármi módon 
mégis előrecsapna, nem történik meg a 
lövés. Biztosító szerkezete blokkolja az 
ütőszeget mindaddig, amíg az elsütő
billentyű meghúzásával fel nem oldjuk.

A fegyver felszerelhető hangtompító
val, távcsővel, nagy fényerejű lámpával 
és lézeres célmegjelölővel. Ebből két tí
pus is létezik. Egyik külső szerelékként 
az irányzékbak mellé szerelhető, a má
sik pedig a mellső markolat előtti le
nyúló szakállrészbe építhető be -  csök
kentve ezáltal a fegyver befoglaló mé
reteiből kilógó alkatrészek számát.

Most pedig térjünk rá az 5,7x28 mm-

es töltényre. A kézzelfoghatóság ked
véért az előzőkben közölt táblázatban 
összehasonlítottuk a 9x19 mm-es Pa- 
rabellum-tölténnyel.

Bár az SS190-es töltény lövedék
energia tekintetében elmarad a 9x19 
mm-es Parabellum-tölténytől, azonban 
a lövedékcsúcs hegyes kialakítása mi
att mégis képes átütni 150 m-ig a szab
ványos amerikai kevlar sisakot 
(PASGT), illetve 200 m-ig egy 46 kev- 
larrétegből lévő lövedékálló mellényt. 
Tehát a Magyarországon is elfogadott 
NIJ 01.0103 USA szabványú IV/A foko
zatú -  kerámiabetétes lövedékálló mel
lényt a kerámia kivételével mindenhol 
képes átütni.

Háromféle élestöltény-változat léte
zik. Az SS190 normál acélmagvas, az 
L191 fényjelző és az Sb193 hangse
besség alatti a hangtompítóhoz. Az 
előbbi táblázatban szereplő adatok a 
háromféle töltény összehasonlítására 
szolgálnak.

Az SS190-es acélmagvas töltény lö
vedékkialakítása olyan, hogy ólmot 
nem tartalmaz. A lövedék csúcsában 
egy acélmag helyezkedik el, mely mö
gött alumínium tölti ki a köpenyt. Az 
acélmag azonban nem tölti ki teljesen a 
lövedék csúcsát, így egy kis légrés ma
rad benne. Ezért amikor keményebb 
anyagba ütközik a lövedék, csúcsa ké
pes eldeformálódni, így megnő a stop
hatása. Kialakításához képest meg
lepően jó a viselkedése sűrűbb közeg
ben történő becsapódáskor. 20 mé
terről szabványos zselatintömbbe el
végzett próbalövés 33 cm után megállt. 
A zselatinban kiválóan nyomon követ
hető volt, hogy a lövedék 8 cm-t egye
nes vonalban tett meg, azonban utána 
felborult, és ettől a lőcsatorna zsáksze
rűén kitágult, mintegy 6-8 cm széles
ségűre. A végén a lövedék fenékkel 
előre állt meg az anyagban.

Ez annyit tesz, hogy optimális körül
mények között az első emberben vagy 
megáll a lövedék, vagy ha kilép, akkor 
is elveszíti sebesítő hatását.

A 9x19 mm-es Parabellum-lövedék 
sem hoz jobb paramétereket (legfeljebb 
kilépéskor kisebb szövetmennyiséget 
szakít ki az emberből), pedig annak 
ogivális a fejkialakítása.

A belga és holland rendőrség, a ka
tonaság fent említett alakulatai, illetve a 
speciális erők rendszeresítették a fegy
vert. Az FN cég a kedvező tapasztala
tok alapján megkezdte az eladással 
kapcsolatos marketi ng-tevékenységét 
a szokatlan kialakítású fegyverének és 
az új típusú lőszerének.

Kékesi György 
r. százados
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5. ábra: Az FN Herstal pisztolya és a P 90 egyaránt az 5,7 mm-es SS190 típusú 
lőszert tüzeli____________________________________________________



Az Aero Vodochody gyár 80 éve

1999-ben múlt 80 éve, hogy 1919-ben megalakult a prágai 
Aero Repülőgépgyár. Az első és a második világháború 
közötti időszakban az Aero sikeresen fejlesztett és gyártott 
számos típust mind a katonai, mind a polgári repülőgépek 
közül. A második világháború után az Aero többek között 
az Ae-45  négyüléses, kétmotoros légi taxi repülőgépet fej
lesztette és gyártotta.

Az Aero Vodochody gyár története az ötvenes évek ele
jén kezdődött, amikor a csehszlovák kormány egy új re
pülőgépgyár építése mellett döntött, szovjet sugárhajtású 
harci repülőgépek licencgyártására. Az első Vodochody ál
tal összeszerelt M iG -151953-ban szállt fel a gyár repülő
teréről. Az ötvenes évek végén az Aero csatlakozott a 
„szuperszonikus klub”-hoz a MiG-19 (Farmer) vadászre
pülőgép és a fejlettebb, Mach 2 osztályú MÍG-21F (Fish- 
bed) vadászrepülőgép licencgyártásának megkezdésével.

A sugárhajtású gyakorló repülőgép gyártásának törté
nete az ötvenes évek végén kezdődött, amikor az Aero ki
fejlesztette az L29 Delfin sugárhajtású, alapfokú gyakorló 
repülőgépet. 1961-től 1974-ig 3665 db L29 repülőgép épült 
meg és került 14 ország légierejében hadrendbe. Ezek kö
zül sok még üzemel, és az Aero látja el őket pótalkatré
szekkel. A Delfint az új generációs, kétáramú gázturbinás 
hajtóművű L39 Albatros alapfokú/haladó gyakorló repülő
gép követte. 1974 óta több mint 2850 db különböző válto
zatú L39 repülőgép épült és üzemel ma is 30 ország légi
erejénél, szerte a világon. A flotta több mint 4 millió repült 
órát halmozott fel.

Az új Aero gyár

A cseh kormánynak az állami vagyon folytatódó privatizá
ciójára vonatkozó tervével összhangban 1998 májusában 
a Boeing Company átal 90%-ban birtokolt Boeing Eeská s. 
r. o. cég beleegyezett az Aero Vodochody részvénytőkéje 
35,2%-ának megvásárlásába. A befektetés egésze 1998- 
ban teljesült. Scott White -  aki több mint 27 évet töltött a 
Boeing vezetésében -  megbízást kapott a Boeing Éeská s. 
r. o. elnöki tisztének betöltésére és egy rövid időre az Aero 
vezetésére is. White egy 20 fős, tapasztalt Boeing-mene-

2. ábra: Az A-18 kísérleti gép

dzserekből álló csapatot hozott magával, akik együtt dol
goztak cseh gyári vezetőkkel. Az egyesített Boeing-Aero 
team szándéka az Aero hatékonyságának és hosszú távú 
stabilitásának javítása volt a Boeing és a cseh kormány 
védőernyője alatt. 1999 decemberében Petr Hóra lett az 
Aero cég és egyben az igazgatótanács elnöke.

Az Aero gyár 2150 fős munkáslétszáma birtokában van 
az összes, a katonai és polgári repülőgépek tervezéséhez, 
fejlesztéséhez, kipróbálásához, gyártásához és kiszolgálá
sához szükséges képességnek. Az újraszervezési folya
mat részeként az Aero strukturális átalakuláson is átesett. 
Az újonnan kialakított üzleti egységek (katonai repülőgé
pek, kereskedelmi repülőgépek, repülőgép-szerkezetek) az 
Aero három fő gyártási és fejlesztési programra diverzifikált 
tevékenységét tükrözik.

A katonai repülőgépek programja

Az Aero „zászlóshajója” az L159ALCA fejlett könnyű harci 
repülőgép és bevezető gyakorló repülőgép, de szerepel a 
termékskálában az L39 és az L139 gyakorló/könnyű tá
madó repülőgép is. Mindegyiket nyugati rendszerekkel 
szállítják, bár az L39-eseket néhány vásárlónak még a 
szabványos kelet-európai felszereléssel szállítják. 1999- 
ben az Aero új vásárlóval, a jemeni kormánnyal egy 12 db 
L39 repülőgép szállítására vonatkozó szerződést írt alá. A 
szállításokat 1999 végéig teljesítette. Az Aero E39-f el újítást 
és élettartamközi korszerűsítést is nyújt vásárlóinak.

Az L39 utolsó változata fejmagasságú adatmegjelenítést 
is magában foglaló digitális repülőelektronikával, fegyver
irányító és navigációs rendszerrel rendelkezik.

Az L139 az L39 korszerűsített változata a Honeywell 
TFE 731-4 kétáramú gázturbinás hajtóművével felsze
relve.

Az L59 egy az L39-en alapuló, jobb képességekkel ren
delkező gyakorló repülőgép, amely 1989-ben repült elő
ször. A 65 legyártott repülőgép között egyiptomi és tunézi
ai exportrendelések is szerepelnek. Egyiptom nyugati 
elektronikát igényelt, de meghagyta az eredeti fegyverrend
szereket, míg Tunézia nyugati elektronikát kért nyugatira 
átalakított fegyverrendszerekkel. A repülőelektronikát és a 
távközlési rendszert az Allied Signal szállította, Flight Visi
on fejmagasságú megjelenítő eszközével. Az L59 megerő
sített repülőgép-sárkánnyal és új hidraulikus beavatkozók
kal rendelkező repülésvezérlő rendszerrel mutatkozik be.
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31 repülőgép már az Aero gyártósorán van. Ezek közül 16 
db-ot 2000-ben szállítanak a Cseh Légierő számára.

A kereskedelmi repülőgép programja

A polgári repülőgéppiac felé a 90-es években nyitottak, 
amikor az Aero megkezdte az egymotoros, teljesen fém, 
alsószárnyas, többcélú, turbólégcsavaros Ae 270 Ibis re
pülőgép gyártását 6-9 utas vagy megfelelő mennyiségű te
her számára. Az Ae 270 fejlesztésének befejezéséhez és 
gyártásának megkezdéséhez az Aero 1997 márciusában 
Ibis Aerospace Ltd. néven vegyes vállalatot alapított a taj
vani székhelyű Aerospace Industrial Development Corpo
ration (AIDC) vállalattal. Jelenleg öt prototípus repülőgép 
van gyártásban, az első prototípus 1999. december 10-ére 
készült el, az első repülést 2000 áprilisára tervezték.

A repülőgép-szerkezetek programja

Az Aero különböző részegységeket is gyárt kereskedelmi 
repülőgépipari megrendelők, többek között a Boeing 
Company és a Bombardier De Havilland Inc. számára. 
1996 júniusában az Aero ISO 9001:1994 nemzetközi minő
ségügyi szabvány szerinti gyártási képességeit a jól ismert 
holland KEMA akkreditáló ügynökség igazolta.

Az L159 ALCA együléses, teljesen NATO-kompatíbilis 
repülőgép L159A változatát a Cseh Légierő új, többcélű 
harcászati repülőgépre vonatkozó követelményei alapján 
tervezték. A Cseh Légierő 72 db repülőgépet rendelt 1999. 
évi első szállítással és 2002. évi befejezéssel. Az L159-est 
ebben a változatban és a kétüléses L159B egyszerűsített 
konfigurációban készülő fejlett bevezető gyakorló repülő
gép-változatban exportra is kínálják. Az L159-est az 1990- 
es években tervezték és kezdték gyártani; így alapterveibe 
az utóbbi idők katonai konfliktusaiban szerzett tapasztala
tok is bekerültek. Az L159 repülőelektronikáját a Boeing in
tegrálta. A repülőgép számára a hajtóerőt egy erőteljes,
28,2 kN (2871 kp) tolóerejű Honeywell/ITEC F124- 
GA-100 kétáramú gázturbinás hajtómű szolgáltatja, 
amellyel a repülőgép 2340 kg tömegű fegyverzet szállítá
sára képes, hat szárny alatti és egy repülőgéptörzs alatti 
felfüggesztőn. Az Aero jól ismert repülőgépeinek a fo
gyasztó igényei szerinti átalakításában mutatott rugalmas
ságáról.

Két gyártás előtti L159 repülőgépen hajtottak végre kiter
jedt földi és repülési vizsgálatokat; egy kétüléses repülőgé
pen a hajtómű-teljesítmény tesztet végezték (1997. au
gusztus 2-án megkezdett repülésekkel); és egy teljesen fel
szerelt együléses, a Cseh Légierő számára gyártandó kon
figurációjú változatban készült repülőgépen a repülőelekt
ronikát és a bevetési rendszereket vizsgálták (1998. au
gusztus 18-án megkezdett repülésekkel). Az L 159 prototí
pusa sikeresen teljesítette gépágyúlövészeteit a Cseh Köz
társaságban, majd 1999 áprilisában és májusában a nor- 
végiai Északi-tengeri Kísérleti Lőtéren fegyvervizsgálati 
programját, amely CRV-7 rakéták, Sidewinder és Maverick 
irányított levegő-levegő és levegő-föld rakéták indítását is 
magában foglalta. Az első sorozatban gyártott L159 repülő
gépek 1999. október 20-án repültek először. Az első öt so
rozatban gyártott repülőgép 1999-ben készült el, további

Aero Vodochody a. s. 
Marketing Department

5. ábra: Az L-29 Delfin és L-39ZA Albatros kiképzőgépek
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Az L159 típusú könnyű vadászgép

A Varsói Szerződés felbomlása talán a volt tagállamok re
pülőállományára mérte a legnagyobb csapást, a rendszer 
logisztikai felépítése a megszűnés után szinte azonnal a 
földre kényszerítette a repülőgépek nagy részét. A kialakí
tott karbantartási rendszer a többi fegyverrendszerhez vi
szonyítva itt bomlott fel elsőnek. A repülőjavító üzemek al
katrész, részegység nélkül maradtak. A csapatok gyorsan 
felélték a tartalékokat. Az elöregedő repülőgépekkel a 
NATO-követelményeket nehezen lehet teljesíteni.

A cseh légierő szakemberei -  hosszú vizsgálatok ered
ménye alapján -  idén bejelentették, hogy a vadászrepülő
csapatok korszerűsítésekor alapvetően két repülőgéptípus
sal számolnak. Az egyik, a hangsebesség feletti, korszerű,

7. ábra: Az első 4 db átadott L-159 ALCA a cseh légierőnél

többcélú repülőgép a teljes állomány 25%-át fogja majd ké
pezni, ennek típusáról később fognak dönteni. A másik a 
hangsebesség alatti, korszerű elektronikai berendezések
kel felszerelt többcélú repülőgép, mennyiségileg a repülő
gép-állomány 75%-át jelenti.

Az Aero Vodochody Rt. által gyártott L159 repülőgép 
megfelel a kidolgozott harcászati-műszaki követelmé
nyeknek. Áprilisban ünnepélyes körülmények között adták

V @ D O £ H O D Y
.......... - f ; , ___ £.

8. ábra: Az L-159 ALCA bemutató példány

át az első öt repülőgépet a cseh légierő képviselőinek.
A repülőgép az átalakítások után korszerű, nagy pontos

ságú fegyverek alkalmazására képes. Jelentősen növelték 
a fedélzeti elektronika hatékonyságát. Az átalakítás után a 
repülőgép nagy távolságon deríti fel a célokat, és az új 
fegyverzettel nagy valószínűséggel semmisíti meg azokat. 
Az új repülőgép a korszerűsített MiG-21-eshez viszonyítva 
a következő előnyökkel rendelkezik: az üzemeltetési költ
ségei az ötödébe kerülnek, beszerzési ára is csak a har
mada. A NATO-parancsnokságon a cseh terveket pozití
van fogadták, és támogatják korszerűsítési elképzelései
ket.

A tervek szerint 2005-ig az L39 repülőgépeket fokozato
san kivonják, és új L 159 típusú repülőgépekkel szerelik fel 
az egységeiket. Előzetes tárgyalások alapján a lengyel fél 
is az L159-es\ veszi figyelembe. A tárgyalások eredménye
ként már konkrét megrendelésük is van. Hasonlóan pozitív 
tárgyalásokat folytattak Szlovákiában is.

2000. április 17-21. között magyar honvédelmi szakem
berekkel tárgyaltak az L159-es repülőgép alkalmazásáról.

S. Gy.

Az idei Eurosatory kiállítást június 19-23. között rendezték 
meg a Párizs melletti repülőtéren. A világ 39 országát kép
viselő több mint 800 cég mutatta be termékeit, vagy adott 
információt tevékenységéről. A kiállításon 21 nemzeti pa
vilonban és kiállítási standon nézhette a termékeket a 
40 000 szakmai látogató. A seregszemlére 93 ország hiva
talos delegációja érkezett, térségünkből -  hazánkon kívül 
csak a horvátok és a szerbek maradtak távol -  22 cseh, 19 
lengyel, 18 osztrák, 14 orosz, 13 szlovén, 5 román, 2-2 
szlovák és bolgár, valamint 1 ukrán kiállító vett részt.

A kiállítók között voltak szervezetek, melyek csak infor
máció nyújtásával óhajtották az esetleges kapcsolatok ki
alakítását elősegíteni, például a cseh Gazdasági és Keres
kedelmi Minisztérium, a cseh Hadiipari Szövetség, az ame
rikai hadsereg szövetség, a francia Védelmi Minisztérium, 
a norvég Kereskedelmi Tanács, vagy az osztrák Szövet
ségi Gazdasági Bizottság.
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2. ábra: A Galix álcázó ködfüggönye

Természetesen a legtöbb nagy világcég is jelen volt ezen 
a seregszemlén, bizonyítva a multinacionalitás sikerét, de a 
kiállítók 60%-át mégis kis és közepes cégek alkották.

A mostani kiállításnak két jellemzője volt: az újszerűség 
és a modernizáció. A haditechnikai eszközök, berendezé
sek olyan technológiai újdonságokat tartalmaztak, melyek
kel magasabb hadműveleti hatékonyság érhető el. Az új 
eszközök bemutatása mellett a kiállítás másik fontos jel
lemzője a modernizáció volt, azaz a közép-európai térség
ben található régebbi fegyverzet interoperabilissá tétele a 
NATO rendszeréhez, illetve túlélőképességük növelése. A 
kiállításon bemutatott eszközök téma szerinti kiemelését az
1. táblázat tartalmazza.

A kiállításon a védelmi eszközök voltak többségében, a 
kiállítók erre a kérdésre helyeztek nagyobb hangsúlyt. A to
vábbiakban -  a teljesség igénye nélkül -  néhány védelmi 
rendszert mutatunk be, további cikkekben a harcjármű, a 
fegyverzeti és az elektronikai eszközöket fogjuk ismertetni.

A Lacroix cég a pirotechnika védelmi alkalmazása terü
letén fejt ki nagy aktivitást. A szárazföldi tevékenység vé
delméhez kialakították a Galix önvédelmi rendszert, mely 
igen rövid érzékelési és aktivizálási idővel rendelkezik, más 
szavakkal a hatás bizonyos esetekben már 1-2 sec után 
érzékelhető. A harckocsi vetőcsöveiből (esetenként 16-20 
db) kilőtt anyagok harcképtelenné teszik a támadókat a 
harckocsi körül (1. ábra); rövid idő alatt széles sávú álcázó 
ködfüggönyt képeznek (infravörös tartományban is) (2. 
ábra); 24-42 m sugarú körben robbanásszerű zajt kelt 
(140-160 dB), ami harcképtelenséget idéz elő (3. ábra); 
45-150 m sugarú körben irritáló anyagokat szórnak szét, a 
betakart terület kb. 1600 m2 (4. ábra); infravörös csapdát

3. ábra: A gránátkilövések a harcjárműből

1. táblázat

A kiemelt témák osztályozása

Föld-levegő rakéták +
Föld-föld rakéták 
Páncéltörő rakéták
Gránátok és vetőszerkezetek +
Pirotechnikai rendszerek, komponensek 
Páncélozott járművek +
Megfigyelő és tűzvezető eszközök +
Elektronikus és hidraulikus berendezések +
Parancsnoki és információs rendszerek ++
Elektro-optika +
Optikai és elektro-optikai komponensek +
Szimulációs és kiképzési lőszerek +
Személyi védelem ++
Műszaki eszközök +
Fém-műanyag-textil anyagok +++
Komputerizált elektronika +++

(„+” jelzi a téma gyakoriságát a kiállítóknál.)
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6. ábra: Harcjármű moduláris torony (ATM)
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7. ábra: Az ATM rendszer blokkvázlata

képezve eltérítik az infravörös vezérlésű páncéltörő raké
tákat (5. ábra). A rendszerhez kiképzésre alkalmas imitáló 
anyagot is készítettek.

A kivető csőrendszer hordozható változata gyalogos ka
tona számára is használható, az indítás kábelvezérléssel 
biztonságos távolságról megoldható (Sphinx rendszer) (6. 
ábra).

A változó nemzetközi helyzet egyre több új típusú feladat 
megoldását követeli, ezért a mobilitás, az alkalmazkodó
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képesség és a hatékonyság alapvető a saját erő túlélőké
pessége szempontjából. Ugyanakkor a kommunikáció és 
az információcsere is nélkülözhetetlen a szemben álló fél 
leküzdéséhez. Az ATM típusú korszerűsített toronymodul 
(Daimler-Chrysler Aerospace) biztosítja a fenti célokhoz 
szükséges felderítést, vezetésirányítást és bevethetőséget. 
A megfigyelő műszerplatform 2 m magasságba emelhető 
ki a járműből. A megfigyelést 8 km, a felismerést 4 km, az 
azonosítást 2 km távolságra biztosítja. Fegyverzete több
fajta páncéltörő rakéta lehet, ezenkívül 20-30 mm-es gép
ágyú és 12,7 mm-es géppuska. A rendszerblokksémából 
látható (7. ábra), hogy a felépítés komplex, de mégis egy
szerű.

A légvédelmi rendszerek között az Euromissile lehetősé
get nyújt a multiszenzoros, multirakétás, multihordozó, mo
bil-autonóm, éjjel-nappal (minden időjárási körülmények 
mellett), ECM-IRCM ellenállóképesség, légi szállíthatóság 
megvalósítására.

A fentiek szerint megvalósított Roland rendszernek (8. 
ábra) infravörös megfigyelő, infravörös és TV-célkövető, 
infravörös (1-10 pm) rakétakövető, lézertávmérő szenzor 
rendszere van. A rakéta 10 km hatótávolságú és 1250 m/s 
sebességű, a 10 kazetta újratöltése 6 sec alatt történhet.

Ebből 2 db állandó tűzkész állapotban van. A rendszer in- 
teroperábilis az АИ/ACS repülővel, illetve kapcsolatban le
het a Hawk és Patriot rendszerrel is.

Ugyanez a cég mutatta be a harckocsik és PSZH-k elleni 
MILAN földi és HOT helikopterfedélzeti rendszerét (10. 
ábra).

A MILAN hordozható rendszer 2 km-es közepes távolsá
gon hatásos, földre, illetve járműbe telepítve működtethető 
éjjeli és nappali körülmények között. A rendszer két típusú 
lőszerrel rendelkezik, az egyik hatásos a klasszikus, illetve 
kompozittal való megerősített páncél ellen, míg a másik a 
reaktív védelmet üti át. A célra való rávezetés vezetékkel 
történik, a vezérlés közbeni zavarást egy nagy teljesít
ményű CCD-kamera küszöböli ki. A MILIS hőkamerás 
rendszer 7 km-es detektálást, 2,5 km-ről történő felisme
rést és 2 km-es tüzelési távolságot tesz lehetővé (10. 
ábra).

A HOT (Euromissile) rendszer 4 km-es tüzelési távolsá
got biztosít, lőszere hasonló hatékonysággal rendelkezik, 
mint a MILAN-é (11.-13. ábra).

A kiállítás egyik unikalitása az Eurosam (a következő cé
gek konzorciuma: Matra, Alenia Marconi, Thomson) föld-le
vegő légvédelmi és antirakéta rendszere -  melyet minden 
irányú és koordinált vezetésű légi veszély elhárítására ter
veztek, továbbá kiegészítették rakétaelhárító képességgel 
is (14. ábra).

A vertikálisan indított rakétát 3D Doppler radar (X/l sávú) 
irányítja végig a pályán, egyidejű légi felderítési, célköve
tési (több mint 100 célpálya) és tűzvezetési üzemmódban. 
A radar ECCM képességét nagymértékben növeli a kes
keny főnyaláb- és az alacsony oldalnyaláb-sugárzás; az ol- 
dalnyaláb-elnyomás és a zavarforrás-feltérképezés; a frek
venciaváltás és a hullámforma-adaptáció.

A vezérlő modul kijelzőjén érzékelni lehet a veszély mér
tékét és a megsemmisítési valószínűség szerint alakuló 
helyzetet.

Az Aster 30 típusú rakéta 1400 m/sec sebességgel re
pülve 50 g aerodinamikai túlterhelésnek is ellenáll és 12 g 
megterhelésig manőverezik a közvetlen tolóerővektor-ve- 
zérlésű hajtómű segítségével (15. ábra).

A cél pozíciójáról folyamatos adatcsatornán keresztül 
kap információt az irányító radartól. A robbanófej fókuszált 
repeszhatást fejt ki, melyen keresztülhaladva a cél meg
semmisül. A rendszer célelfogási körzete 100 km, műkö
dése lehet autonóm vagy integrálható egy másik légvé
delmi rendszerbe.

A vertikális indítási rendszerű MICA-rakéta (Matra BAe) 
a legbonyolultabb infravörös és elektromágneses zavaró 
környezetben (IRCM-ECM) is nagy megsemmisítési való
színűséggel képes működni. A rendszer időjárástól függet
len, „tüzelj és felejts el” képességekkel rendelkezik, kb. 10
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11-13. ábra: A HOT rakéta páncélátütése és új robbanófeje

km magasságig egyidejűleg megjelenő légi célok ellen, az 
indító körüli 10 km-es hatósugárban (15. ábra).

A rendszer megosztott felépítésben is képes működni, 
az információkat különböző szenzorok gyűjtik össze, így a 
harcoló erők mobil védelmét vagy szenzitív területoltalma
zását is megvalósíthatja, ugyanakkor a globális légvédelmi 
rendszerbe is integrálható, ezzel is növelve az erők túlélő
képességét. A rakéta becsapódó és rádiófrekvenciás kö
zelségi gyújtóval rendelkezik, irányítása aktív monopulzusú 
doppler vagy passzív infravörös keresővel történik. A ra
kéta aerodinamikai felépítése jó manőverezést tesz le- 16. ábra: A SAAM AD légvédelmi rakéta próbaindítása
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19. ábra: A Pohyphem képalkotó rendszer IR kamerával

hetővé, amit a széles szárnyfelülettel, a farokrészen lévő 
felületi vezérléssel, továbbá a hajtómű tolóvektor-vezérlé
sével értek el. (17. ábra)

A családelv alapján ugyanezt a rakétát alkalmazzák a 
Mirage 2000-5 repülőgépen (6 db), ennél a változatnál kü
lönböző rádiófrekvenciás vagy infravörös kereső kombiná
ciót használnak. A többcélú felhasználás érdekében kielé
gítő megoldást teremtettek a láthatósági határon túli, és az 
ezen belüli célok megsemmisítésére, így a MICA-rakéta le
hetőséget ad a cél elfogására, megsemmisítésére, a légi 
harcra és az önvédelemre (18. ábra).

A rakétairányítás repülés közbeni zavarhatóságát teljes 
mértékben kiküszöböli a Poiyphem rendszer, ahol a vezér
lés üvegszálon keresztül történik. A pontos célzást az inf
ravörös kamerakép biztosítja, előnye még a nehéz detek- 
tálhatóság és a biztos célmegsemmisítés. Fentiek miatt 
megismételt támadási képességgel is rendelkezik (19. 
ábra).

A rendszer partvédelem esetén hajók és helikopterek el
len is hatékony, de szárazföldi műveletek esetén csapatok 
elleni precíz csapás kiváltására is alkalmas. Hatótávolsága 
33 km, a rakéta repülési magassága 5-600 m, sebessége 
120-200 m/sec.

A C3I rendszerek újabb és újabb verziói mind nagyobb 
hatékonyságot kínálnak a digitális harcmezőn. Manapság 
a real-time helyzetismeret és a döntéshozók számára lét- 
fontosságú a katonai műveletek során. A feladat sikere és 
a túlélés egyetlen célban ölt testet, függ az időben továb
bított információtól, annak lényegétől és a szakérte
lemtől, amely szervezi és továbbítja a döntéseket az 
összes vezetési posztra.

A fentieket a Tactis (SAGEM SA) rendszer a legmoder
nebb digitális kommunikációval és jelfeldolgozó technoló
giával biztosítja. (20. ábra) A rendszerfunkciói: a feladat
előkészítés; harcászati navigáció a manőverek alatt; 
kommunikáció és információmegosztás; a hierarchikus ve
zetési struktúrában jelentés, üzenetkezelés; megfigyelés 
és célazonosítás; harcászati felderítés; tűzerőkoordinálás.

A C3I rendszerek egyik lényegét adó kommunikációs 
rendszer a RITA 2000 (Thomson). Ez az új rendszergene
ráció lehetőséget ad az interfészek olyan széles körű alkal
mazására, mint Eurocom (hang, adat); ISDN (hang, adat, 
fax, kép); széles sávú aszinkron átviteli mód, ATM; (durva 
radarkép-átvitel >2 Mbps).

Lényege, hogy nemcsak kezeli a felhasználói igényeket 
ezeken az interfészeken keresztül, hanem nagyfokú 
együttműködést tesz lehetővé a kommunikációban érintett 
terminálok között a csatornaforgalomnak megfelelően, bár-
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21. ábra: Az NMC 2000 hálózat vezérlő rendszer
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hol, ahol az fontos és lehetséges (21. ábra).
A rendszer legfontosabb hadműveleti képességei: ma

gas fokú mobilitás; moduláris felépítés és flexibilitás; min
den típusú átviteli rendszer csatlakoztatása lehetséges; 
alapvetően önszervező; könnyű alkalmazás; berendezések 
beépített tesztje és on-line tesztelhetőség; nagyfokú túlélő
képesség.

Ez utóbbit biztosítja, hogy a rendszer könnyen felismeri 
vonalak és csomópontok üzemzavarát, ilyenkor ezen he
lyeket megkerüli. A berendezések kitűnő ECCM képessé
gekkel rendelkeznek, mellyel az ellenség EW aktivitását el
lensúlyozni lehet, továbbá a berendezések és csatornák 
megfelelően titkosítottak.

A rendszer további standard szolgáltatásai közé tartozik 
még a X. 25 csomagkapcsolás; internet/intranet; e-mail; jó 
minőségű videokonferencia; tájjavítás lehetősége; 
TCP/HP.

A rendszer nyitott architektúrájú, amely lehetővé teszi a 
további szolgáltatások integrációját.

Ráth Tamás 
mérnök ezredes

(A következő számban további területek bemutatásával 
folytatjuk.)

B. S z a b ó

,lfeledett háborúk
M agyar-b izánci

Zrínyi Kiadó,
1999. 118 old. 2160 Ft.

B. Szabó János-Som ogyi Győző; Elfeledett háborúk
Államalapításunk ezred évi ünnepségsorozatához járult hozzá a Zrínyi Kiadó 

új kötetével, amely az alcíme alapján az alig ismert magyar-bizánci harcokat 
mutatja be a X—XIII. században. A magyar olvasók kevésbé ismerik Bizáncot és 
hadseregét, pedig közel négy évszázad során nagyon fontos szerepet játszot
tak a magyar történetében.

Salföld ismert festőművészéről talán csak barátai tudják, hogy korábban el
mélyülve a történelem tudományában, kutatásai segítségével jelentős anyagot 
gyűjtött össze a népvándorlás kora és a Bizánci Birodalom hadtörténetéről. A 
két alkotó elmélyült munkáját a források hiánya számos helyen gátolta, különö
sen a magyar eredetű források szűkössége. Az adott korszak régészeti feltárá
sai mellett a rekonstrukciókhoz olyan másodlagos információkat kényszerültek 
felhasználni, melyek nem felelnek meg a szigorú régészeti rekonstrukcióknál al
kalmazott követelményeknek. Ezért néhány helyen az eseményeket csak elna
gyolva, és egyoldalúan tudták felvázolni.

A 49 részletes kidolgozású, igényesen kivitelezett rajz értelmezését segíti a 
rövid, nem tudományos igényességű, de azért könnyen érthető és jól követhető 
szöveg. A kötetben számos jó minőségű térkép segíti a csaták értelmezését, 
sajnos a belső borító két térképéről ez nem mondható el.

Az Árpád-kor hadtörténetét tanulmányozóknak segítséget nyújt az alkotás, a 
további tudományos munkát jól támogatja a válogatott bibliográfia. A nagyon jó 
minőségú képek miatt a kötet ára kissé magas lett, de a kort tanulmányozók 
sok hasznos információhoz juthatnak hozzá.

VÍZTORONY KÖNYVKERESKEDÉS
Óriási választékban kínálunk

számítástechnikai szakkönyveket, folyóiratokat és CD-ROM-okat,
• autószerelési, elektronikai, repülési és egyéb műszaki kiadványokat, ■ szakkönyveket és szótárakat, valamint 

REPÜLÉSI, MAKETTEZÉSI, HADTÖRTÉNETI ÉS HADITECHNIKAI KIADVÁNYOKAT. 
Kedvezmények a viszonteladók, könyvtárak és iskolák részére!

1042 Budapest, Geduly u. 2. Tel.: 369-1450 Fax: 36(1)369-0800
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Hazai tükör

Haditechnikai Park és Múzeum, Kecel

A haditechnikai eszközök szerelmesei nagy örömére 2000. 
május 18-án Magyarország egyik legfiatalabb városában, 
Kecelen, a helyi Pintér Művek és a Hadtörténeti Múzeum 
együttműködése eredményeként megnyitották hazánk, de 
talán térségünk legnagyobb, a haditechnikai eszközöket 
bemutató állandó kiállítását. Hazánkban korábban a Budai 
Várban láthatták a Magyar Honvédség által alkalmazott 
fegyvereket, ez a bemutató a Hadtörténeti Múzeum udva
rán volt, de 1986-ban az ásatások után ezt be kellett zárni. 
A haditechnikai eszközöket átmeneti helyen tárolták és 
csak 1997. január 27-én írták alá a Haditechnikai Parkra 
vonatkozó szerződést, ahogy erről ’97/1. számunkban be
számoltunk.

1. ábra: Az Sz-200 légvédelmi rakéta

$1 jr.- HÉ Щ г / J « m * '*4II .}y- jr------- j

4. ábra: Az SzT-68 U típusú felderítő lokátor
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6. ábra: A 152 mm-es 2Sz 3 Akácija típusú önjáró löveg

7. ábra: A Szu-22M-3 típusú vadászbombázó

8. ábra: A Mi-24 D harci helikopter

10. ábra: Rávezető állomás antennatornya

A Kecelen áthaladó 54-es számú közlekedési út felől a 
megnyitó ünnepségre érkező vendégeket már messziről 
hívogatta a két, oszlopként felállított Vega légvédelmi ra
kéta, amelyek a park bejáratát őrzik. A mellettük álló XVII. 
századi kínai erődágyúk és a budai ásatások során előke
rült nagyméretű ágyúgolyók a távoli múltat tükrözik. A be
járattól balra helyezték el a repülőeszközök nagy részét, 
jobbra tüzérségi eszközök, harcjárművek és harckocsik ta
lálhatók több sorban. A bejárattal szemben a nagyméretű 
szállító repülőgép mögött az elektronikai eszközök, lokáto
rok, rádiók, rávezető állomások találhatók.

A keceli Haditechnikai Parkban kiállított több mint ezer 
eszköz felöleli a Magyar Honvédség által az elmúlt évszá-
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zad során alkalmazott fegyverek szinte minden példányát. 
Az elkövetkező számainkban részletesen visszatérünk a 
gazdag eszközparkra, akkor fogjuk típusra bontva, részle
tesen bemutatni az egyes eszközöket. A kiállításon a hazai 
haditechnikai kutatók és fejlesztők munkáját, védelmi ipa
runk lehetőségeit szemléltető, számos fegyver található. 
Közülük önkényesen csak az úgynevezett Gamma-Juhász 
lőelemképzőt emelem ki. Ezt, a légvédelmi lövegek irány
zását segítő és a megsemmisítési valószínűséget növelő, 
magyar fejlesztésű és gyártású berendezést a harmincas 
évek végén és a háború alatt több ország hadserege alkal
mazta. Erről a nevezetes lőelemképzőről már több publiká
cióval adtunk hírt a Haditechnika tisztelt olvasóinak.

A Pintér Művek nemcsak a kiállító térség berendezését 
vállalta magára, de külön erre a célra felállított szerelőcsar
nokban honvédségi szakemberek segítségével törekednek 
arra, hogy a fegyvereket a legapróbb részletekig helyreál
lítsák. Ezzel szeretnék elérni, hogy a látogató pontos képet 
kapjon a haditechnikai eszközök működéséről is. Az esz
közök többségébe kívülről be lehet tekinteni.

A Haditechnikai Park területén a Hadtörténeti Múzeum 
munkatársai több kiállítást készítettek a látogatók számára. 
A főépületben található Kézifegyver-történeti kiállítás be-

13. ábra: A 9P24 Krug légvédelmi rakéta

mutatja a középkori kardoktól a legmodernebb Gepárd 
mesterlövész-fegyverig a hazai hadtörténelem legendás 
eszközeit. A kiállítás nagy teret szentel a sport- és vadász- 
fegyvereknek is. Az ebédlőben a magyar tüzérség történe
tét bemutató Tüzérségtörténeti kiállítás látható, amely Vár
palotáról költözött az Alföldre. A parkot a laktanyákból 
összegyűjtött szoborgyűjtemény övezi. A kiállítók több száz 
darabból álló makettkiállításon is megtekinthetik az egyes 
fegyvernemek fejlődését.

A Budapesttől két óra alatt elérhető város híres, finom 
borairól és erős paprikájáról már idáig is ismert volt. Mivel 
maga a Haditechnikai Park és Múzeum látogatása egész
napos program, célszerű a környék megismerésével ezt a 
látogatást több napra tervezni. A szállás és étkezés 
könnyen megoldható.

Sz. M.
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Néhány gondolat
a NATO-dokumentumok nyilvántartásáról és feldolgozásáról

Hazánk csatlakozása a NATO-hoz az 
elmúlt évek legnagyobb történelmi ese
ménye volt, amely hosszú időre előre 
meghatározta hazánk politikai orientá
cióját és gazdasági-társadalmi fejlődé
sét. A NATO-csatlakozás a Magyar 
Honvédségre is igen jelentős hatással 
volt, és még nagyobb változások vár
hatók a többi NATO-tagország hadse
regeihez való felzárkózási folyamat 
során, amely hosszasan tartó folyamat
nak ígérkezik. A NATO ezért is fontos 
témája a katonai sajtónak, ezzel ma
gyarázható, hogy egyre több cikk jele
nik meg ebben a témakörben, különö
sen a NATO-szabványosításról, mivel 
a felzárkózási folyamat fontos része a 
NATO-szabványok megismerése, ho
nosítása, bevezetése. Mint ez már 
közismert, a NATO-szabványok a 
NATO-országok hadseregeinek, fegy
verzeti eszközeinek, kiképzésüknek és 
működési tevékenységüknek egysé
gesítését tűzték ki célul, négy szintet 
érintve, amely mintegy evolúciós folya
matnak is felfogható. Ezek a szintek: a 
kompatibilitás, az interoperabilitás, a 
csereszabatosság és az egységes
ség, mint a legmagasabb elérendő cél.

A hazai szóhasználat szerint a szab
ványok alatt a műszaki szabványokat 
értik, azonban a NATO fogalmai szerint 
ez jóval szélesebb körű. A hazai jog
rend -  a nemzeti szabványosításról 
szóló 1995. évi XXVIII. törvény -  sze
rint a „szabványosítás olyan tevékeny
ség, amely általános és ismételten al
kalmazható megoldásokat ad fennálló 
vagy várható problémákra azzal a cél
lal, hogy a rendező hatás az adott felté
telek között a legkedvezőbb legyen”. A 
NATO szerinti értelmezés -  az AAP-6 
jelű NATO-dokumentum szerint -  a 
„szabványosítás a NATO-n belül a 
működési, igazgatási és anyagi terüle
teken, a kompatibilitás, az interoperabi
litás, a csereszabatosság és az egysé
gesítés leghatékonyabb szintjeinek elé
rése és fenntartása érdekében végre
hajtásra kerülő koncepciók, doktrínák, 
eljárások és tervezések fejlesztési fo
lyamata”. Ennek érdekében a NATO 
úgynevezett Standardization Agree- 
ment-et (NATO szabványügyi egyez
ményt) készít, mely a fent említett 
NATO-dokumentum szerint „annak 
nyilvántartása, hogy egy vagy az 
összes tagország egyetértett hasonló 
vagy azonos katonai berendezések, lő
szerek, felszerelések és készletek al

kalmazási, logisztikai és adminisztratív 
eljárásainak bevezetésében”.

A hazai katonai vezetés elég korán 
felismerte a NATO STANAG-ek alkal
mazásának szükségességét, és kiadta 
a NATO egységesítési dokumentumok 
kezeléséről és feldolgozásáról szóló 
55/1996. (HK 22.) HM-utasítást, ame
lyet azóta az 1/2000. (HK 2.) MH-utasí- 
tás váltott fel. Ez az utasítás előírja, 
hogy a HM Haditechnikai Intézet Kato
nai Szabvány Osztályának (HM HTI 
KSZO) kell megküldeni a NATO-doku- 
mentumoknak a fogadó szervhez, szol
gálati személyhez érkezett egy példá
nyát és az erről készült magyar nyelvű 
lektorált fordítás egy példányát, vala
mint azt, hogy a nyilvántartott doku
mentumok és iratok másolatait -  az 
Operatív Koordinációs Bizottság dön
tése alapján -  az illetékes témafelelős 
szerveknek a HM HTI küldi meg.

A HM HTI Katonai Szabvány Osztá
lyára (KSZO) háruló nemzeti szabvá
nyosítási tevékenység és különböző bi
zottságok titkári feladatainak ellátása

mellett jelentős leterheltséget jelent a 
NATO-dokumentumok kezelése. Az 
alábbi grafikonból jól látszik, hogy a 
NATO-ba való belépés a KSZO mun
káját jelentősen megnövelte. Ezt a je
lentős többlettevékenységet képtelenek 
lettünk volna végrehajtani korszerű 
számítástechnikai eszközök alkalma
zása nélkül, amelyek segítségével nap
rakészen áttekinthetővé váltak a HM 
HTI-ben lévő NATO-dokumentumok 
legfontosabb adatai. A dokumentumok 
nyilvántartására jelenleg az MS Access 
adatbáziskezelő programot használjuk 
és nagy ütemben folyik az áttérés a 
Corvina rendszerre. Az Operatív Koor
dinációs Bizottság (OKB) számára, a 
soros ülésekre, MS Access adatbázi
sunkból konvertáljuk a Word szöveg- 
szerkesztővel olvasható NATO Egysé
gesítési Dokumentumok Jegyzékét a 
HM HTI-nél meglévő NATO-dokumen- 
tumokról, valamint azok feldolgozásá
nak helyzetéről. Igényként merült fel a 
már meglévő és fájlként (lemezen) 
átadott fordítások közrebocsátása is az
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OKB tagjai között, de mivel az ábrák, 
rajzok, grafikonok elkészítése, digitali
zálása rengeteg munkát és szakmai 
hozzáértést igényel, a fordítások azo
kat tartalmazzák, így ezen anyagok 
önálló használata nem célszerű.

Mivel jelentős a digitalizált anyagok 
száma, így azok kezelésére egy önálló 
programot fejlesztettünk ki, amely a ki
dolgozó szervek szerinti bontásban 
tartalmazza a NATO-dokumentumo- 
kat, de lehetőség van az anyag jelzete, 
a címben szereplő bármely szó, vala
mint kulcsszó szerinti keresésre is.

Az anyaghoz tartozó fordítás külső 
ZIP kezelő program segítségével be
tölthető a Word szövegszerkesztőbe, 
ami az anyagok CD-ROM-on történő 
átadását hivatott elősegíteni. A prog
ram adatai, a keresések adatai fájlba 
menthetőek, kinyomtathatóak. Az ada
tokat külső adatbázis tartalmazza, 
amely könnyen karbantartható, napra
készsége az alapadatbázisból egy
szerű lekérdezés exportálásával bizto
sítható.

A NATO-dokumentumok kezelésé
nek megkönnyítésére és a honosítási 
folyamat gyorsítására „A NATO-csatla- 
kozáshoz kapcsolódó szabvány és 
STANAG-nyilvántartó és feldolgozó 
számítógépes rendszer” megnevezés
sel kétéves fejlesztési program indult a 
HTI-ben, számítógépes szakemberek 
és külső cégek bevonásával, amelynek 
végső célja a Katonai Szabványügyi 
Koordinációs Bizottság tagjainak on
line információval való ellátása.

A program már ez év elején meg
kezdte kísérleti adatszolgáltató tevé
kenységét. A belső számítógépes háló
zat segíti a NATO-dokumentumok nyil
vántartását és feldolgozását, a külső 
hálózat pedig egy WEB-szerveren ke
resztül látja el naprakész információk
kal a Katonai Egységesítési Bizottság, 
a Katonai Szabványügyi Koordinációs 
Bizottság és az Operatív Koordinációs 
Bizottság tagjait a NATO-dokumentu- 
mokkal kapcsolatban.

A rendszer fejlesztése várhatóan ez 
év végére ér el abba a fázisba, hogy az 
on-line adatszolgáltatás beindulhas
son.

Czeglédi János 
mérnök 

alezredes

A Hadtörténeti Intézet és M úzeum fo lyóirata

Hadtörténelmi Közlemények
M egje lenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1180Ft
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A magyar katonai ejtőernyőzés első jelvényei

„Múltad a jelened, jelened a jövőd”
(Mikes Kelemen síremlékének felirata)

„Jelvény”, valamihez, pl. valamely 
szervezethez való tartozásnak a jelképeként használt

ábrázolás,...”
(Magyar értelmező kéziszótár)

A múltat kutatni, történelmünket „faggatni” sokféle mód
szerrel lehet. Valamennyi tudományos igényű kutatási 
módszer közös vonása ugyanakkor, hogy a lehető legtelje
sebb mértékben a hiteles és objektív tényekre, emlékekre 
igyekszik támaszkodni. A falerisztika, ez a századunk kö
zepe táján született történeti segédtudomány, a múlt és je
len speciális tárgyiasult emlékeit, a kitüntetéseket és jelvé
nyeket vizsgálja, ezekből következtet vissza a régebbi ko
rokra és alkalmasint tár fel olyan összefüggéseket, melyek 
hasznosan egészíthetik ki történelmi ismereteinket. Valami 
hasonlóra teszek kísérletet jelen dolgozatomban én is. 
Munkámmal igyekszem segítséget nyújtani a magyar kato
nai ejtőernyőzés történetének teljesebb feldolgozásához. 
Megítélésem szerint nemcsak érdekes, hanem több vonat
kozásban hézagpótlónak is tekinthető néhány nagyon ritka, 
eddig fényképes publikációban még meg nem jelent, né
mely esetben szinte egyedi példányként létező ejtőernyős 
jelvényritkaság közzététele.

Az ejtőernyőzés kezdete

Több ismert korai próbálkozás ellenére az ejtőernyőzés vi
tathatatlanul a XX. század első harmadának terméke. Az, 
hogy Európában született meg és születésének pillanatá
tól kezdve szinte kizárólag a katonai alkalmazhatóság le
hetősége játszotta létében és fejlődésében a legnagyobb 
szerepet, szintén a XX. századi európai valóságnak kö
szönhető. Hosszú és több évtizedes szünetekkel meg
megszakított út vezetett Leonardo da Vinci XVI. század 
elején keletkezett „ereszkedőernyőt” ábrázoló rajzától a 
már biztonságosnak tekinthető ejtőernyők megszületéséig. 
A kezdeti mutatványos eszközből e század elejére a légha
jós, majd a repülőgép-pilóták életmentő eszköze lett, me
lyet végszükség esetén használtak saját belátásuk és ta
pasztalatuk szerint,1 míg végül a XX. század közepén az 
ejtőernyőzés önálló létre tett szert.

Olaszország volt az első, ahol kísérletként megalakult 
egy néhány főből álló ejtőernyőscsoport, melynek tagjai 
már spciális kiképzésen vettek részt és rendszeres ugráso
kat hajtottak végre.2 Az olaszok példáját az Egyesült Álla
mok és a Szovjetunió követte elsőként, mígnem a II. világ
háború kitörésének időpontjára már hat nemzet (Olaszor
szág, Franciaország, Lengyelország, Spanyolország, Né
metország és a Szovjetunió) rendelkezett ejtőernyős, ki
képzett alegységekkel.3

Ejtőernyős alegységek első, harci körülmények közötti, 
kötelékben történő alkalmazására 1939 februárjában, a 
finnországi Summa térségében került sor4, ami már 
egyértelműen jelezte, hogy a katonai gondolkodás megfe
lelő helyet és szerepet talált az ejtőernyős fegyvernemnek.

A magyar katonai ejtőernyőzés megszületése

A nemzetközi tapasztalatok a magyar hadvezetésre is ha
tással voltak. Valószínűleg az az 1936. szeptember 24-én, 
a Magyar Királyi Légügyi Hivatal (LÜH)5 elnöke által a ve
zérkari főnöknek és a honvédelmi miniszternek küldött fel- 
terjesztés volt az első magas szintű hivatalos irat, mely a 
következő, önmagukért beszélő, fontos sorokat tartal
mazza: „Jelentem, hogy az 1936/37. évben az ejtőernyős 
ugrás kiképzés bevezetését ten/ezem, úgy a LÜH sze
mélyzete, mint a Honvédség különleges alakulatai (gráná
tosok) számára”.6

Ezzel a dokumentummal kapcsolódott először össze a 
magyar hadvezetés elitalakulatokra (gránátosok) 
felállítására vonatkozó igénye az ejtőernyőzés gondolatá
val. Kézenfekvőnek tűnt, hogy az elképzelt „egy válogatott 
tisztekből és legénységből álló, magas erkölcsi tulajdonsá
gokkal rendelkező, testileg edzett, szervezésénél és kikép
zésénél fogva a legnehezebb harcfeladatok megoldására 
alkalmas csapat” felállítása, „amelyik a gyalogság színe-ja- 
vából tevődik össze, és amelyik fanatikus hittel tör meg 
minden ellenséges ellenállást”, éppen az ejtőernyős 
alegységek létrehozásával valósuljon meg.

Mindezek eredményeként 1938. szeptember 11-én, 
Szombathelyen alakult meg egy kísérleti keret, Bertalan Ár
pád százados vezetése alatt.8

A magyar katonai ejtőernyőzés első jelvényei

A különleges feladat, különleges emberek, a mind a felké
szülés, mind pedig a feladat végrehajtása során meglévő 
veszély, az egymásrautaltság, a szigorú fegyelem és ki
képzés, mind-mind a másságot és az együvé tartozás ér
zését erősítette a kiválasztottakban. Szinte természetes 
emberi tulajdonság, hogy ilyen esetekben az érintettek ezt 
a többiektől való eltérést, vagyis másságot, külsőleg is lát
hatóvá akarják tenni. Ennek egyik kézzelfogható eszköze 
az egyenruha lehetett volna, de mivel az ejtőernyős alaku
latokat a gyalogságon belül hozták létre, öltözetük és fegy
vernemi jelzésük is megegyezett a gyalogságéval. A kato
nai felső vezetés határozottan megtiltott minden olyan kí
sérletet, mely az akkorra már legálisan létező légierő 
egyenruhájához vagy jelképeihez való közelítést célozta 
meg. Ez még akkor is így maradt, amikor 1941 februárjá
ban az akkor még egyetlen ejtőernyős alegység alárendelt
ségét megváltoztatták: „Az ejtőernyős csapat a légierő 
szervezetébe és állományába kerül át, azonban gyalogsági 
fegyvernemének jellegét és egyenruháját megtartja.’'’

A mindenki mástól való megkülönböztetés és az együvé 
tartozás kifejezésének egyetlen lehetséges módja tehát a 
jelvény maradt. Már 1939-ben, az ejtőernyős alegység fel
állításával egy időben jelentkezett ez az igény, és meg
kezdődött az ejtőernyősjelvények tervezése. Több terve
zetről maradtak fenn feljegyzések vagy vázlatok, némely 
esetben pedig nagy ritkaságnak számító mintadarabok is. 
Az ismertté vált tervezetek mindegyike vagy a három (csa
pat, ügyességi és mesterugró), vagy pedig a két (csapat és 
ügyességi) jelvényből álló együttest javasolta.
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ÜSS PAMPANITO (SS 383)
—  ACCESS HATCH

AFTER
TORPEDO ROOM

MARKER BUOY RELEASE 

BERTHS 

STOWAGE FOR 4 TORPEDOES 

—  AFTER ESCAPE TRUNK

.— AFTER TORPEDO TUBES

FRAMING 

BOW PLANE

UNDERWATER SOUND TRAINING ■ 
MOTOR GENERATOR

UNDERWATER SOUND EQUIPMENT

MODEL "JP" SOUND EQUIPMENT

Az SS-383 PAMPANITO tengeralattjáró metszeti rajza, jelmagyarázat a 69. oldalon
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A Toldi I. és változatainak modelljei

1. ábra: A Todi I. könnyű harckocsi

2. ábra: A 38M. Toldi I. könnyű harckocsi

3. ábra: A iöveggei felszerelt H 434 rendszámú kisérleti Toldi II

4. ábra: Az egészségügyi Toldi jármű

5. ábra: A 38M. Toldi HA (Toldi B-40) változat

6. ábra: A kötényezett H 423, mint a ToldillA prototípusa

7. ábra: A 7,5 cm-es páncéltörő ágyúval felszerelt Toldi 

vadászpáncélos prototípusa

A járművek Bíró Ádám modelljei
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Az egyik meg nem valósult ejtőernyős csapat-, valamint 
ügyességi jelvény fő motívuma egy kardot tartó, ejtőernyős 
sas lett volna. A csapatjelvény ezüst- és aranyszállal hím
zett, míg az ügyességi jelvény fémből, tűzzománccal ké
szült volna.

Egy másik, de ugyancsak meg nem valósult elképzelés 
szerint az ejtőernyősjelvény-készlet három darabból állt 
volna. Az állománykategóriáknak megfelelően arany-, 
ezüst- vagy bronzszínű, a zubbony gallérján, a rendfokozat 
mögött viselendő csapatjelvény lett volna az egyik. E felté
telezett rendszer másik két elemének, az ejtőernyős 
ügyességi (3. ábra) és ejtőernyős mesterjelvénynek (4. 
ábra) a mintadarabjai el is készültek, melyek bár rendsze
resítésre nem kerültek, néhány példányban fennmaradtak 
az utókor számára. Az ügyességi jelvényt öt ugrás után 
adományozták volna, míg az e szám feletti ugrásokat a jel
vénypajzs alatt elhelyezett arany téglalapba beszúrható 
fém számokkal jelezték volna. A mesterjelvényt 25 ugrás
sal lehetett volna kiérdemelni, és minden további sikeres 
ugrást szintén a jelvénypajzs alatt található téglapban je
leztek volna.10

Egy harmadik elképzelés szerint a szintén arany- és 
ezüstszállal készült, hímzett jelvény búzavirágkék vagy fű
zöld posztó alapon ejtőernyőt, sast, koponyát és kardot áb
rázolt volna. Keresztes-Fischer altábornagy, főhadsegéd
1939. november 16-án a kormányzóra hivatkozva azt kö
zölte, hogy a beérkezett tervezetek közül ez utóbbit, a ha- 
lálfejes-kardos jelvényt tervezik megvalósítani." A tervezet
nek megfelelő mintát az eredetileg elképzelt kb. 10x5 cen
timéteres nagyság helyett egy kicsit kisebb, 8x3,6 centimé
teres méretben és fűzőid alapon készítette el Budapesten 
Payer Károlyné aranyhímző.12

A másság kifejezése és a megkülönböztetés mellett a 
jelvény volt a fegyvernemi önérzet fenntartásának és foko
zásának egyik fontos eszköze is. A jelvények rendszeresí
tésére 1940. február 14-én került sor. A 1.042/eln. 2/r. -
1940. számú körrendelettel a honvédelmi tárca rendszere
sítette a magyar történelem első ejtőernyős csapat- és 
ügyességi jelvényét. A csapatjelvényt a zubbonyon a jobb 
mellen, közvetlenül a zseb felett kellett viselni. Ugyanez a 
jelvény a köpeny balkar külső oldalának közepén, az ujj vé
gétől számított 5 cm távolságban volt viselhető.

Az ügyességi jelvény valamennyi állománykategória szá
mára egyforma volt, és azt a csapattiszti jelvényhez hason
lóan, a zubbony jobb felső zsebráncának közepén kellett 
viselni. Ugyanakkor azok a tisztek, akik az ejtőernyős 
ügyességi jelvényt kiérdemelték, azt csak a csapattiszti jel
vény helyett viselhették.

A csapatjelvényt négy ugrás után adományozták, és 
évente négy-négy ugrást kellett teljesíteni a jelvény meg
tartásához. Az ügyességi jelvény kiérdemléséhez 25 ejtő
ernyős ugrást kellett teljesíteni, megtartásához pedig évi tíz 
ugrás volt szükséges. Ot év folyamatos kiérdemlés után vi
selője véglegesen elnyerhette azt.

Azt, hogy az ejtőernyősjelvények, a fő motívumokat je
lentő halálfej és keresztbe tett kardok, nem csak az ejtő
ernyősök tetszését nyerte el, jól bizonyítja az a tény, hogy
1942. november 13-án egy újabb, az ejtőernyős jelvények 
adományozását és viselését szigorító körrendelet látott 
napvilágot.13 A körrendelet megerősíti, hogy az ejtőernyős 
csapatjelvényt csakis „az ejtőernyős csapat mindenkori ál
lományát képező, tehát ejtőernyős beosztású, tényleges és 
nemtényleges állományú tiszteket, tiszthelyetteseket és le
génységet illeti meg". Az ejtőernyős csapatjelvény adomá
nyozásának joga a mindenkori legmagasabb ejtőernyős 
csapatparancsnokot illette meg. A négy ugrás utáni ado
mányozás napiparancsban történt. Az adományozás té
nyét „állománykezelni” kellett, a jelvénnyel pedig egy kör
bélyegzővel ellátott igazolvány is járt. Az ejtőernyős csa

patjelvény viselésének joga az ejtőernyős állományból tör
tént kikerüléssel megszűnt, azt napiparancsban visszavet
ték, az ahhoz tartozó igazolványt megsemmisítették.

Az ejtőernyős ügyességi jelvény adományozásának joga 
szintén „a mindenkori legidősebb ejtőernyős csapatpa
rancsnokot” illette meg. Ugyanakkor a körrendelet az ejtő
ernyős ügyességi jelvény teljesítményjelvény voltára hivat
kozva, annak viselési jogát más állományba való kerülés 
esetére is meghagyta. A viselés jogosságát az ejtőernyős 
csapatparancsnok által aláírt és körbélyegzővel ellátott iga
zolvány és az anyakönyvi lapra történt bejegyzés bizonyí
totta.

Az ejtőernyősszázadnál, majd -zászlóaljnál az első két 
évben nem voltak újoncok, az utánpótlást a különböző ala
kulatokból önként jelentkező kiképzett és felesküdött kato
nák alkották.14 A Honvédelmi Minisztérium csak 1941-ben 
fektette le az ejtőernyős-utánpótlás alapelveit. Ennek meg
felelően indult meg még abban az évben az ejtőernyős-elő
képzés a leventemozgalomban. A fővárosi kerületekben, 
valamint a jelentősebb településeken 1941 őszén megala
kultak az ejtőernyős leventeszakaszok. Ekkor jelentek meg 
a levente ejtőernyősjelvények is, melyek említése nélkül 
nem lenne teljes a magyar ejtőernyősjelvények keletkezé
sének története. Ezek fő motívuma, a kiterjesztett szárnyak 
és az ejtőernyő, megegyezik az ejtőernyős csapatjelvé
nyen láthatókkal. Egyetlen érdekes különbség, hogy talán 
hazánk az egyetlen olyan ország, melyben létezett leány
levente ejtőernyősjelvény is.

Az első magyar ejtőernyős csapatjelvény történetéhez 
tartozik még, hogy amikor 1944 októberének első napjai
ban közel ezer újonc és számos önkéntes, még nem sor
köteles vonult be a pápai ejtőernyős alakulathoz, a bevo
nulást megelőző levente ejtőernyős-kiképzésre tekintettel, 
már az első sikeres ugrás után megkapták azt.15

A magyar ejtőernyősjelvények története 1945-ben meg
szakadt, s csak 1947-től folytatódik tovább, mikor is már az 
akkori kornak megfelelő szimbólumokkal díszített jelvények 
szolgáltak az ejtőernyős csapatszolgálatot vállalt tisztek, 
tiszthelyettesek és sorállomány minden más katonától való 
megkülönböztetésére.

A jelvények leírása

1. Ejtőernyős tiszti csapatjelvény (tervezeti példány I.)

Fűzőid posztóra aranyfonálból hímzett ejtőernyő és szár
nyak, melyek közepén ezüstfonállal hímzett halálfej, az 
alatt pedig két keresztbe tett, ugyancsak ezüstszínű tőr lát
ható. A jelvény mérete 100x50 cm, az ejtőernyő 35 mm 
széles (1. ábra).

2. Ejtőernyős tiszthelyettesi csapatjelvény (tervezeti 
példány I.)

Fűzöld posztóra ezüstfonálból hímzett ejtőernyő és szár
nyak, melyek közepén ezüstfonállal hímzett halálfej, az 
alatt pedig két keresztbe tett, aranyszínű tőr látható. A jel
vény mérete 100x50 mm, az ejtőernyő 35 mm széles (2 
ábra).

3. Ejtőernyős ügyességi je lvény (tervezeti példány II.)

Fekete bársonyra aranyfonállal hímzett pajzs, melyben 
ugyancsak aranyfonállal hímzett ejtőernyő, mindkét oldal
ról tölgyfakoszorúval övezett, ezüstfonállal hímzett halálfej, 
azon kettős kereszt, alatta szintén ezüstfonállal hímzett,
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keresztbe tett tőrök láthatók. A halálfej és a tőrök hátterét 
zöld fonállal hímzett, a hármas halmot jelképező motívum 
adja. A pajzs 42x60 mm, mely alatt egy aranyfonállal hím
zett 14x5 mm-es téglalap helyezkedik el. Ez utóbbi az ejt
őernyős ugrások számát jelző fémszámok feltűzésének 
helye lett volna (3. ábra).

4. Ejtőernyős mesterugró jelvény  
(tervezeti példány II.)

Az előző jelvénnyel mindenben megegyező pajzs, me
lyen egy aranyfonállal hímzett 29x22 mm-es, flitterrel díszí
tett Szent Korona látható (4. ábra).

5. Ejtőernyős tiszti csapatjelvény (1940-1945)

Fűzöld posztóra aranyfonálból hímzett ejtőernyő és szár
nyak, melyek közepén ezüstfonállal hímzett halálfej, az 
alatt pedig két keresztbe tett, ugyancsak ezüstszínű tőr lát
ható. A jelvény mérete 80x36 mm, az ejtőernyő 25 mm 
széles (5. ábra).

6. Ejtőernyős tiszthelyettesi csapatjelvény (1940-1945)

Fűzőid posztóra ezüstfonálból hímzett ejtőernyő és szár
nyak, melyek közepén ezüstfonállal hímzett halálfej, az 
alatt pedig két keresztbe tett, aranyszínű tőr látható. A jel
vény mérete 80x36 mm, az ejtőernyő 25 mm széles (6. 
ábra).

7. Ejtőernyős csapatjelvény harci öltözethez tisztek ré
szére (1940-1945)

A drapp színű ejtőernyős overallhoz és ugróruhához a 
tisztek aranyszínűre oxált csapatjelvényt viseltek. Ennek fő 
motívuma változatlanul a kiterjesztett szárnyak, középen 
ejtőernyő, alatta halálfej és két keresztbe tett tőr. Mérete 
100x45 mm (7. ábra).

8. Ejtőernyős csapatjelvény harci öltözethez tisztesek 
és a legénység részére (1940-1945)

Az előzővel formailag mindenben megegyező jelvény, de 
krómozott kivitelben (8. ábra).

9. E jtőernyős csapatje lvény m in ia tű r változata 
(1940-1945)

Az 1.042/eln. 2/r.-1940. számú körrendelet lehetővé 
tette, hogy az ejtőernyős jelvényeket ünnepi alkalmakkor 
polgári öltözeten is viselni lehessen. A nem ünnepi alkal
makra szolgált a jelvények miniatűr változata. Ez a 30x11 
mm-es, bronzszínű jelvény mind tűs, mind pedig gomb
lyukjelvény változatban létezett (9. ábra).

10. Ejtőernyős ügyességi je lvény (1940-1945)

Bronzból készült ovális, zöld zománcozású tölgyfalevél 
koszorúban elhelyezett, ugyancsak bronzszínű, 48 mm-es 
ejtőernyő, alatta a kiterjesztett szárnyak, középen az ezüst
színű halálfejjel és keresztbe tett tőrökkel (10. ábra).

11. Hímzett ejtőernyős ügyességi je lvény  
(nem rendszeresített)

Egy fűzőid bársony alapra aranyfonállal hímzett tölgyko
szorú, azon ejtőernyő, alatta ezüstszínű halálfej, arany
színű kiterjesztett szárnyak és ezüstszínű, keresztbe tett 
tőrök láthatók. A jelvény mérete 50x67 mm (11. ábra).

12. Levente ejtőernyősjelvény

Bronzszínű jelvény, melynek fő motívuma a két kiterjesz
tett szárny fölött látható ejtőernyő, mely alatt egy levente
jellel díszített, háromszög alakú pajzs található. A jelvény 
mérete 80x35 mm (12. ábra).

13. Leánylevente ejtőernyősjelvény

Az ebből a korból ismert egyetlen tűzzománcozással ké
szült ejtőernyősjelvény. A bronzszínű, kiterjesztett szár
nyak felett egy halálfej, a felett pedig egy áttört ejtőernyő 
látható. A halálfej alatt, a jelvény középső-alsó részét egy 
12x20 mm-es tűzzománcozott leventejel díszíti. A jelvény 
mérete 78x46 mm (13. ábra).

14. Leánylevente ejtőernyősjelvény m iniatűr 
változata

Az előző jelvényre emlékeztető, bronzszínű jelvény, me
lyen a leventejel egyszerűsített változata és a keresztbe 
tett tőrök láthatók. A jelvény mérete 29x18 mm. Mind a tűs, 
mind pedig a gomblyukjelvény-változat létezett (14. ábra).

Jegyzetek

1 A pilóták az ejtőernyőt minden kiképzés és gyakorlás 
nélkül használták, és bizony többször a legfelsőbb hadve
zetésig felfutó hír volt, ha az életét ejtőernyővel menteni 
igyekvő pilóta sértetlenül élte túl az ugrást.

2 Az első nyilvános bemutató 1927. november 6-án volt, 
amikor egy kilencfős csoport hajtott végre bemutató ugrást 
teljes felszereléssel a Cinisello katonai repülőtéren.

3 Az első kimondottan ejtőernyős alegységet minden bi
zonnyal az akkori Szovjetunióban állították fel. A fellelhető 
dokumentumok szerint a Szovjetunióban az 1930-as év 
során mintegy 550 kísérleti ugrást hajtottak végre. Ezt kö
vetően, 1931 márciusában a Leningrádi Katonai Körzet 
alárendeltségében alakították meg a nevében még mindig 
csak kísérleti, de már a katonai szervezet minden mutató
jával rendelkező alegységet. Egy évvel később, 1932-ben, 
az európai területen lévő négy katonai körzetben egy-egy 
gépesített ejtőernyős alegységet hozott létre a szovjet had
vezetés. Ezek a zászlóaljszintű szervezetek két-két szá
zadból álltak, s 1933 végére a zászlóaljak száma már 
elérte a 29-et. Ugyanabban az évben sor került három légi- 
deszant-dandár megalakítására is. Ez utóbbiak szervezete 
a szállításhoz szükséges repülőgépeket is magukba fog
lalta. Az első tömeges alkalmazás is a Szovjetunió nevé
hez fűződik. A feljegyzések szerint 1934-ben a Belarusz 
Katonai Körzet egyik gyakorlatán 900 fős 
ejtőernyődesszantot dobtak le. Az 1935 őszén a Kijevi 
Katonai Körzetben megrendezett nagyszabású gyakorla
ton pedig a meghívott katonai attasékat -  és rajtuk keresz
tül az egész világot -  ámulatba ejtette a 10 perc leforgása
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alatt kitett 2500 fős légideszant. Hát még akkor mit szóltak 
volna az akkori szakemberek, ha tudják, hogy az előzővel 
párhuzamosan, de a meghívottak elől elzárt másik gyakor
laton egy 5700 fős ejtőernyősdeszantot alkalmaztak. (R. J. 
Bragg and Roy Turner, Parachute Badges and Insignia of 
the World, Blandford Press Ltd, Dorset, 1979, 60. o.)

4 Feladatuk az összeköttetés megbénítása volt. A máso
dik alkalmazás is a szovjet-finn háború idején, 1939. no
vember 29-én történt, mikor hasonló céllal alkalmaztak 
ejtőernyőscsoportokat Petsamo térségében. A hadtörténe
lem által feljegyzett következő hat harci bevetést a német 
hadvezetés eszközölte: 1940. április 14-én a norvégiai 
Dombas térségében (a német 1. ejtőernyős ezred 1. szá
zada, egy közlekedési csomópont blokkolása), 1940. ápri
lis 19-én a dániai Masnedonál (a német 1. ejtőernyős ez
red 4. százada, egy híd elfoglalása), a dániai Aalborgnál (a 
német 1. ejtőernyős ezred 4. százada, egy repülőtér elfog
lalása), a norvégiai Stavangerben (a német 1. ejtőernyős 
ezred 3. százada, egy repülőtér elfoglalása), 1940. május
10-én Hollandiában, Hága, Dordrecht, Waalhaven és Rot
terdam megszállásának részeként (a német 1. és 2. ejtő
ernyős ezred), valamint 1940. május 18-29. között a nor- 
végia Narvik térségében (a német 1. ejtőernyős ezred 1. 
százada, több hullámban, erősítésként ledobva). A követ
kező és egyben az 1940-es év utolsó ejtőernyős harci be
vetésére június 30-án került sor, mikor a szovjet csapatok 
a besszarábiai Izmail városát foglalták el a 201. légi de- 
szant dandár alkalmazásával. (R. J. Bragg and Roy Tur
ner, Parachute Badges and Insignia of the World, Bland
ford Press Ltd, Dorset, 1979, 200. o.)

5 Trianon egyik következményeként az abban az időben 
még legálisan nem létezett magyar légierő titkos fedő
szerve volt.

6 Hadtörténeti Levéltár (HL) 30400 ein.szám Kik.

7 A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium illetékese
inek elképzelése szerint ezt a történelmi gránátoscsapatok 
újbóli felállításával valósították volna meg. Erről tanúskodik 
az idézett, 1937. április 22-én keletkezett dokumentum is, 
mely az elitcsapat felállításával kapcsolatos irányelveket 
összegzi. Ebben a dokumentumban szerepelnek azok a 
légi szállítással kapcsolatos megállapítások is, melyek elő
ször fogalmazták meg a magyar katonai ejtőernyőzés 
szükségességét. Az összegzésben a légi szállításnak két 
fajtáját vélték szükségesnek az illetékes javaslattevők, és 
elképzeléseik szerint ez egyes személyeknek az ellensé
ges vonalak mögé ejtőernyővel történő kitelepítése, vala
mint a repülőgépen történő tömeges átszállítás lehet. A jel

zett dokumentum az ilyen feladatok céljául a rombolást, fel
kelésre való buzdítást és merényletek végrehajtását vélte.

8 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 
1939-1945. A Jókai Kör kiadványa, Pápa, 1993, 10. o.

9 HL 51777/eln.le.1-1941.

10 Tálas Géza, Zeidler Sándor: Magyar pilóta- és ejtő
ernyősjelvények. Az Érem, 1983, 1. szám, 46. o.

11 HM Központi Levéltár 6388 KI-1939.

12 Tálas Géza, Zeidler Sándor: Magyar pilóta- és ejtő
ernyősjelvények. Az Érem, 1983, 1. szám, 47. o.

13 52.096/Elnöki osztály. -  1942. számú körrendelet „Az 
ejtőernyősjelvény viselése körül tapasztalt rendellenessé- 
gek”-ről.

14 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 
1939-1945. A Jókai Kör kiadványa, Pápa 1993, 94. o.

15 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 
1939-1945. A Jókai Kör kiadványa, Pápa 1993, 134. o.

Felhasznált irodalom

Makai Ágnes, Héri Vera: Kitüntetések. Budapest, Zrínyi 
Kiadó, 1990.

R. J. Bragg and Roy Turner: Parachute Badges and In
signia of the World. Blandford Press Ltd.

Hadi repülő- és ejtőernyősjelvények 1910-1990. Zeidler 
Sándor és Szabó Ottó kiállításának katalógusa, Veszprém, 
1990.

Dombi Lőrinc: 60 év selyemszárnyakon. Új Honvédségi 
Szemle, 1998. 6. szám.

Tálas Géza, Zeidler Sándor: Magyar pilóta- és ejtő
ernyős jelvények (1934-1945). Az Érem, 1982. 2. szám.

Tálas Géza, Zeidler Sándor: Magyar pilóta-és ejtő
ernyősjelvények (1934-1945). Az Érem, 1983. 1. szám.

Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 1939-1945. 
A Jókai Kör kiadványa, Pápa, 1993.

Makai Ágnes: Állami és katonai kitüntetések. Magyar 
Honvédség Oktatási és Kulturális Központ, Budapest, 
1992.

Varga László mérnök ezredes

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (1061 Bp., Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (1087 Bp., Kerepesi út 29/B, 333-9113)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (1114 Bp., Bartók Béla út 15., 466-7008) 
Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 4., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (1056 Bp., Belgrád rakp. 26. 317-1665)
Fókusz Könyváruház (1074 Bp., Rákóczi u. 14-16., 268-1103)

Víztorony Könyvkereskedés (1042 Budapest, Geduly u. 1., 369-1450) 
Hadtörténeti Múzeum Boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. 06-20-9380-823)

2000/3 HADITECHNIKA 53



A katonai szabványosítás 1978-ban 
kezdődött Magyarországon. A felada
tok ellátására a Haditechnikai Intézeten 
belül létrehozták a Katonai Szabvány 
Osztályt (továbbiakban: KSZO). A kato
nai szabványosítás ebben az időben a 
KGST keretein belül folyt. Az osztály 
részt vett az orosz nyelvű KGST SZT V 
jelzetű katonai szabványok kidolgozá
sában, valamint a kijelölt polgári KGST- 
szabványok honvédelmi érdekekkel 
való egyeztetésében. További feladat 
volt az orosz nyelvű KGST katonai 
szabványok honosítása (MSZ KGST К 
jelzettel), a magyar katonai szabványok 
kidolgozása, valamint a honvédségi 
szervezetek ellátása katonai szabvá
nyokkal és a katonai K+F tevékenység 
szabványügyi biztosítása.

A KGST felbomlása után megtörtént 
a katonai szabványok felülvizsgálata. A 
szabványok jelentős része hatályban 
maradt, mivel a honvédség haditechni
kai eszközei nem változtak és csak 
lassú, fokozatos cserére lehet számí
tani. A jelzetből kimaradt a „KGST’ rövi
dítés, a szabványok „Szigorúan titkos” 
és „Titkos” minősítését pedig törölték.

A nemzeti szabványosításról szóló 
1995. évi XXVIII. törvény felhatalma
zása alapján a kormány kiadta 
63/1999. évi (V. 3.) számú rendeletét a 
katonai szabványosítás sajátos szabá
lyairól. Ezen rendelet alapján készülnek 
MSZ К jelzettel a katonai nemzeti 
szabványok.

Létrejött a miniszterek tanácsadó 
testületéként működő Katonai Szab
ványügyi Koordinációs Bizottság (to
vábbiakban: KSZKB, 1. ábra), melynek 
tagjai a minisztériumok és néhány ha
tósági jogkörrel rendelkező országos 
hatáskörű szervezet.

A KSZKB alapvető feladata a katonai 
nemzeti szabványosítás irányvonalá
nak, célkitűzéseinek meghatározása, 
valamint az éves és középtávú tervja
vaslatok elfogadása.

A tervjavaslatok összeállítására a 
KSZKB szakterületi munkacsoporto
kat hozott létre, amelyekbe a KSZKB- 
tagok delegáltak szakértőket.

A munkacsoportok megnevezése: 
repülőtechnika és légi közlekedés; 
fegyver, lőszer és műszaki; páncélos- 
és gépjárműtechnika; térképészet és 
geodézia; tömegpusztító fegyverek és 
tűz elleni védelem; adatátvitel és elekt
romágneses összeférhetőség; szállítás 
és csomagolás; üzemanyag és kenő
anyag; továbbá megalakulás alatt van 
az egészségügyi munkacsoport.

A munkacsoportokban 16 gazda
sági tevékenységet folytató és 8 fel
ügyeleti és irányító szervezet szakértői 
tevékenykednek.

A Magyar Köztársaság már a NATO 
Békepartnerségi Program keretében 
megkapta a szervezet egységesítési 
dokumentumainak [STANAG (NATO 
Egységesítési Egyezmény, AP (Szövet
ségi Kiadványok)] egy részét. A doku
mentumok kezelésére és feldolgozá
sára a HM HTI KSZO kapott megbízást.

A KSZKB határozata éheimében azon 
műszaki, anyagi jellegű NATO egysége
sítési dokumentumokat, amelyek a hon
védségen kívül más szervezeteket is 
érintenek, katonai nemzeti szabványként 
célszerű kiadni. Jelenleg a katonai szab
ványok zömében NATO-forrásdokumen- 
tumok alapján készülnek.

A katonai nemzeti szabványok kidol
gozása az MSZT/306, Katonai Szabvá

nyosítási Műszaki Bizottságban (továb
biakban: KSZMB) folyik.

A KSZMB tagjai: Gazdasági Minisz
térium; HM Elektronikai, Logisztikai és 
Vagyonkezelő Rt.; HM Haditechnikai 
Intézet (a HM képviseletében); KON- 
TAVILL Villamosszerelési Rt.; MM Spe
ciális Rt.; MÓL Rt.; MOM Vízmérés
technikai Rt.; Rába Magyar Vagon- és 
Gépgyár Rt.; VOLÁNPACK Rt.; Buda
pesti Vegyipari Gépgyár Rt.

Az anyagi, műszaki tartalmú NATO 
egységesítési dokumentumok katonai 
nemzeti szabványként való megjelente
tését elsősorban a hadiipari K+F-ben, 
gyártásban érdekelt gazdasági és fej
lesztő szervezeteknek kellene kezde
ményezni. Sajnálatos módon az eddigi 
szabványkidolgozásokat -  egy-két 
esettől eltekintve -  a HM-tárca szpon
zorálta.

Amennyiben a cégek részt akarnak

Minisztériumok H onvédelm i
m in isz te r

KSZKB
munkacsoportok

Magyar Szabványügyi 
Testület

Szabványosítási
Tanács

Nemzeti
Szabványosítási 

Műszaki Bizottságok

Katonai Szabványosítási 
Műszaki Bizottság

Hadiipari kutatás-fejlesztésben, 
gyártásban érdekelt vállalatok,

________ intézmények_______

HM Honvédelmi Minisztérium,
HM NMEF HM NATO és Multilaterális Együttműködési Főosztály,
HM HFBFO HM Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzési Főosztály,
KSZKB Katonai Szabványügyi Koordinációs Bizottság,
HM HTI HM Haditechnikai Intézet,
KSZO Katonai Szabvány Osztály
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venni a NATO által felajánlott beszállí
tási tevékenységben, célszerű lenne 
közreműködniük a katonai szabványki
dolgozásban és tevékenyen bekapcso
lódni a KSZMB munkájába.

A hatályos és kidolgozás alatt lévő 
katonai nemzeti szabványok mennyi

sége 338, ebből 268 (80%) KGST 
alapú, vagy önálló kidolgozású, 65 
(19%) NATO STANAG alapú és 5 (1%) 
MIL alapú szabvány.

A HM Haditechnikai Intézet a katonai 
nemzeti szabványosítás és a NATO- 
egységesítés nemzeti információs köz

pontja. Kiépítés alatt áll egy számítógé
pes információs rendszer, mely elér
hető lesz a KSZKB-tagok és a honvéd
ségi szervezetek részére.

Lengyel Sándor 
mérnök alezredes

Pilótaszemmel a millenniumi repülőnapról

A Magyar Légierő sanyarú hétköznapjai közt üde színfol
tot jelentett az immár hagyományossá váló repülőnap 
Kecskeméten. Az ország egész területéről összese reg lett 
jó kétszázezer néző részvételével bizonyította, hogy a tár
sadalmat érdekli a repülés, azon belül a katonai repülés. 
Az emberek nem sajnálják sem a pénzt, sem a fáradságot, 
ha nem mindennapi élményt remélnek, és aki eljött, nem is 
csalódott. A szervezők -  együttműködve a rendőrséggel 
és a Kunság Volánnal -  mindent elkövettek, hogy a hatal
mas tömeg zökkenőmentesen kijusson a repülőtérre, és 
távozhasson is onnan. Fáradozásaikat végül is siker koro
názta. Aki aztán a kerítésen belülre jutott, igazi népünne
pélybe, majálisba csöppent: lacikonyhák, sörözők végelát
hatatlan sorai között az árusok mindent megpróbáltak rá
sózni a gyanútlan látogatókra, a valóban ide való maket
tektől és trikóktól kezdve egészen a zsákbamacskáig, 
méghozzá szemérmetlenül borsos áron. Erről beszámolni 
azonban nem az én tisztem, és valószínűleg a lap olvasó
it nem is ez érdekli. Úgyszintén nem kívánom leltári pon
tossággal felsorolni, ki, mikor, milyen fedélzeti és gyári 
számú repülőgéppel szállt fel és „landolt”.

Amit én akarok: leírni azokat a gondolatokat, amelyek 
egy kiöregedett vadászrepülőgép-vezetőnek eszébe jutnak 
a látottak hatására, egy olyan embernek a gondolatait, aki 
érzékeli és értékeli a látvány mögött rejlő teljesítményt, re
pülőtudást és rátermettséget is.

Az időjárás kegyeibe fogadta a rendezőket. Bár a mete
orológiai szolgálatok által előrejelzett hidegfront valame
lyest megkésett, végül szombat virradóra mégis átvonult a 
repülőtér felett, és mindkét napon szinte ideális időjárási vi

1. ábra: Az a bizonyos „szélkakas" egy kétkormányos 
Harrier-en (V. M.)

szonyok közt lehetett megtartani a bemutatókat. Sem szél, 
sem eső nem zavart, csak annyi felhő volt az égen, 
amennyi az amatőr fotósok több százezer felvételét kissé 
hangulatosabbá tette, és ehhez még kellemes hőmérsék
let is járult.

A nyitóképben szinte valamennyi rendszeresített repülő- 
eszköz felvonult. A különböző vegyes kötelékek igen látvá
nyosak, de jól képzett pilótának a végrehajtás nem okozhat 
semmilyen nehézséget. Az egyetlen kivétel a M iG-29- 
MI-24 vadászgép-helikopter összeállítás. A két, alapjaiban 
különböző repülőeszköz sebességtartománya alig-alig 
fedi egymást. Ahhoz, hogy együtt haladhassanak, a heli
kopternek a lehetséges maximális sebesség közelében, a 
vadászgépnek a minimális értéken kell repülnie. Mindkettő

Л'

2. ábra: A jubileumi festésű MiG-29 (K. A.)

3. ábra: A jubileumi gép felszálláshoz készül (K. A.)
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veszélyes üzemmód, hibázni nem lehet, legalábbis nem ta
nácsos.

Az ejtőernyős blokk érdekessége számomra nem első
sorban a többé-kevésbé sikerült kupolaforma ugrás, bár 
kétségkívül e mögött van a nagyobb teljesítmény, hanem a 
300 méterről végrehajtott bekötött ugrás. A néző ezt látva 
fogalmat alkothat magának arról, hogyan is néz ki a való
ságban, amikor légideszantot helyeznek ki ejtőernyővel, és 
még 300 méterről is milyen hosszú az az idő, amit a ka
tona tehetetlenül és védtelenül az ejtőernyőjén függve tölt. 
(Bár éles helyzetben ez a magasság jelentősen csökkent
hető.)

Mielőtt rátérnék a katonai gépek bemutatójára, nem 
hagyhatom szó nélkül a két magyar műrepülő teljesítmé
nyét. Veres Zoltán az igen látványos festésű Szu-26-tal 
bárhol lép fel, kivívja a nézők elismerését és csodálatát. 
Besenyei Péter az aranyszínű Extra 300-zal külön kategó
ria. Amit ő művel a levegőben, az a hagyományos aerodi
namika kigúnyolása, megnevezhetetlen és kielemezhetet- 
len figurák tucatjait mutatja be, amikor a repülőgép szinte 
helyben megfordul valamennyi tengelye körül. Repülése 
valódi örömrepülés volt. Látszik, hogy élvezi, amit csinál, 
magának és a közönségnek repül, nem kell törődnie a mű- 
repülő-versenyek kákán is csomót kereső pontozóbíráinak 
kukacoskodásával. Ezt a mutatványt a helyszínen kell látni, 
semmilyen tv-közvetítés vagy videofilm nem tudja még 
csak megközelíteni sem a közvetlen élmény hatását.

Amikor Harriert látok repülni, mindig kissé elcsodálko
zom. Tudom, hogy képes függőlegesen fel- és leszállni, 
megállni a levegőben, oldalra, sőt hátrafelé is repülni, de 
más tudni, és más saját szememmel látni. Amit nagy se
bességgel bemutatott, az nem érdekes, azt bármelyik

részt vevő gép végrehajtaná, de az egy helyben lebegés 
és forgolódás, meg az a minden irányú mozgássorozat, 
amire sok helikopter sem lenne képes, valóban csodálatos. 
A különböző elmozdulások irányának érzékelésében a pi
lótát egy apró, zseniálisan egyszerű eszköz segíti. A piló
tafülke szélvédője előtt közvetlenül egy kis szélkakasra 
emlékeztető szerkezet van, ami mindig a repülőgép hala
dásának irányába áll be, ezzel mutatja a pilótának a moz
gás irányát.

A két MiG-29 bemutatója a váltást jelképezte. Vári Gyula 
őrnagy, aki mindent elért, amit egy bemutatópilóta elérhet 
és amiről álmodhat, és aki a magyar katonai repülés törté
netében először tett szert világhírnévre, most átadja helyét 
a nem kevésbé tehetséges Kovács Péter századosnak. Az 
idén bemutatott programja egy kissé visszafogottabbnak 
tűnt, hiányzott belőle néhány elem, amit két évvel ezelőtt 
megcsodálhattunk, de a jól ismert „tower”, amikor a függő
legesen felfelé haladó gép egy pillanatra megáll, majd fa
rok irányba visszacsúszik, leadja az orrát és átmegy zuha
násba, újból nagy sikert aratott.

A francia Mirage 2000 repülése most is, mint mindig, lát
ványos volt, különösen a gép lassan repülő tulajdonságai 
figyelemre méltóak. Pilótája továbbra is erőlteti a negatív 
túlterheléseket, ő tudja, miért. Amit negatív túlterheléssel 
bemutatott, azt ma már minden korszerű vadászgép tudja, 
de az emberre nézve ártalmas, sokkal nagyobb mérték
ben, mint a pozitív. Az osztrákok Órakertje -  mint minden 
kortársa -  igazi lendület-repülő, a függőleges figurákat 
nagy sebességgel kezdi, és jelentős a sebességvesztés a 
felmenő ágon. Ez volt az egyetlen gép, amelyik a déltájban 
már szép számban gyülekező gomolyfelhők alatt nem fért 
el. Lassan inkább az „old timer" találkozókon lenne a helye, 
mint a modern katonai gépek bemutatóján. Sajátos színfolt 
a svég Viggen. Ez a MiG-21 kortárs különleges „kacsa” el
rendezésével messze megelőzte korát. Manőverezőképes
sége, kormányozhatósága kiemelkedően jó. Harci gépek 
közt ritkaságszámba megy a sugárfordító berendezés, 
melynek segítségével hihetetlenül rövid távon képes földet 
érés után megállni. Az, hogy a gyártó Svédországon kívül 
egyetlen légierő sem rendszeresítette, nem a gép tulajdon
ságaira vezethető vissza, sokkal inkább a konkurenciaharc 
eredménye. Egy repülőgép, amelyik amerikai hajtóművel 
repül, nem lehet az amerikai repülőgépipar piaci konku
rense, erre léteznek jól bevált módszerek.

Érdekes volt összehasonlítani az egymás után szereplő, 
a románok által izraeli közreműködéssel felújított MiG-21 
repülését a magyar szabvány MiG-21 bisz-éveI. Bár a 
Lancer névre keresztelt román gépnek sem a sárkányá
hoz, sem a hajtóművéhez nem nyúltak az átépítés során, 
mégis jóval kezesebbnek, jobban vezethetőnek tűnt. Lát
hatóan a megszokottnál nagyobb állásszöggel repült, a 
függőleges manővereket kisebb sebességgel kezdte, és 
nem is veszített akkora sebességet a felső holtpontig. Kris-
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tóf Tamás alezredes mindent kihozott a pápai biszbői, ami 
emberileg kihozható, és amit az elöljárók engedélyeztek és 
nem ítéltek túl veszélyesnek. Egy apró észrevétel: a gép 
fényszórója a bemutató repülés alatt végig kinti helyzetben 
volt. Ez látványnak érdekes, de az üzemeltetési utasítás 
csak 700 km/h-nál kisebb sebességnél engedélyezi, amit 
azonban a gép jó néhányszor túllépett. Persze egy selejte
zés előtt álló repülőgépnél ki törődik már ilyesmivel. Úgy 
néz ki, hogy utoljára vett részt magyar MiG-21 repülőna
pon, a legközelebbin sem a MiG-21 bisz-1, sem Kristóf 
alezredest nem fogjuk látni. Kár! A MiG-21-eк 1961 óta 
tartó magyarországi karrierje idén véget ér.

Szót kell még ejteni az IAR-99 román sugárhajtású gya
korlógépről. Felszállás közben engem leginkább a lengyel 
TS-11 1skrára emlékeztetett. Ugyanolyan sokáig futott a föl
dön, és ugyanolyan nehezen emelkedett el. Az egyébként 
impozánsan elegáns vonalvezetésű gép semmi olyat nem 
mutatott, amit a nálunk rendszeresített L-39  ne tudna.

Nagyon jó benyomást keltett bennem a három kötelék. 
Mind a három alapjaiban különbözik egymástól, de a maga 
nemében mindegyik emlékezetes teljesítményt nyújtott, fő
leg, ha figyelembe vesszük, hogy a tolóerő-tömeg-viszony 
tekintetében mindhárom típus messze elmarad a korszerű 
követelményektől. A francia Jaguar géppár nem először 
jött el Magyarországra, de ilyen kötelékrepülést mástól 
még nem láttunk. A kísérő végig a vezére mögött és alatt, 
annak hossztengelyében repül, alig pár méter távolságban. 
Ez a produkció tökéletes összeszokottságot követel a re
pülőgép-vezetőktől, továbbá azt, hogy feltétel nélkül meg
bízzanak egymásban, hiszen a vezér egyáltalán nem látja 
a kísérőjét, és csak reménykedhet abban, hogy a másik 
nem hibázik. Ugyanígy a kísérőnek is abszolút bíznia kell 
a vezérében, mert a megszokottól és a begyakorlottól leg
kisebb mértékben is eltérő mozdulat katasztrofális követ
kezményekkel járhat.

Külön fejezetet érdemelnek a „Fehér Albatroszok”. Is
merve az L-39C  korlátozott teljesítményét, az, amit a kas
sai oktatók bemutattak, a típus lehetőségeinek és a repülő
gép-vezetői tudásnak a maximuma. Egy repülőgéppel, 
amelyiken semmilyen kormányerősítő berendezés nincs, 
nagy paláston ilyen pontosan körbeorsózni a köteléket iga
zán irigylésre méltó teljesítmény. Amíg a kötelék sebessé
get gyűjtött és helyezkedett a következő figurához, a szóló 
gép hol háton fordulót, hol „szakállas towert” mutatott be. 
Enyhén szólva egyik sem az ideális üzemmódja ennek a 
megfúvás irányára rendkívül érzékeny hajtóműnek. Kár, 
hogy a 7 gépes kötelékből egy hiányzott, és emiatt a szim
metria megbomlott. Közben az jutott eszembe, mennyivel 
növelte volna a látvány hatásosságát, ha nekik is van egy 
olyan narrátoruk, mint két évvel ezelőtt a „Török Csillagox- 
nak” volt.

Nemhiába világhírű az olasz „Frecce Tricolori” , amit be
mutattak, az maga a tökéletes profizmus. Hogy mit jelent 
fel- és leszállni ötös kötelékben, azt csak az tudhatja, aki

maga is megpróbálta mindezt, legalább géppárban. Az 
egyes elemek végrehajtásában a legnagyobb rosszindulat
tal sem lehetett hibát felfedezni. A színes füstölők mesteri 
alkalmazása nagymértékben javította a látványosságot. 
Ezek a füstölők valóban működtek, nem úgy, mint a ma
gyar ejtőernyősöké vagy a belga F-16-é. Azok a látványos 
szemberepülések a repülőgép-vezetők szempontjából 
hallatlan precizitást követelnek, nemcsak azért, hogy elke
rüljék a Németországban történthez hasonló balesetet, ha-

9. ábra: A szembe repülés „Frecce Tricolori“ módra (V. M.)

nem azért is, hogy a találkozás pont a nézők előtt jöjjön 
létre, ne egy kicsit hamarabb, és ne is egy kicsit később. 
Amíg a kilences kötelék a következő manőverhez helyez
kedik, náluk is szóló gép kápráztatja el a közönséget. Néha 
már arra gondoltam, ez a fiú megirigyelte Besenyei Péter 
bravúrjait, úgy forgatta, dobálta a gépét a levegőben.

Feltűnő volt, hogy az Egyesült Államok Légiereje nem 
vett részt a repülésben, csak földön láthattunk F-15EA és 
A-10-eX. Egyébként a statikus bemutató nagy sikert aratott. 
Aki akarta, közelről is megcsodálhatta a levegőben látott 
gépeket. Úgy látszik, a nagy repülőgép-gyártók törölték 
Magyarországot a potenciális vevők listájáról, felhagytak a 
korábbi évek marketingtevékenységével. Nem volt sem 
Grippen, sem Hornét. Az F-16-ot a belgák és a hollandok 
hozták el, akik ugye nem tekinthetők a típus eladóinak. A 
Mirage 2000-eX sem a Dassault, hanem a Francia Légierő 
mutatta be.

Szándékosan nem írtam a helikopterekről, de ez nem 
igazán az én szakterületem. Különösen érdekes talán csak 
a lengyel W3W Hussar és a román IAFt-330 Socat volt. 
Ezek valahogy mozgékonyabbnak tűntek számomra, mint 
a nálunk rendszeresített típusok.

A teljesség igénye nélkül ezek a gondolatok, amik 
eszébe jutottak egy volt repülőgép-vezetőnek a Millenniumi 
Repülőnapon, Kecskeméten, 2000. május 20-án.

Varsányi Mihály 
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utána már valószínűleg egy sem. 
Szentpéterváron a forradalom, Révai
ban és Nyikolajevben 1918 februárja 
után a német megszállás leállított min
den munkát.

Amikor 1918 februárjában a hajókat 
Révaiból Helsinkibe menekítették, von
tatás közben a JEGYINOROG el-

A Haditechnika 1999/3. számában rövi
den foglalkoztunk a cári orosz haditen
gerészet BARSZ osztályú tengeralattjá
róival, amelyek az I. világháborúban a 
flotta szinte egyedül bevetett ilyen hajói 
voltak. A többi tengeralattjáró darab
száma és működése lényegtelen volt, 
az aknarakó KRAB pedig más osztályt 
képviselt. Most újabb orosz források 
alapján részletesebbé tehető a hajók 
pályafutása.

A források szerint 1912-13-ban 24 
(más adat szerint 27) db hajóegységet 
rendeltek meg 4 hajógyárban, Szentpé
terváron, Révaiban és Nyikolajevben. 
Nem is volt több számításba jöhető 
gyár, amely ilyen hajókat tudott építeni. 
1913 szeptemberében a Szentpétervári 
Balti Hajógyártól rendelték meg a 
BARSZ, GEPARD, VEPR, VOLK egy
ségeket, ugyanakkor a Reval-i Nobel 
és Lessner cégtől a JAGUAR, KUGU
AR, LEOPARD, LVICA, PANTERA, 
RÍSZ, TIGR, TŰK egységeket. Ezeket 
szánták a Balti-tengerre.

A Szibériai Flotta részére feladott 
második rendelés 1914 nyarán tartal
mazta a FOREL, JAZ, JEGYINOROG, 
JORS, ZMEJE, UGOR hajóegysége
ket. Ezeket már részben a fekete-ten
geri hajógyárak építették (lásd táblá
zat). Közben kitört az I. világháború, és 
az orosz hajóépítés azonnal válságba 
került az anyaghiány miatt, de erre való 
tekintet nélkül, a Fekete-tengeri Flotta 
részére 1914 nyarán megrendeltek to
vábbi 6 hajóegységet, a GAGARA, 
UTKA, BUREVSZTNYIK, LEBEGY, 
ORLAN és PELIKAN nevűeket. Ezek 
elkészülésére reális esély nem volt, 
már csak azért sem, mert a főmotoro
kat Oroszország nem gyártotta és an
gol, amerikai szállítmányokból kellett 
beszerezni.

A hajóépítés 1917 tavaszán anyaghi
ány miatt mindenütt leállt. 1917 novem
ber 7-ig csak 13 egység készült el,

7. tablazat

A BARSZ hajóosztály főbb adatai

Vízkiszorítás 650/7801
Méretek: hossz 67,97 m

szélesség 4,47 m
merülés 3,94 m

Sebesség:

Merülési mélység: 
Hatótávolság:

Teljesítmény: 2x250 LE dízel/2x450 LE E motor (a első 12 hajó
biztosan)

2x420 LE dízel/2x450 LE E motor (JORS, UGOR,
FOREL)

2x800 LE dízel/2x450 LE E motor (JAZ)
2x1320 LE dízel/2x450 LE E motor (ZMEJA,

KUGUAR, PELIKAN)
8,5-9 csomó/8,5 csomó 
13 csomó/8,5 csomó (JORS)
17 csomó/8,5 csomó (ZMEJA)
15 csomó/8,5 csomó (JAZ)
50 m

2500/30 tengeri mérföld 
1700/30 (JORS, UGOR, FOREL)
1000/30 (ZMEJKA, KUGUAR, PELIKAN)
1500/30 (JAZ)

Fegyverzet: terv szerint 2 db 57 mm-es ágyú, 2 db géppuska,
2 db orr, 2 db tat, 8 db oldalkeretes torpedóvető,
1 db 57 mm-es ágyú, 1 db 37 mm-es ágyú 
(GEPARD, LEBEGY, JAGUAR, JAZ)
2 db orr torpedóvető és 42 db akna (JORS)
2 db orr+2 db tat+4 db oldal torpedóvető (LEBEGY) 
1 db 57 mm-es löveg (ZMEJA, KUGUAR)
1 db 75 mm-es löveg+1 db 57 mm-es löveg 
(LEOPARD, LVICA, PENTERA, TIGR)
1 db 75 mm-es löveg és 2+2+4 torpedóvető 
(ORLAN, UTKA)
1 db 57 mm-es löveg, 1 db 37 mm-es löveg és 
2+2+4 torpedóvető (PELIKAN)
1 db 75 mm-es löveg, 1 db 57 mm-es löveg és 
2+2+7 torpedóvető+ 1 Lessner rácsos (RÍSZ)
1 db 37 mm-es löveg, 1 db 57 mm-es löveg és 
2+2+8 torpedóvető (TÚR, UGOR)
1 db 75 mm-es löveg és 2+2+4 torpedóvető 
(BUREVSZTNYIK)
1 db 57 mm-es löveg, 2 db torpedovető+ 
42 db akna (FOREL)

(www.navy.ru nyomán)

58 HADITECHNIKA 2000/3

Haditechnika történet

Kiegészítések a BARSZ tengeralattjáró osztály történetéhez

1. ábra: A hajó 
elrendezési 
rajza



BARSZ tengeralattjáró-osztály hajói 2. táblázat

Sz E redeti ha jónév M a g y a r  átírás G y á r G erin c  le. V íz re  bocs. Á tvéte l K ivo nás1 M egjegyzés

í. ВЕПРЬ VEPR В 1913.09.15. 1915.06. 1915.09.03. 1925.11.21. Kivonták
2. БАРС BARSZ В 1913.09 28. 1915.06.02. 1915.07.25. 1917.05.08. Bevetésből nem tért vissza
3. ГЕПАРД GEPARD В 1913.09.28. 1915.06.02. 1915.07.12. 1917.10.12. Bevetésből nem tért vissza
4, ТУР 't ú r NR 1914.07.02. 1917.05.20. 1917.08.08 1936.03.08. Kivonták
5. КУГУАР KUGUAR N-A 1914.07.03. 1916. 1916.12.12. 1926.10.04. Kivonták
6. ЛЕОПАРД LEOPARD NR 1914.07.03. 1916.12(?).03 1916.11.04. 1940.1229. Kivonták
7. ДЬВИЦА LVICA NR 1914.07.03. 1915. 1916.07.23. 1917.07.01. Bevetésből nem tért vissza
8. ПАНТЕРА PANTERA N-A 1914.07.03. 1916.04.13. 1916.07.23. 1955 VITTORIA elsüllyesztője
9. РЫСЬ RÍSZ NR 1914.07.03. 1916.04 13. 1916.11.04. 1935.07.25. Gyakorlaton elsüllyedt

10. ТИГР TIGR NR 1914.07.03. 1915 1916.04.08. 1935.03.10. Kivonták
11. ЯГУАР- JAGUAR NR 1914.07.03. 1916 1917.10.12. 1936.03.08. Kivonták
12. ЯЗЬ JAZ NR 1914.07.03. 1916(?) 9 Nem épült meg 1937-ben szétbontva
13. ЁРШ JORS+ N-B 1914.07.04. 1917. nyár 1917.12.15. 1931.05.22. Gyakorlaton elsüllyedt
14. УГОРЬ UGOR N-B 1914.07.04. 1916.10.22. 1917.05.01. 1925.07.18. 1920-ban elsüllyedt
15. ЗМЕЯ ZMEJA B. 1915.07 04. 1916 végén 1917.03.29. 1935.03.11. Kivonták
16. ВОЛК VOLK В 1915.07.04. 1916 1916.04. ? 1919-ben BaltiFlotta
17. ЕЛИНОРОГ JEGYINOROG* В 1915.07.04. 1916. ? 1918 febr Jég miatt elsüllyedt
18. ГАГАРА GAGARA N 1915.08.29. 1916.09.24. 1917.06.20. 1919.04.22-24 Önként elsüllyesztve
19. УТКА UTKA N 1915.08.29. 1916 ősz 1917.06.20. Huszas évek v. Kivonták
20. БУРЕВЕСТНИК BUREVESZTNY1K ÜN 1915.10. 1916.11.15. 1918. eleje ? ?

21. ЛЕБЕДЬ LEBEGY ÜN 1915.10. 1917.09.13. Vontatható Nem épült meg. 1919 önként elsüllyesztve
22. ОРЛАН ORLAN ÜN 1915.10. 1916.09.12. 1917.10 1918.04.22-24. Önként elsüllyesztve
23. ПЕЛИКАН PELIKAN UN 1915.10. 1917.09.04. Vontatható Nem épült meg 1919 elsülly. Kiemelték
.24. ФОРЕЛЬ FOREL+ N-B 1915.11.24. 1916.(?) Vontatható Nem épült meg Elsüllyedt.

Megjegyzés: 1 - kivonás, vagy elvesztésének dátuma
*  a hajókat KRAB mintájára aknateiepítő-tengeralattjáróvá alakították át.
В Balti Hajógyár - Szentpétervár
ÜN Nyikolajevi Hajógyárak és Üzemek Munkaközössége - Nyikolajev
NR Nobel és Lessner társaság -  Reval
N-B Révaiból Balti Hajógyárba - Szentpétervár
N-A Révaiból Admiralitási Hajógyárba - Szentpétervár
N Orosz Hajóépítő Társaság Gyára - Nyikolajev

süllyedt a Finn-öbölben. A hajó tatja 
jégtáblával ütközött és a nagy nyomású 
testen keletkezett repedés elpusztította 
a hajót. A repedésen keresztül beömlő 
vízzel szemben a hajó személyzete 
tehetetlen, a bosszantó kis sérüléssel 
szemben a hajó teljesen védtelen 
volt.

A BARSZ osztályú tengeralattjárókat 
Bubnov tervei alapján építették, de 
nem volt sikeres konstrukció a licencek 
átvétele ellenére sem. Több technikai 
jellemzője alapján már elavultnak szá
mított. A legnagyobb szerkezeti hibája 
a külső hajótest hiánya volt. A hajó szá
mára a legkisebb sérülés is végzetes 
volt. Már a szovjet időszakban, 1931- 
ben a két BARSZ osztályú hajó harcá
szati gyakorlat során közös feladatot 
kapott. A LEOPARD és a JORS (víz 
alatti aknarakó) a Finn-öbölben megha
tározott útvonalon haladt. Éjszaka vihar 
támadt, a látótávolság lecsökkent. A 
LEOPARD kapitánya riadtan kereste

az előtte haladó hajó hullámait, a 
manőver közben a hajó orra nekiütkö
zött a másik tatjának, ami berepedt. Az 
itt lévő vezetékek és rudazatok miatt 
belülről a kis repedést nem tudták meg
közelíteni. A hajó egyes szakaszait 
egymástól nem lehetett elszigetelni, így 
a víz hamarosan az egész hajót elá
rasztotta, mert a szivattyúk nem bírták 
a küzdelmet. A hajó tat felé megdőlve 
elmerült. A hajó úszóképességét nem

lehetett megoldani. (Az úszóképesség 
az a tulajdonság, amely kifejezi, hogy a 
hajó hány százalékát lehet elárasztani, 
miközben a további úszóképessége 
fentmarad. A vízzáró választófalak 
megakadályozzák, hogy a beömlő víz a 
hajó teljes testét elárassza, csak a sé
rült rész kerül víz alá, de ez a hajó to
vábbi feladatvégzését csak részben 
akadályozhatja.)
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A hajók adatait vizsgálva nyilvánvaló, 
hogy az első példányok sebessége ki
sebb volt, vízfelszínen csak 8,5-9 
csomó. Ez azt jelenti, hogy eleinte csak 
kisebb teljesítményű 2x250 LE-s motort 
tudtak beépíteni, csak későbbi példá
nyok kaptak 2x420 LE-s, egyesek 
3x800 LE-s motort, ami a különböző 
gyártmányok beszerzését mutatja.

Az is bizonyos, hogy a különböző 
gyárakban épült hajók nem voltak telje
sen egyformák a gyártási képességek 
eltérő volta miatt (lásd 2. táblázat).

1919-ben a megmaradt túlélő hajókat 
átkeresztelték. A PANTERA még a régi 
néven 1919-ben Szentpétervár előtt 
megtorpedózta a brit HMS. VICTORIA 
torpedórombolót. Ezzel a torpedósoro
zattal kezdődött a szovjet tengeralattjá
rók által elsüllyesztett hajók nyilvántar
tása.

1928-ból származó adat szerint ekkor 
9 db BARSZ típusú hajóból álló osztag 
volt, nagyrészt kiképző hajóként.

Az új elnevezések:

TIGR= KOMMUNAR (1916-os) 
ZMEJA=PROLETARIJ (1916-os) 
JORS=RABOCSIJ (1916-os) 
LEOPARD=KRASZNOARMEJEC 

(1916-os)
PANTERA=KOMISAR (1916-os) 
RISZ=BOLSEVIK (1916-os) 
TUR=TOVARIS (1916-os) 
JAGUAR=KRASZNOFLOTEZ 

(1916-os)
VOLK=BATRAK (1915-ös)

Ezeket az egységeket a szolgálatba 
állításkor felújították és felszerelték az
zal, ami a gyárakban megmaradt. A ha
jók külsőre sokat nem "áltoztak, de a 
fegyverzetet egységesítették, és a mo
torokat valószínűleg 2x420 LE-s dízelre 
cserélték ki.

Az ismert adatok

Vízkiszorítás: 650/790 t; sebesség: 
12/8 csomó; hatótávolság: 1700/25 
tengeri mérföld; motorteljesítmény: 
840/900 LE; fegyverzet: 2x76 mm lö- 
veg, 1x37 mm löveg, 1 géppuska; le
génység: 48 fő, az utolsó 4 egységen 
50 fő.

A TIGR, ZMEJA, JORS esetében 8 
db 450 mm-es torpedóindító előre, 4 db 
450 mm-es hátrafelé.

A többi hajóegységnél csak 2 db 76 
mm löveg, 1 géppuska van és 4 db 45 
mm-es torpedóidító előrenézőén. A 
késői adatok bizonytalanok, de kivoná
sukig újabb átépítés már nem történt.

Sárhidai Gyula

P. Griscsenko: Szvatka pod vodoj
Moszkva, Molodaja Gvardija 1983

Az első világháború végén az Osztrák-Magyar Monarchia 
politikai, katonai és gazdasági okok miatt felbomlott. A há
ború után megszűnt a Császári és Királyi Haditengerészet 
és a Dunaflottilla, ahol jelentős számban szolgáltak magyar 
származású, illetve magyar anyanyelvű katonák. Az 1920. 
június 4-én a Párizs környéki Versailles-ben, a Kis-Trianon 
palotában aláírt békeszerződés korlátozta Magyarország 
haderejét, s megtiltotta légierő és folyamőrség hadrend
ben tartását.

Még 1920 őszén megkezdték a hadihajózásnak folyam
rendészetté történő átszervezését. A minisztertanács elha
tározta ugyanakkor, hogy a közeljövőben a volt haditenge
részetből megalakul a folyamőrség. A tél a tervezés, szer
vezés munkálataival telt el. A kormány 1921. január 3-i ülé
sén döntött a folyamőrség felállításáról. Úgy rendelkeztek, 
hogy papíron a belügyi tárca, gyakorlatban viszont a hon
védelmi tárca alá fog tartozni az új szervezet. Az újonnan 
szervezett folyamőrség tervező-szervező munkáiból alapo
san kivette részét Wulf Olaf Richárd sorhajókapitány, aki 
az első világháború alatt hőstettével kiérdemelte a Katonai 
Mária Terézia Rend lovagkeresztjét.

A Magyar Királyi Folyamőrséget 1921. március 1-jei dá
tummal állították fel. A létszámát 5000 főre tervezték, de a 
békeszerződés csak 1620 főnyi fegyveres és 1800 főnyi 
fegyver nélküli létszámot hagyott jóvá. A magyar kormány 
pénzügyi nehézségek miatt még ezt az alacsonyra szabott 
létszámot sem tudta feltölteni. A hajópark kiépítése is nagy 
nehézségekbe ütközött. Az 1922. évi XIV. törvénycikk tar
talmazta az új szervezetet, melyet a belügyminiszternek 
rendeltek alá. Hajóállománya nyolc őrnaszád volt. A tör
vény még 2 db 20-30 tonna és 10 db 12-20 tonna vízki- 
szorítású, géppuskával felszerelt motorcsónakot is enge
délyezett.

A Belügyminisztérium rendelete egyértelművé tette, 
hogy a folyamőrség elsősorban közbiztonsági és folyam
rendészeti feladatokat fog ellátni, úgymint a közbiztonság 
fenntartása, a csempészés és kémkedés megakadályo
zása, a hajóforgalom ellenőrzése, a halászat, a vízi vadá
szat és a fürdés ellenőrzése. A folyamrendészeti szolgála
tot 1938. év végéig látta el a folyamőrség.

A rendelkezésre álló irodalomból egyértelműen megálla
pítható, hogy a folyamőrség csak folyamrendészeti és 
igazgatási ügyekben volt a belügyminiszternek aláren
delve, minden más tekintetben a honvédelmi miniszter volt 
az illetékes, azaz egyértelműen katonai szervezet volt, a 
Magyar Királyi Honvédség egyik fegyvernemének tekint
hető. A folyamőrség szervi határozványát 1929-ben ter
jesztették fel, melyet csak alapos átdolgozás után hagytak 
jóvá.

A folyamőrséget 1932 őszén átszervezték. Az utánpótlás 
biztosítására különböző tanfolyamokat szerveztek a Ludo- 
vika Akadémián, majd a Honvéd Műszaki Akadémián. 
1939. január 15-től a Honvédelmi Minisztérium alárendelt
ségébe kerültek. A neve is módosult kissé: Magyar Királyi 
Honvéd Folyamerők, majd Folyami Erők megnevezéssel. 
Természetesen hajóparkja is növekedett és korszerűsö
dött, főleg a második világháború időszakában. A Honvéd 
Folyami Erők részt vettek a második világháború néhány 
harccselekményében és a Duna aknamentesítésének 
munkálataiban. 1945 elején a fegyvernem megmaradt ál
lománya (mintegy 400-500 fő) elhagyta az országot Nyugat 
felé, ahol amerikai fogságba estek. A folyamőrségnél, 
illetve jogutódjánál olyan kiváló, nagy hírű egyéniségek 
szolgáltak, mint Wulff Olaf Richárd, dr. Hardy Kálmán, 
Kirchner Frigyes, Tasnády Guidó, llley Tamás, Péter Tiva
dar, Nagy Sándor és mások.
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A folyamőrség negyedszázados története alatt a sze
mélyi állomány különböző mintájú, különböző fazonú és 
színű egyenruhát viselt. Az egyenruhát igyekeztek a ha
gyományok alapján kialakítani és változtatni. 1924-ben -  a 
hadsereggel együtt -  a folyamőrtisztek is kaptak társasági 
öltönyt. A folyamőrség ruházatát, felszerelését az előző ko
rok hagyományai szerint állították össze. így került ismét 
rendszeresítésre a folyamőrségnél a folyamőr tiszti kard és 
a folyamőr tiszti tőr.

Kardot már a birodalom császári-királyi hadseregében is 
viseltek a hadihajóstisztek 1846-tól, melyet 1850-ben mó
dosítottak. A tengerésztisztek másik oldalfegyvere, a 
dísztőr még régebbi hagyományokon alapul. Már a múlt 
század elejétől rendszeresítették különböző államok fo
lyamőrségénél, haditengerészeténél. Az Osztrák Biroda
lom haditengerészeténél 1827-ben rendszeresítették a 
tisztikar részére az 1827 M tőrt, melyet a hajó fedélzetén 
hordtak a tisztek, kard helyett. Ezt a múlt század második 
felében egy könnyebb, modernebb típusra cserélték le. 
1918-ban rendszeresítették a haditengerészetnél az újabb 
típusú dísztőrt, melynél a penge egyik oldalán, az osztrák 
korona alatt horgony, a másik oldalon, a horgony fölött a 
magyar címer látható, ezzel is kifejezve a Monarchia két ál
lamát.

A Magyar Királyi Folyamőrség történetéhez szorosan 
hozzátartozik a folyamőr tisztek és altisztek által viselt tőr 
is. A korabeli közlönyökben nem találtam utalást a rend
szeresítésre, de más kapcsolódó irodalomban egy helyen 
leltem adatot, évszámot az öltözeti rendszerbe állításról, ez 
említi az 1925 M magyar folyamőr tiszti tőrt. Egyedüli uta
lást arra, hogy ez a díszfegyver egyáltalán hivatalos volt, 
csak az 1944. évi „A m. kir. honvédség szálfegyvereinek le
írása” című szolgálati könyvben találtam. A szabályzat fel
sorolja a honvédségnél rendszeresített oldalfegyvereket, 
összesen 13 féle ilyen fegyver volt a hadrendben.

A leírások kissé eltérnek abban, hogy a folyamőr tiszti 
tőrt milyen alkalmakkor lehetett viselni. Valószínűleg az a 
helyes feltevés, hogy a tőrt szolgálatban és szolgálaton kí
vül egyaránt hordhatták a viselésére jogosult folyamőr tisz
tek és altisztek. Egy másik forrás szerint a díszöltözethez 
kard, a behajózottaknak pedig tőr hordása volt előírva. Az 
viszont tény, hogy Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója tengerésztiszti díszegyenruhájához hol a folyamőr 
tiszti kardot, hol a folyamőr tiszti tőrt viselte.

A díszöv leírása

A folyamőr tiszti dísztőr hordására külön erre a célra rend
szeresített fekete színű, pamutból készült díszöv szolgált. 
Az övhöz kapcsolódott a derék bal oldalánál két db -  
egyenként felkapcsolt -  csatlékszár is. A csatlék a deréköv 
anyagából készült, fonott, 2,5 cm széles, pamutból szőtt, 
szaténnal van bélelve. A díszöv szélessége 3,6 cm volt. A 
csatlékszalagok rugós karbinerek segítségével kapcsolód
tak az övhöz. A csatlék alsó végén szintén rugós karabi
nerrel kapcsolódott a tőr a hüvelykarikához. A csatléksza- 
lagokat aranyozott rovátkákkal dúsan díszített, szabályoz
ható csattal látták el.

Az elülső csatlék rövidebb volt hat cm-rel a hátsó csat- 
léknál. A hosszkülönbség tette lehetővé, hogy a tőr a derék 
bal oldalán mintegy 45 fokos szögben függjön a viselet so
rán. A dísztőrt mindenkor a zubbony felett hordták.

A deréköv összeillesztésére rézből készült, domború fe
lületű csat szolgált. A kör alakú csat közepén a hajósok jel
képe, a horgony látható, 30x20 mm méretben. A horgony 
körül zárt cserkoszorú helyezkedik el. A csat átmérője 40 
mm, tömege 25 g. Az öv hosszának szabályozására két db 
rögzítő fémpánt szolgál.

2. ábra: Folyamőr tiszti tőr díszövvel
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A tőr részletes leírása

A folyamőr tiszti tőr szúrófegyver.
Fő részei: 1. penge, 2. markolat, 3. hüvely.

1. Penge: Az egyenletesen keskenyedő, nemesített acél
ból készült penge nikkelezett. A penge hegyes és végig 
kétélű. Mindkét lapjában egy-egy horgony és más mintá
zatú díszítés látható, mely maratással került a penge felü
letébe. A meghosszabbítást képező pengenyak erősíti a 
markolatba. A pengenyak henger alakú vége csavarmene
tes, és a rözítőrugó felerősítése céljából át van fúrva.

2. Markolat: A fehér csontból esztergályozott markolat 
segítségével lehet megfogni a tőrt, s lehet döfni vele.

Részei: -tőrkereszt,
-  rögzítőrugó,
-  nyomógomb,
-  fogantyú,
-  zárócsavar,
-  süllyesztett fejű szegecs.

A tőrkereszt: a markolat alapja. Fölfelé nyúló hüvelyes 
részébe a fogantyú alsó vége nyúlik. Alul, két oldalából 
jobbra és balra egy-egy kissé hajlított és csigában 
végződő kar nyúlik ki. Alsó lapja a pengenyak és a nyomó
gomb szárának befogadására kivágott.

A rögzítőrugó lemezrugó, mely a hüvelybe rejtett pengét 
rögzíti. Kicsúszását azzal akadályozza meg, hogy a rugó 
végének foga a hüvely ütközőlapjának megfelelő nyílásába 
kapaszkodik. E rugót a pengenyakban egy süllyesztett fejű

4. ábra: A szabályzat részlete

’  =  pc-'gc 
\1 =  m arko la t 
I —  llü v c lv

1 lűrkcreszt
2 nyomógomb

3 fogantyú
4 záró csavar

5 ütközőlap
6 kőt ka rika
7 gomb

0 --

___
5-6. ábra: Szabványtól eltérő folyamőr tiszti tőr előoldala, 

pengéjén a magyar címerrel és hátoldala, pengéjén 
horgonnyal

_

7. ábra: Szabványtól eltérő folyamőr tiszti tőr markolata 
elölről

8. ábra: Szabványtól eltérő folyamőr tiszti tőr markolat oldala
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csavar erősíti. A tőrt hüvelyéből csak a nyomógomb lenyo
mása után húzhatjuk ki. A tőr rejtéséhez a nyomógombot 
nem kell lenyomni.

A fogantyú kívül csigamenetes, eredetileg fehérre festett, 
de előfordul lakkozott bükkfából is. Belül a pengenyak szá
mára át van fúrva. A csigamenetben aranyozott fémhuzal
lal van körülkötve. Alsó vége a tőrkereszt hüvelyébe, felső 
hengeres toldata a zárócsavar üregébe nyúlik.

A pengenyak meneteire csavart zárócsavar fogja össze 
szorosan a markolat részeit, és a tőrpengét a fogantyúban 
erősen tartja.

3. Hüvely: A rejtett tőr pengéjét védi, a pengével nagyjá
ból egyforma alakú.

Részei: -  jobb félhüvely,
-  bal félhüvely,
-  ütközőlap,
-  két fabetét,
-  karikák.

A hüvely a jobb és a bal félhüvelyből van összefor
rasztva. A hüvely külső oldalán, a bal félhüvelyen, fönt a 
karikapánt alatt van a pozitív lenyomatú horgony egy recé- 
zett mezőn, lent pedig a szigonyos Neptun látható. Ezen
kívül mindkét félhüvely cizellálással dúsan díszített. Alul 
gombban végződik. Fönt egymás alatt kiképzett két kerek 
fülében illeszkedő egy-egy karikával erősíthető a díszövre.

Az ütközőlap a hüvely szájnyílásába van forrasztva és 
azt védi. A két fabetét a penge lapjai és a hüvely közti űrt 
töltik ki. Az olajjal átitatott fabetétek a hüvely alsó végétől 
az ütközőlapig terjednek.

A folyamőr tiszti dísztőr fémrészei -  a penge kivételével 
-  sárgarézből készültek és aranyozottak.

9. ábra: Szabványtól eltérő folyamőr tiszti tőr penge

A folyamőr tiszti tőr méretei, adatai

A penge szélessége: 17 mm
Hossza: 290 mm
Vastagsága: 5 mm
A pengenyak hossza: 100 mm
A markolat és a penge együttes hossza: 404 mm
Az összeszerelt tőr teljes hossza: 407 mm
A markolat hossza: 114 mm
A fogantyú hossza: 58 mm
A hüvely hossza: 293 mm
A hüvely szélessége a horgonynál: 30 mm
A teljes tőr tömege: 380 g
A hüvely tömege: 110 g

A pengén mesterjegy, készítő neve nincs feltüntetve. Vé
leményem szerint a folyamőr tiszti tőrből csupán néhány 
száz db készülhetett. A gyűjtők között is ritkaságnak szá
mít. A túlélők és hozzátartozók ragaszkodnak az eddig 
megőrzött példányokhoz. A magángyűjteményemben lévő 
példány 1985-ben, csere útján került hozzám.

Kutatásaim során találtam egy olyan -  a tárgyalt korból 
származó -  folyamőr tiszti dísztőrt, mely eltér a fent leírtak
tól s a szabványtól. A penge egyik oldalán Magyarország 
Szent Koronával ellátott címere látható. A hüvely fölső (bal) 
oldalán, a horgony fölött szintén ott van a Magyar Szent 
Korona. Hüvelye nem rézlemezből készült, hanem rézönt
vény, így tömege is eltérő. Egyéb paraméterei is eltérnek a 
szabványtól:

A penge szélessége: 155 mm 
Hossza: 260 mm
A markolat és a penge együttes hossza: 375 mm 
A tőr hossza: 395 mm 
A hüvely hossza: 280 mm 
A tőr teljes tömege: 410 g 
A hüvely tömege: 200 g

Névtelenül is megköszönöm Bács-Kiskun megye egyik 
városában élő gyűjtőtársamnak, hogy az egyedi folyamőr 
tiszti dísztőrről készített fotókat publikálásra rendelkezé
semre bocsátotta, közölt adataival hozzájárult a cikk meg
jelenéséhez.
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A magyar 44M Buzogánylövedék II. rész

(A cikk első része a Haditechnika 2000/2. sz.-ban jelent 
meg. Szerk.)
Becsapódáskor az ütőtestvezetőben (1) található ütőtest 
(51) a lövedékben befelé elmozdul és kiváltja a gyújtószer
kezet (9) működését. A gyújtószerkezet gyutacsa felrobban 
a központi csőben (47), ami az iniciáló impulzust a 35M 
gránátgyutacsnak (45) adja át. A gyújtószerkezet detoná- 
tora természetesen minden irányban kifejti hatását, ezért a 
központi csövet is szétveti és a robbanóanyagot (8) is in
dítja. Ezzel egy időben a gránátgyutacs felrobban és a de- 
tonátort (13) működteti. A robbanóanyag teljes és biztos 
felrobbantását ez fogja elvégezni, és nem a gyújtószerke
zet gyutacsa.

A belső robbanótöltet (8) robbantásával egy tűzben tör
ténik a külső robbanótöltet (10) felrobbanása is. A lövedék 
a kumulatív hatást hasznosítva a célt átüti, illetve a testből 
keletkező repeszekkel pusztít.

A buzogánylövedékben alkalmazott menetek listája

A 2. sz. rögzítőanya menete: M 18x 1,75 (JOBB)
A 7. sz. zárókoszorú menete: M 205x2 (JOBB)
A 42. sz. fúvókás összekötőelem külső menete: 

M 153,8x2 (JOBB)
Az 58. sz. segédfúvókák menete: M 18x1,5 (JOBB)
A 15. sz. hajtóműház menete: M 100x2,5 (BAL)
A 35. sz. főfúvóka menete: M 32x2,5 (BAL)

A 44M buzogánylövedék

Gyújtószerkezet
(3. ábra; 8. fénykép)

A szerkezet leírása

A gyújtószerkezet a buzogánylövedék harci részének a kö
zepén, pontosabban a kumulatív kiképzés alján található. 
Szerkezeti felépítéséből adódóan kettős csapódó műkö
désű -  pillanat és tehetetlenségi -  előbiztosítás nélküli 
gyújtószerkezet.

A gyújtószerkezet összes alkatrészét a gyújtótest (19)

7. ábra: A fúvókás összekötőelem a segédfúvókákkal és a 
fejrészköpeny

fogja egybe. A külső menetével a kumulatív kiképzés bé
lésanyagába csatlakozik. Ebből a 21. sz. bemunkálások 
segítségével lehet kicsavarozni. A fenékcsavar (10) alkal
mazására a belső alkatrészek szerelése miatt van szük
ség. A 14. sz. horony segítségével lehet kicsavarozni a 
gyújtótestből.

A gyújtószerkezet csapódószerkezete áll: az ütőtestből 
(1), ami egészen a rakétalövedék elejébe kinyúlik; az ütő
szegből (20); a tehetetlenségi csapódótestből (8), benne a 
csappantyúházba (9) beszerelt és a zárófóliával (18) takart 
csappantyúval (17). A csappantyúházat a tehetetlenségi 
csapódótest peremének kör alakú enyhe peremezésével 
rögzítik.

A biztosító rész a csapódórészre merőlegesen helyezke
dik el. Ez áll: a centrifugális testből (3), ami villaszerű kiala
kításánál fogva az ütőszeget (20) körbeveszi, ezáltal azt és 
a tehetetlenségi testet (8) fixen rögzíti az elmozdulás ellen; 
a biztosítóhuzalból (2); a biztosítórugó-támaszból, amit a 
biztosítórugó (5) a biztosítóhuzalnak nyom; a zárócsavar
ból (7), amit a 6. sz. horony segítségével lehet kicsava
rozni.

A gyújtószerkezet gyutacsa a fenékcsavarba van becsa
varva. All: a gyutacsházból (12); a fedőkupakból (11) és a 
szitával letakart előtételegyből (15) és a gyutacs fő tölte
téből (13).

A gyújtószerkezet működése

A buzogánylövedék kilövése előtt a biztosítóhuzalt (2) ki 
kell húzni a rakétalövedék fejrészéből. Ilyenkor a biztosító
rugó-támaszt (4) a biztosítórugó (5) a centrifugális test (3) 
homlokfelületének nyomja. Tehát ez után a kibiztosítást 
nem lehet megszüntetni, mert a biztosító drót visszahelye
zésére nincs lehetőség!

Ekkor a lövedék valóban veszélyessé válhat, mert a biz
tosítórugó jelentéktelen ellentartó erőt képvisel, olyannyira, 
hogy a 29-30 kg-os lövedék véletlenszerű leejtése esetén 
szerencsétlen esetben elmozdulhat a centrifugális test (3) 
és előfordulhat, hogy az ütőszeg (20) és a tehetetlenségi 
test (8) egymáshoz képest elmozdul. Ez kilövéskor a je
lentős gyorsulás miatt a lövedék felrobbanásához vezethet.
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A buzogánylövedék alkatrész- és anyaglistája

Az alkatrész száma Az alkatrész megnevezése Az alkatrész anyaga

1 ütőtest-vezető alumínium
2 rögzítőanya alumínium
3 ballisztikai süveg alumínium
4 biztosítóhuzal acél
5 kumulatív bélés acél
7 zárókoszorú acél
8 belső robbanótöltet 50/50 vagy

40/60 TNT/nitropenta keverék
9 gyújtószerkezet -

10 külső robbanótöltet TNT
11 belső kúp alumínium
12 alátétgyűrűk (2 db) papír
13 detonátor nitropenta
14 csomagolás papír
15 hajtóműház acél
16 nagy lőporrudak (7 db) kordit lőpor (valószínűleg)
17 felső lőportárcsa nitroglicerines lőpor
18 lőporerősítő 9 mm-es Mauser 

pisztolylőszerek koronglőpora
19 alsó lőportárcsa nitroglicerines lőpor
20 erősítő lőpor fekete lőpor
21 központi lőporcső nitroglicerines lőpor
22 távtartó gyűrű acél
23 zárókorong acél
26 rögzítőtárcsa alumínium
27 főfúvókabélés alumínium
29 31M éles lőszerhüvely lőpor nélkül sárgaréz
30 indítócsappantyú -

31 zárótárcsa alumínium
32 központi alkatrész alumínium
33 takarólemez acél
35 főfúvóka acél
36 rács acél
37 kis lőporrudak (7 db) kordit lőpor (valószínűleg)
38 zsák a gyullasztólőpornak selyem
39 zsák az inertpogácsának selyem
40 inertpogácsa összetétele nem ismert
41 összekötő madzag tökéletesen nitrált fonal
42 fúvókás összekötőelem acél
45 35M gránátgyutacs alumínium ház, tetril töltet
46 központicső- csomagolás papír
47 központi cső fa
48 fejrészköpeny acél
49 szegecs (4 db) alumínium
51 ütőtest fa
54 biztosítódrót acél
55 membrán vörösréz
58 segédfúvókák (10 db) acél
60 fúvókadugó papír

Ezért tehát a szállítási biztosítóhuzalt csak a fegyverbe 
való betöltés után célszerű kihúzni.

Kilövéskor a gyújtószerkezet egészen addig nem áll 
élesre, amíg a rakétahajtómű működéséből kifolyólag a bu
zogánylövedék egy megfelelően nagy fordulatszámot el 
nem ér. Ez egy bizonyos távoli élesre állítódását biztosija 
a rakétalövedéknek a fegyvercső után. A fordulatszám nö
vekedéséből adódóan a gyújtószerkezet alkatrészeire ható 
centrifugális erő megnő, és ezért a centrifugális test (3) és 
a rugótámasz (4) a biztosítórugót (5) összenyomva oldalra 
kimozdulnak. A gyújtószerkezet éles helyzetbe került.

Optimális becsapódáskor az ütőtest (1) az ütőszeget 
(20) a csappantyúba (17) nyomja és kiváltja annak műkö
dését, mielőtt még a tehetetlenségi test (8) a csappantyú
val az ütőszegre szaladhatna. Nem merőleges becsapó
dás esetén a lövedék ballisztikai süvegének meghorpa- 
dása miatt előálló lassulás miatt a tehetetlenségi test a 
csappantyúval az ütőszegre csúszik.

A csappantyú (17) szúrólángja a gyutacs előtételegyét 
(15) a szitán (16) átütve felrobbantja, aminek a működése 
kiváltja a gyutacs (13) detonációját.
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A gyújtószerkezet alkatrész- és anyaglistája

Az alkatrész száma Az alkatrész megnevezése Az alkatrész anyaga
1 ütőtest fa
2 biztosítódrót acél
3 centrifugális test sárgaréz
4 biztosítórugó-támasz sárgaréz
5 biztosítórugó rugóacél
7 zárócsavar sárgaréz
8 tehetetlenségi ütőtest sárgaréz
9 csappantyúház vörösréz
10 fenékcsavar alumínium
11 gyutacs-fedőkupak sárgaréz
12 gyutacsház sárgaréz
13 gyutacs tetril
15 gyutacs-előtételegy tricinát
16 szita szövet
17 csappantyú durranóhigany + 

(oxidáló + 
éghetőanyag- 
keverék)

18 zárófólia réz (vörösréz)
19 gyújtótest alumínium
20 ütőszeg acél

8. ábra: A gyújtószerkezetről készült metszet

9. ábra: A főfúvóka, benne az alumínium bélés

A gyújtószerkezetben alkalmazott menetek listája

A gyújtószerkezet csatlakozó menete: M 18x1 (JOBB) 
A 7. sz. zárócsavar menete: M 5x0,5 (JOBB)
A 10. sz. fenékcsavar menete: M 14x1 (JOBB)
A 12. sz. gyutacs menete: M 8x0,75 (JOBB)

Észrevételek

A lövedékben minden megtalálható, amit egy második vi
lágháborús kumulatív harceszköztől el lehet várni: robba
nóanyag kumulatív kiképzése, a bélés (5), a töltet akciótá
volságát adó ballisztikai süveg (3) és a pillanatgyújtó (9).

Külön érdekessége, hogy a fejrészben a már megszokott 
gyújtási rendszereket elhagyták. Ezek lehetnek:

-Tüzérségi lőszerekben elterjedt a csúcsrészben elhe
lyezett pillanatgyújtó, aminek a csappantyúgyutacsából a 
szúróláng a kumulatív kiképzésen és egy központi csövön 
keresztül a töltet alján elhelyezett lángérzékeny gyutacshoz 
kerül. (Pl. 75, 88, 105, 149 mm-es német; 76, 122 mm-es 
orosz tüzérségi lőszerek; 88 mm-es német páncélrém stb.)

-  Tehetetlenségi fenékgyújtóval szerelt kumulatív löve
dékek. Ezek a töltet alján helyezkednek el és onnan indít
ják a robbanást. (Pl. német pct. puskagránátok, 60 mm-es 
magyar páncélrém.)

Itt a kumulatív kiképzés aljára egy kettőscsapódó pilla
nat-gyújtószerkezetet szereltek, aminek az ütőtestét egé
szen a fejrész csúcsáig kivezették. Ezáltal a töltet pillanat
gyújtása tökéletes lehet, mert a ballisztikai süveg 
összegyűrődésére nincsen idő, így az akciótávolság min
dig állandó. A szúrólángot átadó -  főleg tüzérségi rendsze
reknél -  fejrész hosszát úgy kell megválasztani, hogy bele 
kell számolni azt az időt is, ami alatt a szúróláng a gyújtó
szerkezettől a töltet alján elhelyezett gyutacsig eljut és a 
robbanást kiváltja. Ezalatt természetesen a lövedék előre
mozog és a fejrész megrövidül. Tehát annak olyan 
hosszúnak kell lennie, hogy a megrövidüléskor legyen op
timális a töltet akciótávolságát adó fejrész hossza.

A kumulatív sugár kialakulásában a kumulatív bélés al
jába szerelt viszonylag kisméretű gyújtószerkezet nem me
rülhet fel jelentős akadályozó elemként.

A töltet két részre való osztása igen érdekes és egy sor
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kérdést vet fel. Ezekre csak bizonytalan válaszokat tudok 
adni. Az biztos, hogy a belső töltet geometriai alakja és töl
tete olyan, hogy a kumulatív hatás minél erőteljesebb le
gyen. A geometriai alakot a 11. sz. belső kúp alakja adja. 
A külső TNT-töltet csak a robbanás erejét növeli és igazá
ból a lövedéktest még erőteljesebb szétrepesztéséért fe
lelős. A kumulatív hatás valószínűleg e nélkül is ugyanak
kora lenne. Ebből kifolyólag a lövedék robbanásakor igen 
erőteljes lehetett a repeszhatás is.

A gyújtószerkezet élesítése nem oldható fel, ami bizo
nyos esetekben hátrányként jelentkezhet.

Gyártástechnológia

A lőszer legyártása rendkívül munkaigényes és ebből kifo
lyólag drága is lehetett. Az összes fém és fa alkatrész -  ki
véve a ballisztikai süveg (3), a belső kúp (11), a rács (36) 
és a takarólemez (33) -  forgácsolással készült. Ezeknek a 
tárgyaknak az összes felületét így alakították ki.

A hajtóműház (15) egy varrat nélküli cső, aminek a gyár
tásához szintén jelentős gépi kapacitás szükséges. Ennek 
csak a külső felülete esztergált azért, hogy a vetőben pon
tosan illeszkedjen. A rács (36) -  öntvény.

A 42-es fúvókás összekötőelemben különösen sok az 
esztergályosmunka. Mivel a segédfúvókák duplakúpos ki
alakításánál a belső (alsó) kúpot nem tudták volna legyár
tani a fúvókás összekötőelem anyagából, ezért minden 
egyes fúvóka külön készült el és menettel szerelték be. Ez 
további forgácsolómunkát jelent (szög alatt fúrni, menetet 
vágni stb.).

Az acél alkatrészek közötti menetek míniummal voltak 
bekenve a tömítettség érdekében.

A lövedék fejrészének összeszerelése szintén körülmé
nyes:

1. -  a belső kúpot (11) és a kumulatív bélést (5) 4 helyen 
összeszegecselik (49);

2. -  az így kapott „dobozba” belehelyezik azokat az inert- 
testeket, amik biztosítják a majdani helyét a detonátornak 
(13), a központi csőnek (47) és a gyújtószerkezet (9) be
nyúló részeinek;

3. -  a folyékony halmazállapotúra melegített „belső” rob
banóanyagot (8) beleöntik a „dobozba”;

4. -  az inerttesteket kiveszik a robbanóanyag megszilár
dulása után;

5. -  beszerelik a préselt detonátort (13) és a többi alkat
részt, beleértve a gyújtószerkezetet is az ütőtesttel (51) és 
a biztosítóhuzalt (4), aminek a vége még nem végződik hu
rokban (54), hanem egyenes;

6. -  a ballisztikai süveget -  a zárókoszorúval (7) az ütő
testvezetővel (1) és a rögzítőanyával (2) -  ráhúzzák az 
előbb leírt részekre úgy, hogy a biztosítóhuzal (4) a memb
ránon (55) átmenjen;

7. -  az egész eddig összerakott egységet fejre fordítják 
-  úgy, hogy a ballisztikai süveg legyen lefelé -  és a fejrész
köpenyt (48) rácsavarozzák, ezáltal minden eddigi alkat
rész biztosan rögzül;

8. -  a „külső” TNT-t (10) folyékony állapotban beöntik;
9. -  a még folyékony robbanóanyagra rácsavarják a fú

vókás összekötőelemet (42);
10. -  a biztosítóhuzal hurkos (54) részét kialakítják.

Egyéb információk

Festés
Az egész lövedék világoszöld színűre volt festve. Az 
éleslőszereket kb. 50 mm széles piros csík jelezte. Ennek 
elhelyezkedése a 5. ábrán látható.

Tömeg
Az éles lövedék kb. 29,2-30 kg.

Beütött jelölések, kódok (az 5. ábrán látható számozás 
szerint ismertetem ezeket).

1. -  Számok. Valószínűleg minden lövedéket sorszá
moztak. Az eddig megismert sorszámok: 441; 448.

2. átvételi bélyegző
3. Weiss Manfréd, Csepel; A gyártó cég 

beütője
4. nem ismeretes a jelentése
5. nem ismeretes a jelentése
6. nem ismeretes a jelentése

A gyújtószerkezet oldalán: H = Hirmann Ferenc; XIII. kér. 
Váci út 119. (Ennek a cégnek a kódjait általában gyújtó
szerkezeteken lehet megtalálni a magyar lőszereken.)

A gyullasztólőpor (38) zsákján: 69 (piros zsírkrétával)

Felhasznált forrásanyag

Horváth János: A magyarországi harcokban alkalmazott 
kumulatív páncéltörő fegyverek 1944-1945. Haditechnika, 
1986/2. 32-35. old.

Muszka M. József-Sárhidai Gyula: A 44M buzogányvető 
és alkalmazása. Haditechnika 1988/2. 34-37. old.

Dr. Bonhardt Attila: Újabb adatok a Szálasi-röppentyűről. 
Haditechnika, 1990/1.42-46. old.

Józsa Béla: A Szálasi-röppentyű. Militaria, 14. szám. 
488-493 old.

Saját fényképek.

Hatala András

A Nagy Repülők c. időszakos típusismertető füzet 2. száma megjelenés előtt áll. 
Az Ar-240; He-100D és MiG-25 típusok ismertetését tartalmazza. 

Várható megjelenés: 2000 novembere.
Formátum: A/4, 44 oldal, Ára kb. 960 Ft
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Jelmagyarázat az ÜSS PAMPANITO rajzához

antenna - antenna 
capstan - csörlő
telephone marker buoy - telefon-jelzőbója 
chain locker - lánckamra 
framing - borítás
bow plane - elülső mélységi kormány
chief petty officers’ stateroom - fedélzetmester lakrésze
office - iroda
officers’ quarters - tiszti részleg
wardroom stateroom No.2. - tiszti étkezde és lakrész
wardroom - tiszti étkezde
pantry - éléskamra, tálaló
torpedo loading hatch - torpedóbetöltő nyílás
companionway - legénységi beszállóajtó
forward escape trunk and hatch - elülső menekülő és
rakodó légzsilip
forward torpedo room - elülső torpedókamra
forward trim manifold - elülső kiegyensúlyozó elosztó
forward drain manifold - elülső vízelosztó
forward torpedo tubes (six) - elülső torpedóvető csövek
(hat)
stowage for ten torpedoes -10  torpedó tárolótere 
underwater sound training motor generator - sonar oktató
gyakorló motorgenerátora
underwater sound equipment - víz alatti hangbemérő 
berendezés
model "JP" sound equipment - JP típusú hangbemérő 
berendezés
No. 1 periscope -1 . sz. periszkóp
radio compass loop - rádióiránytű körantennája
conning tower - parancsnoki torony
sound equipment - hangbemérő berendezés
periscope wells - periszkópaknák
steering wheel - kormánykerék
gun acces trunk - lövegkezelők légzsilipje
forward battery space - elülső akkumulátortér
fresh water tank - ivóvíztartály
control room - vezérlőterem
3000-pound air manifold - 1360 kg-os légelosztó
225-pound air manifold -102 kg-os légelosztó
600 pound and 10 pound air blow manifold - 272 és 0,45
kg-os légfúvó elosztó
steering stand - kormányállás
master gyro compass - fo giroszkopikus iránytű
diving station - búvárállomás
trim manifold - kiegyensúlyozó elosztó
No2 periscop - második periszkóp
SJ radar mast - SJ lokátorárboc
radar SD antennas - SD lokátor antennák
radio room - rádiósszoba
galley - hajókonyha
crew’s mess - étkező
acces hatch - fedélzeti rakodónyílás

tables and benches - asztalok és padok
safety tank flood valve operating gear - biztonsági tartály és
elárasztószelep-működtető karok
pump room - szivattyúterem
trim pump - kiegyensúlyozó szivattyú
drain pump - vízszivattyú
air conditioning equipment - légkondicionáló berendezés 
compressor 3000-pound air - kompresszor 1360 kg-os 
levegő
main hydraulic plant - fő hidraulikus berendezés 
crew’s quarters - legénységi körlet 
berths - hálóhelyek
main ballast tank flood valves operating gear - fő
ballasztvíz-tartály elárasztószelep-működtető karok
washroom and showers - mosdó és zuhanyozó
forward engine room - mellső motortér
main diesel engines (two) - fő dízelmotorok (kettő)
main generators (two) - fő generátorok (kettő)
bilge keel - hajófenék gerinc
reserve lube oil tank - tartalék kenőolaj-tartály
after battery space - hátsó akkumulátorkamra
magazine - lőszerraktár
small arms ammunition - kézifegyver-töltények
20 mm ammunition - 20 mm-es lőszerek
5 inch 25 caliber ammunition -127 mm-es lőszerek
fresh water tank - ivóvíztartály
storeroom - raktártér
acces hatch - fedélzeti rakodónyílás
maneuvering room - kormányterem
maneuvering stand - kormányállás
main propulsion controls - fő hajtás ellenőrzése
torpedo loading hatch - torpedóberakó nyílás
motor room - motortér
reduction gears - fordulatszámcsökkentő áttétel
main motors (four) - fomotorok (négy)
after engine room - hátsó motortér
main generátor(two) - főgenerátor (kettő)
main engine inboard exhaust valve - főmotorok fedélzet
alatti kipufogószelepe
auxiliary diesel engine - segéd dízelmotor
main diesel engines (two) - fő dízelmotor (kettő)
after torpedo room - hátsó torpedókamra
marker buoy release - jelzőbója-kidobó
berths - hálóhelyek
stowage for 4 torpedoes - 4 torpedó raktere
after escape trunk - hátsó menekülő légzsilip
after torpedo tubes - hátsó torpedóvető csövek
propeller shaft - hajócsavar tengelye
propeller - hajócsavar
rudder - kormánylapát
stern plane - hátsó mélységi kormány

(Az ábra a 48-49 oldalon )

Z r í n y  i m m éd ia

?

HM ZRÍNYI Kommunikációs Kht,; 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B

K eressék nálunk a könyveket!
Tel.: 333-9113; Fax:314-2432 
E-mail: zrinyi@elender.hu
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ÜSS PAMPANITO (SS-383)

Az ÜSS PAMPANITO (SS-383), a második világháború 
flotta-tengeralattjárója 1943-ban épült a portsmouthi hadi
hajógyárban, New Hampshire-ben, a második világhábo
rús haditermelési kampány idején. Tíz hasonló jellegű ten
geralattjárót építettek az új portsmouthi dokkban. A PAM
PANITO testvérhajója a ÜSS PICUDA (SS-382) volt. A 
későbbiekben a nagy veszteség miatt a tengeralattjárókat 
szárazdokkokba gyűjtötték, ahol általában a hajók javítását 
szokták végezni. A PAMPANITO gerincét 1943. március
15-én fektették le, és ugyanazon év július 12-én vízre is 
bocsátották egy kettős ünnepség keretében, amikor is az 
új medencében elkészült az első két tengeralattjáró. A 
vízre bocsátás után folytatódtak a szerelési munkálatok, és 
1944. november 6-án a PAMPANITO-t az Egyesült Álla
mok Haditengerészete lajstromba vette. Ezek után a PAM
PANITO személyzete november 29. és január 15. között 
próbaúton vett részt Portsmouth és New London jeges vi
zei mentén, Connecticut partjainál, miközben folytatódott a 
személyzet kiképzése is. A tengeralattjáróból gyakorló tor
pedókat indítottak, és a fedélzeti lövegeket is belőtték. Ha
bár a PAMPANITO személyzete új volt, az újoncok kikép
zésére sok olyan tapasztalt tengerész volt a fedélzeten, 
akik már más tengeralattjárón is teljesítettek szolgálatot. 
Például Charles Jackson Jr., a hajó parancsnoka a ÜSS 
SPEARFISH (SS-190)-ről jött, Paul E. Summers első tiszt-

2-3. ábra: A PAMPANITO parancsnokai: Commander Paul 
E. Summers (balra) és Lt. Commander Frank W. Fenno

4. ábra: Szövetséges hadifoglyok kimentése a Dél-kínai 
tengeren 1944. szeptember 15-én_______________

5. ábra: A hátsó torpedótérben Bob Bennett és Paul Pappas 
1944-ben
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tel a STINGRAY (SS-186)-ról vezényelték, miután hét 
harci őrjáratot végrehajtott annak fedélzetén. 1944. január
15-én a PAMPANITO elhagyta New Londont és a Csen
des-óceán felé hajózott, hogy csatlakozzék a harcoló ame
rikai hajókhoz. A délre hajózó tengeralattjáró 1944. január 
24-én kelt át a Panama-csatornán, közben Balboában 
négy napot töltött kisebb vizsgálatok és ellenőrzések miatt. 
Február 14-ére ért be Pearl Harborba, ahol egy hétig to
vábbi javításokat és beépítéseket végeztek el, miközben öt 
napig szárazdokkban tartották, hogy megjavítsák a guajak- 
fából készült csapágyait. A tisztek és a legénység a tenger
alattjárót felkészítették a veszélyes küldetésre. Nappali és 
éjszakai gyakorlatokat folytattak a Hawaii környéki meleg 
tengerben, ahol a torpedóvetést, a fedélzeti ágyú kezelését 
gyakorolták, valamint számos próbarepülést hajtottak 
végre, és a személyzetet hozzászoktatták a mélyvízi bom
bák hatásához. A PAMPANITO később visszatért Pearl 
Harborba, ahol feltöltötték üzemanyaggal, élelemmel. 16 
db Mark 13 gőztorpedót helyeztek el az elülső torpedókam
rában és 8 db Mark 18 villamos meghajtásút a hátulsóban. 
1944. március 15-én, pontosan a hajógerinc lerakásának

első évfordulóján, elindult első őrjáratára.
A PAMPANITO BALAO-osztályú tengeralattjáró, amely 

hat őrjáratot tett meg a második világháború során, el
süllyesztett hat japán hajót, megrongált négy másikat, 
összesen több mint 27 000 tonna hajótérnyi veszteséget 
okozott az ellenséges hajók elsüllyesztésével.

Első két útja majdnem végzetes lett, alig úszta meg a 
pusztulást. Mialatt egy ellenséges konvojt támadott, bemér
ték, mélységi bombákkal súlyosan megrongálták. Második 
útja során, amikor a japán partok előtt őrjáratozott, a meg
figyelők két torpedó sodorvonalát bemérték, és így jutott 
elég idő kikerülni őket. Néhány nappal később egy másik 
közeledő torpedót vettek észre. Kikerülő manővereket tet
tek, és a torpedó csak a PAMPANITO orrát keresztezte.

A PAMPANITO harmadik -  és legismertebb -  útja során 
a ÜSS GROWLER (SS-215)-ből és a ÜSS SEALION II 
(SS-315)-ből álló „farkascsorda” tagja volt. 1944. szeptem
ber 12-én reggel a hajóraj megtámadott egy hadianyag
szállító hajórajt, amelynek rakománya olajból és nyersgu
miból állt. A tengeralattjárók kapitányainak sejtelmük sem 
volt arról, hogy az ellenséges hajóraj több mint 2000 brit és

7. ábra: A múzeumként 
álló hajó árbocozata a 
radarantennával, 
légzőcsővel és 
periszkópokkal (A. V.)
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9. ábra: A hajó tornya hátulról a 40 mm-es légvédelmi 
gépágyúval (A. V.)

ausztrál hadifoglyot is szállított. A konvoj legtöbb hajóját el
süllyesztették, köztük a hadifoglyokat szállító két hajót is. A 
SEALION elsüllyesztette a RAKUYO MARU-t, amely több 
mint 1300 hadifoglyot szállított, a PAMPANITO pedig a hul
lámsírba küldte a KACHIDOKI MARU-t, hajóterében 900 
fogságba esett tengerésszel. Azután a három tengeralatt
járó elhagyta a térséget, hogy üldözze a hajóraj szétszóró
dott tagjait.

Szeptember 15-én a PAMPANITO visszatért az eredeti 
támadás helyszínére, ahol szükségmentőcsónakokba ka
paszkodó embereket talált. Ahogy a tengeralattjáró köze
lebb ment, a legénység angol nyelvű kiáltásokat hallott. 
Ezek az emberek a SEALION által négy nappal korábban 
elsüllyesztett RAKUYO MARU hadifogoly-túlélői voltak. A 
PAMPANITO 73 túlélőt tudott felvenni a fedélzetére, és há
rom másik tengeralattjárót hívott a térségbe. A SEALION 
54, a QUEENFISH 18 és a BARB 14 hadifoglyot mentett 
meg. A SEALION által elsüllyesztett RAKUYO MARU-n 
tartózkodó 1300 hadifogoly közül a négy tengeralattjáró 
159-et mentett meg. A japánok további 136 tengerészt 
mentettek meg a 295 túlélőből. A PAMPANITO által el
süllyesztett KACHIDOKI MARU-n tartózkodó 900 fogoly 
közül a japánok 656-ot mentettek meg, és japán hadifo
golytáborba vitték őket. Közülük több mint 500-at az ame
rikai csapatok szabadítottak ki a háború vége felé.

Műszaki adatok

Hossz: 94,77 m
Legnagyobb szélesség: 8,28 m
Vízkiszorítás: 1525 t (felszínen) 

2415 t (víz alatt)
Merülési magasság: 4,59 m
Hajótest: 7/8” nagy 

szilárdságú acél
Személyzet: 10 tiszt, 70 tengerész
Torpedóvető csövek: 10 (6 előre 

és 4 hátra)
Torpedók száma: 24 (16 előre 

és 8 hátra)
Fedélzeti lövegek: 12,7 mm-es 

toronylöveg 
40 mm-es légvédelmi 
gépágyú
20 mm-es légvédelmi 
gépágyú

Legnagyobb sebesség: 23 csomó
(41,4 km/h) felszínen 
11 csomó
(19,8 km/h) víz alatt

Hatósugár (felszínen): 11 000 tengeri mér
föld 10 csomónál 
(19 800 km 18 km/h)

Hatótávolság (víz alatt): 95 tengeri mérföld 
5 csomónál 
(171 km 9 km/h-nál)

Tüzelőanyag-tartalék: 75 nap
Működési mélység: 182,4 m
Hajógerinc lefektetése: 1943. március 15.
Vízre bocsátás: 1943. július 12.
Rendszerbe állítás: SS-383,

1943. november 06.
Kivonás: 1945. december 15.
Átminősítés: AGSS-383,

1962. december 01.

A PAMPANITO tovább folytatta útját a háború folyamán, 
mielőtt a szolgálatból kivonták volna. 1945. december 15- 
én kivonták a szolgálatból és a Mare lsland-on helyezték el 
tartalékba, majd tartós tárolásba helyezték (konzerválták), 
később a Haditengerészeti Tartalék iskolahajójaként szol
gált 1960-ig, és alkalmanként átadták a Nemzeti Tengeré
szeti Múzeumszövetségnek nyilvános bemutatók céljára. 
PAMPANITO 1970-ig tartalékban volt, majd bevonták a 
flotta leszerelési programjába, néhány gépészeti berende
zését leszerelték, amelyek más tengeralattjárók tartalék al
katrészeit képezték. 1971-ben a PAMPANITO-t törölték a 
Haditengerészet állományából, és végképp átadták a 
Nemzeti Tengerészeti Múzeumszövetségnek, hogy nyissa 
meg a nagyközönség számára múzeumhajóként. A közön
ség számára 1982-ben nyitották meg, és egyike lett a leg
látogatottabb történelmi hajóknak évente 250 000 látogató
val. Megnyitása óta több alkalommal karbantartották, két
szervolt nagyjavításon szárazdokkban. Visszahelyezték az 
eredeti berendezéseket, amelyeket az ismert leszerelési 
program keretében elvittek. A tengeralattjáró dízelmotorjai 
üzemképes állapotban vannak. 1996-ban filmet is forgattak 
a fedélzetén. Ma a PAMPANITO az Egyesült Államok Ha
ditengerészete tengeralattjáró-fegyvernemének egyik örök 
emléke.

Múzeumként megnyitva: 1982. március 15.

Amaczi Viktor-Steimann Tünde
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Az első szovjet atomtöltet története II. rész

(A cikk első része a Haditechnika 2000/2. sz.-ban jelent 
meg. Szerk.)

A 2. sz. Laboratóriumban a fő feladat a reaktor kritikus 
jellemzőinek és karakterisztikáinak meghatározása volt, to
vábbá az U, a grafit és egyéb szerkezeti anyagok minőségi 
követelményeinek meghatározása, valamint a Pu előállí
tása.

Ez utóbbi feladat azért volt fontos, mert a fém tulajdonsá
gait még nagyon hiányosan ismerték, ezen ismeretek hiá
nyában nem tudták a töltet követelményeit és a feldolgo
zási technológiát kidolgozni. Az ipari urángrafit-reaktor ter
vezése Nyikolaj Dolezsál vezetésével már 1946-ban el
kezdődött, de a reaktort csak december 25-én indították 
be. Kurcsatovék a Fermi-mintához hasonlóan téglás szer
kezetű reaktort építettek. Ez a híres F-1  reaktor, amelybe 
4 5 1 U és 4001 széntégla lett beépítve. Amikor az utolsó ré
teget rakták, már nagyon feszülten várták az eredményt. 
Végre késő délután elkezdhették a szabályzórudak kihúzá
sát. Mivel nem ismerték a reaktor működését, meghatáro
zott szakaszokra húzták ki a rudakat, majd várták a műsze
rek jelzéseit. Végül a mutatók a felszaporodó neutron
mennyiség jelzésével hírül adták, hogy a reaktorban bein
dult a szabályzott láncreakció. Természetesen az örömteli 
információt a hatalmas szakálla miatt baráti körökben Sza- 
kállnak nevezett Kurcsatov személyesen jelentette a 
felső vezetőknek. Hamarosan a laboratóriumba érkezett 
Berija. Amikor Kurcsatov lelkesen a műszermutatók kitéré
sével és az egyre szaporábban kattogó hanggal szemlél
tette neki a láncreakciót, nagyon gyanakodva Szakállra né
zett és a tudós legnagyobb döbbenetére mindenáron be 
akart menni a reaktorba.

Az F-1 reaktor üzembe helyezésével a szovjet tudósok 
a Pu előállításához számos atomfizikai állandót tudtak 
meghatározni, továbbá a működő reaktor segítségével 
számos, a későbbi atomipar számára nagyon fontos, addig 
ismeretlen tényezőt határozhattak meg, amelyek a későbbi 
U-gyártáshoz és más különleges anyagok előállításához 
feltétlen szükségesek voltak.

Az F-1 sikeres működése alapján 1947 közepén elkezd
ték a 817. sz. gyár építését. A PGU legnagyobb beruhá
zása volt ez az építkezés. A gyár három önálló részből 
épült fel, ezeket betűvel különböztették meg. Az A rész te
rületén működött az ipari reaktor. Ennek fűtőelemeiből а В 
részben nyerték ki a Pu-t. Végül a Pu feldolgozása a C 
rész feladata volt. Az építkezés méreteire jellemző, hogy
1948-ig több mint 45 ezer ember dolgozott itt, ezek döntő 
része fogoly volt. A kombinát első igazgatója Jefim 
Szlavszkij fémfeldolgozó szakmérnök lett, aki később 
atomminiszter lett. Az első igazgató csak a technikai kérdé
sek szempontjából volt nagyon igényes, emiatt 1947-ben 
Borisz Muszrukov tábornok váltotta fel, akinek igazi hadii
pari tapasztalatai voltak.

Az objektum legfontosabb eleme az A részben működő 
nagy teljesítményű ipari reaktor volt. Itt -  az ipari kémkedés 
legjobb tanulságára -  olyan horizontális elrendezésű reak
tort építettek, mint Hanfrodban. Rövid működés után bebi
zonyosodott, hogy a függőleges elrendezésű reaktor sok
kal biztonságosabban üzemel, így Ny. Dolezsál véleménye 
beigazolódott és a reaktort átalakították.

Az első szabályzott láncreakciót 1948. július 8-án indítot
ták be, a tervezett 100 MW-os teljesítményt 22-én érték el.

Az első fűtőelemeket december 22-én adták а В résznek. 
Az első Pu-szállítmány 1949. február 26-án érkezett a C 
részbe. Majd 21 nappal a kísérleti fegyver felrobbantása 
előtt elkészült a két nikkel bevonatú Pu-félgömb.

Az atomfegyver összeállítása

A két részelem megérkezett abba az üzembe, amelyet az 
atomtöltetek összeszerelésére építettek át. A „Tizenegye
dik Tervező Iroda” (KB-11) létrehozásáról 1946. április 13- 
án döntöttek. Az új, a Szovjet Tudományos Akadémia 
moszkvai 2. Laboratóriuma mellett az uránprogram új fel
adatait végző tervezőiroda alapító okmányát Sztálin 1946. 
május 25-én írta alá, és a kormány 1286-525 sz. határoza
tával 1946. június 21-én az új tudományos kutatóintézet 
„zöld utat” kapott. Természetesen az ilyen szigorúan el-

1. ábra: Jurij Hariton az első szovjet atombomba mérethű 
makettjével a múzeumban (ÖMZ)

2. ábra: Az Arzamasz 16 üzem házi múzeuma a szovjet 
atomfegyverek másolataival (ÖMZ)
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lenőrzött objektumokat nem lehet nagy városok közelségé
ben felépíteni. Az ilyen feladatokra a szovjet hagyomá
nyoknak megfelelően egy meglévő szervezetet alakítottak 
át: a Moszkvától 600 km-re eső Szarov városban működő 
550. sz. üzemre esett a választás. Ez a gyár eddig 152 
mm-es lőszereket és M-13  rakétalövedékeket gyártott. Az 
intézet első vezetője Pjotr Szernov tábornok lett, aki koráb
ban a páncélosipari népbiztos helyettese volt.

A KB-11 építésénél a kor legkorszerűbb technikai esz
közeit alkalmazták. A többi uránprogramhoz tartozó szer
vezethez hasonlóan ez az objektum is szigorúan titkos volt. 
Még 1947. február 17-én írta alá Sztálin azt a határozatot, 
amely az intézetet befogadó várost és környezetét tiltott 
zónává minősítette. Ez azt jelentette, hogy Szarov városa 
a hivatalos szovjet térképekről eltűnt, az összes létező köz- 
igazgatási alárendeltségből (még a pártellenőrzés alól is) 
kiemelték és csak az uránprogram vezetőinek tartoztak el
számolással. Természetesen, a szovjet kémelhárítási 
gyakorlatnak megfelelően több elnevezést kapott, azokat 
gyakran váltották. Persze ez a névváltozás a program dol
gozóit jobban zavarta, mint amilyen védettséget nyújtott. 
Csak érdekességként tekintsük át az intézet néhány nevét: 
KB-11, 550. Objektum (az első atomfegyver volt az 501. 
gyártmány), 112. Bázis, Volgamelléki Iroda, 300. Központ 
(ezt az elnevezést hagyták leghosszabb ideig érvényben), 
Kremljov, Arzamasz-75 (az objektum 75 km-re volt Arza- 
masz városától). Végül a kombinátot a világ mint Arza- 
masz-16-ot ismerhette meg.

A intézet munkatársait más intézetekből toborozták, pél
dául többen az SzTA Radiológiai Intézetéből kerültek a 
KB-11-be, mint J. Hariton, aki az intézet főkonstruktora lett. 
A dolgozókat párthatározattal irányították erre a munkate
rületre. Az intézet hatalmát V. Belugin, az Arzamasz-16 
későbbi vezetője egy példával szemléltette. A KB-11-nek 
sürgősen higany kellett, elég nagy mennyiségben, így az 
ország területéről gyorsan összegyűjtötték és a kérést kö
vető harmadik napon megérkezett a kért mennyiség az in
tézetbe. Igaz, később kiderült, hogy négy évig ezért vált hi
ánycikké a lázmérő az egész Szovjetunióban (4).

A központon belül végzett munkáról a legszigorúbb titok
tartást vezették be. Tabunak számított az atom, atom
bomba, atomtöltet kifejezések használata, helyette vagy 
csak Annuskáról, vagy A-ról beszéltek. Minden munkatárs 
a legszigorúbb állambiztonsági ellenőrzés után érkezett a 
központba, ahol csak a közvetlen munkaterületével kap
csolatos információkat ismerhette. Tehát nem mindig tud
ták, miért kell az adott formájú berendezésnek az adott mű
szaki követelményeket nyújtania. Erről a titoktartásról ter
jedt el egy történet. Az első szovjet hidrogénbomba rob
bantása előtt Malenkov, a Szovjetunió miniszterelnöke ki
jelentette: „Állítólag nálunk hidrogénbombát készítenek, és 
»mi« azt se tudjuk, hogy hol.”

Amikor 1946. november 6-án V. Molotov külügyminiszter 
bejelentette, hogy az atomfegyver már nem titok, ezt az 
amerikai szakértők politikai blöffnek tekintették. Vélemé
nyük szerint a szovjet államvédelmi szakemberek olyan jól 
dolgoztak, hogy az amerikaiak nem is sejthették, milyen 
közel vannak valójában az atomtitokhoz.

Az Arzamasz-16 dolgozói természetesen zárt körzetben 
dolgoztak és pihenhettek. Néhány vezető kivételével 
még szabadság alatt sem hagyhatták el a zárt zónát. Ezért 
a munkatársak a Szovjetunióban megszokott átlagon felüli 
ellátásban részesültek. Korszerű nagyméretű lakásokat 
kaptak, az üzletekben hatalmas választék volt, gazdag kul
turális és kikapcsolódási lehetőség jellemezte a központ 
melletti zárt várost. Ha figyelembe vesszük, hogy a hábo
rús károk elhárítása miatt a szovjet lakosság éhezett, akkor 
a fenti szolgáltatások még kedvezőbbnek tűnhetnek.

A fegyver anyagi előfeltételei a fentiek alapján adott volt.

4. ábra: Az első szovjet atomeszközök múzeumi példányai: 
balról az első hidrogénbomba, az első bevethető 
atombomba, Hariton és az RSZD-1 töltet

5. ábra: Az első harctéri atombomba másolata
I____________________________________

7. ábra: Az R-7A ICBM rakéta (SS-6) 3 Mt-s robbanófeje, 
amely 1960-66 között volt szolgálatban
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Most nézzük meg az emberi előfeltételeket. Vajon miért 
vállalták a szovjet emberek azt a hatalmas önfeláldozást, 
ami a fegyver előállításához kapcsolódottt? Az első té
nyező a háború során kialakult hazaszeretet. Országukat a 
világ atomfegyverrel fenyegette, akkor nekik az atomfegy
verrel kell megvédeniük. Ez a veszélyeztetettség nagyon 
stimulálta a szakembereket, akik hitték, hogy az új fegyver
rel elkerülhetik az újabb háborút. A második tényező a ha
lálfélelem lehetett. A szovjet állampolgárok nagy része már 
tudott a sztálini Gulágról, a büntetőtáborokról, tudták, hogy 
oda csak befelé vezet az út, nagyon kevesen szabadulnak 
onnan. A tudósok tisztában voltak vele, hogy amerikai kol
légáiktól eltérően, nekik nem szabad hibázniuk, mert ha a 
kísérlet nem sikerül, akkor családjukkal együtt könnyen tá
borba zárhatják őket is. Ma már közismert, hogy Kurcsato- 
vék sikertelensége esetére Berija már összeállította a vál
tócsapatot. A harmadik tényező: az óriási tudományos fe
ladat megoldásának lehetősége minden tudóst mozgósí
tott. Törekedtek a feladat minél előbbi és sikeresebb meg
oldására. Ehhez a munkához korlátlan anyagi támogatást 
is biztosítottak, amelyet a helyi vezetők nem csorbíthattak, 
mint ez a Szovjetunió más területein gyakran megesett. A 
negyedik tényező a végzett munka erkölcsi és anyagi elis
merése. Az átlagon felüli életkörülmények mellett meg kel! 
említeni azt a tényt is, hogy az atomszakemberek számos 
állami elismerést kaptak. Például a Szovjetunió legna
gyobb polgári kitüntetése a Szocialista Munka Hőse volt. 
Alapításakor szigorúan betartották azt az elvet, hogy ezt a 
kitüntetést csak egyszer ítélik oda. Később ezt indokolt 
esetben nem vették figyelembe: 12 embernek háromszor 
ítélték oda ezt a kitüntetést. Két pártvezér kivételével csak 
kiemelkedő tudományos munkásság elismerésekor tekin
tettek el ettől a szigorítástól. Háromszor lett hős Tupoljev 
és kilenc atomipari szakember, Kurcsatov. Seldovics, Ha
nton, Scsolkin, Vannyikov, Szlavszkij, Duhov, Szaharov és 
Alekszandrov.

Az atomfegyver előállítása

A szovjet kormány 1949. február 8-án megbízta a KB-11 -t, 
hogy az RSzD-1 készletet 1949. március 1-ig és az 
RSzD-2 készletet 1949. december 1-jéig állami átvételhez 
készítse el. Az RSzD-rövidítést 1956-ig minden szovjet 
atomfegyver-kísérlethez használták, a betűszavakat kétfé
leképpen is fel szokták oldani, az első változat szerint „az 
oroszok maguk csinálják” (ruszkije gyelajut szarni), ezt 
használják többen, de a második változat „Sztálin reaktív 
hajtóműve” (reaktivnüj dvigatyel Sztalina) is elterjedt.

Szovjet szakemberek is ismerték az atomfegyver két vál
tozatát. Az első változatnál az impulziós módszerrel, a 
láncreakció beindulásához szükséges hasadóanyag kri
tikus tömeg eléréséhez a laza töltetelemeket egymáshoz 
préselik, és az ehhez szükséges nyomást robbantással 
érik el. Ebben az esetben az aktív anyag lehet 239Pu. Az 
amerikai szakemberek ezt a módszert alkalmazták az Ala- 
mogordóban felrobbantott szerkezetnél és a Nagaszaki el
len bevetett bombánál. Ennek pontos vázlata „Charlie” se
gítségével eljutott a szovjet szakemberekhez. Mivel a be
vetésre induló bomba fényképe a sajtóban megjelent, a 
bomba pontos méreteit is meg tudták határozni, ehhez 
csak a hordozó repülőgép méreteit kellett ismerniük.

A másik módszernél a kritikus tömeg egyik felét, mint 
egy lövedéket -  a másik rögzített félhez lövik. Ezt a válto
zatot ágyú módszernek is nevezik. Ilyenkor csak a jobb 
atomfizikai tulajdonsággal rendelkező 235U-t lehet használni. 
Az amerikaiak ilyen típusú bombát dobtak Hirosimára.

Természetesen mindkét módszernek megvan az előnye 
és hátránya. Az impulziós töltet fejlesztése és megvalósí

tása jóval bonyolultabb feladat. Sokkal nehezebb a szüksé
ges tömeget az adott térben koncentráltan elérni, ehhez 
nagyon összetett robbantási mechanizmust kell felépíteni 
és működését szinkronizálni kell. A Pu alkalmazása miatt 
számos lassú neutronforrást kell a kritikus tömeg egyesíté
sekor az aktív anyagba juttatni, és nagyon fontos ezen for
rások eloszlása. Emiatt a töltet robbanását időben szigorú
an egyeztetett robbantások sorozata vezeti be. A kritikus 
tömeg eléréséhez jóval több hasadóanyagot kell felhasz
nálni, tehát a körülményesen előállított hasadóanyagot el 
kell pazarolni, viszont ennél a módszernél használható a 
könnyebben előállítható Pu. Ezt a szerkezetet nevezték a 
szovjetek RSzD-7-nek.

A másik módszernél az aktív anyag felhasználása jóval 
takarékosabb, mivel a kritikus tömeg kialakítása a térben 
jobban meghatározható, de az aktív anyagaként 239Pu nem 
alkalmazható. Ehhez csak a fegyverminőségű 235U hasz
nálható. A szerkezet pontos felépítését titkosszolgálati úton 
már nem tudták beszerezni, bár Flerov 1941-ben felismerte 
a szerkezet elvi felépítését. A szovjet szakemberek a szer
kezet fejlesztésével 1948 nyarán készültek el, még a mo
dellt is megcsinálták. A legnagyobb megdöbbenésükre 
Kurcsatov, Haritonnal együtt, a változattal végzett munká
kat leállíttatta és a modellt megsemmisíttette. Az RSzD-2 
fejlesztés leállítása után minden fejlesztő csak az első vál
tozattal foglalkozhatott, ezáltal azt sikeresebben tudták be
fejezni. Lehetséges, hogy ezt a döntést Vannyikov tudtával 
hozták. A döntésről Hariton, aki hármójuk közül a legto
vább élt, az írta 1992-ben: „Akkor én más döntést megen
gedhetetlennek tartottam volna... Az időtényező fontos volt: 
aki atomfegyverrel rendelkezik, az diktálja a politikai felté
teleket.” (5)

A KB-11 szakemberei már tudták, hogy a két változat 
közül a második a hatékonyabb és gazdaságosabb. Nehe
zen értették meg, miért a szakmailag primitívebbnek tartott 
berendezést valósítják meg. Hariton tudta azt, amit a töb
biek még nem: kudarc esetén a vezér bosszúja Kurcsatov 
után őt is eléri és az ő édesapja büntetőtáborban tűnt el. 
Emiatt az amerikaiaktól megszerzett, biztosan működő, de 
sokkal drágább változatot készítették el. Ha ez sikerül, ak
kor vissza lehet térni a gazdaságosabb változathoz. A ku
darc az atomprogram katasztrófáját jelentheti.

A negyvenes évek végére a Szovjetunióban számos tu
dományágat megbélyegeztek és burzsoá áltudománynak 
minősítettek. Az állítólag materialista gondolkodással ellen
tétes természettudomány-ágakról Andrej Zsdanov, az ak
kori fő pártideológus megállapította, hogy a szocialista tár
sadalomnak ezekre nincs szüksége. Emiatt került később 
behozhatatlan hátrányba a Szovjetunió a genetika, a kiber
netika területén, mert ezek is üldözött tudománnyá váltak. 
Erre a listára nagyon könnyen felkerülhettek az atomfiziku
sok is. Ha az amerikai szakemberek fejlesztése valami mi-
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jelentését és Pervuhinnal együtt elfogadta azt, hogy a szer
kezetet 1949. augusztus 29-én reggel nyolc órakor rob
bantsák fel.

A robbantás napján hajnali négykor kezdődött a munka. 
Először az RSZD-1-1 kihúzták a szerelőbarakkból és a to
ronyba 30 m magasságra elmelték. Becsatlakoztatták a 
gyújtószerkezetet, ekkor már hat óra volt. Mindenki el
hagyta a tornyot. Egy órával később lezárták a bunker nyí
lásait, így a kísérlet résztvevői a külső világtól teljesen el
zárva várták a robbantást. Mivel ekkor még optikai megfi
gyelő berendezésük nem volt, ezt biztonsági okok miatt 
nem engedték beépíteni, így a robbantást csak közvetett 
jelekből érzékelték. Viktor Zucsihin, aki a bunker harmadik 
helyiségében volt, így írta ezt le: „Egy lökést éreztünk lába
ink alatt, a talaj gyengén megremegett -  aztán csend lett. 
Nagyon nehéz volt, ahogy visszaemlékszem, ez a hosszan 
tartó csend... Hirtelen egy dübörgő csattanást hallottunk, 
ezt követte egy csattanás és csörgés, amelyet valamelyik 
szétrepülő szerkezet elemei okozhattak.” (6)

A robbanás után körülbelül harminc másodperccel 
haladt át a vezetési pont fölött a robbanási lökőhullám, ami 
a résztvevők egy részét megsiketítette. Ezután a kazama
tákból kibújó emberek megpillantották az óriási fekete füst
ős poroszlopot gombaszerű csúccsal, amely nagy sebes
séggel a felhők fölé emelkedett. A tesztmező a borzasztó 
pusztító hatást tükrözte.

A sikeres robbantás után a KB-11 szakemberei új fej
lesztésbe kezdtek. A RSzD-1 töltetet aerodinamikai 
testbe szerelték be. Ez lett az 501. gyártmány, az első 
szovjet atombomba, amely hordozóeszköze a Tu-4 típusú 
bombázó volt. A hordozóvá átalakított Tu-4 bombázóról 
1951. október 14-én dobták le az első bombát. A repülő
gép fedélzetére szerelték a bomba szinkronizált gyújtó
rendszerét vezérlő és az ellenőrzéshez szükséges műsze-

att lelassult vagy leállt, azoknak nem kellett azonnal bün
tetőlágerbe vonulniuk. Ezt a fontos szempontot a mai tör
ténészek sajnos gyakran elfelejtik.

De térjünk vissza az atomtöltethez. Speciális szerel
vénnyel 1949. augusztus 8-án a KB-11-be érkezett a Pu 
töltet, majd tizedikéről tizenegyedikére virradó éjjel a töltet 
szerelésével ellenőrizték a neutronfizikai jellemzőket. Miu
tán a paraméterek a tervezettel megegyeztek, a töltetet 
szétszerelték és elindították keletre, Szemipalatyinszkba.

A kazasztáni sztyeppén az Irtis folyó partján egy völgy
ben alakították ki az első szovjet atomkísérleti telepet, egy 
Szemipalatyinszktól 170 km-re fekvő három oldalról he
gyek által körülölelt síkságon, ahol 100 km-es körzetben 
senki sem lakott. Ennek legfontosabb része a tesztmező 
volt, 10 km átmérőjű körzet, ahol mindent a robbantás 
pusztító hatásának vizsgálatára készítettek elő. Több épü
letet, fedezéket, erődítményt építettek fel, számos techni
kai eszközt hoztak ide, valamint különféle állatokat telepí
tettek a zónába. Csak repülőgépből 53 típus volt a teszt
mezőn. A mező középpontjában 37,5 m magas tornyot 
szereltek össze, amely tetejére egy zárt létesítménybe a 
robbantást vezérlő elektronikát és egy alkalmi mérő-labo- 
ratóriumot helyeztek. A torony mellé egy barakképület is 
készült. A tesztmező keleti szélén volt a telep vezetési 
pontja, egy hermetikusan lezárható, föld alatti, 12P típusú 
betonfedezék.

A töltetet szállító szerelvény augusztus 21-én Haritonnal 
és a KB-11 több szakértőjével érkezett a telepre. Hamaro
san megérkezett Kurcsatov és Szavenjagin csoportja is. A 
szakemberek elkezdték a töltet szerelését és a tesztfázisok 
végső ellenőrzését. Augusztus 26-án már a kormánybizott
ság is a telepen volt. Pervuhin, a bizottság vezetője azon
nal tájékozódott. Este a Beriját szállító szerelvény is begör
dült a telepre. Berija figyelmesen végighallgatta Kurcsatov
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reket, az atomtöltetet csak később kapták meg a katonák.
A tudósoknak előbb ki kellett dolgozniuk az atomtöltet tá

rolásának, karbantartásának és ellenőrzésének rendszerét, 
az államvédelmi szervezeteknek pedig a tárolóhelyek biz
tonsági rendszabályait. Ez nagyon bonyolult, összetett és 
sok koordinációt igénylő munka volt. Először a Honvédelmi 
Minisztériumban megalakították a 12. Főcsoportfőnöksé
get, ennek első vezetője Viktor Boljatov tábornok volt. Ez a 
szervezet szabályozta az atomtöltetekkel kapcsolatos fela
datokat. A katonák első alkalommal 1953-ban kapták meg 
az atombombát, amelyet hamarosan Zsukov marsall, az 
akkori honvédelmi miniszter parancsára hamarosan gya
korlótéren is kipróbáltak.

A Krasznaja Zvezda 1997. szeptember 16-ai nyilatkoza
tát olvasva, ahol kijelentették, hogy a Szovjet Hadsereg 
atomeszközt nem vesztett el, megállapíthatjuk, ez csak 
úgy lehetséges, ha a szovjet bombázók csak makettbom
bával őrjáratoztak és éles bombát csak kivételes esetek
ben szállítottak. Az eltelt ötven év alatti nagyszámú repülő
gép-katasztrófa során ezért nem veszhetett el atomeszköz.

Összegzés

Az első szovjet atomeszköz sikeres felrobbantását kétség
telenül elősegítették a titkosszolgálati adatok, de azok 
megbízhatóságát alkalmazás előtt ellenőrizni kellett. Kur- 
csatov minden esetben megkövetelte munkatársaitól, 
hogy munkájuk során csak a kompromisszum nélkül iga
zolható tényeket alkalmazzák. A nemzetközi ismeretek, 
adatok segítségével sokkal könnyebb feladat volt a fiatal 
atomszakértők gyors kiképzése, majd a hatalmas anyagi 
potenciál felhasználásával a teljesen önálló atomiparág ki
alakítása. A nemzetköziből amerikaivá váló atomhatalmat 
csak a nagyon gyorsan kialakuló szovjet atompotenciál 
tudta tárgyalóasztalhoz kényszeríteni.

Mindenki tudja, a titkosszolgálat maga nem képes atom
eszközt készíteni, de az általuk begyűjtött információk se
gítségével a szovjet atombombagyártást gyorsabban meg 
tudták szervezni. Egyes szakértők szerint egy évvel, má
sok véleménye szerint öt évvel előbb készítették el a szov
jetek a saját atomtöltetüket. A pontos adatokat a titkosszol
gálatok sohasem fogják kiadni, de ma már talán nem is az 
a fontos, hogy melyik mennyivel előbb készült el. A jelen
kor legnagyobb problémája az, hogy az atomeszköz előál
lítása ma már nem titok. Bármelyik ország, amely elegendő 
gazdasági potenciállal rendelkezik, már maga is elő tudja 
állítani ezt a fegyvert. Ezt bizonyította India, Pakisztán ve
télkedése, de köztudott, hogy Izrael, Dél-afrikai Köztársa
ság már régebben tudták a gyártás titkait. Sikeres lépése
ket tett, vagy tesz Irán ezen a téren.

Átértékelődik az atomtudomány szerepe, amikor az

atomhatalmak fokozatosan csökkentik az atomeszközök 
számát. Például ma az Arzamasz-16 legfontosabb fela
data a kivonásra szánt nagy mennyiségű atomtöltet meg
bízható szétszerelése és a fegyverminőségű hasadóanya
gok megbízható hatástalanítása. Hasonló gondot okoz a 
hordozóeszközöknél hajtóanyagként alkalmazott hasadó
anyagok hatástalanítása. A feladat nagyságára jellemző, 
hogy csak az Északi Tengeri Flotta állományából több mint 
90 tengeralattjáró várja a megbízható hatástalanítást. A 
tenger sós vize, a rideg időjárás pusztító hatása miatt a 
munkákat fel kell gyorsítani.

Bár a hidegháború veszélye ma már elmúlt, az atomar
zenál hatásától csak hosszú, nagyon következetes, sok 
anyagi áldozatot követelő úton szabadulhat meg földünk.

Szabó Miklós mk. alez.
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Dornier 335 A-O/V-10 „Hangyász" (1:48), Messwrschmitt 
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Monogram, Lochheed SR-71
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Revell, MiG-321 MF (1:72) Kp, valamint Tu-20, DC-8, 
Boeing 727 NDK makettek eladók
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A 38 M. Toldi könnyű harckocsi fejlesztésének kísérletei
1941-1944

A magyar hadiipar első sorozatban gyártott harckocsití
pusa, a 38 M Toldi, első két elkészült példányát 1940. áp
rilis 13-án (!) vette át a 2. gépkocsizó dandár felderítő 
-3. zászlóalja.

A felderítési célokra rendszeresített könnyű harckocsi 
megjelenése évében -  és főként békekörülmények között 
-  néhány jellemzőjével még megfelelt rendeltetésének. A
8,5 tonnás jármű 0,50 kp/cm2 fajlagos talajnyomásértéké- 
vel, 50 km/h maximális sebességével kategóriájában elfo
gadható mutatókkal rendelkezett.

Azonban más értékei már gyártása idejében sem feleltek 
meg a korszerű könnyű harckocsival szemben támasztott 
követelményeknek. Ezek közül is kiemelkedett két alapvető 
hiányossága; a páncélvédettség gyengesége és a kicsiny 
tűzerő.

A Toldi 5-13 mm vastagságú páncélzata jóformán a 
gyalogsági fegyverekkel szemben sem nyújtott személyze
tének megfelelő védelmet, a szovjet hadsereg nehézpus
kái pedig már hatékony fegyvernek bizonyultak ellene.

Fegyverzete: a 20 mm űrméretű nehézpuska és a 8 mm- 
es Gebauer-géppuska, már a felderítő harcjárművek között 
is gyenge tűzfegyvernek számított.

A Toldi harckocsi gyártásának pillanatától e két hiba te
kintetében javításra szorult, azonban a javítási kísérletek
nek eleve gátat vetett a Toldi egyébként is sérülékeny járó
szerkezetének kicsiny teherbíró képessége, amely csak 
igen kevés súlytöbblettel járó fejlesztést tett lehetővé.

A Szovjetunió elleni hadba lépés első hetei igazolták a 
katonai szakértők félelmét; a Toldi mind páncélvédettségé
vel, mind tűzerejével nem volt egyenértékű ellenfél, még a 
középkategóriájú szovjet páncélosokkal szemben sem.

A honvéd vezérkar már 1941-ben utasította a HTI-t, 
hogy folytassanak kísérleteket a Toldi páncélvédettségé
nek növelésére.

1942 elején a HTI szakemberei megkezdték vizsgálata
ikat, s hamarosan megállapították, hogy a Toldi járószerke
zete legfeljebb 700 kg súlynövekedést képes elviselni, 
azonban ez a tömeg kevés a harckocsi valamennyi páncél
lemezének kellő mértékű megerősítéséhez, amelyhez sze
rintük 1 tonnát is meghaladó páncélzatra volna szükség.

A HTI két javaslatot terjesztett a honvédség illetékes 
szakemberei elé. A passzív megoldás, a páncélzat meg
erősítése a harckocsi létfontosságú részein. (A mellső 
ferde és függőleges páncéllemezek 13 mm-ről 20, illetve 
32 mm-re, a toronypalást 13 mm-ről 25 mm-re, a torony 
tetőpáncélzata 6 mm-ről 10 mm-re történő erősítésével.) 
Ebben az esetben azonban a far- és oldallemezek, korábbi 
páncélvastagságukkal, jószerével még a gyalogsági fegy
verekkel szemben is védtelenek maradnak.

A másik javaslat szerint, a páncélvédettség rovására, a 
fegyverzet tűzerejének növelésével fokozzák a Toldi 
harcértékét, illetőleg ezzel aktív védettségét, ugyanis a ha
tékonyabb tűzerő következtében az ellenséges harcjármű- 
vek csak a nagyobb lőtávon túl közelíthetik meg azt.

Főfegyverként ezért a nehézgéppuska helyett, a /4  
harckocsi részére kifejlesztett, 40 mm űrméretű, 37 M harc
kocsiágyút javasolták beépíteni.

A HM vezetői az utóbbi javaslatot támogatták, s utasítot
ták a HTI-t a jármű ágyúval történő átfegyverzésére irá
nyuló kísérletek megkezdésére.

Az átalakítási kísérletekre a H 434 alvázszámú Toldi I 
harckocsit vették igénybe. A 40 mm-es löveg beépítése 
nem okozott nehézséget, csupán a bukótorony fegyver
ágyát és a védőpajzsot kellett kicserélni, illetve utóbbit 35 
mm-re megerősíteni.

Az átalakított tornyú kísérleti Toldi löveges harckocsival 
1941-42 telén terhelési próbákat tartottak. A próbák ered
ményei azt bizonyították, hogy az 500 kg-os súlynöveke
dés keretében elvégezhető -  a súlyosabb fegyverzet be
építése mellett -  a harckocsi frontlemezeinek 13 mm-ről 
20, illetve 35 mm-re történő növelése, sőt az új, nehezebb 
kormánymű beszerelése is.

A HTI javaslatát a honvédség szakemberei elfogadták, 
így 1942 márciusában megkezdődtek a Toldi átfegyverzé- 
sének és részleges páncélzaterősítésének munkálatai.

1942 júniusára elkészült az új típus, a 38 M Toldi ll-A  
(Toldi В 40) számára kialakított torony vas mintapéldánya, 
a 40 mm-es űrméretű harckocsilöveggel és a 8 mm kali
berű Gebauer-géppuskával felszerelve.

Az esztergomi páncélos iskola lőterén végrehajtott pró
balövészetek során megállapították, hogy a löveg kezelése 
nem okozott nehézséget, csupán a torony forgatásánál 
észleltek rendellenességet.

A lőkísérletek után a löveges Toldival -  a páncélzat meg
erősítésének megfelelő pótsúllyal leterhelve -  1942. június 
19-én járműtechnikai próbát, illetve bemutatót tartottak.

A csapatpróba tapasztalatai alapján a katonai és techni
kai szakemberek a löveges Toldii rendszeresítésre alkal
masnak ítélték.

A próbalövészeten és a járműtechnikai bemutatón ész
lelt hibák vizsgálata során megállapították, hogy a torony
forgatás nehézségeit a nehezebb harckocsiágyú súlytöbb
lete okozta, ugyanis a torony súlypontja ezzel előbbre toló
dott, ez pedig a toronyforgató berendezésekben deformá
ciót eredményezett.

Az egyensúly visszaállítására a torony hátsó lemezéhez 
egy 13-20 mm vastagságú páncéllemezekből épült tolda
lékot hegesztettek. A felülről nyitható „szekrényt” a legény
ség málháján kívül tartalék alkatrészek, szerszámok táro
lására is felhasználták.

Hogy a löveggel a 40 mm űrméretű 36 M légvédelmi

1. ábra. Az Ausztriából érkezett L 60-as mintakocsi
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gépágyú lőszerét is használni lehessen, a harckocsilöveg 
csövét módosították. A feltúrt és rövidített csövű löveg, az 
új csőszájfékkel ellátva a 790 m/sec helyett 800 m/sec 
kezdősebességgel indította lövedékét, melynek így páncél
átütő képessége is növekedett. A módosított harckocsi
ágyút 40 mm 37/42 M elnevezéssel rendszeresítették.

A torony védőpajzsát 35 mm-re erősítették, melyre egy, 
a lövegcső hátrasikló részét védő páncélhüvelyt és a gép
puskacső védelmére acél védőburkolatot hegesztettek.

A páncéltesten csupán az első ferde homloklemezen és 
az első frontpáncélon erősítették meg a páncélzatot 13 
mm-ről 23, illetve 35 mm erősségűre. Egyúttal a homlokle
mezen lévő szerviznyílásokat két páncéllappal lefedték, és 
a reflektor páncélsüvegét megszüntették.

Az átalakított löveges Toldi ll-A  tömege 9,1 tonnára nö
vekedett, fajlagos talajnyomása 0,61 kp/cnf-re emelkedett, 
sebessége 46 km/h értékre csökkent.

1942 őszén a Ganz gyár két, új toronnyal ellátott löveges 
mintajárművet adott át a honvédségi szakembereknek. A 
mintajárművekkel megtartott próbák után a HM 1942 de
cemberében 80 darab Toldi /-// szériakocsi átfegyverzését 
és páncélzatának megerősítését rendelte meg a Ganztól.

Azonban a Toldi ll-A  páncélvédettsége továbbra is meg
oldatlan maradt. Még maga a 35 mm-esre megerősített 
frontlemez sem nyújtott tökéletes védelmet a nagy teljesít
ményű szovjet nehézgéppuska ellen, hiszen ennek löve
déke 100 m-en belül 90°-os becsapódási szög esetén 37 
mm erősségű páncélzat átütésére volt képes, ugyanakkor 
a páncéltörő lövegek mindegyike meghaladta ezt az érté
ket.

A Toldi-ll-A  páncélzata azonban oldalról és hátulról 
még védtelenebb volt, miután ezeknek 6 mm-es páncélza
tát nem erősítették meg, ezért 1943 júniusában a HTI kí-

2. ábra. 38 M Toldi-ll-A (Toldi В 40)

3. ábra. A kötényezett Toldi-ll-A prototípusa (H 423)

sérleteket kezdett a Toldi oldalfalát védő köténylemez fel
szerelésére.

Az ún. „kötény” a harckocsi felé tartó lövedéket eredeti 
irányából bizonyos fokban eltéríti, így annak páncélátütő 
képessége csökken.

A „kötény” felszerelését a H 423 alvázszámú, löveges 
Toldi ll-A  harckocsin végezték el.

A harckocsi oldalára -  távtartók alkalmazásával -  olda
lanként 4 darabból álló, 380x107 cm méretű, 5 mm vastag
ságú páncéllemezt szereltek fel. A védőlemez alakja kö
vette a páncélfelépítmény felső kontúrvonalát, függőleges 
hátsó éle a farpáncél dőlésével egyezett meg. A lemezek 
rögzítése provizórikus jellegű volt, ugyanis hiányzott a kö- 
tényzet felszerelését megkönnyítő keretrendszer, helyette 
18 -  néhol jóformán hozzáférhetetlen helyen rögzített -  kü
lönálló fémrúddal került a négy lemez felerősítésre.

A torony kötényzete, a Toldi tornyának aszimmetrikus 
alaprajza, valamint az előrenyíló, íves oldalfalú bebúvónyí- 
lás követése bonyolult formák kialakításához vezetett. Csu
pán a torony két oldalfalát védték a kötényzettel, a torony 
hátsó lemezére épített súlykiegyenlítő toldalék bontatlan 
maradt. Az oldalankénti 3 lemezegység laponként 4-4 táv
tartóval volt a toronypalásthoz, illetve az oldalajtóhoz rög
zítve. Az oldalsó toronyajtó nyithatóságát a torony-bebúvó- 
nyílás és a köténylemez közös csuklópántja tette lehetővé.

A parancsnoki kupola védelmére a periszkópnyílások 
közé beépített rövid páncéllapkák szolgáltak.

A kötényzet felszerelésével a harckocsi oldalirányú pán
célvédettsége megegyezett a rátétpáncélzattal megerősí
tett frontlemezzel, azonban a kötényzet többletsúlyával a 
Toldi ll-A  harci súlya 9,85 tonnára növekedett, fajlagos ta
lajnyomása 0,63 kp/cm2 értékre nőtt, maximális sebessége 
43 km/h-ra esett vissza.

A kitűzött célt, a harckocsi páncélvédettségét ezzel a 
pótpáncél-felszereléssel sem sikerült megoldani, hiszen a 
megnövelt páncélzat is csak 600 méteres lőtávon kívül 
védte volna meg a nehézgéppuskák füzétől, ugyanakkor a 
nagyobb kaliberű páncélelhárító fegyverek ellen továbbra 
is védtelen maradt, de az 500 kp-nyi túlsúly miatt elvesz
tette volna legfőbb erényét, a mozgékonyságát és jó terep
járó képességét.

Mindezek alapján a Toldi harckocsik kötényezését a HTI 
szakemberei nem javasolták, a HM a kísérleteket beszün
tette.

A kötényezési kísérlettel azonban még nem fejeződtek 
be a Toldi harckocsi harcértékének növelése érdekében 
végzett rekonstrukciós munkálatok.

A Toldi kormányszerkezetével gyártásának kezdete óta 
folytak átalakítási kísérletek, hogy a harckocsi irányváltoz- 
tatási -  fordulati -  képességét javítsák, illetve hogy az ún. 
„sarokforduló” járószerkezetet kialakítsák. A Toldi ugyanis 
csak egy 4,5 méter sugarú köríven tudott fordulni, derék
szögű irányváltoztatásra képtelen volt.

A Ganz gyárat bízták meg, hogy fejlessze ki az új kor
mányszerkezetet, amellyel a harckocsi manőverezési le
hetőségei megjavulnak.

A Ganz a kísérleteket sikeresen végrehajtotta. 1941 vé
gén, a kedvező eredményű fejlesztési munka befejeztével, 
a HM a gyártól nemcsak az átalakított kormányszerkezet 
beépítését, hanem egy új, teljesen hazai gyártású, erősebb 
páncélzatú és fegyverzetű, módosított harckocsi előállítá
sát rendelte meg.

A Ganz 1942 októberére elkészítette az igényeknek 
megfelelő, új tengelykapcsolós-botkormányos rendszerű 
kormányszerkezettel felszerelt mintakocsit. Erre a célra a 
H 483 alvázszámú Toldi harckocsit vették igénybe. 1941 
október-novemberében az új kormányszerkezetű mintako
csival járműtechnikai vizsgálatokat folytattak, melyek során 
a harckocsi íven és „sarkon” is képes volt fordulni, irányí-

80 HADITECHNIKA 2000/3



л

4.-5. ábra. 43М Toldi—III (С 40) könnyű harckocsi minta
járműve (H 483)

tása közben vezetéstechnikai nehézségek sem jelentkez
tek. Ugyanakkor a harckocsi teljesítménye -  a súlyosabb 
kormánymű ellenére -  nem változott.

Az új kormányművet a HTI szakemberei is ellenőrizték, 
majd a kedvező vizsgálati eredmények után beépítésre ja
vasolták, amivel a HM illetékesei is egyetértettek.

Eközben elkészült az új -  Toldi ///típusjelű harckocsi új 
tornya is, melynek oldalpalástját 50 mm-rel megemelték, 
hogy a 37/40 M harckocsiágyú a -10° +25° közötti függőle
ges szögtartományban akadálymentesen legyen képes tü
zelni. A nehézpuskánál súlyosabb harckocsilöveg ellensú
lyozására nem a Toldi II—A típuson alkalmazott hátsó tolda
lékot alkalmazták, hanem a torony hátsó részét meg
hosszabbították és szélesítették. Egyúttal a bukótorony 
homlokpáncélzatát 13 mm-ről 20 mm-re, majd egy további 
módosítás után 35 mm-re, a torony tetőpáncélzatát 5 mm- 
ről 10 mm-re erősítették meg.

A harckocsitesten is elvégezték a páncélzat megerősíté
sét; a felső ferde és a függőleges homlokpáncélt 13 mm-ről 
20, majd később 35 mm-re, a farpáncélzatot 7 mm-ről 10 
mm-re, a 9 mm-es lemezeket 10 mm-re erősítették meg.

A nagyobb súly miatt a járószerkezet torziós rugóit is 
erősíteni kellett, ami további súlynövekedést eredménye
zett.

A teljes átalakítás -  a nehezebb kormányszerkezet, a 
fegyverzet okozta többletsúly, a páncélzat erősítése, vala
mint a torziós rugók súlytöbblete -  végül, az alaptípus 8,5

tonnás össztömegével szemben, a Toldi III tömegét 9,45 
tonnára növelte. Az átalakított harcjármű fajlagos talajnyo
mása 0,61 kp/cm2 értéket mutatott, maximális sebessége 
45 km/h volt.

A Toldi Ili prototípusával 1943 januárjában újabb csa
patpróbákat végeztek, majd március l-jére elkészült a vég
leges mintajármű. A harckocsit 43 M Toldi könnyű harc
kocsi (C 40) elnevezéssel rendszeresítették.

A HM a Toldi Ili típusból 40 darabot rendelt, azonban a 
könnyű harckocsik harcértékének csökkenése miatt ezt a 
rendelést 12 darabra csökkentették, sőt végül -  a Túrán tí
pusú nehéz harckocsik gyártásának előtérbe kerülésével -  
teljesen leállították.

6.-7. ábra. A 7,5 cm űrméretű páncéltörő löveggel felszerelt
Toldi vadászpáncélos prototípusa

ч

A Toldi alaptípusának átfegyverzését és részleges pán
célzaterősítését a megrendelt 80 harckocsin elvégezték, a 
Toldi III-ból csupán az egyetlen mintajármű készült el.

1944-ben néhány Toldi / típust egészségügyi -  orvosi -  
járművé alakították, azonban ez az átalakítás csupán a 
jobb oldali torony-bebúvónyílás szélesítésében és a lőszer
készlet mennyiségének csökkentésében jelentett változást. 
1944 márciusában a Ganz gyárban 9 Toldi /átalakítását 
kezdték meg, az elkészült egészségügyi harckocsikat a 
nyár folyamán adták át az alakulatoknak.

Az elavult Toldi könnyű harckocsi utolsó átalakítására 
1943 nyarán került sor, amikor a német MARDER //va 
dászpáncélos mintájára a Toldi alvázára egy 7,5 cm űrmé
retű páncéltörő löveget telepítettek. A felülről és hátulról 
nyitott küzdőtér szerkezeti megoldásait a német minta 
alapján végezték, sőt a Toldi-alvázra az eredeti -  pajzsán
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dobtoldalékokkal felszerelt -  német páncéltörő ágyút sze
relték be.

A magyar Toldi vadászpáncélos lövészeti és egyéb har
cászattechnikai próbáinak eredménye nem ismert, feltéte
lezhetően a súlynövekedés és a hosszú csövű löveg 
okozta statikai változások nem tették alkalmassá sorozat- 
gyártásra. Az egyetlen mintakocsit -  miután a páncéltörő 
löveget visszaépítették a német járműbe -  a HTI vissza
adta a Ganz gyárnak.

Ezzel az átalakítási kísérlettel zárult a magyar Toldi 
könnyű harckocsi fejlesztésének története. Bár gyártásá
nak kezdetétől csaknem a háború utolsó szakaszáig foly
tak munkálatok harcértékének javítására, a konstrukció 
alapjaiban alkalmatlan volt a második világháborúban tör
ténő sikeres alkalmazásra.

Bíró Ádám

A törpe tengeralattjárók

A második világháború tengeri harcaiban különösen érde
kes helyet foglaltak el a törpe tengeralattjárók. A nagyobb 
haditengerészetek különböző okokból kezdték ezeket kifej
leszteni, feladatuk a számukra nemegyszer határozottan 
megjelölt cél elérése volt.

A törpe tengeralattjárók tervezése és megépítése nehéz 
feladat elé állította a konstruktőröket és rendkívüli ráter
mettséget követelt a személyzettől is.

Vízkiszorításukat 30 tonna alatt kellett tartani, ami azt je
lentette, hogy az ilyen apró naszádocskában alig fértek el 
a szükséges műszerek, nehezen viselték el a tenger há
borgását, kicsi volt a hatósugaruk és így tovább. Személy
zetük létszáma 2-3, esetleg 5-6 főből állt, ami még e vállal
kozó szellemű férfiakban is a magárahagyottságot, az 
egyedüllét érzését kelthette. Gyenge műszaki adottságú 
hajócskájukkal kellett behatolniuk az ellenséges csoporto
sulások vagy kikötők kellős közepébe, ami csaknem bizo
nyossá tette, hogy hazatérésükhöz nem sok reményt fűz
hettek. Hogy ez mennyire így volt, annak bemutatására 
Nagy-Britannia első törpe tengeralattjáróinak történetét is
mertetjük.

A különböző találmányok, új harceszközök rendre hatot
tak az egymással szemben álló haditengerészetek terve
zőire és tengerészeti vezetéseire. így történt a britek ese
tében is.

Az 1941. december 18-i Alexandria elleni támadás után, 
amikor az olasz békaembereknek sikerült megrongálniuk a 
QUEEN ELISABETH és WALLANT csatahajókat, a brit 
Admiralitás elhatározta, hogy kísérleteket kezd hasonló kis 
járművekkel, hogy ők is belopakodhassanak az ellenség ki
kötőibe és hasonló károkat okozzanak. Ennek a megépített 
harceszköznek a britek a CHARIOT nevet adták. Kétsze
mélyes, ember irányította torpedó volt, amellyel a megtá
madott hajó közelébe jutva egy magával vitt, lecsatolható 
robbanófejet lehetett az ellenséges hajó gerince alá vagy a 
tengerfenékre helyezni. A kísérletek kielégítően sikerültek, 
és ezután több CHARIOT típusú torpedót is készítettek.

A CHARIOT-okat vízhatlan tartályokban T osztályú ten
geralattjárók szállították a bevetési területre. A tartályokat 
a tengeralattjárók parancsnoki tornya mögött, a hátsó fe
délzeten helyezték el. A cél közelében a tengeralattjáró a 
felszínre emelkedett, és a CHARIOT hátrafelé vezető síne
ken egyszerűen kicsúszott a tartályból. Ezután a tenger
alattjáró lemerült, míg a CHARIOT úszott, majd akcióba 
kezdett.

A CHARIOT prototípusán 1942-ben kezdték el a sze
mélyzet kiképzését, amelyet W. R. Feli és G. Sladen, két 
tengerésztiszt vezetett. A TITANIA depóhajó volt a bázisuk. 
A CHARIOT tulajdonképpen az olasz ember vezette tor

pedó másolata volt, mert sikerült Gibraltárnál ilyet zsákmá
nyolnia a brit haditengerészetnek 1942-ben, és ezt felhasz
nálták a tervezésnél. Jóformán nem is különbözött az ola
szokétól. Gyújtófeje (robbanófeje) miatt kicsit hosszabb volt 
és mélyebbre tudott lemerülni: 10,7 méterre. Ezt a merülési 
mélységet azonban gyakran túllépték, egyrészt a gyakor
latok, másrészt a hadműveletek alkalmával.

A békaemberek gumiruháját Sladen tervezte. Tartósabb 
volt, mint az olaszoké és jobban védett a hideg vízben. 
Egyébként az északi vizeken használták először a CHARI
OT-okat. Az olaszok el sem tudták képzelni, hogy 10 fok 
Celsius alatti hőmérsékletű vízben is be lehet vetni a béka
embereket.

1942 októberében egy norvég halászhajó, az ARTHUR 
indult Shetlandból Norvégiába. Ártalmatlan parti hajónak 
látszott, de parancsnoka és legénysége tagja volt a norvég 
ellenállási mozgalomnak, és titkos rekeszekbe rejtve két 
CHARIOT-ot vittek magukkal hat brit tengerésszel. A cél a 
trondheimi bázison horgonyzó TIRPITZ német csatahajó 
felrobbantása volt. Az ARTHUR-nak kellett volna hamis ira
tokkal bejutnia a gondosan őrzött kikötőbe, ott vízre tenni 
a CHARIOT-okat, majd azoknak megtámadni a csatahajót. 
Az akció után a brit tengerészeknek a norvég mozgalom 
segítségével kellett volna Svédországon keresztül elmene
külniük. A tengeren azonban vihar tombolt, és a vízre bo
csátott CHARIOT-ok leszakadtak az ARTHUR-ról. Legény
ségüket az ARTHUR megtalálta és visszavitte őket Ang
liába.

Nem sokkal azt követően, hogy 1942-ben elkezdték a 
CHARIOT-ok építését, egy Dolpin nevű hadseregbeli őr-

1. ábra: Brit X-osztályú törpe tengeralattjáró
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3-4. ábra: D. Cameron hadnagy (balra) és B.C.G. Place
hadagy

nagy terveket dolgozott ki egyszemélyes törpe tengeralatt
járóra. Ezt a WELMAN-CRAFT-nak nevezett zseb-tenger- 
alattjárót arra tervezte az őrnagy, hogy megfelelő töltettel 
megrakva -  amelyet belülről lehetett lecsatolni -  szintén ki
kötőkben, horgonyon álló nagy flottaegységeket küldjön a 
tenger fenekére. A WELMAN-CRAFT-okat motorcsónakkal 
vagy kis gyorsnaszádokkal akarták a célpont közelébe 
vontatni.

A próbajáratokon több konstrukciós hibát találtak. Alap
vető baja az volt, hogy nem konstruáltak rá periszkópot, így 
a vezető az alacsony vezérlőtorony üvegablakain át kite
kintve irányította járművét, tehát túlságosan alacsony 
szögből, csaknem a víz felszínéről nézett ki, így nem látha
tott messzire. Mivel a jármű periszkóp híján csak igen rövid 
időre merülhetett a vízfelszín alá, vak manőverezésre, te
hát leginkább a felszínen mozgott, az ellenség könnyen 
észrevette. Másik hibája az volt, hogy a vezető részére túl
ságosan szűk helyet hagytak, ahol kimondottan szorongott, 
csupán karjait és lábszárait mozdíthatta meg, tehát hamar 
elzsibbadt. A WELMAN-CRAFT mindezeken felül makacs 
mechanikai és elektromos hibákkal is küszködött.

Ennek ellenére az elkészült négy zseb-tengeralattjárót 
mégis bevetették 1943. november 22-én Bergen kikötőjé
ben, ami azonban súlyos kudarccal végződött. Olyannyi a, 
hogy a németeknek sikerült egy ilyen kis búvárnaszádot 
teljes épségben zsákmányolniuk, amelynek átvizsgálása 
után a németek is nekiláttak az ehhez hasonló törpe harc
eszközök tervezéséhez. Nagy-Britannia viszont felhagyott 
e típus további gyártásával.

Röviddel a CHARIOT-kísérletek megkezdése, 1942 már
ciusa után egy másik zseb-tengeralattjáró tervet is meg
vizsgált a brit Admiralitás. Mint a többit, ezt a tervezőasz
talon fekvő törpe tengeralattjárót is arra szánták, hogy el
lenséges kikötőbe hatolva, ott csatahajókat támadjon majd 
meg.

A tervből valóság lett, s megépültek az első példányok, 
amelyek az X-CRAFT jelölést kapták. Ezek is apró máso
latai voltak az igazi búvárnaszádoknak, minden hagyomá
nyos felszerelésükkel együtt, egyet kivéve: nem vittek ma
gukkal torpedókat, nem voltak vetőcsöveik. Természetesen 
a kis méretek miatt minden nagyon szűk helyre volt össze
zsúfolva. Fegyverzetük két féltonnás robbanótöltetből állt, 
melyek kétoldalt voltak a naszád törzsére felszerelve, így 
menet közben minimális ellenállást jelentettek. A WEL- 
MAN-osztályéhoz hasonlóan csak hátul volt egy pár úszó
szárnyuk, ennek ellenére rendkívül kedvező volt a manő
verezési képességük.

A X-osztályt S- és T -osztályú tengeralattjárók vontatták 
a víz felszíne alatt a bevetési hely közelébe. A X-zseb-ten- 
geralattjáróknak kétfőnyi személyzetük volt. Az egyik ke
zelte, a másik a támadást hajtotta végre, és a vontatás 
alatt a vontató búvárhajón tartózkodott. A X-ről zsilipelés
sel lehetett kijutni a víz alatt a robbanótöltet elhelyezésére.

Az XT-típus olyan volt, mint az X, de csak kiképzésre 
használták. Az XE-típust a Távol-Keletre tervezték, kicsit 
nagyobbra, mint az X. Volt benne légkondicionálás és ra
kodótér, valamint volt három lába, melyek lehetővé tették, 
hogy nyugodtan pihenjen a tengerfenéken, hogy így 
könnyebb legyen a töltetek leválasztása.

Az X3 és az X4 1942 elején kezdte meg próbajáratait. A
15,5 m hosszú és 27/30 tonna vízkiszorítású egységek a 
nyílt vízen jól viselkedtek. 1942 májusában az Admiralitás 
újabb, összesen hat hasonló törpe tengeralattjárót rendelt 
a Vickers Armstrong Műveknél, amelyeket az 1943 január
jában leszállított, X5-től 10-ig számozta. Ekkorra már el
döntötték, hogy a norvégiai Trondheimben horgonyzó TIR- 
PITZ, a németek legnagyobb csatahajója ellen vetik be 
őket. A támadás idejét mindenképpen március 9-e elé kel
lett kitűzni, mert ezután a nappalok világossá váltak, ami 
nagyon megnehezítette volna az akciót. Az északi félteké
nek ezen a részén ősztől tavaszig tulajdonképpen mindig 
sötét van.

5. ábra: Német Neger típusú tengeralattjáró torpedóval
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Csakhamar rájöttek, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehet 
a kis tengeralattjárók személyzetét felkészíteni, s a táma
dást szeptember közepére halasztották. Addig elsősorban 
azt gyakorolták, hogy juthatnak észrevétlenül a nagy hajók 
közelébe.

1943. szeptember 1-jére befejezték a gyakorlatokat, és 
hat törpe tengeralattjárót csoportosítottak Loch Cairnbawn- 
ban.

A kielégítő légi felderítés után, 1943. szeptember 11-én 
délután hat törpe tengeralattjáró hagyta el a kikötőt egy- 
egy tengeralattjáró vontatásában: a TRASHER az X5-tel, a 
TRUCULENT az X6-tal és a STUBBORN az X7-tel indult, 
hogy elsüllyesszék a Kaafjordban veszteglő TIRPITZ-et (a 
BISMARC testvérhajóját). A SEA NYMPH, a SYRTIS és a 
SCEPTRE az X8, az X9 és az X10 törpe tengeralattjárókat 
vontatták. Ezeknek a LÜTZOW páncélos cirkálót és a 
SCHARNHORST csatacirkálót kellett meglepniük és el
süllyeszteniük.

A szeptember 14-ről 15-re forduló éjszakáig az idő ked
vező maradt és a vontatmányok a felszínen haladtak. Éjfél 
után a tenger viharossá vált, a tengeralattjárók lemerültek 
s csak négyóránként emelkedtek a felszínre, hogy friss le
vegővel átszellőztessék magukat. A háborgó tenger azon
ban elszakította a X7 és az X8 vontatókötelét, amit a két 
vontató, a STUBBORN és a SEA NYMPH csak későn vett 
észre. A két kis tengeralattjáró kétségbeejtő helyzetbe ke
rült, de végül is közel kétnapi keresés után vontatóik rájuk 
bukkantak, s ismét vontatókötélre kerülhettek.

Ugyanazon a napon, amikor az X7 és az X8 leszakadt a 
vontatókötélről, az X9, miután a levegőzés után lemerült, 
eltűnt. A SYRTIS 36 órás keresés után sem találta meg. 
Ma sem tudjuk, mi történt vele, valószínűleg azóta is a ten
ger fenekén nyugszik.

Szeptember 17-én az X8 észrevette, hogy a robbanó
anyagot tartalmazó tartálya megsérült. A tölteteket a ten
gerbe kellett süllyeszteni, de mindkettő felrobbant, s az X8- 
at megsemmisítette, a SEA NYMPH pedig megsérült.

Az X5 és az X6 szeptember 17-én, az X10 szeptember 
19-én, az X7 szeptember 20-án érkezett meg a norvég 
partokhoz. A vontató tengeralattjárók ezen az estén elvitték 
őket az Altafjordig és ott a vontatóköteleket elengedték. A 
törpe tengeralattjárók parancsnokai itt megtartották a 
végső megbeszélést, egyeztették az akció megkezdésé
nek időpontját és megállapodtak abban, hogy a robbanó
tölteteket szeptember 22-én, hajnali 5 óra és reggel 8 óra 
között helyezik el a célpontokon.

Az első aknazáron szeptember 21-én, kora hajnalban ju
tottak keresztül. Közben az X6 periszkópja elromlott, az 
X10-nek pedig egyéb gondjai akadtak a gépekkel. A hibá
kat azonban elhárították és reggel a megadott helyen talál
koztak. Itt feltöltötték a telepeket, jól átszellőztették a kicsi 
naszádokat és tanulmányozták a helyszínt. Már csak a há
lótorlaszok választották el őket a TIRPITZ-től és a 
SCHARNHORST-tól.

Az első hálótorlasz, amely parttól partig volt kifeszítve, és 
így az egész Kaarfjordot lezárta, egy helyen csak 10 méter 
mély volt, így a törpe tengeralattjárók ezen minden nehéz
ség nélkül átjutottak. A TIRPITZ-et azonban még külön is 
védte egy kettős háló, amely egy helyen ki volt nyitva, hogy 
a csónakok a parttól szabadon közlekedhessenek. Hogy 
ezen a résen tengeralattjáró ne lopakodhasson be, a TIR- 
PITZ lehallgató készülékei egész éjjel folyamatosan mű
ködtek, azonban reggel 6 órakor, amikor már világosodni 
kezdett és a fedélzeti őrség szabad szemmel is felfedez
hette volna az ellenséges tengeralattjárót, a lehallgató ké
szülékeket leállították.

Az első törpe tengeralattjáró, amely ezen a kapun 7 óra 
5 perckor a csatahajó mellé bejutott, az X6 volt, D. Came
ron tartalékos tengerészhadnagy parancsnoksága alatt.

6. ábra: Német Biber tengeralattjáró felszíni menetben

Periszkópjával azonban ismét baj volt, nem tudott rende
sen tájékozódni és egy sekélyebb részen zátonyra futott. A 
hajóőrség azonnal észrevette és tüzet nyitott. A tenger
alattjáró elsüllyedt, személyzetét a németek kihalászták és 
a TIRPITZ-re vitték.

Az X7, B. C. G. Place hadnagy parancsnoksága alatt, 
először belekeveredett a LÜTZOW-ot védő hálóba, ahon
nan egyórás küzdelem után tudott csak elszabadulni. 7 óra 
15 perckor érkezett a TIRPITZ-hez és sikerült mindkét töl
tetet ráerősítenie a hajóra, egyiket а В lövegtorony alá, a 
másikat a C lövegtorony és a középső gépház közé. A né
metek ekkor még az X6 személyzetével voltak elfoglalva.

Az X7 ezután megpróbált minél messzebb kerülni a TIR
PITZ-től és kifelé igyekezett az öbölből. Azonban egy há
lóban fennakadt. Csak 100 méter választotta el a csataha
jótól, amikor szeptember 22-én 8 óra 12 perckor egymás 
után felrobbantak Place tengerészhadnagy töltetei. A rob
banás nyomása kiszakította az X7-et a hálóból, de 
ugyanakkor összetörte összes hajózási műszerét. A pa
rancsnok kénytelen volt a felszínre emelkedni és úgy me
nekülni, de a németek kereszttüzébe kerültek. A törpe ten
geralattjáró még elvergődött vagy 100 métert, aztán hirtelen 
elmerült, magával vitte a parancsnokot és a személyzet két 
tagját. Csak a negyediknek, Aitken alhadnagynak sikerült a 
naszádocskát elhagynia Devis-mentőmellénye segítségé
vel.

8 óra 45 perckor az X5 is a felszínre emelkedett, ugyan
csak a TIRPITZ közvetlen közelében. A németek 10,5 ern
es lövegekkel vették tűz alá és rögtön elsüllyesztették. Túl
élő nem maradt. Valószínűleg ezt is a robbanás rongálta 
meg, ezért kellett feljönnie.

A negyedik törpe tengeralattjáró, az X10, amelynek a 
SCHARNHORST-ot kellett volna elsüllyesztenie, be sem 
ért a kikötőbe, mert elromlott a pörgettyűs tájolója, majd a 
periszkópot emelő motor. Parancsnoka, Hudsperth had
nagy feladta a vállalkozást. Ekkor három mérföld mélyen 
volt a Kaalfjordban. Feltöltötte akkumulátorait, majd elindult 
a megbeszélt találkozási pontra. Ötven órán át várakozott 
Söröy előtt, mire fel tudta venni a kapcsolatot a STUB- 
BORN-al. Szeptember 28-án vette vontatójába a STUB
BORN és elindult vele hazafelé. A viharos tenger rendkívül 
megnehezítette az utat, olyannyira, hogy október 3-án este 
a személyzet az X10-ről átszállt a STUBBORN-ra, majd a 
vállalkozás utolsó törpe tengeralattjáróját is elsüllyesztették.

A TIRPITZ olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 
németeknek soha többé nem sikerült harcba vetniük.

Furcsa módon a tengeralattjáró háborúra berendezke
dett német hadvezetőség csak a második világháború 
vége felé fogadta el a törpe tengeralattjárók építésének és 
bevetésének gondolatát, belátva, hogy a totális háborúban
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7. ábra: Német Seehund típusú tengeralattjáró a Washingtoni Navy Yards gyűjteményben

minden lehetséges harceszközt ki kell próbálniuk, amely 
hozzásegítheti őket a győzelemhez. Akkor azután számta
lan típust terveztek.

E kicsi német tengeri harceszközök -  pontosabban a né
met zseb-tengeralattjárók -  megszületésének története 
1941-ben kezdődött, amikor dr. Heinrich Drager 1941. ok
tóber 1 -jén terveket nyújtott be a különböző hajógyárakhoz 
és a haditengerészethez, amelyben olyan 23-25 tonna víz- 
kiszorítású kis tengeralattjárók építését javasolta, amelye
ket felszíni hajó visz a kiszemelt célpont közelébe, és ame
lyek vízre bocsátva, torpedóikkal elvégzik feladatukat: a 
nagy ellenséges hajó meglékelését.

A terv sem a hajógyáraknál, sem a haditengerészetnél 
nem talált visszhangra, mert, amint ezt az 1942. január 22- 
én kelt válaszból kitűnt, nem találták gyakorlatilag kivihető
nek, hiszen a Pearl Harbourt támadó japán tengeralattjárók 
sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

A zseb-tengeralattjárók kérdését közel két évre levették 
a napirendről.

1943 őszén azonban olyan esemény történt, amely meg
mozgatta a német konstruktőrök és haditengerészeti veze
tés fantáziáját. Szeptember 23-án brit törpe tengeralattjá
rók olyan súlyos sérüléseket okoztak a féltett, hatalmas 
TIRPITZ csatahajón, hogy az jó fél évre kiesett a flotta had
rendjéből és kijavítása után sem volt már a régi.

A német haditengerészet műszaki hivatala tehát most 
már kidolgozta egy kétszemélyes kis tengeralattjáró tervét, 
amely a tervezőasztalon a XXVII A jelölést, később a 
HECHT nevet kapta, hogy majdan a kikötőben horgonyzó 
hadihajókat tapadóaknákkal, a brit minta szerint felrob
bantsa.

Miután a tervek nagyjából elkészültek, a hadvezetőség 
utasítására úgy kellett átdolgozni, hogy robbantásra vagy 
torpedóindításra egyaránt alkalmas legyen. Az átdolgozás 
után, amely szerint a HECHT a hasa alatt egy torpedót vitt,
1944. január 18-án Dönitz tengernagy, a német haditenge
részet parancsnoka engedélyt kért Hitlertől 50 ilyen kis ten
geralattjáró építésére. Dönitz megkapta az engedélyt, és 
március 9-én megkezdték először három, majd március 
28-án a további egységek szériagyártását. A háború végé
ig 53 darab készült el belőlük. Jelölésük: U 2111-2112, U 
2251-2300. Közben azonban a haditengerészet műszaki 
hivatal már elkezdett dolgozni ennek a típusnak a tovább

fejlesztésén (XXVII B), amely már két torpedót képes ma
gával vinni, megnövelték az akciórádiuszát, igazi tenger
alattjáró hajtógépeket -  azaz dízel- és elektromotorokat -  
kapott, de még nagyon emlékeztetett a XXVII A (HECHT) 
típusra. Természetesen ez magával hozta a vízkiszorítás 
megnövelését, amennyiben az az eredeti (XXVII A) 9,47- 
től -  torpedó nélkül -  12,95 tonnára nőtt volna. Az eredeti 
12 lóerős motor helyett az új motort 22 lóerősre tervezték. 
Sebessége így a felszínen 5,5 csomó, víz alatti menetben
6,9 csomó lett volna. Mindez azonban csak a tervezőasz
talon valósult meg.

Közben megnőtt a németek zseb-tengeralattjárót építő 
kedve. 1944 májusában már elkészült egy olyan kis tenge
ralattjáró terve -  К jelölést kapta - ,  amelybe speciális haj
tómotort, ún. „keresztbefutó” motort terveztek. Külsőleg 
még mindig hasonlított a HECHT-re, de a torpedók felfüg
gesztését már célszerűbben oldották meg. A 95 lóerős haj
tómotor 11-12 csomó maximális sebességet adott volna a 
felszín alatt haladó naszádocskának, és 7 csomó mellett 
70 mérföldes akciórádiuszt biztosított számára. A víz felszí
nén ez az akciórádiusz elérhette a 150 mérföldet. Hossza 
a tervek szerint 11,74 m, vízkiszorítása a víz felszínén 13,8 
tonna lett volna.

А К típust újabb, beható vizsgálat utáni módosítással, el
fogadták sorozatgyártásra.

Később 127-es típusjelölést és új elnevezést kapott: 
SEEHUND. Fontosabb adatai: felszínre 60 lóerős dízelt, 
víz alatti menetre 25 lóerős elektromotort kapott. Akciórá
diusza 7,7 csomó menetnél 270 mérföld, lemerülve 2 cso
mónál 63 mérföld, vagy 6 csomónál 19 mérföld. Nagy elő
nyére vált, hogy felszíni menetnél az árnyképe rendkívül 
kicsi volt és igen jók voltak a merülési tulajdonságai. 
Hossza 11,865 m, vízkiszorítása 12,3 tonna. Személyzete 
-  mint a HECHT-nél -  két fő. Jelölése U 5001-6462 között 
volt.

Az első három példányt 1944. június 30-án kezdték épí
teni. Ugyanekkor -  az idő sürgetett -  előirányozták további 
1000 darab gyors sorozatgyártását a Német Birodalom kü
lönböző hajógyáraiban szétszórva. 1945 januárjában há
rom hajógyárnak a következő ütemben kellett volna a 
SEEHUND-okat leszállítania: az elbingi Schichau Művek
nek januártól júliusig havonta 55 darabot, a kiéli Germania 
Műveknek januárban, februárban és májusban havonta 25,

2000/3 HADITECHNIKA 85



márciusban és áprilisban 30-30 darabot, a délnémet Ra- 
umnak februárban 3, márciusban 5, áprilisban 10, május
ban 20, júniusban 30 és júliusban 35 darabot.

A szovjet csapatok gyors előrenyomulása miatt azonban 
az elbingi gyár kiesett. A hajóépítő munkásokat Ulmba és 
Hallba telepítették át, és az ulmi Klöckner-Humboldt-De- 
utz, valamint a halli Schenk gyárat kötelezték arra, hogy jú
lius végéig 55, illetve 85 SEEHUND-ot szállítsanak le a ha
ditengerészet részére. Természetesen a Germánia Művek
nek továbbra is teljesíteniük kellett az eredeti ütemezés 
szerinti tervet, ám előrehozott határidővel, mert nekik a XXI 
és XXII típusú nagy tengeralattjárók építését kellett elkez
deniük (ezek a 2000-es, 3000-es és 4000-es számúakat). 
Végeredményben a különböző hajógyárak az összeomlá
sig 285 példányt szállítottak le és adtak át belőlük a hadi
tengerészetnek. A HECHT-eket iskolahajónak használták, 
a SEEHUND-okat viszont 1945 januárjától bevezették. Tá
maszpontjuk Ijmuidenben volt.

A német flotta az eddig ismertetett kétszemélyes törpe 
tengeralattjáróknál még kisebbeket, egyszemélyeseket is 
épített 1944-1945-ben. Az ötletet itt is a britek adták. 1943. 
november 22-én a német flotta rajtaütést hajtott végre Ber
gen ellen, ahol sikerült zsákmányolniuk egy brit, egysze
mélyes tengeralattjárót a WELMAN-CRAFT típusból. A né
meteket meglepte ennek a miniatűr tengeri harceszköznek 
a mérete: mindössze 2,075 tonna volt a vízkiszorítása, 
hosszúsága pedig 5,13 méter. Csak villanymotor hajtotta.

A csöppnyi brit tengeralattjárót alaposan átvizsgálták, és 
1944. február 4-én Lübeckben hozzáfogtak az új megépí
téséhez. Már munkába vételkor elkeresztelték BIBER-re. 
1944. március 15-én elkészült az első, a lübecki gyár igaz
gatójának neve után „Bunte-csónaknak” nevezett jármű. 
Hosszúsága 7 m, szélessége 0,96 m, vízkiszorítása 3 1 volt 
és 25 méter mélyre tudott lemerülni. Sebessége a víz fel
színén 7 csomó, lemerülve 6 csomó. Március 29-én tartott 
bemutatkozó próbajáratán a haditengerészeti vezetés jó 
benyomást szerzett, és tüstént megrendelt belőle 24 dara
bot, amelyeket május 31-ig kellett leszállítania a gyárnak. 
Több más gyárral is szerződést kötöttek ilyen BIBER tí
pusú tengeralattjáró építésére úgy, hogy a különböző cé
gek összesen 20 mintapéldányt készítenek júniusban és 
további 300-at júliusban és augusztusban. A bombatáma
dások miatt azonban ezt a példányszámot már nem tudták 
a gyárak teljesíteni. A háború végéig leszállított BIBER-ek 
száma azonban így is jelentős: 324 darab volt.

A sorozatban gyártott BIBER vízkiszorítása fegyverzet 
(torpedó) nélkül 3,54 t, hossza 9,035 m, a test átmérője 
0,960 m. A BIBER-t egy 32 lóerős Opel—Blitz Otto-motor 
hajtotta. Ez kényszermegoldásnak számított, mert dízelmo
tor ilyen kis méretben nem volt hirtelen beszerezhető

9. ábra: Német Biber törpe tengeralattjáró

egyetlen német gyárból sem. A BIBER 225 liter üzem
anyaggal, 6,5 csomó sebesség mellett 10 mérföldet tudott 
megtenni tankolás nélkül. Lemerülve villanymotor hajtotta 
(13 lóerős) 5,3 csomó sebességgel 8,6 mérföldön át, vagy
2,5 csomóval 8 mérföldnyire. Fegyverzete 2 db felfüggesz
tett torpedóból állt. A BIBER-ből a háború befejezéséig 
összesen 324 darabot szállítottak le a hajógyárak.

Az első BIBER-flottillát még kellő időben állították fel ah
hoz, hogy részt vegyen 1944. augusztus 29-30-án Fran
ciaország nyugati partjain a szövetségesek partraszállásá
nál a németek elhárító hadműveleteiben. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy a BIBER-ek eredménytelenül tértek 
vissza első bevetésükről Fécampba, támaszpontjukra. A 
következő napon az összes ott horgonyzó BIBER-t felrob
bantották a németek, mert a front közelsége azzal fenye
getett, hogy brit vagy amerikai hadizsákmánnyá válnak. Az 
1944-45. év telén végrehajtott további bevetéseik Den Hel- 
derről a BIBER-ek, vagy ahogyan a német flotta csúfolta 
őket, a „szépidő-csónakok” bázisáról kiindulva nem jártak 
sikerrel, nem süllyesztettek el egyetlen ellenséges hajót 
sem, viszont súlyos veszteségeket szenvedtek.

Még 1943 végén tervbe vették a BIBER-nél is kisebb 
méretű tengeralattjárócska tervezését, és építettek is belő
lük kb. 200 darabot. Ennek a NEGER-nek nevezett és a 
német haditengerészet legkisebb méretű tengeralattjárócs- 
kájának főbb méretei: hossza 7,6 m, szélessége 0,5 m, 
vízkiszorítása 22,71, a villanymotor teljesítménye 12 lóerő 
volt, egy torpedót vitt magával. Többször indultak ötlet
szerűen bevetésre, de ezeknek sem sikerült egyetlen el
lenséges hajót sem elsüllyeszteniük. 1945-ben a brit és 
amerikai haditengerészet már szinte sportot űzött a 
NEGER-ek vadászatából.

A NEGER továbbfejlesztett, azaz némileg megnövelt vál
tozataként született meg a MARDER, amelyből hozzávető
legesen 300 példányt készítettek különböző hajógyárak
ban. A MARDER vízkiszorítását 3 tonnára emelték, 
hossza 8,3 méter lett, szélessége megmaradt 0,5 méter. 
Hajtómotorja is ugyanaz volt, tehát 12 LE-s villanymotor, és 
fegyverzete is csupán egyetlen torpedóból állt. A MAR- 
DER-t partvédelmi és kikötőszolgálatra szánták.

Miután a MARDER-t is túlságosan kicsinek találták, elha
tározták továbbfejlesztését, pontosabban növelését. így 
született meg a tervezőasztalon a HAI, amelynek vízkiszo
rítását 3,5 tonnára, hosszát már 11 méterre tervezték. Haj
tómotorján és szélességén nem változtattak. Ebből azon
ban csak egyetlen darab épült, a prototípusnál tehát nem 
jutottak tovább, bár sorozatgyártását tervbe vették.

Az angolszász inváziós hajóhad és később a partra 
szállt szövetségesek utánpótlást szállító hajók, hajókaravá
nok elleni bevetésre tervezték 1944 tavaszán a THOMAS
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N ag y-B n tann ia  tö rpe  tengerala ttjáró i

Név (jel) vízki
szorítás

(о

hosszúság
(m)

szélesség
(m)

merülés
(m)

hajtógépek
teljesít
ménye
(LE)

órán
kénti

sebesség
felszíne

n

órán
kénti

sebesség
merülve

lemerülési
határ

torpedó- 
vető 

(csö/db, 
0  53,3)

sze
mélyzet

(fo)
megjegyzés

Chariot 1,5 7,65 3,5 2 gyújtótöltet
Welman 2,5 6,08 1,06 1,75 2,5 4 91,45 2
X3, X 4 27.00

30.00
15,54 1,67 1,6 42

25
6,5 4,5 91,45 2 5

X 5-10 
X 20-25 
XT 1-19

27.00
30.00

15,54 1,75 1,6 42
30

6,5 5,5 91,45 2 4

XE 1-12 30,25
33,50

16,25 1,75 1,75 42
30

6,5 5,5 91,45 2 5

X 51 
(Stickle 
Back, 

Spiggen)

30,00
?

16,50 1,91 2,29 6 Svédország

N ém eto rszág  tö rpe  tengerala ttjáró i

Név (jel)
vízkiszo
rítás (t)

hosszúság
(m)

szélesség
(m)

merülés
(m)

hajtógépek
teljesítménye

(LE)

óránkénti
sebesség
felszínen

(tmf)

óránkénti
sebesség
merülve

(tmf)

torpedóvetö
(csö/db,

0  53/3 cm)

sze
mélyzet

(fo)
megjegyzés

Hecht
(XXVII.A)

11,7 10,4 1,3 1,4 12 5,7 6 1 2 U 2111-2200 
U 2205-2300

Seehund
(XXVII.B)

14,9 11,8 1,7 1,7 60
11

7,7 6 2 2 U 5001-6351

Marder 5 8 3,2 1
\ 2

2 1 1

Biber 6,2 9 1,6 1,4 32
13

6,5 5,2 2 1

Molch 10,7 10,8 1,8 1,8
П

4,2 5 2 1

Hai,
Delphin

5 8,07 0,3 0,3
L2

20 1 2

к 18 11,6 1,9 1,3 92
25

9 6 2 2

Bever 6,4 2 1
Megjegyzés: A második világháború után a XXVII.B típusból négy egységet Franciaország kapott ahol G 21-24 jelöléssel sorolták be a flottába

ll-t, amely azután a MOLCH típusnevet kapta és sorozat- 
gyártásba is került. Vízkiszorítását 11 tonnára, hosszát 
10,8 méterre tervezték, tehát valamivel rövidebb lett, mint 
a HAI, viszont sokkal szélesebb, 1,8 méter, és két torpedót 
tudott magával vinni. Villanymotorjának teljesítményét 13 
LE-re növelték, de kezelőszemélyzete továbbra is csak egy 
személyből állt. Sebessége felszínen haladva 4,3 csomó, 
lemerülve 5 csomó, akciórádiusza felszínen 4 csomónál 
50, lemerülve 5 csomónál szintén 50 mérföld volt.

Egy 1944. június 28-án kelt dokumentum szerint a 
MOLCH-ból 500 darabot akarlak építtetni, mégpedig 
ebből a mennyiségből 1944 júliusában 50-et, augusztus
ban és szeptemberben összesen 200-at és októberben 
megint 50-et kellett volna a gyáraknak átadniuk. A valóság
ban elkészült 1944 júniusában 38, augusztusban 125, 
szeptemberben 110, októberben 57, novemberben egy 
sem, decemberben 28 és 1945 januárjában 32, tehát 
összesen 390 darab. A példányok zömét a brémai Deschi- 
mag Rt. Wesser -  régi, nagy múltú tengeralattjáró-építő 
gyár -  készítette.

A MOLCH-flottillát 1944 őszén vetették be először, még
pedig, ahogy tervezték, a szövetségesek utánpótlást 
szállító hajókaravánjai ellen először Nettonóról, majd 1945 
elejétől hollandiai támaszpontokról. Mint a BIBER-flottillá- 
nál, itt is óriásiak voltak a veszteségek és elenyészőek az 
eredmények, mert a háború végén már alig voltak jól kép

zett tengeralattjárósaik a németeknek. A fiatalok csak 
„gyorstalpaló” kiképzésben részesültek, a műszaki feltéte
lek gyatrák voltak, és nem utolsósorban a velük szemben 
támasztott túlzott követelések, amelybe a magányos ten
geralattjáró-parancsnokok kerültek, okozták ezeket a sú
lyos veszteségeket.

A sorozatgyártásba került egy- és kétszemélyes német 
zseb-tengeralatjárókon kívül érdemes még rövid pillantást 
vetni azokra a kicsi tengeralattjárókra is, amelyek Németor
szág összeomlása miatt már nem kerültek szériagyártásra, 
de néhány példány azért még elkészült belőlük.

A MOLCH-osztály mellett 1944 tavaszán még másfajta 
törpe tengeralattjárókat is terveztek. Ezek egyike a 
SEETEUFEL nevet kapta. Ezt Alois Lödige hajóépítő mér
nök tervezte és építette mindössze négy hónap alatt, és 
már 1944 júliusában készen állt a próbajáratokra.

Miután a NEGER-osztálynál nehézségeket okozott 
vízre bocsátásuk, illetve a torpedó felszerelése a parton, a 
SEETEUFEL tervezője egy csaknem kétéltűnek tekinthető 
típust konstruált, amennyiben a naszádocska hasa alá 
lánctalpakat helyezett. Ezt a kísérleti egységet -  amelynek 
hossza valamivel 10 méter alatt volt, bemutatta a szakem
bereknek, és észrevételeik alapján átdolgozta a terveket. 
Az újraépített kétéltű tengeralattjáró hossza 14,2 méter, 
szélessége 2 méter, vízkiszorítása 35 tonna volt. 80 lóerős 
benzinmotor hajtotta a felszínen és 25 lóerős a víz alatt. A
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10. ábra: Német Bever törpe tengeralattjáró

benzinmotort az orrban helyezték el, hátra került a villany- 
motor, közöttük foglalt helyet a vezető, a periszkóppal, egy 
plexikupola alatt. A függőleges és vízszintes (mélységi) 
kormánylapátok a farra kerültek, elöl csak egy egyensú
lyozó kormánya volt. A legnagyobb mélység, amelyre le
merülhetett, 21 méter volt. A lánctalpak két oldalára egy- 
egy torpedót lehetett helyezni.

A próbákon kitűnt, hogy a felszíni menetre a benzinmo
tor gyenge, a szárazföldön sem tudta megfelelő erővel haj
tani a túl keskenyre méretezett lánctalpakat. A vízfelszín 
alatt viszont kiválóan viselkedett és jó merülési és manőve
rezési tulajdonságokkal bírt. E hibák kijavítása után (250 
lóerősre kellett kicserélni a benzinmotort, megszélesítették 
a lánctalpakat) megállapodást kötöttek a Borgward céggel, 
hogy készítsen el három prototípust a SEETEUFEL-ból. A 
háborús nehézségek miatt azonban ezek a példányok már 
nem készülhettek el.

Készültek még más tervek is kisméretű tengeralattjárók 
építésére, ezek zöme a már meglévő vagy sorozatgyártásba 
adott egységek többé-kevésbé módosított variánsa volt (pél
dául az új SEEHUND 227, BIBER II és BIBER III, XXVII К, 
XXVII F, XXXII, DELPHIN II, XXVII В), de mindvégig a ter
vezőasztalon maradtak, ezért ezeket nem ismertetjük.

A német tervezők úgy gondolták, hogy ha megnövelik a 
kis búvárnaszádok víz alatti sebességét, akkor még érhet
nek el velük eredményeket. Hiszen -  többek között -  a 
rendkívül kis sebesség túlságosan hosszú bevetési időt té
telez fel, ami nagy fizikai és pszichikai megterhelést jelent 
a tengeralattjárók egyedül vagy kettesben utazó személy
zetének.

E meggondolásokból született egy megállapodás a hadi- 
tengerészet és a tervezők között továbbra is kis méretű, de 
gyors típus előállítására, 1944 májusában.

A tervezéssel K. Haug mérnököt bízták meg, aki júliusra 
előállt a teljesen új, inkább csepp, mint torpedó alakú test 
modelljével. Bár a naszádot vezető feje itt is kupolába ke
rült, ennek is új alakot tervezett.

A szokásos három mintapéldány elkészítésével egy ber
lini autókarosszéria gyárat bíztak meg, amely már részt 
vett а V 1 és V 2 rakéták gyártásában. A három naszá- 
docska a DELPHIN-osztály jelölést kapta. Az első példány 
1944 őszére készült el. A lübecki nyomáspróbák után Tra- 
vemündungban megtartották a próbajáratokat, amelyeken 
a DELPHIN kiegyensúlyozatlannak tűnt, ezért ezt a vezető 
ülése alá pótlólag beépített merülőtartállyal egyensúlyozták 
ki. Vízfelszín alatti sebessége viszont minden várakozást 
kielégített, 17 csomó gyorsaságával. Egy további próbajá
raton, 1945. január 18-án azonban összeütközött a kísérő
hajójával és elsüllyedt.

Bizonyos tökéletesítések után elkészült a másik két 
DELPHIN is. Ezeket 1945. április 14-én és 15-én teher
autón szállították a tengerpartra, ahol azonban már nem 
kerültek vízre. 1945. május 1-jén, nehogy a britek kezébe 
kerüljön, mindkettőt felrobbantották.

A DELPHIN egyébként 5,5 hosszú, 1 m széles és 3 1 víz- 
kiszorítású volt. 32 lóerős Otto-motorja a felszínen 10, le

merülve 17 csomó sebességgel vitte, az egyetlen főből álló 
legénység pedig egy torpedót tudott volna indítani.

1944 nyarán még egy típust terveztek, amelyből egyet
len példány készült el. Itt visszatértek a torpedóformához. 
Ezt a darabot a Walter Művek tervezte és építette. 1945 
elején került olyan állapotba, hogy megkezdhették próba
járatait, mégpedig a Bossau melletti Plöner-tavon, de a 
front közeledtére parancsot kaptak elsüllyesztésére. 
Később az angolok kiemelték, majd miután ez a búvárna
szád nem érdekelte őket, Kielbe vitték, ahol szétdarabol
ták. Pedig ez a SCHWERTWAL-ra keresztelt, kétszemé
lyes és két torpedóval felszerelhető búvárnaszádocska már 
feltűnően nagy sebességre volt képes a víz alatt: 500 ló
erős Walter-motorja 22 csomó sebességgel vitte. A felszí
nen elérte a 26 csomót is. Vízkiszorítása 11,3 t, hossza
11,3 m, szélessége pedig 2,4 m volt. Akciórádiusza a fel
színen, 15 csomó mellett 108 mérföld, alámerülve 22 cso
móval haladva 27 mérföld volt.

A NEGER-osztály rendkívül érdekelte Hitlert. Ennek az 
érdeklődésnek köszönhetően a NEGER első bevetését ép
pen Hitler 55. születésnapjára, 1944. április 20-ra időzítet
ték. 40 NEGER-t szállítottak vasúton, titokban az olaszor
szági Anzio-Nettuno parti erődítményhez, a nyugati partra. 
A flottillának Krieg sorhajóhadnagy volt a parancsnoka.

A NEGER-ek első akciója azonban nem hozott semmi
lyen eredményt, viszont négy NEGER nem tért vissza tá
maszpontjára. Az Egyesült Államok őrjáratozó gyorsna
szádjai -  amelyek már radarral is fel voltak szerelve -  idő
ben észlelték közeledésüket.

Legközelebb 1944 májusában vetették be a NEGER-flot- 
tillát, mégpedig a La Manche-csatornában. Ennél a táma
dásnál esett el Krieg sorhajóhadnagy. Helyére Möhme sor
hajóhadnagy lépett, aki a Szajna torkolatában, Villers-sur- 
Mer közelében végrehajtott támadást vezette, 1944 júniu
sában.

Ugyancsak sovány eredményt hozott az 1944. július
5-8. közötti támadásuk a normandiai partraszállás idejé
ben, bár ekkor elsüllyesztették a lengyel legénységű brit 
DRAGON cirkálót (július 7-én) és a PILADES aknahajót, 
valamint július 19-20-án az ISIS rombolót. A DRAGON-t 
elsüllyesztő Potthast kadét NEGER-ét az ORESTES akna
hajó elsüllyesztette, Potthast tengerészkadétot pedig a 
vízből kihalászva, fogságba ejtette. Az augusztus 15-16-i 
akciójuk azonban nem volt sikeres. Az itteni NEGER-vesz- 
teségekről nincs adatunk.

A MARDER-okat először 1944. augusztus 2-3-án vetet
ték be a partra szálló szövetségesek ellen Courseulles-sur- 
Mernél. Ebben a támadásban 50 MARDER és 25 kis 
gyorsnaszád vett részt. A nagy veszteségek ellenére -  40 
MARDER-t süllyesztettek el a britek -  csak a brit QUORN 
rombolót tudták megtorpedózni.

A MARDER-ek augusztus 16-ról 17-re forduló éjszakán, 
a normandiai partok előtt manőverező szövetséges hadiha
jók ellen vezetett támadásában 42 zseb-tengeralattjáró vett 
részt. A korabeli német hadvezetőség és legfőképpen a 
német propaganda ezt az akciót tekintette a legsikeresebb
nek, amennyiben megtorpedózták és elsüllyesztették a 
francia lobogó alatt hajózó COURBEET csatahajót, amely 
elsüllyedt. Ugyancsak elsüllyesztették augusztus 17-én a 
brit FATTON-t, amely léggömbzárvédelmi egység volt.

A támadásban 26 MARDER veszett oda. A Földközi-ten
geren, 1944. augusztus 15-én bevetett 30 MARDER tá
maszpontja San Remóban volt. Többször támadtak meg 
hajókat -  1944. szeptember 5-én, szeptember 10-én, szep
tember 25-26-án, december 1-jén és 1945. január 1-jén, 
de sikertelenül. Miután a MARDER-ek 80%-os veszteséget 
szenvedtek, többé nem vetették be őket.

Dr. Csonkaréti Károly
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Roncskeresés a távvezeték alatt
Egy-egy repülőesemény kutatásakor elejtett félszavak 
visszaidézése néha egy egész eseménysor felgöngyölíté
sét teszi lehetővé. Ez történt a cseszneki repülőroncs-ku
tatás (Haditechnika 1996/3. sz.) során is, amikor egy szem
tanú nyilatkozatának egyik mondata újabb érdekes lelet le
hetőségét vetette fel: „Egy másik repülő is esett itt le a kö
zelben, akkor itt nem volt villany a faluban, eltépte a drótot.”

Az elektromos vezeték alatt, annak nyomvonalán ha
ladva, a fémkereső műszer-jelentős korlátozások mellett 
-  jelzett valamit. A roncsdarabokat összeszedve csak 
annyit lehetett megállapítani, hogy nagyobb amerikai gyárt
mányú repülőgép lehetett. A szegecselés, a textilbakelit kö
télkorongok és a lőszermaradványok bombázó repülő
gépre utaltak.

A további részletek kiderítéséhez a helybeliek segítségé
vel került sor. Emlékezetük szerint az eset 1942-ben vagy 
1943-ban történt:

„A felső temető mellett levő erdő szélén játszottunk, ak
kor jött nagyon alacsonyan egy repülőgép. Ahogy emlék
szem, 50-100 méter magasan lehetett, a gép vége égett, 
nagy lángot és füstöt húzott maga után, a motorja nem is 
működött. Robbanást nem hallottunk. Odafutottunk a Kar
dos-rétre, ahol a roncs égett. Úgy hallottuk, hogy csak a pi
lóta ült a gépben. A többiek kiugrottak már jóval előbb. A 
vezeték ott elszakadt.”

Az újabb műszeres kutatás nem mutatott ki nagyobb ro- 
csot a föld alatt. Ez abból a fizikai tényből adódik, hogy a 
nagyfeszültségű légvezeték mágneses térereje a nagyobb 
keresőkeret használatát a vezeték közelében lehetetlenné 
teszi. A kutatásra Mohos Nándor és Jánkfalvi Zoltán kuta
tópáros levéltári eredményei tették fel a jelképes koronát. 
Ők pontosították most is a „zsákutcának” tűnő történetet.

A 2. bombázócsoport 96. bombázószázadának 42- 
31506 gyártási számú B-17-ese 1944. április 13-án zuhant 
le a Flóra-major mellett (Nagyesztergát). A gépet legény
sége „Rebel Girl”-re keresztelte, az orr-rész két oldalára 
pedig az 506-os számot festették (a gyártási szám utolsó 3 
jegye) (Combat Number: harci azonosító szám). Másodpi
lótája hősi halált halt, a legénység többi tagja hadifogságba 
esett.

Donald W. Applegate hadnagy 0-749180 pilóta; Szom
bathelyen, majd Budapesten tartották fogva.

Charles F. Erpelding törzsőrmester (S/Sgt) 37324030 fa
roklövész; Németországba szállításáig Budapesten volt 
fogságban.

John A. Finn hadnagy 0-684856 másodpilóta; a gépet el
hagyta, de ejtőernyője nem nyílt ki, így szörnyethalt. Holt
testét Akii puszta határában, Zirc mellett találták meg. A le
génység egyik tagjának azt mondta az őt kihallgató tiszt, 
hogy Finn hadnagyot feldühödött parasztok lincselték meg.

William L. Grafton főtörzsőrmester (T/Sgt) 1416843 fe
délzeti mérnök, felsőtorony-lövész; 1925-ben született.

Glen M. Hendrick törzsőrmester (S/Sgt) 34038612 bal ol
dali törzslövész; megsebesült, Budapesten ápolták egy 
kórházban, majd felépülése után egy pesti börtönben tar
tották fogva július 28-ig, amikor egy németországi hadifo
golytáborba szállították. 1920. augusztus 9-én született.

Frank P. Motola, Jr. hadnagy 0-681736 bombázótiszt; 
Szombathelyen, majd Budapesten tartották fogva.

Elbert W. Pollard törzsőrmester (S/Sgt) 18004918 
gömbtorony-lövész; Németországba szállításáig Budapes
ten volt fogságban.

Moses A. Rosenbaum hadnagy 0-802671 navigátor;

ЩЩщШХш

2-4. ábra: A repülőgép apró darabjai amerikai gyártmányú 
repülőgépre utaltak
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6-7. Textilbakelit tárcsa, lőszermaradványok, motoröntvé- 
nyek, plexidarabok és gumimaradványok__________

Szombathelyen, majd Budapesten tartották fogva.
Oliver H. Stohldrierfőtörzsőrmester (T/Sgt) 37393490 rá

diós lövész; megsebesült, Németországba szállításáig Bu
dapesten volt fogságban.

Alfred R. Szafranek törzsőrmester (S/Sgt) 12207362 
jobb oldali törzslövész; megsebesült, 3 napot töltött egy 
szombathelyi börtönben. Ezt követően Budapesten ápolták 
egy kórházban, majd felépülése után egy pesti börtönben 
tartották fogva július 28-ig, amikor egy németországi hadi- 
fogolytáborba szállították. 1923. szeptember 6-án született.

Győr bombázása után egy csapat Me-109-es támadott 
a 96. bombázószázadra. A vadászok 20 mm-es gépágyúk
kal vették tűz alá a bombázóköteléket. Az 506-os gép bal 
oldali vízszintes vezérsíkja leszakadt, a szárnyakat szitává 
lőtték, a gép kigyulladt. Sorban egymás után mondták fel a

szolgálatot a motorok.
A pilóta megnyomta a csengő gombját, ami a legénysé

get a gép elhagyására szólította fel. A pilóta, a másodpilóta 
és Grafton, a fedélzeti mérnök a gépen maradva egy 
utolsó kísérletet tettek, hogy eloltsák a lángokat, és a gépet 
valahogy irányíthatóvá tegyék. Kis idő után fel kellett adni
uk a reménytelen küzdelmet, a bombázó bármelyik pilla
natban felrobbanhatott. Végül ők hárman is kiugrottak a 
gépből. A másodpilóta, John A. Finn ejtőernyője nem nyí
lott ki, lezuhant és szörnyethalt. Grafton főtörzsőrmester és 
Applegate hadnagy egymás közelében értek földet, egy 
hatalmas összefüggő erdőben.

Grafton egy tisztáson landolt, míg Applegate mintegy 
200 méterre tőle a fák között. A pilóta Grafton segítségével 
lekászálódott a fáról, melyen ernyőjével fennakadt. Miután 
nem tudták lerángatni a fehér selymet a fa koronájáról, 
igyekeztek minél messzebbre jutni. Tisztában voltak vele, 
hogy a fennakadt ejtőernyő messziről árulkodik ottlétükről. 
Futni kezdtek az erdő belseje felé. Kisvártatva egy Storch 
jelent meg hosszasan körözve a tisztás felett, ahol koráb
ban a két amerikai földet fogott. A két repülő ezután még 
gyorsabban menekült a helyszínről.

Az ejtőernyő nyitásakor a pilóta elvesztette a túlélőkész
letét, de szerencsére Graftoné megvolt. Elővették a térké
pet és megállapították, hogy csak akkor kerülhetik el a ha
difogságot, ha valahogy el tudnak jutni Jugoszláviába, és 
ott sikerül partizánokkal találkozniuk. A jugoszláv határ 
még nagyon messze volt. Élelem, víz és meleg ruha nélkül 
komoly feladatnak ígérkezett a szökés. Egész nap erőlte
tett menetben haladtak. Déli irányban estére elérték az 
erdő szélét. Ott megpihentek és próbáltak aludni, de rette
netesen fáztak, itt-ott még hófoltok tarkították az erdőt. Úgy 
döntöttek, folytatják a gyaloglást az éjszaka folyamán is. A 
csillagok és a túlélőkészletben lévő kis iránytű segítségé
vel tájékozódva haladtak tovább.

Napközben, amikor az idő egy kicsit felmelegedett, né
hány órát aludtak, aztán mentek tovább távoli céljuk felé. A 
harmadik napra már nagyon elfáradtak, és az éheséget is 
nehezen viselték. Kiérve egy erdős részből, egy füves 
dombon szunyókáló öregemberbe botlottak, aki érkeztükre 
felriadt. A két amerikai is nagyon megijedt, de magabiztos
ságot színlelve, megpróbáltak kommunikálni az idősebb

8.Rosenbaum fényképe egy korabeli újságból
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10. ábra: A repülőgép utolsó, végzetes útja
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9. ábra: A különböző nagyságú fémkereső műszerek korlátozott keresési tartományai (összesített rajz)



magyarral. Sikerült elmutogatniuk, hogy nagyon éhesek. 
Az öreg mutatta nekik, hogy jöjjenek utána és a domb túl
oldalához kalauzolta őket, ahol a pince bejárata volt. Birka
hússal és kenyérrel kínálta meg őket, egy jókora flaska bort 
is rakott az asztalra a gazda. A két repülő szinte azonnal 
befalt mindent, és próbálták vendéglátójukkal megértetni, 
hogy ők amerikaiak. Az öreg nagyon barátságos volt. Kis
vártatva a pincénél megjelent egy fiatalabb magyar is, a két 
amerikai jobbnak látta, ha továbbindul. Hálából adtak pár 
dollárt a vendéglátójuknak, és eltűntek a fák között.

Pár órai gyaloglás után megpillantották a Balatont. A kö
vetkező feladatuk, hogy valahogy megkerüljék a tavat. Már 
esteledett, és fáradtak voltak. A Balatont elérve ittak annak 
vizéből, majd visszafelé mentek egy darabon, és egy szé
nakazalban rejtőztek el, mely kitűnő éjszakai szállásnak 
ígérkezett.

Alighogy beküzdötték magukat a szénakazalba, kiabá
lást hallottak, és egy puskacső jelent meg az alagút szájá
ban, mely egyenesen rájuk szegeződött. Annak ellenére, 
hogy a kiabálásból nem értettek semmit, nyilvánvaló volt 
számukra, hogy a puska tulajdonosa kint szeretné látni 
őket. Kimásztak és feltartották a kezüket. Egy fiatal leven
tével találták magukat szemben, aki rémült és meglehető
sen ideges volt. Puskájával intett nekik, hogy tartsák csak 
a magasban a kezüket.

A közelben egy juhász legeltette a nyáját. A fiatal nem
zetőr odahívta a juhászt, aki összekötözte az amerikaiak 
kezét. A juhászt előreküldte a közeli faluba, majd két fog
lyával elindult maga is. Amikor a faluba érkeztek, a lakos
ság már várta a jövevényeket. Átkozódtak, leköpték és kő
vel dobálták a foglyokat egész úton, amíg a helyi polgár- 
mester hivatalába nem értek.

A polgármester irodájában három helyi vezető próbálta 
kihallgatni a hadifoglyokat. Ez természetesen nem sikerült, 
hiszen a foglyok nem beszéltek magyarul, míg a kihallga
tok nem beszéltek angolul. A nemzetiségi hovatartozást 
egy több nyelvű útikalauzzal sikerült kideríteni. A foglyok az

angolnyelvű szövegrészre böktek, amiből a helybeliek rá
jöttek, hogy amerikaiakkal van dolguk. Ekkor minden meg
változott, a hangulat barátságossá vált. Addig azt hitték, 
hogy oroszokat fojgtak el. Azonnal bort hoztak és koccintot
tak a repülőkkel. Etelt is hozattak és megetették a kiéhezett 
amerikaiakat. Elnézést kértek a barátságtalan fogadtatá
sért, és sajnálatukat fejezték ki, hogy már értesítették a ka
tonai hatóságokat.

A megérkező katonák egy nyitott teherautón szállították 
az amerikaiakat Veszprémbe. A lengén öltözött és didergő 
amerikaiaknak két őr saját nagykabátját adta oda az útra.

Egy nagy templomba kísérték Applegate-et és Graftont, 
ahol egy fiatal magyar hadnagy és a veszprémi püspök fo
gadta őket. Mindketten jártak már az Egyesült Államokban 
és jól beszéltek angolul. Elbeszélgettek a hadifoglyokkal, 
tájékozottak voltak: tudták mikor és hol zuhant le a gépük. 
Tájékoztatták őket a szerencsétlenül járt másodpilótáról. 
Az amerikaiak óvatosak voltak és igyekeztek titkolni, hogy 
beszélgetőpartnereik nagyon is jó nyomon járnak. A temp
lom mögötti kis házban szállásolták el a két amerikai re
pülőt egy szakasz katona őrizete alatt. Egy hét eltelte után 
Budapestre szállították őket.

Segítségemre voltak: Bittal József Zirc, Földesl Katalin, 
Benefi Géza Budapest, Mohos Nándor, Jánkfalvi Zoltán re- 
püléstörténet-kutatók.

Források

MACR # 3913
William L. Grafton levele 1999. 01.09.

A falu Pécsely volt. MRT-1998
Rosenbaum képe megjelent a 1944.V.-Í Magyar Futár

ban
Tóth Ferenc

PÁNCÉLOZOTT
HARCJÁRMŰVEK

Dr. Bak József-Bak Ferenc: Hadihajók II. kötet, típuskönyv
A még 1984-ben megjelent Hadihajók, típuskönyv az utóbbi 130 év nehéz hadihajóit (csa
tahajók, páncélos sorhajók, repülőgép-hordozók, cirkálók) mutatta be. A most kiadott II. kö
tet folytatásként ismerteti a XIX. század közepétől napjainkig terjedő időszak könnyű- és 
segéd-hadihajóit (rombolók, fregattok, korvettek, gyorsnaszádok, aknamentesítő hajók, el
látóhajók stb.), kiegészítve az utóbbi másfél évtized nehéz hadihajóival.

A könyv típuslapjai a különböző tengeri hatalmak több mint 330 hajóját ábrázolják vo
nalrajzokkal, fotókkal, technikai adataik és történetük leírásával.

Kiegészítésül táblázatokba foglaltan megismerhetjük a világ jelenkori hadiflottáinak 
nagyságát és erejét hadi hajó-féleségen kénti bontásban.

Talán célszerű lett volna a teljesség kedvéért az 1984-ben 12 000 példányban meg
jelent és akkoriban hetek alatt elkelt I. kötet egyidejű újra megjelentetése is.

Zrínyi Kiadó, 1999, 367 oldal, 2130 Ft.

Philip Trewhitt: Páncélozott harcjárművek

A mű ismeretterjesztő kézikönyvnek tekinthető típusgyűjtemény, amely pontosan nem fe
lel meg a címnek, mert gépjárműveket is bemutat. Sajnos a szerző bevezetéséből nem 
derült ki, milyen szempont, elv alapján választotta ki a bemutatott közel 300 haditechnikai 
eszközt. A sorozat többi könyvétől eltérően ebben a kiadványban a rajzok nem egysége
sek, emiatt néhány ábra aránytalan. A bemutató a sorozatban megszokott elv alapján szí
nes ábrán szemlélteti az eszközt, majd rövid szöveges jellemzéshez 10-11 harcászati-mű
szaki jellemzőt ad. Az információ a teljes bemutatáshoz kevés, de az eszköz azonosítá
sához elegendő. A mű nyelvezete szakmailag megfelelő, néhány pontatlanság azért elő
fordult.

A könyvet, mint a sorozat többi kötetét is, a haditechnikai eszközök barátainak ajánlhat
juk. Az olvasó alapfokú információkat kaphat a páncélos eszközökről.

GABO Könyvkiadó, Budapest, 2000 Ára: 3500 Ft
Megrendelhető:
Talentum Kft., 1133 Budapest, Gogol u. 17. Tel.: 239-9141, fax: 349-8346
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Királytigrisek Magyarországon II. rész
Az 509. nehézpáncélos-osztály harcai Magyarországon

1944 szeptemberében az osztály Sen- 
nelagerben hajtott végre feltöltést és át
képzést. Az alakulatot eredetileg az ar- 
denneki támadás egyik támadóékeként 
tervezték alkalmazni. A technikával 
történő feltöltés nem a terveknek meg
felelően haladt. Az osztálynak át kellett 
adnia az egyik SS-alakulat számára a 
meglévő néhány Királytigrisét, amelye
ket az átképzésre használtak. Néhány 
hét múlva viszont úgy döntöttek, hogy 
az osztályt az egyre veszélyesebb 
magyarországi arcvonalszakaszra irá
nyítják. Megkezdődött az új harckocsik
kal történő gyors feltöltés. Ennek kö
szönhetően 1945. január közepére az 
osztály már 45 Királytigrissel rendelke
zett.

Január 12-én az osztályt bevagoní- 
rozták, és Drezda-Prága-Bmo-Po- 
zsony útvonalon Magyarországra szál
lították. Elsőként az 509/2. század ér
kezett meg Veszprémbe. A január 15-i 
kirakást követően a század a hajmás
kéri tüzériskolába vonult, ahol később 
az egész osztályt is elhelyezték.'

Részvétel a Konrad-lll felmentési 
kísérletben

Az osztály parancsnokát, Jürgen Bur- 
mester őrnagyot, január 17-én beren
delték a IV. SS-páncéloshadtest harcál
láspontjára egy alkalmazó megbeszé
lésre. Ott tudta meg, hogy az osztályt a 
Gille SS-tábornok által vezetett IV. 
SS-páncéloshadtestnek rendelték alá. 
A hadtestnek kellett volna végrehajta
nia a körbezárt és már javában ostrom 
alatt álló Budapest felmentését. A Szé
kesfehérvár térségéből január 18-án in
duló támadás (Konrad-lll) során a 
hadtest hadműveleti felépítésében az
1. páncéloshadosztály a jobb szárnyon, 
a 3. „Totenkopf” SS-páncéloshadosz- 
tály és az 5. „Wiking” SS-páncéloshad- 
osztály középen, míg a 3. páncélos
hadosztály a bal szárnyon támadott.2

A künkösdi megindulási körletben 
végrehajtották a járművek harchoz tör
ténő felkészítését, majd az osztály fel
vette a harcrendnek megfelelő csopor
tosítást. Az első lépcsőben az 1. és a
3. század, míg a második lépcsőben a
2. század támadott azzal a feladattal, 
hogy közelebbi célként birtokba vegye 
a Székesfehérvártól délre eső Sárvíz-

hidat, további célként elérje a Váli-víz 
vonalát Baracskánál a Székesfehér- 
vár-Budapest főúton haladva, majd to
vább támadjon Baracska-Budapest 
irányába.

Az osztály támadását január 18-án 
8.00-kor a „Totenkopf” hadosztály sáv
jában kezdte meg. Az első lépcsőben a
3. és a 2. század támadott, amelyeket 
az 1. század követett. A harckocsik át- 
küzdötték magukat egy aknamezőn és 
egy páncéltörő ágyúkkal, valamint 
harckocsikkal megerősített védelmi 
rendszeren. A Jenőtől D-DNY-i irány
ban fekvő 197-es és 188-as magassági 
pontig jutottak. A támadás során súlyos 
veszteségeket szenvedtek. Délutánig 
sikerült áttörniük a szovjet védelem 
első állását és tovább támadtak Alsó- 
somlyó-Felsősomlyó irányába, azzal a 
céllal, hogy birtokba vegyék a szabad- 
battyáni Sárvíz-hidakat és megakadá
lyozzák a szovjet csapatok ilyen irányú 
visszavonulását.

A harmadik század sebesülések kö
vetkeztében elvesztette valamennyi 
tisztjét. Az első század parancsnoka is 
megsebesült, csakúgy, mint az osztály- 
parancsnok. Linden főhadnagy, a zász
lóaljparancsnok segédtisztje elesett. 
Az osztály irányításával a második 
század parancsnokát, dr. König száza
dost bízták meg, aki végrehajtotta a 
szükséges átszervezéseket. Az első 
századot Vaas hadnagy, a másodikat 
Böttger hadnagy, míg a harmadikat a 
tapasztalt Klauss őrmester vette át.3

Az elöljáróval megszakadt az össze
köttetésük, így az osztály még harcké
pes 18 harckocsijának egyedül kellett 
átverekednie magát a Felsősomlyó-AI- 
sósomlyó terepszakaszon. Az ellenség 
a Királytigrisek 88 mm-es harckocsi
ágyúi tüzének nem tudott ellenállni, lé

pésről lépésre szorult vissza a Sárvíz 
mögé. A német harckocsik folytatták az 
előrenyomulást, és délután Szabad- 
battyántól északra elérték a Sárvíz-csa
torna vonalát. A Szabadbattyán köz
pontjában álló hidat dr. König százados 
nem ítélte megfelelő teherbírásúnak a 
Királytigrisek számára. Úgy határozott, 
hogy a 2. századdal megpróbálja az at
tól valamivel északabbra fekvő másik 
hidat is birtokba venni, miközben a 3. 
század egy déli irányú átkarolással át
vágja a Polgárdi-Székesfehérvár főút
vonalat, és a falutól 2 km-re fekvő vas
útállomásig nyomul előre.

A településre benyomuló 2. század 
utcai harcokba keveredett szovjet 
ISZ-2-es nehézharckocsikkal, de csak 
lassan tudott előrenyomulni. Amikor az 
élen haladók végre elérték a templom 
melletti utcát, és a legelső német harc
kocsi már alig ötven méterre volt a kije
lölt hídtól, az utolsó visszavonuló szov
jet harckocsi is lehajtott arról, és a híd a 
levegőbe repült. Ugyanekkor robbant 
fel a település másik Sárvíz-hídja is.

A település és vasútállomás közötti 
terület már a németek kezében volt. Az 
osztályparancsnokságot a papiakban 
rendezték be. Késő délután megérkez
tek a 3. „Totenkopf” SS-páncélosha- 
dosztály és az 1. páncéloshadosztály.

Az osztály nehéz napot tudott maga 
mögött. Tizenegy Királytigrist vesztettek 
a nap folyamán, ebből hét totális vesz
teség volt. Ez még akkor is súlyos ár, 
ha az ellenség 20, zömében szintén 
nehézharckocsit és több páncéltörő 
ágyút is vesztett. Az osztálynak nem si
került egyik hidat sem épségben bir
tokba vennie. A gránátosoknak azon
ban sikerült a Sárvíz-csatorna túlolda
lán hídfőt foglalniuk. Fedezetük mellett 
a műszaki csapatok megfeszítetten
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1. ábra: Az 509. npc. o. egyik Magyarországon harcolt Királytigrise (Wid. Militaria)
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dolgoztak, hogy legalább az egyik hidat 
használható állapotba hozzák a Király
tigrisek számára. Amikor másnap reg
gel az egyik német harckocsi megpró
bált óvatosan átkelni az egyik kijavított 
hídon, az összeroppant a 70 tonnás 
acélmonstrum súlya alatt. A harckocsi 
az utolsó pillanatban hátramenetet 
kapcsolt és sikerült lehajtania a hídról.4

Klauss őrmester az egyik terep
szemrevételezés során talált a Sárví
zen egy gázlónak alkalmas szakaszt. A 
mederfeneket alaposan megerősítették 
vasúti talpfákkal, így délután már meg 
is kezdődhetett az osztály partváltása. 
A szovjetek felismerték a veszélyt, 
ezért 12 db II—2 típusú csatarepülőgép
pel támadták az átkelőhelyet. Az egyik 
Királytigris a bombatámadás során 
csősérülést szenvedett. A kezelősze
mélyzet ezt csak akkor vette észre, 
amikor a legközelebbi tűzharc során az 
első lövésnél a cső jó része lerobbant. 
Az orosz légicsapás a harckocsikban 
nem tett komoly károkat, az SS-pán- 
célgránátosok soraiban viszont jelentős 
veszteségeket okozott.5

Az 1. és a 2. század az átkelést kö
vetően rögtön felvette a támadó harc
rendet, és az időközben megeredt 
sűrű hóesésben hamarosan elérték a 
Székesfehérvár-Sárkeresztúr műutat. 
A beállt éjszakai sötétségben is folytat
ták az előrenyomulást. Nemegyszer a 
harccsoport parancsnoki teendőivel 
megbízott dr. König volt az, aki a harc
kocsijából kiszállva a harckocsik előtt 
haladt, hogy megkeresse a helyes 
utat. Éjféltájban kénytelenek voltak 
megállni, mert elvesztették a tájékozó
dást és az üzemanyag is kifogyóban 
volt. Az osztály közelbiztosítás mellett 
körletet foglalt, amíg a másnap délelőtt 
beérkező ellátójárművek meg nem ér
keztek az üzemanyaggal, a lőszerután
pótlással és az élelemmel.6

A feltöltés után folytatták a támadást 
Börgönd irányába. A reptér elfoglalása 
után a seregélyesi hidat kellett birtokba 
venniük. A feladatot sikeresen teljesí
tették, de a híd itt sem volt számukra 
elég erős. Műszaki segítséget kértek a 
híd megerősítéséhez. A feladatra kije
lölt műszaki alegység azonban csak 
estefelé érkezett meg a helyszínre, 
aminek következtében a harckocsizok 
várakozással vesztegették el a drága 
időt. Mire folytatni tudták az előrenyo
mulást, erős havazás kezdődött.

Január 21-én korán reggel az osztály 
törzse elérte Gárdonyt. A Királytigrise
ket ismét feltöltötték, hogy folytatni 
tudják a támadást Budapest irányába. 
Ekkor jelent meg egy SS-százados a 5. 
„Wiking” SS-páncéloshadosztály pa
rancsával, miszerint az osztályt aláren
deltségükbe vonják. Az osztálynak a 
Váli-vízen átkelve Baracska irányába 
kellett volna támadnia, de kísérő gya

logság nélkül. Dr. König százados hi
ába próbált tiltakozni az eljárás mi
kéntje miatt, nem kapott rá megfelelő 
választ. A parancsot végre kellett hajta
niuk.

Felsőbesnyő felé vonulva hat Király
tigris esett ki technikai meghibásodás 
miatt. Az éjszaka során egy szovjet 
harckocsizó kötelékbe botlottak. Két 
szovjet páncélos megsemmisítése után 
folytathatták az előrenyomulást. Az el
lenség elvonult a sötétség leple alatt. 
Az előrenyomulás során dr. König 
harckocsiját találat érte hátulról, az 
egyik mögötte jövő saját harckocsi lö- 
vege sült el véletlenül. A századpa
rancsnoki jármű mozgásképtelenné 
vált, ezért dr. König átszállt egy másik 
járműbe. Kevéssel éjfél előtt elértek 
egy magaslatot, ahol a „Totenkopf” 
hadosztály páncéltörő tüzéreivel talál
koztak. Az erősen megtizedelt SS-köte- 
lék egy felsőbesnyői tanyán szállásolta 
be magát. Az 509-esek is hasonlókép
pen cselekedtek.

Január 22-én az osztály felzárkózott 
az élen támadó 1. páncéloshadosz

tályra. A harcok Felsőbesnyő körül foly
tak váltakozó sikerrel. A heves tűzharc
ban több ellenséges harckocsit és 
egyéb járművet lőttek ki. Délutánra a 
szovjet nyomás megerősödött, ugyan
akkor a lőszer és az üzemanyag kriti
kus szintre apadt. El kellett rendelni a 
visszavonulást. Az akcióban részt vett 
26 Királytigris közül összesen 14 db 
vált harcképtelenné ellenséges beha
tás vagy műszaki meghibásodás miatt. 
Dr. Könignek sikerült valamennyi sérült 
harckocsi elvontatását megszerveznie. 
Három harckocsi tűzfedezete alatt a 
többi kilenc vontatókötélre vette a tár
sait és elvontatták őket.7 Az osztályt 
hadtesttartalékba helyezték.

Seregélyesen végre találkoztak az 
osztály törzsével. Dr. König jelentést 
tett az osztályparancsnoknak a történ
tekről. Burmester őrnagy úgy döntött, 
hogy Breith tábornokon (a III. páncélos
hadtest parancsnoka) keresztül magá
hoz a páncéloscsapatok főszemlélőjé
hez, Guderian tábornokhoz (ekkor már 
a szárazföldi erők megbízott vezérkari 
főnöke!) intéz panaszt az 5. „Wiking”
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3. ábra: Az 509 npc. o, Sárosd-nál hátrahagyott meghibásodott jármüve

4. ábra: Az 509. npc. o. 1. századának 134 számú átfestett harckocsija 
1945 februárjában Magyarországon (Wid. Militaria)

SS-páncéloshadosztály eljárása miatt. 
Nehezményezte, hogy nem értesítették 
az osztály átalárendeléséről. Mivel 
nem támogatásról volt szó, hanem 
megerősítésről, az utánpótlást az új 
elöljáró-köteléknek kellett volna biztosí
tania, ami nem történt meg. Kapcsolata 
az osztályával teljesen megszakadt. Az 
eljárás elleni tiltakozás mellett súlyos 
hibának nevezte, hogy a támadást 
gyalogsági megerősítés és kellő felde
rítés nélkül, kapkodva kellett végrehaj
taniuk. Mindezek következtében az 
osztály harcértéke századerőre apadt.

Közben dr. König századost a gázló
átkelés éjszakáján a hideg víz hatására 
kiújult vesebántalmak miatt két hétre 
kórházba utalták.

Elhárító harcok 
Székesfehérvár térségében

Az elkövetkező napokban az osztály 
folyamatosan harcban állt a számbeli 
fölényben lévő szovjet harckocsikkal. 
Burmester őrnagy az időközben megja
vított Királytigrisekkel elhárító harcokat 
folytatott a Baracska-Pettend terepsza
kaszon. Az osztály ilyen jellegű meg
osztottsága ellenére több ellensége 
harckocsitámadást hárított el. A szovje
teknek súlyos áldozatok ellenére sem 
sikerült áttörést kierőszakolniuk a Ve- 
lencei-tó északkeleti térségében.

Január 27-én három Királytigrisből 
álló részleg Seregélyesről Kápolnás- 
nyéken keresztül egészen Pettendig ju
tott előre egy ellenlökés során. A há
rom közül kettő a falu belterületén 
(harckocsiparancsnokok: Neuhaus 
főőrmester és Kollmannsberger őr
mester), míg a harmadik (Bauer őrmes
ter 133-as toronyszámú járműve) a falu 
északkeleti végében, az egyik szélső 
ház mellett foglalt tüzelőállást és tor
nyát a kb. 1200 m-re lévő vasúti töltés 
irányába fordította.8

Délelőtt tíz óra körül egy T-34-es 
oszlop jelent meg északkelet felől. 
Bauer őrmester harckocsija azonnal tü
zet nyitott, ahogy a szovjetek lőtávol- 
ságba értek. Rövid időn belül öt szovjet 
harckocsit semmisített meg. A maradék 
T-34-es a vasúti töltés fedezékét ki
használva teljes sebességre kapcsolt, 
és a faluban próbált menedéket lelni. 
Bauer őrmester egyelőre nem váltott 
tüzelőállást. A falu felől harci zaj hallat
szott, majd ismét feltűntek az ekkor 
már visszavonulóban lévő T-34-esek. 
A vasúti töltés ellenére a 133-as újabb 
három szovjet harckocsit lőtt ki. Egy 
negyediket is eltalált, de az fekete füs
töt eregetve még el tudott menekülni.

Egy jó óra múlva újabb ellenséges 
harckocsioszlop jelent meg. Ezek a 
páncélosok viszont olyan nagy sebes
séggel száguldottak, hogy a 133-as

harckocsinak nem volt ideje célzott lö
vést leadni rájuk. Valószínűsíthető volt, 
hogy a szovjetek már ismerték a Király
tigris tüzelőllásának helyét. Bauer őr
mester elrendelte a tüzelőállás-váltást. 
Az új tüzelőállásból tűz alatt tarthatta a 
falu teljes keleti szegélyét. Hamarosan 
ismét feltűntek a T-34-esek. Ezúttal öt 
szovjet harckocsi semmisült meg a 
133-as páncéltörő gránátjaitól. A harc
ban beállt szünetben feltűnt az osztály- 
parancsnok Királytigrise. Burmester őr
nagy páncélosa is kilőtt két szovjet 
harckocsit útközben, de motorikus gon
dok miatt vissza kellett fordulnia Kápol- 
násnyék irányába. (Egy saját „Panzer
faust” találat után jelentkezett a meghi
básodás!) A harc egyelőre véget ért.

A három lesállásban lévő Királytigris 
utolsó áldozata az a sérült T-34-es 
volt, amelyet még Bauer őrmester 
harckocsija talált el a délelőtti harcok 
során. Időközben beesteledett. A moz
gásképtelen szovjet páncélos közvet
len közelről eltalálta a felé közeledő 
133-ast. A lövedék mélyen behatolt a 
Királytigris lövegpajzsába, aminek kö
vetkeztében a harckocsi lövege hasz
nálhatatlanná vált. A szovjet harckocsi 
torkolattüzét észlelő Neuhaus főőr
mester páncélosa adta meg a kegye
lemdöfést. A jelentések alapján kide
rült, hogy a Pettendnél harcoló három 
német harckocsi és az osztályparancs
noki jármű összesen 41 db T-34-est 
semmisített meg (Neuhaus főőrmester 
-15, Bauer őrmester -  13, Kollmanns- 
berg őrmester -  11, Burmester őrnagy 
-2). A számok alapján Pettendnél egy 
egész szovjet harckocsidandárt állított 
meg néhány Királytigris. Ez az eset jól 
példázza a típus nagy fölényét, amely a 
tűzerőben és a páncélvédettségben 
nyilvánult meg a T-34-es típussal 
szemben9 (1. sz. melléklet).

Lippai Péter őrnagy
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A vegyi- és biológiai védelem fejlesztésének irányai
az Egyesült Államokban
Dr. Halász László-Solymárné Szőcs Andrea

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és több NATO- 
tagország katonai vezetői komolyan veszik azt a fenyege
tést, amit a tömegpusztító fegyverek erőik elleni, esetleges 
bevetése jelent a nemzetközi hadműveletek vagy elszige
telt terrorcselekmények során, és jelentős összegeket for
dítanak a tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott csapá
sok hatásainak mérséklésére. Ebben az évben az Egyesült 
Államok csak a tömegpusztító fegyverek detektálásának és 
védőeszközöknek a fejlesztésére több százmillió dollárt fog 
költeni. A Védelmi Minisztérium az új felszerelésekre 
évente fordított pénzösszegen kívül jelentős pénzeket fek
tet a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos alapkutatási 
és alkalmazott kutatási programokba. A kutatási tevékeny
ségek az alapmodellezéstől és szimulációs programoktól 
(például a mérgező harcanyagok és biológiai harcanyagok 
terjedésének kiszámítása városokban és más lakott terüle
teken) a kezdeti stádiumban lévő fejlesztésekbe való be
fektetésig terjednek. A folyamatban lévő, tömegpusztító 
fegyverekkel kapcsolatos tudományos-technikai progra
mok célja az amerikai fegyveres erők atom-, biológiai vagy 
vegyi fegyverek használatára adott válaszadó képességé
nek javítása.

Az Egyesült Államok Fegyveres Erejének ABV-doktrí- 
nája szerint az ABV-védelem három alapelve az ABV-tá- 
madás (vagy szennyeződés) elkerülése, a védelem és a 
mentesítés. Ez a három alapelv határozza meg az ABV- 
védelem fejlesztési irányait.

Az ABV-támadás elkerülése érdekében végzendő intéz
kedések: kiképzés, álcázás és rejtés, az állások megerődí- 
tése és széttagolt elhelyezés (passzív intézkedések), il
letve az ABV-felderítés végrehajtása, a szennyezett terület 
megjelölése, riasztás és figyelmeztető jelzések megszerve
zése, értesítés és a szennyezettség ellenőrzése (aktív in
tézkedések).

Az ABV-támadás elkerülésével kapcsolatos kutatások 
igénylik a legtöbb erőfeszítést és befektetést. Ezen a terü
leten a Védelmi Minisztérium célja olyan rendszerek kiala
kítása, amelyekkel a küszöbhatás szintje alatt valamennyi 
mérgező harcanyag és biológiai harcanyag detektálható, 
azonosítható, jellemezhető, és amelyekkel riasztás végez
hető. Rövid távon a hangsúly a már használt rendszerek 
műszaki paramétereinek javításán és hatékonyságának 
növelésén van. Erre az egyik lehetőség az eredetileg auto
nóm műveletekre készült detektorok hálózatba szervezése.

Középtávon -  2005-ig -  a kutatások új technológiák kifej
lesztésére irányulnak, amelyekkel a mérgező, illetve a bi
ológiai harcanyagok szélesebb skálája mutatható ki és 
azonosítható, mint a mostaniakkal. A biológiai harcanya
gok kimutatásának területén alapvető cél az észleléstől az 
azonosításig tartó időt a jelenlegi kb. 30 percről 5 percnél 
rövidebb időre csökkenteni.

A hosszú távú programok több harcanyagot kimutató bi
ológiai szenzorok, valamint -  a mérgező, illetve biológiai ki
mutatás területén -  a korai távriasztási rendszerek rend
szeresítésére irányulnak. Ez a munka magába foglalja az 
egy ponton mérő és a korai távriasztó eszközök egyetlen 
rendszerbe való integrálását.

Ezen programok mellett a Védelmi Minisztérium ABV 
szennyeződésmegelőzési tervében szerepel egy kor
szerűsítési stratégia, amely többek között a legújabb ABV 
kimutató berendezéseknek valamennyi amerikai haderő
nemnél való rendszeresítését tartalmazza. A stratégia 
olyan rendszerekre vonatkozik, mint a hadsereg jól ismert 
integrált biológiai kimutatórendszere (BIDS, 1-2. ábra) és 
a haderőnem nagy hatótávolságú, aeroszol felhőket kimu
tató és feltérképező távfelderítő rendszere (LR-BSDS, 3. 
ábra), vagy a Haditengerészetnek a folyékony harcanyago
kat automatikusan detektáló rendszere (SALAD, 4. ábra) 
és az ideiglenes biológiaiharcanyag-detektora (IBAD, 5. 
ábra).

1-2. ábra: BIDS
Az eszköz felépítése: gépjárműre szerelt felépítmény + 

utánfutóra szerelt generátor (15 kW).
A rendszer részei: GPS, távközlési eszközök, meteorológi

ai érzékelő.
A rendszer jellemzői: max. 10 perc alatt minden biológiai 

harcanyagot észlel, max. 30 perc alatt bármely 8 harcanyagot 
egyidejűleg azonosít, mintát vesz, valamint hangátvitellel jelzi 
az észlelés és azonosítás eredményeit.

A felépítményben elhelyezett eszközök: biológiai detektor, 
adatfeldolgozó egység, folyadékminta-vevő, részecskenagy- 
ság-meghatározó, citométer, tömegspektrométer, biológiai 
mintavevő
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3. ábra: LR-BSDS
Rendeltetés: biológiai harcanyagok észlelése.
A többgenerációs rendszer legújabb tagjának a korábbi 

rendszerekhez képest a következő javított paraméterei van
nak:

észlelési tartomány: 50 km.
fokozott megbízhatóság.
mesterséges és természetes aeroszolfelhők megkülönböz

tetése, szemkímélő lézer,
stabilizált állvány az UH60 helikopter legyező, bólintó, or

sózó mozgásának kiegyenlítésére,
kezelőszemélyzet: 1 fő,
beépített szimulátor______________________________

vegyi anyag 
érzékelése

4. ábra: SALAD
Az eszköz jellemzői: szokványos (off-the-shelf) technológi

ai eszközöket használ, lehetővé teszi a vegyivédelmi öltözék
ben való használatot.

Működési elve: a detektor házában reagenssel átitatott pa
pír mozog, és a központi egység észleli a papír optikai tulaj
donságainak változását

2001-2005-ig a Védelmi Minisztérium szennyeződés
megelőzési programjában olyan fejlesztések szerepelnek, 
mint az új könnyű felderítő gépjármű vagy a légi járművek 
belsejében, hajóterekben elhelyezhető, a mérgező, illetve 
biológiai harcanyagok jelenlétét kimutató, miniatürizált de
tektorok.

Hosszú távon -  2015-ig -  elsődleges feladatként a sze
mélyi vegyi és biológiai detektorok, valamint a mérgező, il
letve biológiai harcanyagok jelenlétét vízben folyamatosan 
mérő (monitoring) eszközök fejlesztését határozzák meg. 
A célok között szerepel olyan eszközök kifejlesztése is,

vegyi anyag 
érzékelése

5. ábra: IBAD
Működési elv
1. lépés: izokinetikus mintavevő fejen át levegőminták jut

nak egy egységbe, amely aerodinamikusan meghatározza a 
részecskék méretét, hogy ezeket előzetesen, nem azonosító 
módon érzékelje és a mintagyűjtést indítsa;

2. lépés: nagy sebességű porleválasztóval működő minta
vevő rendszer a részecskéket tartalmazó levegőmintákat fo
lyékony mintává alakítja, ami lehetővé teszi a gyors kimuta
tást.

Azonosítási idő: max. 20 perc

amelyekkel vegyi és biológiai szennyezőanyagok kimuta
tása és meghatározása egyaránt lehetséges.

Jóllehet a vegyi- és biológiai védelemben folyamatban 
lévő kutatási, fejlesztési és beszerzési programok nagy ré
szénél az egy adott haderőnemnél való rendszeresítés a 
cél, a jövőben olyan eszközöket kívánnak kifejleszteni, 
amelyek az összes haderőnemnél alkalmazhatók. Az el
múlt néhány évben 44 különálló, szennyeződésmegelő
zésre vonatkozó fejlesztési elképzelést kilenc összhaderő- 
nemi programba vontak össze. Ennek eredményeképpen 
a haderőnemek felszerelésében megjelennek a hasonló 
felépítésű berendezések. Ilyen például az ACADA auto
mata vegyijelző (6. ábra), a levegőben lévő gőzök kimuta
tására szolgáló detektor és riasztókészülék. Az ACADA a 
kilenc összhaderőnemi program egyikének tárgya, követ
kezésképpen az összes haderőnemnél rendszeresíteni 
fogják. A szárazföldi erők az eszköznek egy hordozható és 
egy járműfedélzeti változatát fogják alkalmazni, egy módo
sított típus pedig a Haditengerészet hajóinak fedélzetén 
ideiglenes rendszerként fog szolgálni. Egy másik összhad
erőnemi eszköz, az egységes vegyijelző (JCAD, 7. ábra) 
rendszeresítésre vár. A jelenleg gyártmány- és gyártásfej
lesztés alatt álló kisebb és könnyebb JCAD különböző kon
figurációkban szintén meg fog jelenni. Lehetséges kialakí
tásai az egyéni eszközöktől a Haditengerészet hajóinak és 
a Légierő szállító repülőeszközeinek fedélzetén a belső te
rek monitorozására alkalmas rendszerig terjednek. A szin
tén gyártmány- és gyártásfejlesztés alatt álló összhaderő
nemi könnyű távfelderítő vegyijelző (JSLSCAD, 8. ábra) 
harcászati-műszaki paraméterei felülmúlják az ACADA és 
a JCAD paramétereit. A kb. 22 kg-os JSLSCAD készülék
kel mozgás közben mutathatók ki a mérgező harcanyag- 
gőzök. A passzív távfelderítő eszközt lánctalpas és kere
kes páncélozott gép- és harcjárművekre, a Tengerészgya
logság helikoptereire és valamennyi haderőnem pilóta nél
küli repülőeszközeire szánják.

Az összhaderőnemi tervekben a szennyeződés meg
előzésére vonatkozó kilenc programot további kilenc, a 
biológiai detektálásra vonatkozó program egészíti ki.
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Ezek egyikének különösen fontos szerepe van az Egyesült 
Államok erőkivetítési (force projection) stratégiájában. A re
pülőtéri biológiai detektálási program (Portal Shield) gyár
tási szakaszba lépett. A kiemelt fontosságú kiépített objek
tumok -  repülőterek, logisztikai összpontosítási körletek, 
repülőtéri létesítmények -  elleni biológiai támadás esetén 
korai riasztásra tervezett Portal Shield egy hálózatba szer
vezett kimutató rendszer. A rendszer az előzetes kármeg
állapításhoz szükséges adatokat fogja szolgáltatni a kato
nai vezetők számára egy feltételezett vegyi- vagy biológi
ai csapást követően. A Portal Shield fejlesztése során nyert 
tapasztalatok a szárazföldi harcoló alakulatok számára 
összeállítandó, sokrétű rendszerben fognak tükröződni, 
amely mobil szennyeződéskimutató hálózatot alkotva ha
sonló módon fogja összekötni a különböző járművekben 
lévő, mobil kimutató egységeket.

A biológiai programok között van egy miniatürizált, rá
zásbiztos, terepen alkalmazható tömegspektrométer kifej
lesztése, amellyel folyadékok használata nélkül azonosít
hatók biológiai harcanyagok és más szennyezőanyagok.

Egy másik kutatási téma a Szövetalapú Bioszenzor 
Program. Ezen a területen már a 80-as évek óta folynak a

8. ábra: JSLSCAD
Rendeltetés: mérgezőharcanyag-felhők távfelderítése 
Jellemzők:
észleli az idegmérgeket, hólyaghúzókat és vérmérgeket, 

körkörös mozgással 60°-os szöggel 360°-os lefedést biztosít, 
észlelési tartománya: 5 km, 

kezelőállományt nem igényel

kutatások. Ezek során idegsejtek, illetve -szövetek és im
munológiai sejtek, illetve szövetek vegyi és biológiai detek
torként való alkalmazhatóságát vizsgálják, ugyanis a sejtek 
és szövetek felhasználhatók arra, hogy jelezzék a legtöbb 
vegyi és/vagy biológiai toxin hatásának funkcionális követ
kezményeit.

Indítottak egy programot a lehetséges jövőbeli biológiai

6. ábra: ACADA (a Graseby Dinamics GID-3 jelű detek
tora)

Működési elv: ionmozgékonyság spektrometria 
Műszaki adatok:
működési hőmérséklettartomány: -30 °C...+50 °C 
tömeg: 4,8 kg
esővel, porral, homokkal szemben ellenálló belső 
tápellátás: akkumulátor (24 l/-os U-SO2) 
külső tápellátás: -115/220 V

7. ábra: JCAD 
Műszaki adatok:
működési hőmérséklettartomány: -32 °c...+49 °C 
működési magasság: 0 m...7620 m 
tömeg: 1 kg
üzemeltethető heves esőben, ónos esőben, porviharban, 

tengeri ködben
szállítóládájában 20 m mélységig lemeríthető 
meghibásodások közötti átlagos idő: 2400 óra 
belső tápellátás: akkumulátor 
külső tápellátás: =12. .28 V vagy -110/240 V 
kezelői interfész: LED-jelzés, hangjelzés, LCD-kijelző

« i f - ....
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és mérgező harcanyagok általános kimutatására emberi és 
állati receptorok alkalmazásával, amelyek felismerik és 
megkötik a harcanyagokat. Elektromosan vagy optikailag 
aktív felületen 10-20 ilyen receptort kombinálva elméletileg 
egy „ujjlenyomat” nyerhető a legtöbb biológiai és mérgező 
harcanyagról.

Az ABV-védelem következő szintje, a védelem, akkor 
kerül előtérbe, ha a szennyeződést nem sikerül elkerülni. A 
védelemnek a doktrínában megfogalmazott elemei közül a 
fejlesztés szempontjából a személyi állomány védelme és 
a fizikai védelmi intézkedések bírnak kiemelt jelentőséggel. 
A személyi állomány védelme az egészségügyi intézkedé
seken (profilaxis, antidotumok) túl egyéni és kollektív véde
lem nyújtását, valamint az állomány szennyezetlen objek
tumokba vagy körletekbe való áttelepítését jelenti.

A vegyi fegyverek elleni védelem első eszközei a külön
leges öltözék és a gázálarc voltak, és ezek továbbfejlesz
tett változatai maradtak az egyéni vegyi- és biológiai véde
lem alapvető elemei. Az Egyesült Államokban programok 
tucatjai vannak folyamatban az egyéni védőfelszerelés tö
kéletesítése érdekében, és úgy tűnik, hogy hamarosan je
lentős áttöréseknek lehetünk tanúi ezen a területen.

A mai, gázálarccal kapcsolatos fejlesztéseknek az a 
célja, hogy felére csökkenjen a jelenlegi eszközök légzési 
ellenállása, a viselő látótere viszont megkettőződjön. A kö
vetkező hat évben a programok célja továbbá a hangerő
sítés, a lézer elleni szemvédelem, valamint a viselési ké
nyelem javítása. Négy hasonló irányú kezdeményezés van 
folyamatban gázálarc fejlesztésére hajózóállomány szá
mára, vagy a fejlesztés végső fázisában, vagy már a gyár
tás kezdeti szakaszában.

Az egyéni védőöltözettel kapcsolatos munka legnagyobb 
része olyan védőruha-készlet előállítására irányul, amely 
lényegesen könnyebb és kényelmesebb, mint a jelenlegi 
vegyi és biológiai védőfelszerelés -  különösen meleg ég
hajlati viszonyok között. A repülőszemélyzet számára ké
szülő változatnál a lángállóság a legfontosabb cél. Új védő
csizma és védőkesztyű kialakítása szintén a kutatások tár
gyát képezik.

A mai aktív szén alapú öltözéktől eltérően a jövő védőru
hakészlete valószínűleg szigetelő-szűrő típusú szövetből 
fog készülni.

Bizonyos információk szerint [1] „egy egyszerű bevonási 
eljárással nagyon vékony, enzim alapú nanokapszula réte
gekkel és polimer alapú nanoreaktor rétegekkel vontak be 
különféle szöveteket, például pamutot, nejlont és azt a szö
vetet, amiből a jelenlegi tábori öltözet készül. A kapott 
védőruházat nagyon könnyű, viselete rugalmas, mosható 
és újból bevonható.”

A hosszú távú haderőfejlesztés többrendeltetésű egyen
ruhát viselő katonákat lát már, amely egyenruha egyik alsó 
rétege „intelligens” vegyi és biológiai védelmet nyújt viselő
jének. Az intelligens szövet automatikusan érzékelné a 
vegyi és biológiai szennyezők jelenlétét, s ez előidézné az 
öltözet szövetének megduzzadását, ami megakadályozná 
az anyag érintkezését a viselő bőrével.

Érdeklődésre tartanak számot a biotechnológiával előál
lított anyagok. A bioanyagoknak számos előnye van, előál
lításuk olcsó, nem ásványolaj alapúak és szerkezetük 
könnyen módosítható anélkül, hogy a gyártástechnológiát 
meg kellene változtatni. A vizsgált alkalmazhatósági terü
letek közül (szálak, felületaktív anyagok, műanyagok, ra
gasztóanyagok, kenőanyagok stb.) a tárgyhoz tartozó téma 
a pókfonal előállítása védőöltözetben való alkalmazás 
céljából. A pókfonal szakítószilárdsága egyenértékű a 
szénszáléval, de rugalmasabb, mint a nejlon és erősebb, 
mint az acél. A pókháló fonalainak elszakításához nagyobb 
energia szükséges, mint a mai golyóálló öltözeteken való 
áthatoláshoz.

Az egyéni védelem hosszabb távú tervei -  ebben az 
esetben 2009-ig -  könnyű, önmentesítő öltözék kialakítá
sára irányuló kutatásokat foglalnak magukba. A jelenlegi 
tervek szerint ezeknek a védőeszközöknek a rendszeresí
tésére 2015-ig sor kerül.

A kollektív védelmi rendszerek fejlesztése is folyamatban 
van. A skála a fedezékek építéséhez használt új anyagok
tól (talán az önmentesítő változat) a szárazföldi járművek
ben, légi járművekben és hajókon alkalmazható, regenerál
ható szellőztető rendszerekig terjed. A Comanche helikop
teren alkalmazandó regenerálható páraszűrő fejlesztése 
már előrehaladott állapotban van. A V-22 billenő for
gószárnyas repülőgép személyzete számára az új típusú 
kollektív védelmi rendszer bevezetése 2005-re várható.

Az ABV-védelem harmadik összetevője a mentesítés. A 
mentesítést az amerikai ABV-védelmi doktrína a követ
kezőképpen határozza meg: A mentesítés megállítja a har
coló erők pusztulását és csökkenti a véletlenül bekövet
kező szennyeződésből vagy a védekezés elmulasztásából 
származó további sérülések/veszteségek esélyét. A men
tesítés mértéke és időtartama függ a harcászati helyzettől, 
a harci feladattól, a szennyeződés mértékétől és a mente
sítés más választási lehetőségeitől, ilyen lehet például a 
felszerelés használatának későbbre halasztása.

Jóllehet azok a kutatások, amelyek a személyi mentesí
tésnek és a technikai eszközök mentesítésének új mód
szereire irányulnak, kevesebb figyelmet kapnak, mint az új 
kimutatóeszközök és az „intelligens” védőszövetek, a 
munka ezen a területen sem folyik kisebb aktivitással.

A mai mentesítési kutatások általános célkitűzése olyan 
új szorbensek, bevonatok és mentesítőrendszerek rend
szeresítése, amelyek nemcsak sokkal hatékonyabbak, 
mint a ma alkalmazottak, hanem a jelenlegi mentesítési 
módszerekkel járó jelentős logisztikai megterhelést is csök
kentik. A korszerűsítési stratégia magva a moduláris rend
szerek fejlesztése, amelyek hozzáigazíthatók az adott 
mentesítési követelményekhez.

Egy másik érdekes irány a biotechnológia tárgykörébe 
tartozó biomentesítés. Ezen a területen a védelmi kutatá
sok célja a természetes úton lebomló anyagok fejlesztése.

A mentesítési technikák fejlesztésénél a következők jön
nek szóba: reaktivitást javító enzimek, katalizátorok, olyan 
mentesítőszerek, amelyek mind édesvízben, mind tenger
vízben hatásosak, javított reaktivitásé szorbensek. Az érzé
keny berendezések mentesítésére folyik a szuperkritikus 
folyadékok alkalmazhatóságának és az ózonréteget kímélő 
fluorozott szénhidrogéneknek a vizsgálata, míg a gázálla
potú ózont reaktív mentesítőszernek tartják földi és légi 
járművek belső terének mentesítésére.

A mentesítőszerek és -berendezések fejlesztését bonyo
lítja az az igény, hogy ezek az anyagok és eszközök ne ká
rosítsák azt a berendezést, amelyen alkalmazzák őket, és 
amennyire lehetséges, ne maradjon utánuk szennyező
anyag-maradék. Ezekre a problémákra adhat megoldást a 
nanorészecske-tudomány, különösen a nanokapszulázás, 
a nanoreaktorok és nanoemulziók fejlesztése.

Az egyéni védelem számára az enzim alapú nanokap- 
szulák és a polimer alapú nanoreaktorok kényelmesen for- 
mulázhatók a jelenleg divatos bőrvédő krémekbe. Ezeknek 
a krémeknek nemcsak védő, hanem aktív mentesítő tulaj
donságaik is vannak.

Számos receptúrát fejlesztettek ki különböző mérgező, il
letve biológiai harcanyag elleni mentesítésre. A vegyimen
tesítő receptúrákat most tesztelik, és az olaj alapú nano
emulziók hatékonynak bizonyultak antrax spórákkal, bak
tériumokkal és vírusokkal szemben.

2005-ig a Pentagon a jelenlegi DS-2 mentesítőszer-rak- 
tárkészlet lecserélését tervezi környezetvédelmi szempont
ból elfogadható anyagokkal, például önmentesítő bevona
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tokkal. Az elektronikus és repülőelektronikai rendszerek 
nem vizes alapú mentesítése szintén tárgya a középtávú 
törekvéseknek csakúgy, mint egy olyan eszköz rendszere
sítése, amellyel gyorsan és biztonságosan mentesíthető a 
repülőeszközök belseje.

Sok év elhanyagoltság után úgy tűnik, hogy az Egyesült 
Államokban a vegyi- és biológiai védelem programjai meg
kapják a megfelelő figyelmet és nem utolsósorban pénz
eszközöket, amelyek az állandóan változó fenyegetésekkel 
való szembeszálláshoz szükségesek. Még a legoptimis
tább becslések szerint is azonban több mint egy évtized 
kell ahhoz, hogy az amerikai fegyveres erők olyan felké
szültek, kiképzettek és felszereltek legyenek, hogy 
szennyezett terepen is hatékonyan hajthassák végre fela
dataikat. Az Egyesült Államok legtöbb szövetségese szá
mára ezek a kilátások még távolabbiaknak tetszenek. Ha 
az Egyesült Államokban jelenleg folyó vegyi-, illetve bioló
giai védelmi programok sikeresen befejeződnek, akkor a 
védelmi képességekben már most is meglévő különbség

valószínűleg még nagyobb lesz az Egyesült Államok és 
szövetségesei között.
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A légvédelem mint a védelem egyik meghatározó alapeleme
Erik Albertsson, nyá. ezredes

1. Előszó

A védelem fő feladata minden országban az, hogy a lehet
séges agresszort visszatartsa a szándékolt támadástól. 
Soha nem szabad elfelejtenünk a régi igazságot: ha egy 
potenciális ellenfél úgy értékeli, hogy nem képes a gyors 
győzelem kivívására, a légi fölény fenntartására és a sike
res, meglepetésszerű stratégiai támadás végrehajtására, 
valószínűleg tartózkodni fog a korábban elhatározott táma
dástól.

A védelmi tervnek ezért ott kell lennie a „visszapillantó 
tükörben”, hogy elkerülje a régi hibákat!

Lindell Hart valami ilyesmit írt „Gondolatok a háborúról” 
című művében: „Az átütő siker a meglepetéssel érhető el, 
mint pl. egy váratlan pillanatban mért csapás, váratlan 
irányból, vagy a csapás váratlan erejével. Mindhárom mód
szer kombinációja szokásos.”

A meglepetés tehát nagyon fontos tényező a háború si
kerében. Azt a hibás gondolatot, hogy „aminek nem sza
bad megtörténnie, az nem történik meg”, veszélyes vágy
álomnak kell tekintenünk.

A legtöbb ember reméli, hogy Oroszország folyamatosan 
egy demokratikus irányba halad, a szomszédos országok 
elleni támadás csekély kockázatával. Mégsem szabad a 
védelmet -  felelőtlenül -  ilyen vágyálmok alapján tervezni.

• A jövőbeli fenyegetettségi forgatókönyvek (lásd 1. ábra) 
sokkal inkább háromdimenziósak lesznek, pl. a légi táma
dások és légideszant műveletek fejlett rádiózavarással tá
mogatva hatékonyabbá válnak, éjjel és nappal is bekövet
kezhetnek, ezért sokkal veszélyesebbek! Ennélfogva a lég
védelemnek alkalmasnak kell lennie az éjjel-nappali tevé
kenységre! A repülőgépek és helikopterek hatósugara so
kat növekedett.

• Az előrejelzési idő nagyon rövid lehet, kevés időt hagy
va egy gyenge légvédelem megerősítésére a stratégiai 
meglepetésszerű támadás (SMT) elleni hatékony harc ér
dekében!

• A támadásokat fejlett és erőteljes rádiózavarással fog
ják támogatni.

• A támadások leginkább a megtámadott ország legfon
tosabb erőközpontjai elleni stratégiai meglepetésszerű tá
madással (SMT) kezdődnek -  Svédország esetében 
ezek a Stockholm és Göteborg körüli területek!

2. Svédország
lehetséges geostratégiai helyzete 2001-től

Svédország egy lehetséges, 2001 utáni geostratégiai hely
zete a fő erőközpontokkal, Stockholmmal és Göteborggal 
látható az 1. ábrán.

A balti országok jelenlegi, viszonylag gyenge védelmével 
Oroszországnak jó esélye van ezeknek az országoknak 
esetleges, gyors újra megszállására. A balti országok reá
lisan nem lesznek rövid időn belül -  mondjuk 4-5 éven be
lül -  a NATO tagjai. (Lásd a 2. ábrát).

Ha Oroszország visszafoglalná ezeket az országokat, 
Svédország geostratégiai helyzete a fontos célok távolsá
gának (több mint 200 km-rel rövidebb) és elérési idejének 
csökkenése miatt sokkal rosszabbá válna!

A balti országok védelmét ezért gyorsan és megfelelő 
mértékben meg kell erősíteni ahhoz, hogy Oroszországot 
megfontolásra késztesse, azaz ne tudja gyorsan újra meg
szállni őket! Az ilyen katonai segítséget tisztán védelminek 
kell tekinteni!

Svédország fő erőközpontjaira, Stockholmra és Göte
borgra tekintve, valamint azok fontosságára mind a Kelet, 
mind a Nyugat számára, nyilvánvalóvá válik Svédország 
geostratégiai fontossága és még fontosabbá válásának vi
lágos tendenciája. Az erőközpontok védelmének, legin
kább pedig azok légvédelmének prioritást kell kapnia!

Svédország stabilizációs szerepe nagyobb, mint koráb
ban, ezért az ország említett részeinek védelme (különö
sen a légvédelme) prioritást kell kapjon, hogy ezzel meg-
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1. ábra: A lehetséges tevékenységek és fegyverrendszerek vázlata

bízható és hatásos védelem jöjjön létre, amelyik visszatart 
és nem invitál egy potenciális agresszort! Emellett nem 
szabad elfeledkeznünk arról, hogy elegendő védelmi támo
gatást nyújtsunk a balti országok védelméhez!

3. Hogyan feleljen meg védelmünk a jövőbeni 
fenyegetéseknek?

A stratégiai meglepetésszerű támadás lehetőségének 
nagymértékű megnövekedése miatt új biztonságpolitikai 
helyzetbe kerültünk. A fenyegetéshez alkalmazkodó véde

lem megteremtése érdekében szükségessé vált védel
münk strukturális átalakítása. A strukturális átalakulásnak 
helyesen felállított biztonsági prioritásokon és valós fenye
getés! forgatókönyveken kell alapulnia, nem pedig vágyál
mokon!

Egy megbízható svéd védelemnek sarokkőként erős, ki
tartó és kiegyensúlyozott légvédelemmel kell rendelkeznie! 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ilyen biztonság 
nem érhető el, amikor az agresszor már „kopogtat az aj
tón”!

Képesnek kell lennünk a fegyveres konfliktus legelejétől
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felvenni a harcot az agresszorral, megtartani a légi 
fölényt és hatékonyan ellenállni a stratégiai meglepetés
szerű támadásnak bárhol és bármilyen eszközzel indított 
támadás esetében. Ez jelenti pl. a légierő összes egységé
nek és a legfőbb földi telepítésű légvédelmi és „megtörő” 
egységünknek nagyon rövid mozgósítási idejét.

Minden védelmi felszerelésnek költséghatékonynak kell 
lennie, azaz fenyegetéshez alkalmazkodónak, könnyen el- 
sajátíthatónak, kezelhetőnek és karbantarthatónak egy fő
képp mozgósított katonákból álló fegyveres erő számára. 
Nagy túlélőképességű legyen és végül, de nem utolsósor
ban költségvetési szempontból elérhetőnek kell lennie.

Az itt megadott strukturális változások nézőpontjai ter
mészetesen a svéd helyzetre vonatkoznak, de alapkon
cepciója a legtöbb más országra is érvényes lehet.

Természetesen bízunk abban, hogy Oroszország és a 
volt Szovjetunió más országainak fejlődése demokratikus 
irányban halad. Természetesen támogatnunk kell ezt a kí
vánatos fejlődést, de ezt a támogatást piacgazdasági típu
sú segítségnyújtás formájában kell megadni, nem pedig 
védelmünk gyengítésével!

4. Hogyan fejlesszük
a hiteles védelem meghatározó alapelemének 
hatékonyságát, szilárdságát és túlélőképességét?

A védelem sarokkövének, mint azt korábban említettem, 
egy erős, kitartó és kiegyensúlyozott légvédelemnek kell 
lennie, amely képes megvonni az agresszortól a légi fö
lényt, amelyre annak nagy szüksége van. Itt kell megje
gyeznünk, hogy egy nagyon rugalmas, többcélú repülőgép 
nélkülözhetetlen része a légvédelemnek ahhoz, hogy a fe
nyegetettséghez alkalmazkodó légvédelmet kapjunk bár
hol, ahol szükséges! Még ha országunk csatlakozik is majd 
egy katonai szövetséghez, pl. a NATO-hoz, a jövőben ak
kor is szükségünk lesz saját sarokkőre a rövidebb riasztá
si idő miatt!

4.1 Az ERIEYE repülőfedélzeti korai figyelmeztető 
rendszer

Hogyan képes egy átfogó C3I rendszer időben élő infor
mációt nyújtani arról, ami a levegőben, a szárazföldön és 
a tengeren történik úgy, hogy garantálja a gyors válaszlé
pést -  még nagyon erős rádiózavarral terhelt környezetben 
is? A repülőfedélzeti korai figyelmeztető rendszer, az 
ERIEYE (lásd 3. ábra), folyamatban lévő beszerzése a 
svéd válasz. Az ERIEYE hatótávolsága alacsonyan repü
lő kisméretű vadászrepülőgépek (kisméretű robotrepülőgé
pek) esetében körülbelül 350 km, illetve 150 km.

Az ERIEYE a radar-információkat továbbítja a földi C3I 
rendszer felé, de önálló fedélzeti vezetési és irányítási 
funkciókkal is felruházható. Opcióként az ERIEYE rendel
kezhet levegő-föld üzemmóddal mozgó célok detektálásá
ra, tengeri célfelderítő üzemmóddal és helikopter üzem
móddal, hogy különbséget tegyen forgó és rögzített szár
nyú repülőeszközök között. A Saab 340 turbólégcsavaros 
repülőgép akár hét órát is tölthet a levegőben őrjáraton.

4.2 A többcélú JAS 39 GRIPEN

Ahhoz, hogy gyorsan válaszolhassunk, elegendő védel
mi és -  ha szükséges -  támadó erővel a légvédelmi (J), a 
földi/felszíni csapásmérő (A) vagy a felderítő (S) beveté
sekben, többcélú repülőgépet kell alkalmaznunk (lásd a 4. 
ábrát, fotó: Katsuhiko Tokunaga). A modern technika lehe
tővé tette ezt. A pilóta a szimulátoros kiképzésnek és a ka
bin támogató ember-gép interfészének köszönhetően ké
pes végrehajtani mindhárom feladatot (J, A és S), és ki van

képezve mindháromra. A Gripen bevetésfüggő fegyverek
kel lesz felszerelve. Minden Gripen-pilóta alapvetően 
Satenásben, az F 7 repülőosztálynál kapja kiképzését. A 
repülőgépek rövid felkészítése lehetővé teszi a gyors vál
tást a feladatok között.

4. ábra: A Gripen JAS-39B (no 802 sz. gép) Sidewinder 
rakétákkal (Saab)

A Gripen-pilóta alapvetően saját radarjától, a PS-05/A- 
tól és a légvédelem földi környezetétől kapott információ 
keverékére támaszkodik.

A teljesen programozható jel- és adatfeldolgozó pro
cesszorok lehetővé teszik a radar számára minden típusú 
légvédelmi, támadó és felderítő feladat kezelését, valamint 
kiváló zavarvédelmet kínálnak éppúgy, mint növekedési 
potenciált a jövőbeli követelményeknek való megfelelés ér
dekében. A rugalmas hullámformák szintén lehetővé teszik 
a bizonytalanságok elkerülését és a teljesítmény-karakte
risztikák üzemmódoknak megfelelő optimalizálását. A piló
ta képes hatékonyan tevékenykedni saját radarjának hasz
nálata nélkül is, az információ más Gripen repülőgépektől 
vagy a légvédelem földi környezetétől (svéd rövidítéssel 
STRIL) való fogadásával, ma még hatékonyabban, mint 
korábban az új STRIC (az exportváltozat neve Airguard) 
C3I központoknak köszönhetően.

A harci repülőgépeknek a nagy túlélőképesség érdeké
ben rendelkezniük kell passzív és aktív védelemmel. A 
passzív védelem a repülőgépek „szétszórását” jelenti sok 
kis légibázisra. Ez azt jelenti, hogy a Gripennek képesnek 
kell lennie a fel- és leszállásra rövid, kb. 500 m hosszúsá
gú kifutópályákról fékezőernyő nélkül, és felkészíthetőnek
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kell lennie egy műveletre kevés katona és kis mennyiségű 
földi felszerelés igénybevételével.

A JAS-39 Gripen rövid leszállási teljesítménye főképp az 
alábbiak eredménye:

• alacsony leszállási sebesség,
• jó fékezőteljesítmény -  jeges utakon is hatásos;
• magas leszállási pontosságú, fejmagasságú
kijelző;
• „hordozó típusú” leszállásra méretezett futómű.

A Gripent egyetlen technikus szakemberből és öt sorál
lományú katonából álló kiszolgáló személyzet képes 
üzemanyaggal feltölteni, újra fegyverezni és bevetésre fel
készíteni néhány perc alatt.

4.3 Földi telepítésű légvédelmi egységek

A sarokkő második, de nagyon fontos részét a földi tele
pítésű légvédelmi egységek alkotják. Ezek közül néhányat 
itt röviden említünk. Ugyanúgy, mint a STRIL- és GRIPEN- 
részeknek, ezeknek is nagyon jól kell alkalmazkodniuk a 
fenyegetettséghez (pl. kiváló zavarvédettségi jelzőkkel).

Az RBS 70 (lásd az 5. ábrát, fotó: Bofors Missile) az 
egyik példája a minden időbeni föld-levegő rakétarendsze
reknek, amely képes hatékonyan tevékenykedni 7 km-en 
belüli légi célok ellen. A tűzeszközöket a fenyegetettséghez 
jól alkalmazkodó felderítő koordinátor központok, pld. a 
GIRAFFE 75 felderítő radar (lásd a 6. ábrát) támogatják.

A BAMSE közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta- 
rendszer (lásd a 7. ábrát) a kiváló zavarvédelemmel jellem
zett új rendszer. A BAMSE közepes hatótávolságú föld-le-

5. ábra: A Bofors RBS-70 légvédelmi rakéta (Bofors 
Missile)

6. ábra: A Giraffe 75 légvédelmi lokátor

7. ábra: A BMSE közepes hatótávolságú föld-levegő 
rakétarendszer

8. ábra: A Giraffe ABM típusú 3-D felderítő lokátor
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vegő rakétarendszer hatótávolsága (magasságban) kb. 15 
(12-15) km. A BAMSE közepes hatótávolságú föld-levegő 
rakétarendszer képes a légibázisok nagyon hatékony vé
delmére. Felderítő koordinátor központokként a három tűz- 
eszközzel rendelkező közepes hatótávolságú föld-levegő 
rakétarendszert a GIRAFFE mozgékony többsugaras fel
derítő radarral szerelik fel, amelynek a hatótávolsága (ma
gasságban) körülbelül 100 (több mint 20) km. A GIRAFFE 
mozgékony többsugaras felderítő radar tengeri változatát 
a svéd haditengerészet használja.

A nagy hatótávolságú föld-levegő rakétarendszer a 77 
REMO. A kép arra is jó példát mutat, hogyan használható 
a rendszer területvédelemre.

A rendszer a FlAWK-rendszer svéd tökéletesítése és a 
stockholmi és göteborgi erőközpontok védelmére használ
ható. A tűzeszközök felderítő koordinátor központokként 
GIRAFFE mozgékony többsugaras felderítő radarral ren
delkeznek (lásd a 8. ábrát). A hatótávolság (magasság) kö
rülbelül 30 (kb. 20) km.

5. A légimozgékonyság és a kiképzettség fokozásának 
szü kségszerűsége

A sikeres harc érdekében védelmi egységeinknek meg kell 
érkezniük, mielőtt az ellenséges „megtörő” egységek teljes 
szétbontakozása megtörténik. Mégsem engedhetjük meg 
magunknak, hogy saját nehézfegyverzetű „megtörő egysé
geket” állomásoztassunk nagy országunk minden „forró 
pontján”. Ezért a megnövelt légimozgékonyság fontosabb, 
mint valaha. A légimozgékonyság növeléséből fakadó fő

szükséglet természetesen a szállítóhelikopterek iránt je
lentkezik. A javulás költséghatékonyabbá tétele érdekében 
meg kell fontolni a fegyveres szolgálatok közötti javított ko
ordinációt és a polgári és katonai helikopterek kombinált 
használatát (lásd az 1. ábrát).

6. Összegzés

Nem szabad magától értetődőnek tartanunk, hogy Orosz
ország lemondott minden ambíciójáról, hogy szuperhata
lom maradjon, és hogy szabaduljon korlátozott helyzetéből 
a Balti-tengeren (lásd a 2. ábrát).

Ha Oroszországban államcsínyre kerülne sor, 
geostratégiai helyzetünk néhány éven belül nagyon ko
molyra fordulhat, kevés eséllyel arra, hogy a túl gyenge vé
delmet időben megerősítsük. Emellett kellő gyorsasággal 
kell segítenünk a balti országokat is védelmükben.

Figyelembe véve annak a szükségességét, hogy ragasz
kodjunk a helyes biztonsági prioritásokhoz, azt kell monda
nunk, hogy védelmünk sarokköve -  az erős, kitartó és ki
egyensúlyozott repülőfedélzeti és földi telepítésű légvéde
lem -  nélkülözhetetlen.

Soha nem szabad elfelejtenünk a következő mondatot: 
Ha egy potenciális ellenfél úgy értékeli, hogy nem képes a 
gyors győzelem kivívására, a légi fölény fenntartására és a 
sikeres, meglepetésszerű stratégiai támadás végrehajtásá
ra, valószínűleg tartózkodni fog a korábban elhatározott tá
madástól!

Ára: 3500 Ft

SUGARHAJTASU 
HARCI REPÜLŐGÉPEK

GABO Kiadó új katonai kiadványai
Michael Sharpe: Sugárhajtású harci repülőgépek

A mű alapfokú ismeretterjesztő kézikönyvként közel 300 repülőgéptípust 
mutat be egy jó minőségű rajzzal, 12 sor szöveges ismertetővel és 12-15 
sor adattal. Az Aerospace Publishing-től átvett rajzok jól szemléltetik az 
adott géptípus azonosításához szükséges elemeket. A szerző az előszóban 
nem részletezi a géptípusok kiválasztásának elvét, emiatt néhány repülőgép 
indokoltnál több változatát is bemutatjuk.

A könyv szemlélteti a sugárhajtású repülőgépek fejlődését, gondosan is
merteti a repülőgépgyártó országok első típusait. Több repülőgépnél a típus 
fejlődése is nyomon követhető, emiatt a könyv a technika eszközeivel most 
megismerkedőknek különösen ajánlható.

Szerkezete könnyen áttekinthető, a tárgymutató segítségével gyorsan 
meglelhető a keresett típus. A magyar nyelvezet szakmailag pontos, stílusa 
megfelelő. A számadatoknál egyes esetekben más gyűjteményektől eltérő 
adatok is szerepelnek, de a repülőgépek azonosításához szükséges infor
mációt tartalmazza.

GABO Könyvkiadó, Budapest, 2000
Megrendelhető: Talentum Kft., 1133 Budapest Gogol u. 17.
Tel.: 239-9141, fax: 349-8346
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Joint Strike Fighter 
A XXL század csapásmérő repülőgépe

Szűcs Levente-dr. Pokorádi László*

A Joint Strike Fighter (1. ábra) -  Többcélú Csapásmérő 
Harcigép -  (a későbbiekben -  az eredeti angol nyelvű rö
vidítés alapján -  JSF) az eddig használt repülőeszközöktől 
teljesen különbözik. Nem terveznek vele sem magassági, 
sem pedig sebességi rekordokat megdönteni. De ez egyál
talán nem probléma, hiszen nem ez volt tervezésének és 
kifejlesztésének elsődleges célja.

A JSF tervezői számára a tervező- és kivitelező munka 
igen nagy kihívást jelentett, mivel a cél egy, a maga nemé
ben mesterien új harci repülőgép megalkotása volt. Ezen 
repülőgépnek rendelkeznie kell mindazokkal a tulajdonsá
gokkal, amelyekkel méltó vetélytársa és ellenfele lehet a 
napjainkban szolgálatban lévő korszerű harci repülőgépek
nek, és amelyek magukban hordozzák a folyamatos fej
lesztési lehetőségeket, hogy legalább 40 évig hadrendben 
lehessen tartani. A JSF fejlesztésének célja, hogy a jelen
leg hadrendben álló, de folyamatosan elavuló típusokat fel
váltsa, és a XXI. század első felének többcélú harci repülő
gépe legyen. Nem elhanyagolható szempontja a tervezé
si folyamatnak az a tény sem, hogy a gép előállítási költsé
geinek kellően alacsonynak kell lenniük ahhoz, hogy a po
tenciális megrendelő államok -  elsősorban az USA -  ab
szolút értékét tekintve rohamosan csökkenő katonai költsé- 
yetése finanszírozni tudja a gépek megvételét. Az Egyesült 
Államokban a lehetséges vevők között van a U.S. Air 
Force, a U.S. Navy és a U.S Marine Corps. Külföldről a brit 
U.K. Royal Navy jelentkezett a programba nemcsak vevő
ként, hanem a fejlesztési munkákban is egyenrangú félként 
vesz részt.

A fenti megrendelők igen magas mércét állítottak a fej
lesztők elé, de talán a legfontosabb eleme a követelmé
nyeinek az a várhatóan magas, körülbelül 3000-s igényelt 
gépszám maximált összköltsége. Amennyiben ez nem tel
jesül, lehetséges, hogy a programot leállítják.

Az utóbbi néhány évben talán a repülőgépgyártás- és 
fejlesztés kutatómunkája folyt annak megismerésére és ki
kísérletezésére, hogy melyek a legfontosabb követelmé
nyek és melyek a legalapvetőbb kockázati tényezők egy i- 
lyen típusú repülőgép esetében. Ezer órákban mérhető a- 
zon kísérletek és harcihelyzet-szimulációk összidőtartama, 
melyekben a mérnökök igyekeztek meghatározni a leg
megfelelőbb, leghatékonyabb kompromisszumokat a lopa
kodó jelleg, a gyorsaság, a manőverező képesség, a ható- 
távolság és a fegyverzeti követelmények között. Minden o- 
lyan specifikációt, amelyek gyakran okoztak súly- és költ
ségnövekedést, teljesen kiiktatták, így a fejlesztőmunka so
rán az „áramvonalas” kifejezés teljesen új értelmet nyert.

A részt vevő hadiüzemek között eddig nem látott e- 
gyüttműködés valósult meg. Köszönhető volt ez annak az 
általános fejlesztési célnak, hogy az új harci repülőgép

*A szerző felsőoktatási és tudományos kutatási munkáját az Ok
tatási Minisztérium Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal támogatja.

1. ábra: A JSF modellje (USAF)

többcélú legyen, hiszen a költségcsökkentés egyik legegy
szerűbb módja a modulrendszerű fejlesztés és építés. Az 
eltérő rendeltetésű repülőegységek alapvetően ugyanazt a 
géptípust kapják és alkalmazzák majd a tervek szerint, a- 
zonban az egyes gépeket a megfelelő feladatra specializál
ják.

A követelmények harmonizálása eleinte bizonyos nehéz
ségekbe ütközött a lényegesen eltérő igények miatt, de ezt 
a problémát hamarosan sikerült áthidalni. Nézzük meg, 
melyek is ezek a követelmények?

Az USA légiereje (U.S. Air Force) számít a legnagyobb 
potenciális megrendelőnek. Jelenlegi számítások szerint 
1763 db új gépre lesz szükségük az elavuló és kiöregedő 
F—16 Fighting Falcon-ok és A-10 Thunder Bolt II-к leváltá
sára -  elsődlegesen a „levegő-föld” feladatok végrehajtá
sára. A legsürgetőbb az F-76-osok lecserélése, mivel eze
ket az egyhajtóműves gépeket, melyeket nagy számban 
gyártottak a 80-as és 90-es években, hét éven belül túlnyo
mórészt ki kell vonni a hadrendből. Azonban az első JSF- 
ek csak mintegy 10 éven belül várhatók. A két időpont kö
zötti időtartamot ki lehet tölteni az F-16-osok speciális mó
dosításával, modernizációjával, ily módon tartva hadrend-

2. ábra: A JSF modellje (USN)
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ben azokat. Bizonyos vélekedések szerint a JSFegy olyan 
viszonylag olcsó alapszintű csapásmérő harcigép lesz, 
mint amilyen sikeres elődje, az F-16-os. Ez a gép hatéko
nyan fogja majd kiegészíteni a csúcskategóriájú F-22-es tí
pust, amelynek elsődleges feladata a légi fölény kivívása 
és megtartása lesz. Az egyik kongresszusi képviselő meg
fogalmazásában: „Az F-22  lesz az erőkifejtő, a JSF pedig 
maga az erő!”

A haditengerészetnek (U.S. Navy) egy úgynevezett „a 
háború első napja” típusú bombázóra van szüksége. Né
hány éve nyugdíjazták a kiöregedett A-6 Intruder gépeket. 
Elindult ugyan a fejlesztése egy lopakodó jellegű, delta
szárnyú típusnak, az A-í2-esnek, de a rohamosan növe
kedő fejlesztési költségek miatt a program időközben leállt. 
A JSF - a 7. ábrán látható -  haditengerészeti változatának 
várható 2010-es hadrendbe állásának idejéig az F/A-18-as 
Hornet gép megfelelő változatait használják az anyahajó
kon a leváltott géptípusok helyett. Az U.S. Navy 480 re- 
pülőgéphordozó-fedélzeti variáns megrendelését tervezi, 
és terveik szerint ez a típus lesz az úgynevezett „high end” 
kiegészítője a jelenleg is gyártott és hadrendben lévő 
F/A-18E/F Super Hornetnek.

A tengerészgyalogság (U.S. Marine Corps) olyan, speci
ális tengeri járművekről üzemeltethető úgynevezett STOVL 
(Short Take Off/Vertical Landing) JSF-ek beszerzését ter
vezi, amelyek megfelelnek a különleges harcászati követel
ményeknek. Éppen ezért talán ennek a változatnak a kifej
lesztése a legtöbb munkát és költséget igényel, hiszen 
egyszerre van szükség arra, hogy a gép függőleges irány
ban fel- és leszálljon, szuperszonikus sebességű legyen és 
nagy mennyiségű külső fegyverzetet lehessen felfüggesz
teni rá. A megrendelésre tervezett mennyiség 609 db JSF 
repülőgéppel az addigra elavuló A V-8B Harrier ll-ket és az 
F/A-18-asokat kívánják felváltani.

Mindezen számokat összevetve ma úgy tűnik, hogy a 
Pentagon összesen 2852 különböző verizójú JSF megren
delését tervezi.

Ezenkívül a brit Királyi Haditengerészet (U.K. Royal 
Navy) is a potenciális megrendelők között van, mintegy 60 
darab STOVL-variáns megrendelését fontolgatják a Haw
ker Siddeley Harrier FA2; GR7és T10 típusú gépeik lecse
rélésére. Ennek érdekében teljes jogú partnerként vesznek 
részt a projektben.

Amennyiben a tervek szerint történik majd ezeknek a gé
peknek a végleges kifejlesztése és rendszerbe állítása, az 
egyes megrendelők nagy mennyiségű költségmegtakarí
tást érhetnek el, ami esetleg megközelítheti a hagyomá
nyos fegyverzetváltás összköltségének az 50 százalékát 
is. Ennek a lehetőségnek az oka igen sokrétű:

-  egy típus fejlesztésének a költségeit kell csupán fizetni;
-  a gépek modulrendszerű felépítése leegyszerűsíti és 

csökkenti a műszaki kiszolgálási időigényeket,
-  azonos számítógépszoftvert lehet alkalmazni,
-  és mindezek fejlesztése közös vágányon haladhat 

majd.

A JSF fejlesztésének jelenlegi állása

A Joint Strike Fighter kifejlesztését elsősorban az Egyesült 
Államok belső piacain felmerült igény tette szükségessé, a- 
zonban időközben megállapítást nyert, hogy a tervezett tel
jes gyártási ciklus alatt várhatóan legalább 2000 gépet tud
nak majd exportálni külföldre is. Minden olyan ország eset
leges megrendelőnek számíthat, amelyik jelenleg az 
F-16  vagy F/A-18 valamely típusát üzemelteti.

A program első szakasza annak a tendernek az ered
ményhirdetésével kezdődött, amelyben eldőlt, hogy a 
végső kifejlesztési szakaszban már csupán két óriáscég, a

5. ábra: A gép fegyverzete AMRAAM rakétákra épül
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Boeing Aerospace és a Lockheed Martin vehet majd részt. 
Ezzel az úgynevezett Milestone I. (1. mérföldkő) dokumen
tummal kezdődött el a projekt CDP (Concept Demonstra
tion Program) 51 hónap hosszú szakasza, melynek össz
költsége 2,2 milliárd dollár. Mindkét vállalat jogot szerzett 
arra, hogy kifejlesszen egy úgynevezett demonstrációs gé
pet, és megtervezze annak azt a három változatát, ame
lyek megfelelnek a fent említett haderőnemek igényeinek. 
Az egyiket fogja majd egy szakértő bizottság győztesnek 
nyilvánítani 2001-ben (az úgynevezett Milestone II. doku
mentummal), s ezzel a győztes cég jogot nyer arra, hogy 
elkészítse a megfelelő prototípusokat, amelyek a szüksé

ges tesztek után sorozatgyártásra kerülhetnek. A legújabb 
tervek szerint erre, illetve a hadrendbe állításra legkoráb
ban 2008-ban kerülhet sor.

A Boeing X-32 (8. ábra), míg a Lockheed X-35  jelzéssel 
(9. ábra) látta el a saját fejlesztésű JSF-1. Az elkövetke
zendőkben röviden összefoglaljuk a program elemeit és is
mertetjük a jelenlegi állapotokat.

Lockheed Martin X-35 Joint Strike Fighter

A három Lockheed-féle JSF variáns azonos szerkezeti fel
építésű és a külső megjelenését illetően igen hasonló. A 
szerkezet súlyának csökkentése érdekében a szárny és a 
repülőgéptörzs egységes egészet alkot. A repülőgéptörzs 
fő részei a speciális működési követelmények alapján 
meghatározott, azonos vagy igen hasonló egységeket tar
talmaznak. A pilótafülke, a lokátor, a katapultrendszer és a 
repülőelektronika egyforma mindhárom változat esetében. 
A fejlett elektronikus letapogató jellegű radar a Northrop 
Grumman fejlesztése. A Sanders és a Litton Amecon fej
lesztette ki az elektronikus ellentevékenységet végző egy
ségeket. Az elektrooptikai célkövető rendszert a Lockheed 
Martin Electronics & Missiles, míg az infravörös képalkotó 
rendszert a Northrop Grumman készítette. A Vision Sys
tems International fejlesztette ki a speciális sisakdisplay 
rendszert.

A repülőgép szerkezete igen fejlett lopakodó-technikát 
takar. A szárnyak és a vízszintes vezérsíkok nyilazási szö
ge egyforma, és a pilótafülke-tető ferde jellegű kiképzése 
nagymértékben segíti az ellenséges radarjelek szóródását. 
A pilótafülke-tető és a törzsbe integrált belső pilonok illesz
tése fűrészfog jellegű és a függőleges vezérsíkok szögben 
döntöttek. A szerpentin alakú beömlőcsatorna takarja el a 
hajtóművet a külső felderítő radarjelek elől, és így egyben 
csökkenti a gép elölnézeti radarkeresztmetszetét.

A pilótafülke felszereléséhez tartozik a színes monitor és 
a sisakdisplay. A célkövető és navigációs adatok a pilóta 
sisakdisplayén jelennek meg, nem pedig a fejmozgatást 
igénylő monitoron. A sisak beépített sztereó hangszórókat 
tartalmaz, amelyekben a pilóta minden figyelmeztető jel
zést, például rakétariasztást iránymeghatározással hall.

Mind a három variánst ugyanazzal a Pratt & Whitney 
JSF 119-611 hajtóművel tervezik felszerelni, ami az F-22  
Raptor hajtóművének egy specializált verziója.

A légierőnek tervezett JSF-változat harcértéke megegye
zik, sőt meghaladja az előd, az F-16-ősét. Jelentős minő
ségi különbségek a lopakodó jellegben, az utántöltés nél
küli hatótávolságban és a felhasznált fejlett repülőelektro
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nikát illetően találhatók. Ezt a verziót beépített gépágyúval, 
infravörös szenzorokkal és lézeres céljelölő rendszerrel is 
felszerelik.

A STOVL-hajtómű tervezésének egyik fő eleme a fedél
zeti zaj- és hőterhelés csökkentése volt. Ennek kifejleszté
se a Rolls Royce Defence North America (korábban Alli
son) feladata volt, és a tesztelések az Egyesült Királyság
ban található British Aerospace létesítményekben már be 
is fejeződtek. Ez a ÚSF-verzió nagyon hasonló a légierőnek 
szánt változathoz, bár kisebb a hatósugara. Nem rendelke
zik beépített gépágyúval, de lehetőség van arra, hogy spe
ciális feladatok esetében egy külső pilonra egyet felszerel
jenek.

A haditengerészet számára fejlesztett variáns jelentősen 
megerősített sárkányszerkezettel rendelkezik, hogy kibírja 
azokat az extrém terheléseket, amelyek a katapultos indí
tásból és a fékhorgos leszállásból adódnak. A futómű ro
busztusabb és erősebb szerkezetű. A gazdasági a légierő
nek szánt változaténál nagyobb szárnyfelületekkel és ve
zérsíkokkal rendelkezik egyrészt a kis sebességeken tör
ténő biztonságosabb manőverező képesség, másrészt a 
nagyobb hatótávolság és hasznos teher érdekében. Ez a 
méretkülönbség azonban nem túl jelentős, hiszen a köve
telmények szerint a repülőgéphordozó-fedélzeti JSF-nek 
„be kell férnie” az F/A-18-ások helyére az anyahajókon. Ez 
az altípus is rendelkezik beépített gépágyúval és lézeres 
célmegjelölővel.

Boeing X-32 Joint Strike Fighter

A Boeing a Lockheeddal ellentétben csupán két verzió é- 
pítését vette tervbe. X-32A néven a légierő és a haditen
gerészet számára tervezett típust jegyezték be, míg X-32B 
jelzéssel látta el a saját STOVL változatát. A tervezett ha
táridő előtt, 1999. március 26-án sikerült befejezni az 
X-32A sárkányszerkezetének megépítését, a súly- és költ
séghatárok alatt maradva. A teljes tervezési és megépíte-

si intervallum fele olyan hosszú volt, mint más hagyomá
nyos gépek esetében az lenni szokott, mindössze 14 hó
nap. Ez annak az alapos előkészítő munkának volt köszön
hető, amely alapján a cég versenyben maradhatott a Lock
heeddal a végső győzelemért. A Boeing, versenytársához 
hasonlóan, szintén az F-22 RaptoráItal is használt Pratt & 
Whitney F-119  típusú hajtómű egy specializált 
JSF 119-611 jelzésű változatát építi be a saját modelljébe.

A versenyben természetesen csupán egy győztes lehet, 
de a fentiek alapján bízvást elmondhatjuk, hogy igen nehéz 
dolga és nagy felelőssége lesz annak a bizottságnak, ame
lyik végül is eldönti, melyik pályázó a győztes. Azt sem le
het teljesen kizárni, hogy az óriási számú megrendelés tel
jesíthetősége érdekében a vesztes pályázó is megbízást 
kap licencegyártásra. A kérdés minden bizonnyal eldől a 
2001-es év végére, s akkor kiderül, hogyan is fog majd ki
nézni, és milyen harci tulajdonságokkal is fog rendelkezni 
a XXI. század elejének új csapásmérő harci repülőgéptípu
sa.
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W inkler László

AGYAR REPÜLŐK, 
REPÜLŐ MAGYAROK

Magyar repülők, repülő magyarok
Winkler László

Ez a könyv egyedülállóan foglalja össze egy nemzet teljes repüléstörténetét, a 
kezdettől napjainkig, olvasmányos stílusban, színes fotókkal és archív felvéte
lekkel dokumentálva az eseményeket.

A nagyméretű, fényes papíron nyomott könyv tárgyalja mindazt, ami még elér
hető volt a makettező, modellező ifjúságtól kezdve korunk legmodernebb repü
léstechnikája iránt érdeklődőinek. Több mint 500 képpel és a szereplő szemé
lyek ismertetésével szolgál. Részletesen foglalkozik a magyar repülőkkel a kez
dettől napjainkig, ismerteti azok minden nevezetes pilótáját az első és a máso
dik világháborúban, az elmúlt 40 évben és napjainkban elért eredményeikkel.

Ez a könyv technikatörténeti összefoglaló és személyi ismertetője mindazok
nak, akik a magyar repülés érdekében eddig tevékenykedtek.

A kötet megrendelhető a Press-lng Kft. értékesítési osztályán: 
1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Tel./fax: 431-2648, 431-2647 vagy megvásárolható mintaboltunkban:

Méret: 207X280 mm. 
Terjedelem: 176 odal. 
Bolti ár: 4000 Ft.

Pallas -  Téka szakkönyvgaléria 
Budapest V., Kálmán Imre u. 3. 

Tel.:312-5029, 332-9202

14 HADITECHNIKA 2000/4



A kiállítás széles palettán mutatta be a katonai járműtech
nika legújabb vívmányait. Érdekesség egy európai ember 
számára, hogy az ismert amerikai és európai nagy gyártó 
cégek termékei mellett szép számban voltak találhatók tá
vol-keleti országok által gyártott új, vagy licencvásárlás 
után továbbfejlesztett eszközei is. Ezen eszközök rendel
keznek mindazon jellemzőkkel, mint a hasonló európai vál
tozatok (korszerű elektronika, növelt páncélvédettség, nagy 
teljesítményű hajtóművek stb.).

A kiállítás másik érdekessége, hogy csökkent a kelet-eu
rópai harckocsik (T-55, T-72) korszerűsítésének palettája, 
a nyugat-európai cégek alapvetően a tűzvezető rendszerek 
korszerűsítésére koncentráltak, a páncélvédelem fokozá
sára csak a volt „keleti blokk” országai mutattak fel példá
kat (Szlovénia, Szlovákia). Új kialakítású harckocsikat nem 
mutattak be, csak az ismert nagy gyártók meglévő típusa
inak kisebb módosításait, újabb modifikációit (pl. Leopard 
2 A6). A kiállításon a páncélozott harcjárművek nagy részét 
a könnyű vagy közepesen páncélozott (de kiegészítő pán
céllal ellátott) 20-60 mm kaliberű nagy mozgékonyságú 
harcjárművek tették ki. Egyre több kis tömegű (3-6 tonnás) 
járműre szerelnek fel 14,5-20 mm kaliberű nagy tűzgyor- 
saságú fegyvereket, páncéltörő vagy légvédelmi rakétákat.

A járműfejlesztésre kihatnak a békefenntartó alakulatok 
tapasztalatai. Ennek megfelelően például egyre több kere
kes járműnél lehetett megfigyelni az autonóm tűzoltórend
szert, amely még a gumiköpeny oltására is alkalmas.

Járműtechnikai érdekesség volt az is, hogy több cég mu
tatott be kis tömegű, 2-2,5 tonnás utánfutót, amely auto
nóm működésű, önellátó légvédelmi radart vagy légvé
delmi rakétákat hordozott. A gyártók szerint akár egy Land 
Rover-rel is mozgathatók terepen. A katonai járműtechni
kában, hasonlóan a polgári kivitelekhez, a gyártó oldaláról 
növekvő globalizáció jelentkezik. Az ismert márkanevek 
mögött a legtöbb esetben nemzetközi konzorciumok állnak.

A páncélozott harcjárművek területén az alábbi tenden
ciákat lehetett látni: •

• Mozgékonyság növelése a motorteljesítmény növelésével.
• A nagy tömegű harcjárműveknél két jól elkülönülő 

irányzat alakult a páncélvédettség fokozásában. Az egyik 
az új szerkezetű kompozit páncélok, a másik az egyre na
gyobb védőképességű (3. generációs) reaktív páncélok al
kalmazása.

• Új kialakítású és szerkezetű, növelt védőképességű 
passzív kiegészítő páncélok alkalmazása, főleg a könnyű 
és közepesen páncélozott járműveknél.

• Tűzvezető rendszerek magasabb szintű elektronizá
lása, stabilizátorok pontosságának növelése, a fegyverek 
hatékonyságának növelése.

• Lánctalpas harcjárművek utólagos gumibetétezése.
• Gumikerekes járműveknél a gumik belső „járókerékkel” 

vannak ellátva, ugyanakkor a központi keréknyomás-sza- 
bályozás alkalmazása szinte megszűnt.

A nem kifejezetten harcjárművek (szállító- és kis tömegű

járművek) terén az alábbi tendenciák voltak megfigyel
hetők:

• A harctéri körülmények között tevékenykedő járművek 
vezetőterének kiemelt védelme:

-  max. 8,62 mm-es NATO-lőszer ellen,
-  a gumiköpeny alatt robbanó gyalogsági taposóakna re- 

peszei ellen,
-  a kerék alatt robbanó max. 7 kg töltettömegű harckocsi 

aknahatása ellen,
-  a gumiabroncsokon belül „járókerék" alkalmazása.
• Nem harctéri körülmények között tevékenykedő, főleg 

kiépített úton közlekedő járművek alapvetően polgári alap
járművek, melyek csökkentett komfortfokozattal vannak el
látva (pl. egyszerű belső kárpitozás), ugyanakkor a polgári 
járművekhez képest növelt terepjárási képességekhez 
szükséges futómű- és alváz-kialakításokkal rendelkeznek.

Az alábbiakban néhány tipikus példa a fent említett ten
denciák alátámasztására.

LECLERC nehéz harckocsi

A francia LECLERC nehéz harckocsi a legmodernebb 
harckocsik közé tartozik. Korszerű tűzvezető rendszerrel 
látták el, bármilyen időjárási körülmények között és nap
szakban alkalmazható. Korszerű, nagyteljesítményű mo
torral, 5+2 fokozatú automata sebváltóval rendelkezik. Az 
alappáncélt továbbfejlesztett, moduláris kialakítású, több
rétegű kiegészítő kompozit páncél borítja. Fegyverzete 1 
db 120 mm-es sima csövű ágyú és 1 db 7,62 mm-es gép
puska. Lőszer-javadalmazása 40 db 120 mm-es lőszer és 
950 db 7,62 mm-es töltény.

1. ábra: A Ledere kiállítási példánya

Főbb adatok:
Személyzet 3 fő
Össztömeg (lőszerrel) 62 000 kg
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Motorteljesítmény 1500 LE
Max. sebesség:
-  közúton 72 km ló
-  terepen 55 km/ó
-  hátramenetben 28 km/ó
Hossza 6,88 m
Szélessége 3,71 m
Magassága (toronyszint) 2,53 m
Gázlómélység:
-  előkészítés nélkül 1 m
-  előkészítéssel 4 m
Üzemanyagtartály 1300 dm
Maximális hatótáv 550 km

Többcélú, kiemelkedő védettséggel 
rendelkező páncélozott szállító jármű

A nemzetközi együttműködés keretében készül, az ARTEC 
GmbH (német, holland, angol cégek: Krauss-Maffei Weg- 
mann, Mák System, ALVIS és STORK cégek) által gyártott 
páncélozott szállító jármű, amelyből 600 darab készült és 
amely műszaki jellemzőit tekintve kiemelkedik az eddigi ha
sonló gyártmányok közül.

2. ábra: A KMW jelű harcjármű oldalnézete

3. ábra: A test meredek szögű homloklemeze

A jármű páncélvédettsége modulszerű, a személyzet ál
tal könnyen cserélhető. A teljes körű NBC-védelem mellett 
fenyegetettségtől függően védelmet biztosít:

• tüzérségi lövedékek repeszei ellen,
• felülről támadó aknák,
• gyalogsági és harckocsi aknák ellen,
• kis- és közepes kaliberű lövedékek ellen.

Kiválóan álcázott az IR, a radar és akusztikus felderítés 
ellen. A harci mozgékonyságát a folyamatos 6x6 vagy 8x8 
kerékhajtás-képletű alváz határozza meg, mely 0,8 m 
lépcsőmászó, 2,0 m árokáthidaló és 60%-os lejtőmászó 
képességet tesz lehetővé. Központi abroncsnyomás-sza- 
bályzó mellett a gumiköpeny belső „járókerékkel” rendelke
zik. ABS-sel ellátott a fékrendszer, és független kerékfel
függesztés jellemzi. Az alapjármű felépítménye a küldeté
sétől függően kialakítható az alábbi változatokra:

-  egészségügyi és evakuáló jármű,
-  műszaki mentő,
-  magasparancsnoki (vezetési pont),
-  szállító jármű géppuskával,
-  önjáró aknavető,
-  harcjármű (toronnyal),
-tüzérségi megfigyelő radar jármű,
-  műszaki akadályelhárító jármű,
-  híradós jármű.

A 8x8-as jármű főbb műszaki jellemzői:

Szállítható személyzet 11 fő
Hasznos belső térfogat 14 m3
Maximális tömeg 33 t
Hasznos terhelhetőség 8 t
Maximális és minimális sebesség 103 és 3 km/h
Motorteljesítmény 530 kW
Erő-tömeg arány 16,1 kW/t
Hatósugár 1050 km
Megengedett emelkedőképesség 60%
Megengedett oldallejtés 30%
Árokátlépő képesség 2 m
Mászóképesség 0,8 m
Fordulókor (kormányfékkel) 15 m
Jármű hossza 7,88 m
Szélessége 2,99 m
Magassága 2,33 m
Szabad magasság 0,5 m
Nyomtáv 2,58 m

Bionix 25 könnyű páncélozott harcjármű

Lehajtott hátsó ajtó a szállítótérrel

A Bionix szingapúri gyártmányú, a Bradly-hez hasonló 
páncélozott harcjármű. Kiegészítő páncélozása kompozit 
szerkezetű. Automata váltóval rendelkezik. Fegyverzete 1 
db 25 mm-es és 3 db 7,62 mm-es géppuska.

4. ábra: A Bionix 25 harcjármű
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Főbb adatok:
Személyzet 
Össztömeg (lőszerrel) 
Motorteljesítmény 
Max. sebesség
-  közúton 
-terepen 
Hossza
Szélessége 2,95 m 
Magassága (toronyszint) 
Gázlómélység
-  előkészítés nélkül
-  előkészítéssel

3 (plusz 7 fő) 
20 500 kg 
475 LE

70 km/ó 
25 km/ó 
6,3

2,8 m

0,8 m 
2,2 m

TERRIER páncélozott szállítójármű 
IVECO 40.12 WM alapjármű (HM HTI) 
Páncélozott kivitelű TERRIER (Eurosatory 2000)

A IVECO és KRAUSS-MAFFEI WEGMANN által gyártott 
TERRIER jármű alapja az IVECO 40.12WM gépjármű.
Multifunkciós könnyű páncélozott szállító jármű. A jármű 
páncélja megvédi a személyzetét a vezető tér alatt rob
banó DM 31 ugróakna repeszeitől, valamint a 7,62x51 
mm-es NATO-hadilőszer ellen. A jármű könnygáz és 
ködszűrővel ellátott, az üzemanyagtartály és az akkumulá
torok páncélvédelemmel vannak ellátva. Opció a szállítótér 
tetejére felszerelhető 7,62 mm-es géppuska. A gumiabron
csok belső „járókerékkel” vannak felszerelve, amely a gu
miabroncsot ért repesz vagy kis kaliberű lövedékbecsapó
dás miatti defekt esetén is biztosítja a jármű mozgásképes
ségét. A jármű komplex tűzoltórendszerrel van ellátva, 
amely a motor mellett a kigyulladt gumiabroncsokat is ké
pes eloltani. A 2 kg-os tűzoltótartályok a hídra vannak erő
sítve.

További érdekességek részletes technikai adatok nélkül

Gyalogsági akna hatása gumikerekes járműre

Gumiköpeny roncsolódása gyalogsági taposó aknától 
(SCANIA). A gumiköpeny belsejében a „járókerék” bizto
sítja a jármű további mozgásképességét.

Főbb adatok:
Össztömeg 5200 kg
Hasznos terhelhetőség 1000 kg
Személyzet 1 fő (plusz 7 fő szállítható)
Motorteljesítmény 122 LE
Maximális sebesség 100 km/ó
Magasság 2,148 m
Szélesség 2,094 m
Hossza 5,242 m
Gázlómélység 0,7 m
Fordulási sugár 6 m
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Harckocsi elleni akna hatása elleni védelem

7 kg robbanóanyag tömegű harckocsi elleni akna kerék 
alatti robbanásának hatása (SCANIA). A futóművet és a 
gumiabroncsot a robbanás szétroncsolta, de vezetőfülke 
alatt a kerékjáratban elhelyezett páncéllemez a vezetőfül
két megvédte.

Reaktív páncél
könnyű páncélozott járművekre

1996-ban lehetett hallani először arról az új reaktív pán
célról, amely könnyű páncélozott járműveket is megvédi a 
kumulatív hatású páncéltörő fegyverektől. A kiállításon be
mutatott reaktív páncél az M113-ra felszerelve a járművet 
az RPG-7V páncéltörő lőszerrel szemben megvédi. A re
aktív páncél további jellemzője, hogy a 14,5 mm-es kali
berű lőszerrel szemben is védelmet biztosít.

Merkava М3

Az izraeli gyártmányú Merkava nehéz harckocsi (64 t) 
mindig nagy érdelődést vált ki a látogatók körében. Ez az 
egyetlen harckocsi, amely kezdettől fogva reaktív páncél
védelemmel van ellátva. A mostani kiállítás érdekessége 
az, hogy az új generációs reaktív páncél „beleolvadt” a 
harcjármű felületébe, azaz kívülről nem venni észre a reak
tív páncél modulelemeit.

M1A1 Ambrams

Az amerikai M1A1 nehéz harckocsi (62 t) gépészeti ol
dalról újdonságot nem tartalmazott, azonban a figyelő és 
tűzvezető rendszere korszerűsödött. A torony tetején ka
pott helyet az automatikus alternatív mozgást végző termo- 
víziós figyelő műszer (pásztázza a figyelt területet). A 13”- 
os színes LCD-kijelzős parancsnoki „térképen” a műholdas 
felderítés adatai megjelennek, a parancsnok látja maga 
előtt a saját és az ellenség harcjárműveinek pozícióját és 
mozgását. Ezek alapján választja ki a célt.
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SCARAB

Az angol ALVIS cég SCARAB könnyű páncélozott (harc
járművei nagy mozgékonyságú, fegyverrel felszerelt jármű
vek. A 6-12 tonnás járművariációk 14,5-25 mm kaliberű 
fegyverekkel szerelhetők fel. Ezen járműveknél is megje
lentek az aknarobbanás hatásaival szembeni védelem 
szerkezetei („járókerék” a gumiabroncsban, alsó páncélo
zás stb.).

DURO P

A HM HTI által is tesztelt DURO 3x4L terepjáró szállító 
jármű új, páncélozott változata. A jármű megtartotta 
kitűnő funkcionális vonásait (jó terepjáró jellemzők, nagy 
belső raktér), ugyanakkor védelmet nyújt a személyzetnek 
a 5,56 mm és 7,62 mm kaliberű lőszerek ellen.

Szlovén kerámiabetétes kiegészítő páncél

A szlovén RAVNE és az izraeli RAFAEL cég együttmű
ködésének keretén belül mutatták be a könnyű páncélozott 
szállító járművek kiegészítő páncélzatát. A kompozit 
szerkezetű kiegészítő páncélzat külső felületét kerámiates
tek borítják. A kiegészítő páncélzattal felszerelt jármű vé
detté válik a 30 mm-es űrméret alatti lövedékekkel szem
ben.

Diószegi Imre

A

VÍZTORONY KÖNYVKERESKEDÉS ELKÖLTÖZÖTT
Óriási választékban kínálunk

számítástechnikai szakkönyveket, folyóiratokat és CD-ROM-okat,
• autószerelési, elektronikai, repülési és egyéb műszaki kiadványokat, • szakkönyveket

és szótárakat, valamint
REPÜLÉSI, MAKETTEZÉSI, HADTÖRTÉNETI ÉS HADITECHNIKAI KIADVÁNYOKAT.

Kedvezmények a viszonteladók, könyvtárak és iskolák részére!
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 3. Tel.: 312-5029 Fax: 332-9502
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Az álló anyag korrektúráját nem kaptam vissza!!!

A brit Hawk kiképzőgép Ili. rész

Különösen jelentős dátum a Hawk történetében az 1981- 
es év, ugyanis ekkor nyerte meg az Amerikai 
Haditengerészet (US Navy) VTXTS-pályázatát. Ez 
azonban már nemcsak a brit repülőgépipar sikere. 
Fővállalkozóként a McDonnel Douglas kapta a megbízást 
(majd miután a Boeing bekebelezte, annak neve alatt fut a 
gyártás), a BAe alapvető alvállalkozó a sárkányépítésben, 
a Rolls-Royce a 27 kN tolóerejű Adour F-405 RR-401 
típusú hajtóművet szállítja, s még egy sor üzem gyárt 
hozzá berendezéseket. Ahhoz, hogy fedélzeti 
üzemeltetésre alkalmassá váljon a Hawk, a terveket 
alaposan át kellett dolgozni. így, bár a hasonlóság első 
pillanatra szembetűnő, mégis a T-45 Goshawk inkább 
csak unokatestvére az eredetinek. A munka bonyolultságát 
jól jellemzi, hogy a pályázat elbírálásától az első 
növendékcsoport kiképzésének megkezdéséig több mint 
12 év telt el. Először is a leszállásnál keletkező nagyobb 
terhelés elviselésére meg kellett erősíteni a főfutószárakat, 
és növelni a rugózóutat. A hosszabb futószár miatt a 
bekötési csomópontokat kijjebb kellett helyezni a szárnyon, 
így kb. 50 cm-rel nőtt a futómű nyomtávja. A katapultindítás 
követelményeinek megfelelően át kellett alakítani az 
orrfutót, és kettős orrkerékkel ellátni, emiatt változott a törzs 
orr-része is. A fedélzeti leszálláshoz feltétlenül szükséges 
a fékező horog, amit egy függőleges pót-vezérsíkban 
helyeztek el. Ez volt az oka, valamint a leszállásnál 
szükséges nagyobb állásszög, hogy el kellett hagyni a 
törzs alatti féklapot, helyette két oldalsó törzsféklapot 
alakítottak ki. Szükség volt a leszálló- és megközelítési 
sebesség csökkentésére is úgy, hogy közben a 
kormányozhatóság ne romoljon. Ezért hidraulikusan 
működtetett orrsegédszárnyat terveztek a géphez, és az 
eredeti Hawk prototípusról leszerelt külső fékszárnyakat 
újra alkalmazták. Meg kellett növelni a mozgó vízszintes 
vezérsík felületét, és felszerelték elé az Mk 60-ról ismert fix 
vízszintes pótvezérsíkot. A futómű működtető rendszerét 
úgy változtatták meg, hogy kiengedés után az 
áramvonalazó lemezek újra zárt helyzetet foglaljanak el. A 
repülőgépvezető-fülkét úgy tervezték át, hogy hasonlóak 
legyenek az US Navy-nál megszokottakhoz, továbbá a gép 
fedélzeti oxigénellátó rendszert kapott, ami lényegesen 
egyszerűsíti és gyorsítja a földi kiszolgálást. A 
sárkányszerkezet várható élettartama 14 000 repült óra. 
Nincs tüzérfegyverzete és külső szárnytartója, a belső 
használata pedig korlátozott a futószár közelsége miatt.

A gyártás előkészítése és maga a gyártás meglehetősen 
vontatottan haladt. A két prototípus (Bu Aer 162 787 és 
162 788) 1988-ban készült el Long Beach-ben, az első 
repülés napja április 18. volt. Később a kísérleti 
repülésekbe bekapcsolódott négy FSD (full-scale 
development -  teljesen kifejlesztett) sorozatpéldány is. A 
sorozatgyártás 1988-ban kapott szabad utat, de a program 
17 hónap késedelmet szenvedett, amikor a gyártást St. 
Louisba helyezték át. Az eredeti 302 gépes terv időközben 
187-re csökkent. Az alapváltozat a T-45A, a törölt gépek 
között van 54 db T-45B FCLP (field carrier landing 
practice) változat, melyet az anyahajószerű leszállás 
szárazföldi gyakorlására szántak eredetileg. Az első két 
sorozat 96 gépet tartalmazott (163 599-től 163 658-ig és

12. ábra: A Ferihegyen járt MA. sz gép 1993 júniusában 
(Mészáros Sándor)

165 057-től 165 092-ig). A 84. sorozatgyártású példány 
már T-45C volt (1997. október 21-én szállt fel először). 
Ennek a változatnak teljesen digitalizált pilótafülkéje van.

A gépek csapatszolgálatba állítása 1992 decemberében 
kezdődött meg Texasban a kingswille-i haditengerészeti 
támaszponton a TW-2 (Training Wing) VT-21 „Red 
Hawks” (Vörös Sólymok) és VT-22 „King Eagle” 
(Királysas) századainál. 1997 végén a Mississippi állambeli 
Meridian támaszponton a VT-23 „Professionals” (Profik) 
század már T-45C-t kapott, mint a VT-7 „Eagles” (Sasok) 
és a VT-19 „Fighting Frogs” (Vadászó Békák). A korábban 
gyártott T-45A-kat 2002 és 2007 között T-45C-vé fogják 
átalakítani.

Mk 100 és Mk 200

Bármennyire fejlesztette is a BAe az 50-es és 60-as 
sorozat gépeinek harci alkalmazási lehetőségeit, a Hawk 
mégis csak egy felfegyverzett gyakorlógép maradt. Ahhoz, 
hogy igazi harci gép legyen, jobb támadó-navigációs 
rendszerre volt szüksége, ami kielégíti egy a földi célok 
támadására szolgáló támogató repülőgéppel szemben
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támasztott követelményeket háborús körülmények között, 
elsősorban sivatagi környezetben, ahol a potenciális 
vevők használni kívánják. Ezen szempontok 
figyelembevételével készült el a Hawk Mk 100, melynek 
első kísérleti példánya 1987. október 21-én emelkedett a 
levegőbe, és az első megrendelés 1989-ben érkezett rá 
Abu Dhabiból, a szállítása pedig 1993-ban kezdődött meg. 
Az új gépet elsősorban földi csapásmérő és támogató 
feladatokra optimalizálták, de megmaradt bizonyos fokig a 
gyakorló jellege is. Alapvető berendezése, amely minden 
elődjétől megkülönbözteti, bár kívülről ez nem látható, a 
Singer-Kearfott SKN 2416 inerciális rendszer, aminek a 
lelke egy gyűrűs lézergiroszkóp, és ami az F-16A-n 
alkalmazott hasonló berendezés némileg egyszerűsített 
változata. Hajtóműve az eredeti Adour továbbfejlesztése, a 
27 kN tolóerejű Mk 871. A kívülről is látható változások: az 
áttervezett és megnövelt orr-rész, mely helyet ad a lézer 
távolságmérőnek és az infravörös célkutató és -követő 
berendezésnek, valamint a megnövelt függőleges 
vezérsík. Ez utóbbi az előbbivel van összefüggésben, és a 
repülőgép útirányú stabilitását hivatott javítani. További 
látható és nagyon jellegzetes változás az úgynevezett 
„harci szárny”. Ennek jellemzője, hogy az 50-es és 60-as 
sorozatról ismert négy felfüggesztési pont mellett a 
szárnyvégekre Sidewinder indítósín került. 
Aerodinamikailag is áttervezték az új szárnyat, és -  bár 
nincs meg rajta a T-45 ívelhető orr-segédszárnya -  a 
belépőéi íveltsége a szárnyvég felé növekszik, továbbá 
visszakerültek rá a szárnytőről a csűrőig tartó kettős 
réselésű fékszárnyak. A T-45-höz hasonlóan itt is 
megtalálható a fixen beépített vízszintes pótvezérsík a 
teljes egészében mozgó stabilizátor (magassági kormány) 
előtt. A fékszárnyaknak van egy 10 fokos harci helyzete, 
ami 650 km/h sebességig alkalmazható, és jelentősen 
növeli a gép fordulékonyságát. Az orrkereke 
kormányozható és fékernyővel is rendelkezik. Lényegesen 
kibővült az alkalmazható fegyverek skálája. A már említett 
Sidewinderen kívül megmarad a törzs alatti tartóra 
függeszthető 30 mm-es Aden gépágyú. A szárny alatti 
tartókon LAU 5002 A/A 6 egységes rakétaindító blokk 
helyezhető el 7 cm-es nem irányítható rakétákkal, vagy 
Matra 155 típusú 18 egységes blokk 68 mm-es rakétákkal, 
454 kg-os rombolóbombák, BL 755-ös 272 kg-os kazettás 
bombák, Mk 82-es 226 kg-os fékezett bomba, továbbá 
kettős tartón 226 kg-os kis ellenállású bombák, Maverick 
és Sea Eagle rakéta (csak a törzs alatt). A póttartályok a 
belső szárnytartókra függeszthetők, 455 vagy 591 
literesek. A külső függesztmények össztömege 3500 kg 
lehet. Növekedett a gép önvédelme is: passzív radar 
besugárzójelzőt kapott, és rendelkezik infracsapda és

15. ábra: A brit műrepülő kötelék egyik gépe a 
füstfejlesztővel Fairfordban (Kovács Béla)

dipólszóró berendezéssel is, a törzs alatti tartóra önellátó 
energiarendszerű rádióelektronikai zavarótartály 
függeszthető. Mindezen berendezések vezérléséhez 
megváltozott a kabinok berendezése: HOTAS-rendszerű 
mindkét fülkében, ami azt jelenti, hogy az összes alapvető 
funkció működtetéséhez szükséges kapcsoló 
botkormányon és a gázkaron kapott helyet, a pilótának 
harc közben nem kell ide-oda nyúlkálnia a kabinban 
(HOTAS-hands on trottle and stick: kezek a gázon és a 
boton). Ugyancsak a pilóták munkáját könnyíti a HŰD 
(head up display) szemmagaságú kijelző, az első kabinban 
teljes értékű, a hátsóban egy egyszerűsített. Szintén a 
berendezés modernizálását jelenti, hogy mindkét 
műszerfalon megtalálható egy nagyméretű színes 
többfeladatú kijelző.

A Hawk 100-at nagyon hatékonyan lehet alkalmazni 
olyan feladatok begyakorlására, amire a kétüléses gépek 
alkalmasabbak, mint az együlésesek, ilyen például a 
Maverick indítása. Ugyancsak lényegesen olcsóbb ezen a 
gépen kiképezni a drágán üzemeltethető harci gépek 
(Tornado, F-15E, A/F-18D, Mirage 2000N) hátsó üléses 
operátorait is.

Ugyanakkor vannak olyan légierők, főleg kisebb 
országokban, ahol egyszerűen nincsenek a hátsó ülésbe 
ültethető megfelelő képzettségű operátorok. Ezek részére 
alakították ki az együléses változatot, a Hawk 200-at, 
melynek első példánya 1986. május 5-én szállt fel 
(ZG-200), de alig két hónap múlva egy bemutatóra való 
felkészülés során lezuhant, és életét vesztette Jim 
Hawkins berepülőpilóta is. (Egy másik 200-as zuhant le az 
1999-es pozsonyi légi bemutatón, szintén a pilóta életét 
követelve.) Megmaradt a 100-as szárnya és a 
törzshátsórész a vezérsíkokkal. Át kellett alakítani viszont 
a törzs első részét. Az együléses kialakítása nem úgy 
történt, hogy egyszerűen elhagyták valamelyik ülést, 
hanem az új pilótafülke valahol az eredeti első és hátsó 
között kapott helyet, a hátsó magasságában. Ezáltal 
lehetővé vált, hogy a törzs aljába két 25 mm-es Mauser 
gépágyút építsenek be, és a törzs alatti tartó felszabadult 
egyéb célra. Az orr-részben kap helyet a 
Northrop-Grumman APG-64H többfeladatú fedélzeti 
lokátor, amely csak abban különbözik a Lockheed-Martin 
F-16A/B-n alkalmazottól, hogy antennája valamivel kisebb, 
61 cm átmérőjű. A kabin berendezése megegyezik azzal, 
ami a 100-as első kabinjában található, természetesen 
annyi különbséggel, hogy el kellett helyezni a lokátor 
vezérlőszerveit is. Légi utántöltő cső ugyanúgy 
felszerelhető rá, mint a 100-asra.

Mint már szó volt róla, az első megrendelő Abu Dhabi 
volt, a neki szállított 18 db (1051-1068) típusjelzése Mk
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17. ábra: A Kecskeméten járt XX185 számú gép 1998-ban 
(Kovács Béla)

102. 1990-ben Omán mindkét változatból rendelt: 4 Mk 
103-at (101-104) és 12 Mk 203-at (121-132). Ezeket is, 
mint az előzőeket 1993-ban adták át. Ugyancsak 1990-ben 
rendelt meg Malaysia 10 Mk 108-at (M-40-01-10) és 18 
Mk 208-at (M -40-21-38), amelyeket 1993-tól 95-ig 
szállítottak le. Ezek a gépek légi-utántöltőcsővel is el 
vannak látva. A következő megrendelés 1993-ban 
Indonéziából érkezett 8 Mk 109-re (TF-1201-1204 és TT- 
101-104), valamint 16 Mk 209-re (TT-1205-1220) és 
opció további 16 Mk 209-re. 1998-ra mind a 40 gép 
átadásra került.

Jelentős üzleti sikereket könyvelhetett el a BAe 1996- 
ban és 1997-ben is. Először Ausztrália választotta ki a 
Hawk 127-et vadászkiképző-gépnek légiereje számára. A 
33 gépből az első 12-t Angliában építik meg, a többit 
Ausztráliában szerelik össze 2000-2001-ben. A következő 
évben a Bombardier jelentette be, hogy a Kanadai NATO 
Repülő Kiképző Központ (NATO Flyng Training in Canada 
-  NFTC) részére 18 (opció + 7) Hawk 115-öt kívánnak 
beszerezni. Ezzel a cikk elkészülésének időpontjáig (1999 
közepe) a Hawk család gépeiből 700-nál több példány kelt 
el 17 országban.

Az ausztrál Hawk-ok kabinjának berendezését úgy 
alakítják ki, hogy az a lehető legjobban hasonlítson az 
F/A-18 Hornetére, amihez a pilóták előképzésére 
szándékoznak felhasználni, a kijelzőkön alkalmazott 
szimbólumok pedig teljesen azonosak lesznek.

Ez adta az alapötletet a Hawk LIFT (Lead-in Fighter 
Trainer -  gyakorló vadász előképző) kifejlesztéséhez, ami 
az Eurofighter Typhoon és a SAAB Gripen pilóták 
előképzését szolgálná. A gép rendelkezni fog az összes 
alapvető berendezéssel, ami az üzemeltetett harci gépen 
megtalálható: többfeladatú kijelző:(HUD, HOTES, GPS/INS 
navigációs rendszer, fedélzetioxigén-előállítás OBOGS), 
fedélzeti egészség- és munkaképességfigyelő rendszer

18.-19. ábra: A Kecskeméten járt XX226 számú gép 1998- 
ban (Kovács Béla)

(HUMS-health and usage monitoring system), két 
nagyteljesítményű számítógép, légi utántöltés lehetősége, 
Adour 900 digitális vezérlésű hajtómű kétszeres 
élettartammal stb. Mindezek a berendezések egy kissé 
borsossá teszik ugyan a gép árát (13-18 millió dollár), de 
még így is megéri, mert jelentősen csökkenteni lehet vele 
az új generációs gépek pilótáinak a kiképzési költségeit. Ez 
tehát a közeljövő, és a biztosíték arra, hogy a Hawk 
sikersorozata a következő évezred elején is tovább 
folytatódik. Szükség is van rá, hiszen mind ez idáig ez a 
gép a brit repülőgépipar utolsó önállóan kifejlesztett 
katonai repülőgépe, és ismerve a fejlődés irányvonalát, 
valószínűleg sokáig az is marad.

(folytatjuk)

Varsányi Mihály
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A francia hadihajók látogatása Montevideóban

Az év tavaszán egy francia flottakötelék tett látogatást Dél- 
Amerikában. A JEANNE D’ARC helikopterhordozó és a 
GEORGES LEYGUES rakétás romboló befutott az urugua
yi Montevideo kikötőjébe is. A látogatás nem politikai és 
nem is katonai célúnak számított, sokkal inkább üzleti jel
legűnek tűnt.

Uruguay kis hadiflottája jelenleg az 1960-as évek elején 
gyártott 3 db francia 1750 tonna vízkiszorítású, MM-38 
mintájú, felszín-felszín rakétákkal felszerelt rakétás fregatt
ból (URUGUAY, GENERAL, ARTIGAS, MONTEVIDEO), 3 
db 1981-ből származó egykori francia 166 tonnás, 40 mm 
űrméretű légvédelmi gépágyúkkal ellátott őrhajóból (25 DE 
AGOSTO, 15 DE NOVEMBRE, COMMODORE COE), 4 
db, az NDK megszűnése után olcsón megvásárolt KON
DOR II. osztályú 437 tonnás aknamentesítő hajóból (TE- 
MERARIO, VALIENTE, FORTUNA, AUDAZ), valamint né
hány egyéb kisebb, az Amerikai Egyesült Államoktól, 
Nagy-Britanniától, Spanyolországtól és Németországtól 
vett öreg hadihajóból és segédhajóból áll.

1. ábra: A GEORGES LEYGUES francia rakétás romboló 
Montevideo hadikikötőjében

2. ábra: A JEANNE D’ARC francia helikopterhordozó Montevi
deo hadikikötőjében

3., illetve 3/a. ábra: A francia hadihajók látogatását fogadó 
MONTEVIDEO, GENERAL ARTIGAS és URUGUAY 
(ex francia) rakétás fregattok

A franciák, miután hírül vették, hogy a több évtizede po
tenciális hadihajó-vásárlóként náluk nyilvántartott Uruguay 
meglévő hadiflottájából több elavult egységet újabbakkal 
és nagyobbakkal kíván lecserélni, az Atlanti-óceán déli ré
szén tartott tengeri hadgyakorlatuk során a JEANNE 
D’ARC helikopterhordozójukkal és a LEYGUES rakétás 
rombolójukkal kitértek Montevideóba is, hogy ott néhány 
napos bemutatót tartsanak.

A JEANNE D’ARC helikopterhordozó standard vízkiszo
rítása 10 575 tonna, sebessége 26,5 csomó, hossza 182 
méter, szélessége 24 méter, merülése 7,3 méter. Fegyver
zete 6 db MM 38 mintájú felszín-felszín rakétaindító silóból, 
4 db 100 mm űrméretű univerzális automata ágyúból és 4 
db légvédelmi nehézgéppuskából áll. Magával tud vinni 8 
db Super Frelon, Dauphin vagy Lynx típusú tengeralattjáró
vadász, illetve hadianyag- és csapatszállító helikoptert, 
melyek egy részét torpedókkal vagy felszíni hadihajók el
leni kisrakétákkal is fel lehet szerelni. Partraszállító hajó
ként is alkalmazható.

A GEORGES LEYGUES a francia flotta legerősebb ra
kétás rombolói közé tartozik, vízkiszorítása 3550 tonna, se
bessége 30 csomó, vegyes gázturbinás és dízelmotoros 
meghajtással, hossza 139 méter, szélessége 14 méter,

24 HADITECHNIKA 2000/4



É ~Ü

4. ábra: A JEANNE D’ARC francia helikopterhordozó Mon
tevideo hadikikötőjében

5. ábra: A két francia hadihajó a hadikikötő mólójánál hor
gonyoz

merülése 5,5 méter. Fegyverzetét 4 db MM 38-as felszín
felszín rakétaindító siló, 1 db nyolcasiker Crotale légvé
delmi rakétaindító berendezés, 1 db 100 méter űrméretű 
univerzális automa ágyú, 2 db 20 mm-es légvédelmi gép
ágyú, 2 db 12,7 mm-es légvédelmi nehézgéppuska, vala
mint 23 db tengeralattjárók elleni torpedóindító katapult ké
pezi. Fedélzetén 2 db Lynx tengeralattjáró-vadász helikop
tert visz magával.

—

6., ill. 7. ábra: A hadikikötő mólójánál horgonyzó két francia
hadihajó

Mindkét hadihajó korszerű elektronikával és szenzor
rendszerrel rendelkezik.

A francia hadihajókat Montevideo kikötőjében az urugua
yi zászló alatti egykori francia URUGUAY (ex COMMAN
DANT BOURDAIS), GENERAL ARTIGAS (ex VICTOR 
SCHOLECHER) és MONTEVIDEO (ex ADMIRAL CHAR- 
NER) rakétás fregatt fogadta.

Arról, hogy a JEANNE D’ARC és a GEORGES LEY- 
GUES montevideói látogatását követte-e megállapodás 
francia hadihajók vásárlására, egyelőre nincs konkrét hír.

Dr. Bak József

М -16-os automata puska
A következőkben olyan fegyverről lesz szó, amelyet, több 
más ország mellett, a világ egyik vezető nagyhatalmának 
hadseregében is rendszeresítettek. Ez a nagyhatalom az 
Amerikai Egyesült Államok, a fegyver pedig az M-16-os 
automata puska. Az amerikai akciófilmek gyakori sze
replője a világ számos háborújában megfordult, Vietnam
tól egészen az Öböl-háborúig.

Eugene Stoner tervei alapján 1955-ben egy forradalmi
an új lőfegyvert kezdtek gyártani AR-íO(Armalite) néven. 
Ez az automata puska külalakjában nagyon hasonlított a 
későbbi M-16-oshoz. Gyártásánál széleskörűen használ
ták fel az alumíniumot és a műanyagot, igazán korszerű 
eszköznek bizonyult. Legnagyobb hibája azonban az volt,

hogy túlságosan könnyű volt a 7,62X51 mm-es NATO-töl- 
tényhez, amellyel működött. Nem is terjedt el, és 1962-ben 
beszüntették gyártását.

Az USA hadserege az M-14-es önműködő puskát rend
szeresítette, amely a hagyományos puskák vonásait vi
selte magán, igaz, alkalmas volt sorozatlövésre is. Ezzel 
párhuzamosan az Afí-10-es fegyver alapján Stoner kifej
lesztett egy másik fegyvert, amelyhez már nem a 7,62 mm- 
es töltényt használták, hanem egy kisebb kaliberűt.

A kis kaliberű töltényre való áttérés megér egy rövid ki
térőt. Az ötvenes években az Egyesült Államokban felis
merték, hogy egy kisebb kaliberű tölténynek több előnyös 
tulajdonsága is van. Ezek egyike, hogy csökken a töltény
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Az М -1 6 -os fegyvercsalád típusváltozatai

Típus A fegyver je llem zése

601
602
603 
603K
604 
605A 
605B 
606 
606A 
606B 
601 
608
609
610 
610B 
611 
611 P
613 
613P
614 
614S 
616
619
620 
621
629
630
633 
633HB
634
635
639
640 
645 
645 E

AR-15 automata puska
AR-15. aut. puska, korai kormányvásárlás, reteszelő nélkül
M-16A1 aut. puska, eredetileg XM-16E1. Standard US kormánymodell, reteszelővei
M-16A1 dél-koreai gyártmány
M-16A1 aut. puska az US Air Force részére gyártva reteszelővei
M-16A1 karabély változata, reteszelővei
Ua., mint a 605A, de tűzlökéssel reteszelő nélkül
Nehéz csövű aut. puska, reteszelővei
Ua., mint a 606, reteszelő nélkül
Ua., mint a 606, de tűzlökéssel
9 mm-es géppisztoly, tömegzárral és 254 mm-es csővel
CAR-15 túlélőpuska 254 mm-es csővel, kb. 10 db készült
XM177E1 254 mm-es csővel és 89 mm-es lángrejtővel az US Army részére
Ua., mint a 609 csőszájfék nélkül az US Air Force részére
Ua., mint a 610, tűzlökéssel
606-os exportmodellje
611-es exportmodellje a Fülöp-szigetek részére
603- as exportmodellje
613- as exportmodellje a Fülöp-szigetek részére
604- es exportmodellje reteszelő nélkül
614- es Szingapúrban gyártott licencváltozata 
606-os exportmodellje
609- es exportmodellje
610- es exportmodellje 
603-as nehéz csövű változata
ХМ 177E2 292 mm-es csővel, 114 mm-es lángrejtővel az US Army részére
Ua., mint a 629 lángrejtő nélkül, az US Air Force részére
9 mm-es géppisztoly 178 mm-es csővel mechanikus Bufferral
Ua., mint a 633, de hidraulikus Bufferral
9 mm-es géppisztoly 267 mm-es csővel, reteszelő nélkül
Ua., mint a 634-es
629-es exportmodellje
Ua., mint a 639, de reteszelővei
M-16A2 Standard US kormánymodell, 508 mm-es csővel és új irányzékkal 
A 645-ös megerősített változata, leszerelhető hordfogantyúval az optikai irányzék részére, 
új első irányzékkal

649
651
652
653 
653P
654
655
656
701
702

Az US Air Force részére készített karabély 356 mm-es csővel
M-16A1 karabély. Export modell 368 mm-es csővel, teljes méretű tusával
M-16 export modellje. Ua., mint a 651
Ua., mint a 651, de betolható válltámasszal
Ua., mint a 653. Fülöp-szigeteken licencben gyártva
M-16 karabély. Export modell reteszelővei, 368 mm-es csővel és betolható válltámasszal
M-16A1 mesterlövészfegyver, magas profilú kísérleti irányzékkal és Sionic hangtompítóval
Ua., mint a 655, de alacsony profilú kísérleti irányzékkal
M-16A2 aut. puska. Sorozatlövéssel és tűzlökés beszerelhetőségével
Ua., mint a 701-es, de az M-16A1 irányzékával. Az Egyesült Arab Emirátus (EAE) részére
készített változat

703 M-16A2 aut. puska az M-16A1 csövével. Sorozatlövéssel és a tűzlökés beszerelhetőségével 
az EAE részére

705
707
711
715

Ua., mint a 701. A fegyver M-16A2E3 néven ismert 
M-16A2 exportmodell az M-16A1 csövével, tűzlökéssel 
Ua., mint a 707, de az irányzéka is az M-16A1-é
M-16A2 kanadai változat (C7-es néven ismert). Az M-16A1 irányzékával, tűzlökéssel. 
Dimarcóban gyártják

719
720 
723

Ua., mint a 715, de a Colt cégnél gyártják
M4 karabély. Eredetileg M-16A2 karabély néven ismert, 370 mm-es csővel
M-16A2 karabély. Az EAE és a Delta Force részére. Az M-16A1 irányzékával, 370 mm-es
csővel, sorozatlövéssel

725 M-16A2 karabély kanadai változata (C8 néven ismert). Az M-16A1 irányzékával, tűzlökéssel 
Dimarcóban gyártják

725A М -16A2 karabély
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Típus A fegyver je llem zése

727 M-16A2 karabély az US Navy részére, sorozatlövéssel és 370 mm-es csővel
733 M-16A2 Commando, 290 mm-es csővel, sorozatlövéssel és az M-16A1 irányzékával
733A Ua., mint a 733, de tűzlökéssel
735 A 733-as egyszerűsített változata, de tűzlökéssel
737 M-16A2 nehéz csövű változata az M-16A1 irányzékával
741 Ua., mint a 737, de az M-16A2 irányzékával
750 M-16A2 golyószóró változata. 508 mm-es csővel, megváltoztatott mellső ággyal és 

fegyverlábbal
Csak sorozatlövésre alkalmas

901 M-16A3 aut. puska, a 701-es egyszerűsített változata, leszerelhető hordfogantyúval. Csak 
sorozatlövésre alkalmas

905 M-16A3 aut. puska, a 705-ös egyszerűsített változata, leszerelhető hordfogantyúval, 
tűzlökéssel

925 M-16A3 aut. puska, a 725-ös egyszerűsített változata, leszerelhető hordfogantyúval, 
tűzlökéssel

927 M4A1 karabély. Eredetileg M-16A3 karabély, a 727-es egyszerűsített változata, leszerelhető 
hordfogantyúval, sorozatlövéssel. A fegyver a Joint DoD Special Forces részére készült

941 M-16A3 nehéz csövű változata. A 741-es egyszerűsített változata, leszerelhető 
hordfogantyúval, egyes- és sorozatlövéssel

942 M-16A3 golyószóró, a 741-es egyszerűsített változata, leszerelhető hordfogantyúval, 
megváltoztatott mellső ággyal, fegyverlábbal

950 M-16A3 golyószóró, a 750-es egyszerűsített változata, leszerelhető hordfogantyúval. Csak 
sorozatlövésre alkalmas

A fegyverek legtöbbjére felszerelhető egy 40 mm-es M203 típusjelű gránátvető is, ekkor a fegyver neve M203-asra 
változik.

1. ábra: A Colt Modell 711 5,56 mm-es M16A2 3. ábra: A Colt 5,56 mm-es M16A1

4. ábra: A Colt Modell 741 5,56 mm-es HBAR2. ábra: A Colt 5,56 mm-es M4 karabély
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tömege, így a katona többet tud magával vinni, ez pedig 
nem elhanyagolható szempont. Emellett a kis kaliberű löve
déknek nagyobb a sebessége. Bár a röppályán nem olyan 
stabil, mint a 7,62 mm-es lövedék, a tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a katonák ritkán lőnek messzebbre 200-300 
méternél. Ezen a távolságon belül pedig ez a kisebb löve
dék még megfelelő volt. (Ebben az időben az USA épp a vi
etnami háború közepén tartott, ahol a dzsungelben -  a sűrű 
növényzet miatt -  még ennél is kisebb távolságokra, gyak
ran 10-20 méterre tudtak csak célzott lövéseket leadni.)

A kísérletek során még egy meglepő hatást tapasztaltak, 
amellyel eddig csak az apróvadas vadásztöltényeknél talál
koztak, ez pedig a hidrodinamikai hatás volt. A jelenség lé
nyege abból áll, hogy a nagy sebességgel az emberi 
testbe csapódó lövedék a véredény- és a nyirokérrendsze
ren keresztül továbbítja a lökéshullámot, és a vékonyabb 
érfalakat felszakíthatja. Ezért aztán előfordulhat -  és előfor
dult -  olyan eset is, amikor az egyébként nem halálos sé
rülés (például láb vagy kar) is halált okoz.

Végeztek egy szemléletes kísérletet erre. Két vízzel teli 
műanyag hordót tettek ki. Az egyikre hagyományos 7,62 
mm-es (NATO) puskatölténnyel lőttek, a másikra az új, 
5,56 mm-essel. A 7,62 mm-es lövedék áthatol a hordón, 
szabályos be- és kimeneti nyílást hagyva. Az 5,56 mm-es 
lövedék viszont meglepő dolgot produkált: a becsapódás 
után a hordó oldalát teljes hosszában szétrepesztette, 
anélkül, hogy a hordót elhagyta volna. A hordóban pedig 
megtalálták a lövedéket, apró szilánkokra szakadva. A má
sik elgondolkodtató kísérlet során egy-egy rohamsisakot 
helyeztek el nagy káposztafejekre. A fenti űrméretű tölté
nyekkel rálőve hasonló eredmények mutatkoztak. A na
gyobb lövedék áthatolt a sisakon és a káposztán, a kisebb 
viszont a káposztát szinte felrobbantotta, és nem távozott 
a sisakból.

(A szerző nem említi, de a tárgyhoz tartozik az a meg
jegyzés, hogy a hidrodinamikai hatás sebességfüggő, a ka
libertől viszont független. Minden 850 m/s-nél nagyobb be
csapódási sebességnél fellép az emberi szervezetben. A 
másik kiegészítés a hidrodinamikai sokkhatás, amely nagy 
becsapódási sebességnél ideggóctalálat esetén a sokkot 
kiváltja. A két fogalom nem egyforma élettani hatású, csak 
a végeredménye, azaz kéz- vagy láblövés is lehet halálos. 
-  A lektor megjegyzése.)

A NATO megalakulásakor az egységes töltény leválasz
tásánál a 308 Winchester golyós vadásztöltényt vették ala
pul, és ennek bázisán fejlesztették ki az új töltényeket 
7,62X51 mm NATO néven.

Amikor -  a „szűkített kaliberének nevezett programban 
az űrméret csökkentése mellett döntöttek, ismét egy va
dászfegyvertöltényt vettek elő, a 222 Remingtont. A kísér
letek alatt azonban kiderült, hogy eredeti formájában nem 
felel meg a katonai igényeknek, ezért módosítani kellett. Az 
így megszületett új töltény lényegében azonos űrméretű 
volt a 222 Remingtonna\, az egyéb eltérések miatt azon
ban a 223 Remington elnevezést kapta (5,56X45 mm). A 
223 Remington tölténynek nagyobb a lövedéktömege, lő
portöltete, kezdősebessége és energiája. Erre a tölténytí
pusra szerkesztette át Stoner az A fl-70-est, amelynek 
neve AR-15 (M-16) lett.

A vietnami háborúban hamar bebizonyosodott, hogy az 
M-14-es a 7,62-es NATO-tölténnyel nem igazán alkalmas 
a dzsungelharcokra. 1967-ben az Egyesült Államok szá
razföldi hadserege rendszeresítette az M-76-ost, amely 
hamar népszerű lett a katonák között. Kezelése egyszerű 
volt, hátralökőereje pedig jóval kisebb, mint az AR-10-esé. 
Sajnos a kis kaliberű töltényeknek -  előnyös tulajdonsága
ik mellett -  van egy nagy hátrányuk is a nagyobb kaliberek
kel szemben. Lövedékük sokkal instabilabb a röppályán, 
akár már egy kisebb gally is eltérítheti, és nagy a szélérzé

kenységük is. Ezért aztán az 5,56 mm-es lövedékek újabb 
fejlesztésű változatainak tömegét megnövelték a jobb kül- 
ballisztikai tulajdonságok elérése érdekében. (A fegyver fő- 
konstruktőre már a hatvanas évek elején tisztában volt a 
hátrányokkal, ezért tervezte meg az XM 777 (kísérleti) töl
tényt és a Stoner-63-as típusjelű fegyvert. -  A lektor meg
jegyzése.)

A legszembetűnőbb az A4-76-osnál, hogy a cső tengelye 
egybeesik a tusa tengelyével, annak meghosszabbításá
ban helyezkedik el. Ez a megoldás előnyös abból a szem
pontból, hogy lövéskor a fegyvercső felfelé történő elmoz
dulása lényegesen kisebb.

Vannak, akik szerint ez hátrányos, mivel az irányzóvonal 
így magasabbra kerül, tehát a lövőnek jobban ki kell emel
nie a fejét a fedezék mögül. A másik tábor viszont azon a 
véleményen van, hogy az a néhány cm nem számít, ami
kor 100-200 m-re vagyunk az ellenségtől.

A csövet egészen a célgömbtőkéig műanyag köpeny bo
rítja, amelyen alul és felül szellőzőnyílások találhatók. Az 
M-16A1-né\ ez a csőköpeny háromszög-poligon kereszt
metszetű, míg az A2-es és A3-as változatoknál már ovális. 
Tusája szintén műanyagból van, benne helyezkedik el a 
helyretoló szerkezet. Az M-16-os jellegzetessége, hogy 
megemelt irányzéktartója egyben hordfogantyú is. Hüvely
kivető nyílását egy kis lebillentő lemezajtó védi a 
szennyeződéstől, amely tüzeléskor kipattan.

Működését tekintve gázelvezetéses (gázfröccsös), forgó- 
zárás rendszerű a fegyver, egyes- és sorozatlövések le
adására alkalmas. Nincs gázdugattyúja, a visszavezetett 
lőporgázok közvetlenül a zárkeretre hatnak. Itt következik 
a második észrevétel, amelyet a fegyver bírálói érvként 
hoznak fel. A gázok ugyanis egy kettős törésű, vékony (6- 
7 mm átmérőjű) csövön áramlanak vissza, melynek tisztí
tására nincs lehetőség. Ez a probléma sajnos éles helyze
tekben vált kritikussá, amikor a katonák az elakadt fegyver 
miatt haltak meg. A kirobbant botrány alkalmával a gyártó 
azt hangoztatta, hogy a furat és a cső tisztítására valójá
ban nincs szükség, mivel az a lövéskor keletkező gáznyo
más hatására önmagától tisztul, de ez nem igaz.

A vietnami dzsungelben sokszor fordul elő akadály az 
/W-76-osokkal. Ezeknek a tapasztalatoknak a hatására 
megváltoztatták az 5,56X45 mm-es M193 töltény lőportípu
sát, és egy módosítást hajtottak végre a fegyveren, neve
zetesen, hogy a tok jobb oldalán elhelyeztek egy nyomóru- 
dat, amellyel a zárra lehet nyomást gyakorolni, elősegítve 
ezzel a reteszelést, ha esetleg szennyeződés miatt nem 
történne meg a tökéletes zárolás. (A fegyver bírálói szerint 
ez kényszermegoldás, mivel a katonának harc közben az 
ellenséggel, a tűzvezetéssel kell foglalkoznia, nem a saját 
fegyverével.)

A felhúzókart az irányzékbak mögött helyezték el, így 
mindkét kézzel egyformán elérhető. A tár kiürülése után a 
zár hátsó helyzetben marad, és az új tár behelyezése után 
csak a tok bal oldalán lévő karmantyút kell lenyomnunk, 
amely felszabadítja a zárat, így ismét csőre tölti a fegyvert. 
A cső végén lángrejtő található, és a standard változatokra 
szurony is felhelyezhető.

Az М -1 6 -os típusváltozatai

Az alapváltozat az M-16A1 jelű automata puska (533 mm- 
es csőhosszúsággal és műanyag tusával). Kétfajta golyó
szóró változat készült: a CAR-15M1, amely tárból tüzel és 
a CAR-15M2, amely hevederből. Ezek a fegyverek nagy
ban hasonlítanak az automata puskához, viszont a cső ele
jére fegyverlábat helyeztek. Készült nehéz csővel is, 
amelynek végén csőszájfék található. A golyószórók érde
kessége, hogy a tüzelés szüneteltetésekor a zár hátsó 
helyzetben nyitva marad, ami folyamatos tüzeléskor a fel-
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melegedett cső hűlését segíti elő, és meggátolja, hogy a 
felforrósodott töltényűrben felrobbanjon a töltény.

Az M1-es golyószóróhoz a gyorsabb töltés érdekében 
tárösszekapcsoló klipszet használnak, amelyben külön le
meznyúlvány található, amely újratöltésnél megnyomja a 
zárkioldó karmantyút, így a lövésznek ezzel már nem kell 
foglalkoznia, folytathatja a tüzelést. Ezekkel a klipszekkel 
két vagy három tár fogható össze.

A CGL-4 típusú M-16-os csöve alá egy M-203-as jelű, 
40 mm-es gránátvetőt szereltek, így jelentősen növekedett 
a fegyver tűzereje.

A CAR-15 MP jelű változat 9 mm-es pisztolylőszer tüze
lésére alkalmas, gyakorlás céljából. Végül egy rövidített 
változat Colt Survival néven, amelynek rövidebb csöve, il
letve betolható válltámasza van. Ezt főleg a speciális egy
ségek katonái, illetve az alegységparancsnokok használ
ják. Ehhez nagyon hasonlít a Colt Commando változat, 
amelyet hosszú lángrejtőjéről lehet felismerni.

M -16A 2-es

Az A 1-es változatot néhány éve modernizálták. Külsőleg a 
legszembetűnőbb változás a mellső ágy formájának meg
változása. A fegyver belsejében történt újításként megvál
toztatták a cső huzagolásának menetemelkedését, aminek 
következtében a lőtávolság növekedett, illetve a szóráskép 
javult.

A fegyverhez már a nehezebb SS109-es töltényt kell 
használni az M193-as helyett, hogy a kívánt paramétereket 
hozza. (A lövedékváltás indokolta a huzag menetemelke
dése szükségszerű megváltoztathatóságát. A töltények 
csak a hozzájuk tervezett fegyverből használhatók. Nem 
cserélhetők fel, mert már 100 m távolságban is keresztbe 
fordulnak. -  A lektor megyjegyzése.)

Megjelent a háromlövéses rövid sorozat (tűzlökés) le
hetősége, amely a különféle típusoknál a sorozatlövés he
lyett választható. A modellválaszték az A2-es változatnál 
már nagyon kibővült. Ezekből néhány a teljesség igénye 
nélkül:

M -16A 2-es

Mod. 701/705 automata puska 
Mod. 720 karabély
Mod. 733/735 kommandó
Mod. 750 golyószóró
Mod. M-203 gránátvető változat
Mod. 635 9 mm-es géppisztoly
Egy átalakító készlettel lehetőség van 22 Long Rifle töl

tény tüzelésére is, gyakorlás céljából. A fegyver kétfajta 
irányzókkal készül, egy hagyományos kétállású katonaival, 
ahol lehetőség van 0-300 m-ig, illetve 300 m feletti célokra 
beállítani, és egy mikrométeres változat, ahol 800 m-ig fo
lyamatosan állítható az irányzók. Nézőkéje dipteres.

Az A2-es modelleknél megjelent a hüvelykivető-nyílás 
végénél a torkon egy háromszögletű kidudorodás, amely
nek akkor van jelentősége, ha balkezes lövő használja a 
fegyvert. A kirepülő hüvelyek ugyanis ennek nekiütközve 
nem tudnak a lövész arcába pattanni, amely a fordított test
helyzet miatt a kivetőnyílás közelébe kerül. A fegyverre cél
távcső vagy éjszakai irányzók is felszerelhető.

M -16A 3-as

Ez a fegyvercsalád az A2-es változat továbbfejlesztése, oly 
módon, hogy az alkatrészek kompatibilitása továbbra is 
nagyfokú marad. A változtatás a leszerelhető hordfo- 
gantyú/irányzékon van. Ez azért hasznos, mert ha a fo
gantyú helyére távcsövet vagy éjszakai irányzékot szere
lünk fel, annak célzóvonala közelebb kerül a fegyvercső 
tengelyéhez, azaz a lövésznek nem kell még jobban ki
emelnie a fejét. így amellett, hogy maga is kisebb célfelü
letet mutat, tüzelési testhelyzete is természetesebbé válik. 
Típusváltozatai kétfajta automata puska (sorozatlövéssel 
vagy tűzlökéssel), kétfajta karabély (szintén ugyanaz), egy 
nehézcsövű automata puska, illetve egy golyószóró válto
zat.

Az M-16-os különféle típusváltozatait az Egyesült Álla
mokon kívül sok ország hadseregénél és fegyveres alaku
latainál rendszeresítették, még olyanoknál is, ahol több, 
nagynevű fegyvergyár működik (pl. Nagy-Britannia, Izrael).

Ahogy az elején említettem, az M-16-ossa\ -  kisebb töl
ténye és kialakítása miatt -  sokkal kényelmesebb a tüze
lés, mint a sokak által ismert Kalasnyikov-rendszerű fegy
verekkel. Ez még sorozatlövésnél is így van, az automata 
puska jól kézben tartható.

Véleményem szerint, amennyiben az időjárási körülmé
nyek nem szélsőségesek, és van lehetőség rendszeres 
karbantartásra, az M-16-os utódai jól működő fegyverek. 
Azonban sarkvidéki, trópusi vagy sivatagi viszonyok esetén 
fokozottan ügyelni kell a fegyverre. (Ez bizonyos hasonló
ságot mutat a németek MP-40-es géppisztolyával, amely 
precizitása révén az orosz télben gyakran felmondta a 
szolgálatot.) Itt jegyzem meg, hogy Vietnamban több ame
rikai katona inkább a zsákmányolt AK-47-esekkel harcolt.

Végezetül köszönetemet fejezem ki Simonyi Ottó rendőr 
alezredes lőinstruktor úrnak, aki a cikk megírásához szak
mai segítséget adott, illetve lehetővé tette számomra a 
fegyver kipróbálását.

Szakirodalom
Jean’s Weapon 1977.
Jean’s Weapon 1976.
Nagy István-Kovács Zoltán: Kézi lőfegyverek típus

könyv.
Mayatt Frederick: Korszerű kézifegyverek.

Kékesi György rendőr százados 
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A vontatás fejlődése a tüzérségnél

Az ágyú a lőfegyverek egyik legrégibb képviselője, a kez
deti próbálkozások szinte a puskapor feltalálásának idejé
re vezethetők vissza. Már az 1300-as években előfordult, 
természetesen elöltöltő kivitelben és kőlövedékkel. Példá
ul 1453-ban Konstantinápoly ostrománál a törökök olyan 
ágyúkat használtak, melyek a kb. 400 kg súlyú kőlövedé
ket több száz méterre voltak képesek kilőni.

A fémből készült lövedékek csak jóval később, kb. 1500

után kezdtek elterjedni. Eleinte maga az ágyúcső kovácsolt 
vasból készült, több darabból (akár a hordó), abroncsozás
sal. Később erre a célra rezet, majd bronzot használtak (fő
leg 1450 után), a megmunkálási eljárások is nagyon 
eltérőek voltak.

A huzagolt cső csak 1858 után jelenik meg, s 1870-től 
már a hátultöltést kezdték alkalmazni. Ezekben az években 
jelennek meg a különböző típusú „lövegzárak”, melyek le-

Gyárak, amelyek termékeit (terepjárók, nyergesvontatók) 
a tüzérség is használja vontatásra

G y á r tó О i/e M /T N /n J .S Z К
A stra I F 4 Y V N /T 1 5 0 -3 3 0 1 -4 4^ 0 1 О

A E C G B F 4 Y V N /T 1 0 0 -3 0 0 1 -4 5 ,0 -1 5 ,0

B ed fo rd G B В F I J 4  X Y V  N /T 8 0 -3 0 0 1 -4 3 ,0 -1 5 ,0

B erlie t F В E F 4 Y V  N /T 7 0 ^ 1 0 0 1 - 3 -4 3 ,0 -2 5 ,0
B o m b ard ie r C N D I J 2 -4  Y V  N /T 7 5 -3 0 0 1 -4 0 ,5 -1 5 ,0
C sep e l H В F 4 Y V N T 8 5 -3 5 0 1 - 2 - 3 - 4 2 ,0 -2 0 ,0
D A F N L F 4 Y V N /T 8 0 -5 0 0 1—2 —3—4—6 1 ,0 -2 5 ,0

E n g esa BZ В F 4 Y V N /T 5 0 -2 5 0 1 -4 1 ,0 -5 ,0

E R F G B F 4 Y V  N /T 100^100 1—2 —3—4—6—7 3 ,0 -3 0 ,0

F aun D В F J K L 4 Y U N/ T 5 0 -5 0 0 1—3 —4 —7—8 2 ,0 -5 0 ,0
Ford T .O В D F I J 4  X Y  V N /T 5 0 -3 5 0 1 - 3 - 4 - 6 1 ,0 -2 0 ,0
C M C U SA В F I J K  L A 2- 4 Y V  N/ T 5 0 -6 0 0 1 - 3 - 4 - 6 0 ,5 -2 0 ,0

IV E C O T .O В F J 4 Y V  N /T 5 0 ^ 4 5 0 1 - 2 - 3 - 4 1 ,0 -2 0 ,0

Je lez PL F J 4 Y V  N /T 1 0 0 -4 0 0 1 - 3 - 4 - 4 ,0 -2 0 ,0

К R Á Z U K F J 2 -4  Y V N /T 1 0 0 -3 0 0 1 - 3 -4 5 ,0 -2 5 ,0
K H D  (IV E C O ) D В F I J K  L 4 Y U N/ T 5 0 -5 0 0 1 - 2 - 3 - 4 1 ,0 -2 0 ,0
K rupp D В C F I J 4 X Y U V N /T 5 0 -5 0 0 1 - 3 -4 1 ,0 .30,0
M A N D B E F G I  J KL 4 X Y U V N/ T 5 0 -5 0 0 1 - 3 -4 1 ,0 -3 0 ,0

M itsu b ish i J B F I J 4 Y V N/ T 6 0 -4 0 0 1^4 0 ,5 -1 0 ,0

M erced es-B D В E F I J К  L 4 X Y  V  N /T 4 0 - 6 0 0 1- 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 0 ,5 -5 0 ,0
O sh k o sh U SA F J 4  Y V N /T 1 0 0 -5 0 0 1 - 3 - 4 - 6 7 - 7 - 8 5 ,0 -2 5 ,0
P egaso  (IV E C O ) E F 4 Y V  N /T 5 0 -3 5 0 1 - 3 - 4 - 6 2 ,0 -1 0 ,0
P acca r U SA F J 4 Y V N /T 1 0 0 -5 0 0 1 - 3 -4 5 ,0 -3 0 ,0
R A B A H B E F G J 4 Y V N/ T 5 0 -4 5 0 1 - 2 - 3 - 4 —8 1 ,5 -2 5 ,0

R enau lt F В F I 4 Y V N /T 5 0 -5 5 0 1—2 —3—4—6 0 ,5 -2 0 ,0
S au rer CH В F G 4 Y V N /T 7 5 -2 5 0 1 - 3 -4 О О о

S can ia S F J 4  Y V N /T 1 0 0 -5 5 0 1 - 2 - 3 - 4 —5 - 6 3 ,0 -1 5 ,0
S tey r A В E F  J 4  Y V U  N /T 2 5 -4 5 0 1 - 2 - 3 - 4 0 ,5 -2 0 ,0

S isu F IN F 4 Y V  N /T 1 0 0 -5 0 0 1—2—3—4—5 3 ,0 -1 5 ,0

T a tra ez В J K L 4 X Y  U N /T 5 0 -4 0 0 1 - 3 - 4 - 8 1 ,0 -2 0 ,0

U ral R U S F J 4  Y V N /T 5 0 -2 5 0 3 - 4 3 ,0 -1 0 ,0
V o lvo S F 4 Y  V  N /T 1 0 0 -5 5 0 1—2—3—4—8 1,0^10 ,0
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Jelmagyarázat: О: gyártó ország, a nemzetközi jelzéseknek megfelelően
T.O: több ország is gyártja 
i/e: hengerszám és elhelyezési módja, ahol:
A: 3 álló B: 4 álló C: 4 boxer D: 4 „V” E: 5 álló 
F: 6 álló G: 6 fekvő H: 6 boxer I. 6 „V” J: 8 „V”
K: 10 „Vя L: 12 „V”
M/T: motortípus, ahol 2-4: az ütemek száma
X: benzinüzem Y: díselüzem V: folyadékhűtés
U: léghűtés N: normál töltés T: túltöltés
N/n: motorteljesítmény (LE/ford.) csak becsült érték
J.SZ.: járószerkezet, ahol 1: 4.4 2: 6.2 3: 6.4 4: 6.6 5: 8.2 6: 8.4
7:8.6 8:8.8
K: kapacitás, tonnában, csak becsült érték

hetővé tették a hátultöltést. Pl. Wessenernek köszönhető
en megjelenik a kúpzár (ékzárnak is nevezik), legtöbb né
met ágyú ezt alkalmazta, majd Wahrendorf a dugattyús zá
rat szabadalmaztatja, míg W. Armstrongtól a csavarzár 
származik.

Az ágyúk más szerkezetei is jelentősen fejlődnek, példá
ul megjelenik a hosszú csőhátrasiklás K. Haussner munká
ja nyomán, vagy H. Erhard megoldja a cső fékrendszerét 
stb.

A fejlődés és a követelményeknek megfelelően főleg a 
két világháború idején nagyon sok ágyúféle alakult ki: pl. 
gyalogsági és hegyi, páncéltörő, légvédelmi, harckocsi-, 
hajó-, gép- (és önjáró ágyú). Általában három alaptípust 
különböztetünk meg:

a. , Az ágyú (20 mm felett!) egy olyan hosszú csővel ren
delkezik, amely az űrméret 30-50-szerese. Általában „la
pos” röppályán alsó szögcsoportban tüzelő fegyver, löve
dékének nagy a kezdősebessége, amiért a legtávolabb 
hordó fegyver.

b. , A tarack esetén a cső hossza az űrméretnek csak 15- 
20-szorosa, „felső szögcsoporttal” is képes tüzelni, ám a 
kezdősebesség kisebb (az elhasznált lőpor mennyisége 
is!), így alkalmas a közeli fedezékekben elhelyezkedő tüze
lőállások és élőerő megsemmisítésére.

c. , A ún. mozsárágyú esetén a cső még rövidebb, és leg
inkább a várak ostrománál volt szerepe, ma viszont ritkán 
fordul elő.

Az ágyúk elég sokáig nagy tömegűek voltak (öntött cső, 
nagy vasalt kerekek stb.), amiért mozgatásuk sok nehéz
séget okozott.

Eleinte emberi erővel mozgatták, majd vontatásra állato
kat alkalmaztak (ló, öszvér, ökör, teve stb.). Az állati vonta
tás sem bizonyult megfelelőnek. Többször előfordult, hogy 
egy gyors rajtaütés után már nem volt idő „fogatolni”. Ez 
történt az orosz tüzérséggel 1700-ban a narvai csatánál, 
amikor az oroszok tüzérségének nagy része a svédek 
zsákmánya lett. A vontatási nehézségek és a fentihez ha

sonló esetek miatt hosszabb ideig lemondanak a nehéztü
zérség alkalmazásáról.

Csak összehasonlításként említjük, hogy 1840-ben a 
legnagyobb ágyú tömege 5 tonna, lövedéke 28 kg, míg 
1890-ben a legnagyobb ágyú tömege 110 tonna és lövedé
ke 720 kg volt.

A nehéztüzérség alkalmazását azonban szükségessé 
tette, hogy az I. világháború alatt megjelentek a drót
akadályok, a vasbeton és páncélerődök, melyeket könnyű 
tüzérséggel nem lehetett leküzdeni.

Noha a lóvontatás a II. világháború végéig megmaradt 
(esetenként 6-8 pár lovat is alkalmaztak), szükségessé vált 
a motoros vontatás.

Eleinte erre a célra a mezőgazdasági traktorokat hasz
nálják, esetleg ezeket némileg módosítják. Ilyen eset még 
a II. világháborúban is létezett (P. Hoffher HSC-KV-40 és 
50, Linke Hoffman, Lanz Eilbuldog és Bulldog D-1550, 
Hanomag S-55, Fiat Pavesi 28M, Sztalinec-65 stb.). Az 
összkerékhajtású gépkocsik elterjedésével ezek veszik át 
a vontatásban a főszerepet. A világháború alatt sok 
féllánctalpas vontatót is készítettek, azonban mai haszná
latuk célszerűtlen, mert a „szimpla”, de teljesen ballonos 
kerekű összhajtású gépkocsik vontatóképessége se 
rosszabb, viszont olcsóbbak, egyszerűbbek és a karban
tartást kevésbé igénylik.

Az igen nehéz ágyúk vontatására még ma is üzemben 
vannak a lánctalpas vontatók, de számuk csekély.

1912-ben Günter Burstyn egy 37 mm-es páncéltörő 
ágyút egy féllánctalpas járműre szerelt, s ezzel megszüle
tik az „önjáró ágyúk” csoportja. Főleg a II. világháború alatt 
számos változatban gyártották, mint pl. önjáró ágyú, ta
rack, páncéltörő, légvédelmi, rohamlöveg stb., nem is szól
va az aknavetőkről, sorozatvetőkről. Lényeges megjegyez
ni, hogy a vontatás milyenségét mindig befolyásolja az ille
tő ágyú tömege. Például az 1,5 tonna tömeg feletti ágyúkat 
nem tanácsos állatokkal vontatni. A jobb áttekintés végett 
a leírtakat négy táblázatba foglalva összegezzük.
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Különböző önjáró, motorizált lövegek

Márka Év J. Sz . R G F S
Vickers Carden L.MK-VI 38 LT/E- KMA 1,5 1.47 40
Vickers FV-433 Abbot 58/64 LT/E-5 ÖT/KE 16,6 1.105+1.7,62 47/5
Bishop SP-25 44 LT/H-6 KzMA 18,0 1.87,6 40
GMC-Scorpion M-56 53/59 LT/E-4 PtMA 9,5 1.75 72
GMC-Cadillac M-108 59/63 LT/E-7 KzÖT/KE 22.5 1.105+1.12,7 56/-
GMC-Pacific M-110A2 78/83 LT/E-4 NOT 28.4 1.203.2 54
American Locom.C. M36B1 44 LT/E-6 PtMA 27,7 1.90 + 1.12,7 + 1.7 

. 62
42

Vulcan A.D. M-163 65 LT/E-5 LvMA 11,2 6.20 58
Massev Harris M-44A1 49/55 LT/E-5 NÖT 42,6 1.155 + 1.12.7 56
Dana M-80 (Tatra) 80 8.8 NÖT 23,0 1.152+1.12,7 80
Armscor G-6 84 6.6 NÖT 36.5 1.155+1.7.62 90
Hotchkiss-KHD SP 58/62 LT/E-5 KMA 8,4 1.20 58
Soltam L.T.M-68 71 LT/E-6 NÖT 41,5 1.155+1.7.62 36,8
Mitsubishi T-75-155 83 LT/E-5 NÖT/KE 25,3 1.155+1.12,7 47
Sexton SPG 44 LT/E-6 KzMA 25.9 1.87,6+2.7,69 40
China North IC-T-54-1 80 LT/E-5 KzÖT 15.3 1.122 + 1.7.62 56
Nimrod 40M 38/40 LT/E-5 LvMA 10,5 1.40 46.5
Zrínyi 44M 43/44 LT/H-9 RL 22,0 1.75 40
Bohemia FH-4.7B 40/43 LT/E-5 PtMA 6,4 1.47 40
MAN-KruDD-HS LAS-100 34/36 LT/E-5 LvMA 7,6 1.20+1.7,92 40
Umbau Alkett F. 7,5 42/43 LT/E-4 KzMA 10.8 1.75 55
BMW-Pracra Hetzar 42/45 LT/E-4 RL 16.0 1.75+1.7.92 42
DB-Krupp-MAN SPAAG 43/45 LT/E-8 LvMA 22.0 4.20+1.7.92 40
Eissen W.Jpz-IV 39 LT/E-8 PtMA 28,5 1.75 40
DB-Stua 111-7,5 40/45 LT/E-6 RL 23,9 1.75+1.7,92 40
DB-Krupp-Elefant 43/44 LT/E-6 PtMA 68.0 1.88 20
Alkett-Krupp-Porsehe 
Maus

44/45 LT/E-12 SP 188,
0

1.128+1.75+1.20 20

Wegman-Rhe inmet a11 
PZH2000

93 LT/E-7 NÖT 55,0 1.155+1.7,62 60

Oto Melara Palmaria 81 LT/E-7 NÖT 46.0 1.155+1.7,62 60
FAC-Sevilla SB 155 LT/E-6 NÖT 38,0 1.155 + 1.12,7 70
Landsverk L-62 37 LT/E-5 LvMA 10,0 1.40 50
Hacralund IKV-90 75 LT/H-6 PtMA 15.0 1.90+2.7,62 65
Bofors VK-155 В 65/68 LT/E-5 NÖT 53.0 1.155+1.7.62 28
KV-SZU-37 43 LT/E- LvMA 10.5 1.37 40
ZSZU-13-4-Silka 64 LT/E-5 LvMA 14.0 4.23 44
SZU-122-2Sl-Gvodzika 74 LT/E-7 KzMA 15,5 1.122 62/4,

5
KV-100DS-10 44 LT/E-5 KzMA 28.0 1.100+2.7,62 56

Jelmagyarázat: J.SZ: járószerkezet: 6.6;8: kerékképlet LT: lánctalp E: elöl húz 
H: hátul húz 4 -12 : a futógörgők száma,

R: rendeltetés: KMA: kis motoroságyú KE: kétéltű(úszó) ÖT: önjáró 
tarack KzMA: közepes motoroságyú PtMA: páncéltörő m otoros
ágyú NŐT: nehéz önjáró tarack LvMA: légvédelm i motoroságyú 
RL: rohamlöveg SP: különleges motoroságyú 

G: motoroságyú tömege, tonnában 
F: fegyverzet: darabszám. x-mm méretű fegyver 
S: sebesség, km/h, a kétéltűeknél a vízben is meg van adva
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Különböző ágyúk vontatási módja

Márka Év J.SZ Ü G A.V. R
Bofors L43Wz36i 43 4G 2.40 2,1 C, D Lv
Oto Melara M-56PH 57 2G 105 1,3 D T
SRC—GC—45 75/77 4G 155 8,2 С, E T
Skoda L40 34 2A 76,5 1,8 A, D ТА
Armscor G-5 80 4G 155 13,5 E, F, H ТА
Ordonance L29,2 05 2A 76,2 0,97 A ТА
Westerveit M -116 27/45 2G 75 0,65 a, B, D T
Westerveit M-59 38/50 4G-D 155 13,9 E, F, G, H ТА
Rock Island M -102 65/80 2G 105 1,5 E Т
Oy Tampella M-60 64/68 4G 122 8,5 D, E ТА
Schneider-C. M-7,5 1897 2A 75 1,2 A ТА
Hotchkiss M-34 34 2g 25 0,48 A, B, C, D РсТ
General E.D. RDM-114 83 2G 155 7,5 С, E Т
Soltam M-68 70/75 4G 155 9,5 E, F, H т
Osaka M-7,5 08 2A 75 0,55 А, В н
Osaka M-94 34 2A 37 0,37 A, D РсТ
China North 54-1 54 2G 121,9 2,5 С, E т
AZF M-7 08 2A 72,5 0,4 А, В н
Skoda M -15 15 2A 152,4 12,2 С, E, G, H ТА
Mavag M -10,5 40 2GU 105 1,55 A, D Т
Vickers MK-XIX 17 2F 152,4 10,4 C, D, E,G ТА
Vickers A. MK-II 34 2G 40 0,8 A, B, D РсТ
Rheinmetall M-75 14 2A 75 0,5 А, В Н
Krupp K81/1 44 4G 128 12,2 C, D, E, G, H ТА
Krupp M-36 36 2G 76,2 1,7 C, D, E,G РсТ
Krupp M—43 43 2GU 88 3,6 C, D, E, G РсТ
Ansaldo M-7,5 34 2GU 75 0,8 А, В Н
SEC-Naval M-26 50/53 2G 105 1,95 С, E т
FCW Thun M-57 53 2G 90 0,72 D РсТ
Bofors M -10 28 2GU 105 3,3 C, D ТА
Bofors M-34 34 2GU 37 0,4 A, D РсТ
Putilov M -7,62 02/30 2A 76,2 1,35 A ТА
Sz.A.F. M -15 10/34 2F 152,4 7,1 C, D, E,G ТА
Sz.A.F. M -15,2 37 2G-D 152,4 7,13 C, D, E, G Т
Sz.A.F. M-38 38/41 2G 76,2 1,45 А, В, C, D н
Sz.A.F. MD—48 48 2G 85 2,35 E, H РсТ

Jelmagyarázat: J.Sz.: járószerkezet, ahol a darabszám után következnek:
G: gumikerék, D: ikerkerék, A: abroncsos kerék,
F: fémkerék, GU: gumírozott kerék 
Ü: űrméret mm-ben, G: tömeg tonnában 

A.V.: ajánlott vontatóeszköz:
A: állatok (pl. ló), B: málházható, C: traktor,
D: 4.4-es gépkocsi E: 6.6-os gépkocsi, F: 8.8-as gépkocsi 
G: féllánctalpas vontató, H: lánctalpas vontató 

R: rendeltetés: Lv: légvédelmi, T: tarack, ТА: táboriágyú 
H: hegyiágyú, PcT: páncéltörő ágyú
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Régebbi gépjárművek, melyeket a tüzérség vontatásra is használt

Márka ÉV J.Sz G N/n S
Lloyd Vivian 40 LT/E- 7,5 95/3500 80
Allis Chalmers М-4 - LT/E-4 14,3 210/2100 53
Allis Chalmers M-8A1 - LT/E-6 17,0 865/2800 65
Steyr-Gröf-Wanderer RSO-01 42/45 LT/H-4 3,5 85/3000 17,2
KHD RSO-03 44/45 LT/H-4 3,8 70/2250 18,8
Steyr ADAZ 35/37 6.6 11,3 150/1800 65
Steyr 1500 A43M 41/45 4.4 2,5 85/3000 90
Austro-D. ADGR 36/40 6.4 4,42 72/2500 70
Austro-D. RZ 15/18 4.2 8,4 150/1200 25
Praga RV 40 6.4 3,8 68/3000 70
Skoda 6ST-6T 37/39 6.4 7,5 100/1600 60
Skoda AG-175 Ost 42/43 4.4 12,0 80/2000 15
Tatra T-92 - 6.4 3,6 70/2500 70
Raba T-41M 41 4.4 6,7 115/2000 58
Porsche K G -113 44/45 4.4 1,0 15/2000 16
Krauss-M. Frankonia B-10 28/29 4.4 1,9 36/2000 45
Famo LV 37/39 4.4 3,9 45/1250 25,5
Hanomag KV-50 37/43 LT/E- 6,0 50/1300 18,2
Linke Hoffman LHB 27/31 LT/H-5 2,9 50/1250 12
Lanz Bulldog D-1550 37/40 LT/H- 4,65 55/750 8
Daimler VRZ 20 4.4 7,3 55/1000 30
Krupp 37M L2H 143 37/42 6.4 3,1 54/2500 70
Opel Blitz 3,6-36S/SSM 42/44 FLT 3,9 68/3000 38
Krupp 43/15 43 FLT 7,1 68/3000 40
Borgward HL-KL-5 37/38 FLT 5,6 70/3600 52,5
KHD-Magirus 3000/SSM 42/44 FLT 4,65 80/2250 38
Büssing BN-L4 34 FLT 8,0 85/2800 50
Demag D-6 37/39 FLT 3,4 90/2800 65
Ford V-3000S/SSM 42/44 FLT 4,43 95/3500 39,5
Famo FE-540 37/39 4.4 9,1 125/1500 70
Kaelbe Z6W2A-130 36/45 6.4 14,2 135/1400 40
Daimler ZD-5 31/32 FLT 9,3 150/2300 38
Fiat Pavesi 28M 36/42 4.4 5,8 43/1200 22
Breda 32M 32 4.4 8,3 84/1450 30
STZ-A 39 LT/E-4 1,0 50/2800 40
Sztalinec 65 40/42 LT/H-4 11,0 75/970 7

Jelmagyarázat: J.SZ.: járószerkezet, LT: lánctalpas, E: elöl húz, H: hátul húz,
4, 5, 6 stb. a futógörgők száma, 4.4; 6.4 stb. kerékképlet 
FLT: féllánctalpas 

G: a saját tömeg tonnában 
N/n: a motorteljesítménye (LE/ford.)
S: a jármű sebessége (km/h)

Demes Csaba

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
Hadtörténelmi Közlemények

Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1040R
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Űrtechnika

Szovjet űrtitkok: az N1 rakéta katonai alkalmazása

A második világháború befejezése után a német V-2-es 
rakéták alapján mind az Egyesült Államokban, mind a 
Szovjetunióban megkezdődött a saját rakétapark létreho
zása. Wernher von Braun, Kurt Debus, Walter Dornberger 
vezetésével a vezető német rakétaszakemberek az ame
rikaiaknak adták meg magukat, míg közel hatezer -  egyes 
források szerint húszezer -  német mérnök a Szovjetuniót 
„választotta”. Ugyanez a sors jutott osztályrészül Helmut 
Gröttrupnak is, aki 1946 őszén „utazott” a Szovjetunióba. 
Hét esztendő után tért vissza, és az akkori NDK-ban tele
pedett le. Gröttrup váltig hangoztatta: „Sosem vontak be 
minket a szovjet mérnökök saját rakétáik fejlesztésébe...”

így volt, vagy sem, nem változtat azon a tényen, hogy 
katonai rakéták alkották nagyjából a hatvanas évek köze
péig az embert szállító űrhajók hordozórakéta-családját. 
Emlékezhetünk az amerikai Atlas, Titan-ll rakétákra, míg 
a szovjet fl-7-es interkontinentális, ballisztikus rakéta -  
több fokozattal kiegészítve -  mind a mai napig alapeleme 
a Szojuz- és Molnyija-családnak. A katonai rakéták teljesít
ménye azonban elmarad az űrkutatás által igényelttől, 
vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy az űrhajózási hordozó- 
rakéták „túl jók” közvetlen katonai célokra, az ellenséges 
célország bombázására. De ezekben a rakétákban sosem 
volt, és sosem terveztek nukleáris hajtóműveket, fokozato
kat, megelégedtek a hasznos teher nukleáris voltával...

Az első, tisztán polgári, azaz a Hold elérésére kifejlesz
tett nagyrakéta az amerikai Saturn-V  volt. Első fokozatát 
kerozin és oxigén hajtotta 5 db F-1-es hajtóművel, a máso
dik fokozatban 5 darab J-1-es hajtómű folyékony hidrogént 
égetett el folyékony oxigénben. A harmadik fokozatot 
egyetlen J-1-es hajtómű alkotta. Itt sem került sor tehát 
nukleáris hajtómű tervezésére, beépítésére. De vajon mit 
tudunk a Satum -Valternatívájaként számon tartott szovjet 
N1-ről? Mark Wade Encyclopedia Astronautica című for
rása gyűjtött erről néhány új anyagot.

J a H R -2  -  Az első nagyrakéta elképzelése volt a Szov
jetunióban. Hasonló tervezésű, mint az R-7-es, azzal a kü
lönbséggel, hogy 4 helyett 6 oldalsó blokk vette körül a 
központi fokozatot, amely csak bizonyos magasságban 
gyújtotta be magtermikus hajtóművét (nuclear thermal en
gine), tüzelőanyagként ammóniát használva.

Szuper -  Ez volt az őse az N1 holdrakétának. Indulótö
mege 2000 tonna volt, hasonlóan a későbbi N1 tervhez. Az 
első fokozaton körben, lépcsőzetesen és csoportokba ren
dezve 66 darab Kuznyecov-féle, NK-9-es hajtóművet he
lyeztek el, szemben az N1 első változatnál alkalmazott 24 
darab NK-15-össe\. A lényeges különbség a 2. fokozatban 
rejlett, amely JaRD nukleáris hajtóművével dupla teher
emelő képességet biztosított a későbbi N1-énél.

JaRD ICBM O K B -456  -  Egyfokozatú, az OKB-1 ter
vezőiroda által tervezett, és a Glusko-féle magtermikus haj
tóművel ellátott interkontinentális ballisztikus rakéta volt, 
ammónia tüzelőanyagot használva. Nem építették meg, 
mert a katonai vezetés szemében „célszerűtlen rakétatudo

mány”-nak tekintett kísérleti kilövéseknél a nukleáris 
anyagot tartalmazó tartály a pálya végén olyan idegen te
rületre eshetett, amelynek következtében azonnal kivált
hatta volna a termonukleáris háborút, de a kísérleti tesztek 
saját területre nézve is szörnyű következményekkel járhat
tak. A további fejlesztéseket nem folytatták. Érdekes, hogy 
egy Penkovszkij nevű, amerikai megbízásból tevékeny
kedő kém, már 1962-ben beszámolt a rakéta fejlesztéséről, 
de a történet nem volt hihető. Csak 1996-ban láttak napvi
lágot megerősítő részletek.

JaRD ICBM O K B -670  -  Egyfokozatú, az OKB-1 ter
vezőiroda által tervezett, és a Bondarjuk-féle nukleáris haj
tóművel ellátott rakéta volt, amely tüzelőanyagként alkohol 
és ammónia keverékét használta volna. Története azonos 
az OKB-456-ossal (lásd feljebb).

R -9  -  A Koroljov-tervezőiroda által fejlesztett interkonti
nentális, ballisztikus rakéta, amely hajtóanyagként kerozint 
és folyékony oxigént használt. A szovjet katonai vezetés 
ezt a típust favorizálta a hajtóanyag könnyebb és veszély
telenebb tárolása miatt, szemben a Glusko-féle nukleáris 
változattal, Jangel és Cselomej javára. A hasznos teher 
3500 kg volt, a hatótávolság elérte a 13 000 kilométert. A 
pontosság 90%-os (8 km-es) volt távolságban, és 5 km-es 
szóródásban rádióirányítás segítségével. A tehetetlenségi 
vezérlés 20 és 10 kilométeres értéket adott. Üres tömegére 
csak becsült adat áll rendelkezésre.

N111 -  Ez volt az N1-es család alaprakétája, amellyel a 
létező interkontinentális rakétákat helyettesíthették volna. 
Három-, illetve négyfokozatú változatában a 2. fokozatot a 
Koroljov-féle R-9-es rakéta képezte. Az indulótömeg 200 
tonna lehetett, 5 tonna hasznos teheremelő képességgel, 
amellyel a R-7-es rakétacsaládot (Vosztok, Szojuz stb.) és 
az ebbe a teherkategóriába tartozó egyéb rakétákat tudták 
volna kiváltani.

N1 1962 -  Az N1-es rakéta végső változatának kifejlesz
tése zöld utat kap, 75 tonnás hasznos teherrel, az OSZ-1 
(Orbitalnaja Sztancija?) program, azaz a nehéz űrállomás 
megvalósításának céljára.

N1 Nuklear A -  A magtermikus, ammóniás rakétatervek 
átengedése után Bondarjuk OKB-670-es és Glusko 
ОКВ-456-os tervezőirodájának figyelme egyéb nukleáris 
hajtóművek tanulmányozása felé fordult, bár a legfelső fo
kozatot folyékony oxigén hajtóanyagúra tervezték. A foko
zatok tolóereje 200, illetve 40 tonnát tett ki, 900-950 má
sodperces specifikus impulzussal. 1961 végén mindkét ter
vezőiroda be is fejezte a rajzasztali munkát, és Koroljov fő- 
konstruktőr javasolhatta a hajtóművek alkalmazását azt kö
vetően, hogy 1963 májusában megérkezett a Szovjet Tu
dományos és Technikai Tanács egyetértő állásfoglalása. 
Koroljov három változatot tanulmányozott az N1 rakétánál:

-  háromfokozatú N1, a 3. fokozat nukleáris;
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-  háromfokozatú N1, a 2. és a 3. fokozat nukleáris;
-  kétfokozatú N1, a 2. fokozat nukleáris.
A következő nukleáris fokozatokat tervezte használni: A 

típus 18 tonna tolóerővel, 4,8 tonna tömeggel, AFtípus 20 
tonna tolóerővel, 3,25 tömeggel, íjtípus 40 tonna tolóerő
vel, 18 tonna tömeggel és ennek egy 7 tonnával megemelt 
tömegű változatát az embert szállító űrrepülőgépek céljára.

A tanulmány szerint a kétfokozatú változat ígérte a leg
többet. Összehasonlítva a folyékony hidrogén/oxigén haj
tóanyagú kategóriájú rakétákkal, teheremelő képessége 
alacsony Föld körüli pályára több mint a dupláját tette ki. 
Az alapfokozat optimális nagysága az A típus részére 
700-800 tonna, míg a V típus részére 1500-2000 tonna 
volt. Ez lehetővé tette volna a Hold körülrepülését, vagy a 
leszállást Földünk égi kísérőjére egy 24 tonna tömeget 
meghaladó holdkomppal és egy 5 tonnás, bolygónkra 
visszatérő űrkabinnal.

Az AFtípust a Mars-utazásra szánták, mert 40%-kal na
gyobb hasznos terhet tudott volna a vörös bolygóhoz jut
tatni kémiai társaiénál, míg a l/típus megközelítőleg 50%- 
kal. Koroljov azonban nem ismert kíméletet: sajátjavasla
tával, egy nukleáris ion hajtómű tervével felvértezve lesö
pörte, „meggyilkolta” a kétfokozatú N1-es változatot. ígé
rete szerint ez a hajtómű 70%-kal múlta volna felül a folyé
kony hidrogén/oxigénes kategóriát. Mivel a nukleáris foko
zatot tartalmazó N1 fejlesztése nem látszott folytathatónak, 
Bondarjuk és Glusko azzal a javaslattal fordult Cselomej-

hez, hogy az UR-700-as, saját tervezésű rakétát használ
ják N1 fokozatként a jövőben.

N1 Nuklear AF -  Ez volt az N1 1962-es változatának 
nukleáris alternatívája, az A verzió „nagy tolóerejű” válfajá
nak kétségtelenül nagyobb „propellant rate”-val, alacso
nyabb specifikus impulzussal és kisebb hajtóműtömeggel. 
Az óriási, folyékony hidrogénes tartályt tartalmazó felső fo
kozat nagyon alacsony fajsúlya miatt meglehetősen idom- 
talanná, esetlenné tette a rakétát.

N1 Nuklear V -  Ez volt az N1 1962-es változatának má
sodik nukleáris alternatívája. A második fokozatban lévő 
hatalmas, folyékony hidrogént tartalmazó tartály alatt az N1 
első fokozata szinte eltörpült. A 1/típus meglehetősen sze
rény tolóereje a súlyarányhoz képest a néhány megmaradt 
A típus hasonló értékével összevetve mindmáig tisztázat
lan.

N1 Nuklear V -B  -  Ez volt az Л/7-es rakéta nukleáris 
felső fokozattal ellátott változata, nagyon nehéz, sugárzás
védő pajzzsal a személyzet életének, biztonságának védel
mére.

G R -1 -  A NATO egy Vörös téri katonai parádé alkalmá
val Scrag (Csenevész) kódnéven azonosította az R -9  
alapján fejlesztett rakétát, amely Jangel R-36-os és Cse-
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lomej UR-200-as rakétáját egyesítette egy nehéz, inter
kontinentális rakétában (GR-Global Rocket). Ez a rakéta 
képezte a FOBS-rendszer alapját (Fractional Orbit Bom
bing System), a műholdelfogó rendszer versenytársaként. 
Koroljov ragaszkodott az R-9-es kerozin/oxigén hajtóa
nyaghoz, annak ellenére, hogy a katonai vezetés a Jangel 
és Cselomej által használt, mérgezőbb, de jobban tárol
ható hajtóanyagot helyezte előtérbe. A GR-1 programot 
végül törölték a repülési kísérletek megkezdése előtt. Bár 
az UR-200-as repült, a katonai vezetés az R-36-os mellett 
döntött, mielőtt a Nyugat megismerhette volna az SS-9  
Scrag- ot.

N11 1963 -  Az N11 katonai változata, egy erőteljes har
madik fokozattal, melyet feltehetőleg a 8K713 Gr-1 első fo
kozatából alakítottak ki. 24 tonnás teheremelő képességé
vel méltó versenytársa volt a Cselomej-féle UR-500K-r\ak, 
melyet a nehéz katonai műholdak hordozórakétájául vá
lasztottak ki.

N11 GR -  Ez a rakéta volt a Cselomej-féle UR-500-as 
vetélytársa a GR-követelmények teljesítésére. Az 1962- 
ben fogant terv a rakétát az alap N11 adaptációjának tün
teti fel az N1 nehézrakétából átvett második és harmadik 
fokozattal, és GR-2 néven a roppant méretű, többrobbanó
fejes FOßS-rendszer kiszolgálója lett volna. A második fo
kozat fejét körülölelő robbanófejek -  mint egy hatlövetű re-

__________________N1 M l 96.6___________________
2. ábra: Az N1M1 tervek 1965-ből, hatalmasra növelt első 

és második fokozatokkal, a III. fokozat mindegyiknél 
kriogén hajtóanyagú

volver -  hat, egyenként 1500 kg-os nukleáris töltetet juttat
hattak célba a GR-1 utolsó fokozatából átvett minta alap
ján. A nagyjából 160 km-es, de különböző magasságú pá
lyákon száguldó „golyók” 10-12 ezer kilométeres utazás 
után szinte az utolsó pillanatban tűntek volna fel az USA 
radarképernyőin. A végső fázisban a robbanófejek le- 
gyezőszerűen, kb. 1800 km-es szélességben terjedtek 
volna szét. Két ilyen rakéta nagy csapást mérhetett volna 
az Egyesült Államok főbb városaira a nyugati parttól a ke
leti partig. A feladatra Cselomej L/fí-500-asát jelölték ki.

N11 -  Eredetileg ez a rakéta lett volna az alapja annak a 
családnak, amely felváltotta volna a szovjet interkontinen
tális ballisztikus rakétákat. Az N11 két-, három-, illetve 
négyfokozatú változatban 700 tonnás indulótömeggel, 20 
tonna hasznos terhet állíthatott volna alacsony, Föld körüli 
pályára. Lényegében a Cselomej-féle Proton rakéta telje
sítette be az N11 sorsát.

N1F 1965 -  Ez a változat lehetett volna az első tovább
fejlesztés a növekedő teljesítmény szolgálatában. Az első 
fokozat tolóerejét 150-ről 175-re, a második fokozatét 150- 
ről 200 tonnára növelték. Ennek következtében a második 
és a harmadik fokozat lényegesen nagyobb lehetett.

N 1F V -II -  Ez a vátozat az N1F rakétának csak az első 
fokozatát használta volna, a rakétát új, kriogén második és 
harmadik fokozattal látták volna el. Ez az átalakítás soha
sem jutott túl a tanulmányozás szakaszán.

N 1FV—III -  Ez a változat az N1F rakéta első és második 
fokozatát használta volna, harmadik fokozatát a kriogén 
Biok V -lll alkotta volna.

N1M -  Félelmetesen megnövelt méretű és az utolsó ke
rozin/oxigén hajtóanyaggal tervezett változat. Az első foko
zat 250 tonnás tolóerővel rendelkezett, magasnyomású 
hajtóműkamrákat használt, de mindez a megbízhatóság 
rovására ment. A tolóerő megnövelése majdnem kétszer 
annyi hajtóanyag betöltését igényelte az első fokozatba. 
Szintén méretnövekedéssel járt a második fokozat tolóere
jének 280 tonnásra növelése.

N 1M V -II -  A monstrum N1M első fokozatát egy új, krio
gén második és harmadik fokozattal látták el. A tolóerő és 
a teheremelő képesség ezzel lényegében a duplájára 
emelkedett az amerikai Satum-V  rakétához képest.

N1 MV—III -  Az N1Me\ső és második fokozatát a kriogén 
Biok V -lll fokozattal egészítették ki. A változások nagy 
száma miatt ez a terv olcsóbb volt, mint az N1FV-llés III. 
Az N1MV-II-III változat volt az utolsó abban a sorban, 
amelyben a hagyományos meghajtású N1-es rakétákat 
tervezték.

N1U -  A Hold eléréséért az amerikaiakkal folytatott ver
senyben ez a változat volt a legelső. Lényegében ugyanaz
zal a hasznos teherrel, de a megbízhatóság növelése ér
dekében újratervezett rendszerekkel, például önállóan mű
ködő hajtóművekkel látták el. Érdekes, hogy a balsikerű 
első indítás előtt négy évvel Koroljov már látta a tervet ko
molyan fenyegető hajtóműproblémát.

N1 UV—III -  Az N1U harmadik fokozatként kriogén haj
tóművel látták el. Ez volt az első lépés a szovjet kriogén 
technológia megvalósítása felé. A törekvések ellenére ez a 
megnövelt méretű fokozat sohasem jutott tovább a rajzasz
talnál. A legtöbb módosítást a korai 1970-es években haj
tották végre a Blok-R, Blok-Szés Blok-SzR fokozatokon.

2000/4 HADITECHNIKA 37



4. ábra: Az N1GR2 változata FOBS orbitális bombázó céljára épült volna 6 db primitív módon szerelt nukleáris töltettel. Az N1F 
1974 változat épült meg, és repült 4 példányban

N319622.N1FV2. N11GR2. N1MOK2, N1F19 74.N1UV2.
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N 1M -  Ez a változat volt az első szovjet hordozórakéta, 
amely nagy energiájú kriogén hajtóanyagot használt. Két 
szovjet űrhajós juthatott volna a Hold felszínére, vagy kia
lakíthattak volna a Zvezda (Csillag) nevű, hosszú időtar
tamú tartózkodást lehetővé tevő holdbázist, illetve nehéz 
műholdakat tudtak volna geoszinkron pályára állítani, vagy 
nehéz űrszondákat a bolygók felé indítani. Az eredeti el
gondolás szerint ezt a hajtóanyagot használták volna az 
összes utolsó fokozatban. A Kuznyecov fejlesztésű, 200 
tonna tolóerejű hajtómű késlekedése miatt a végső változat 
egy N1-es első fokozatból, egy Blok V-lll második fokozat
ból, Blok-Sz harmadik és Blok-R  negyedik fokozatból állt.

N 1F-L3M  -  A tervezési-fejlesztési munkák kényszerű 
felülvizsgálata miatt a hordozórakéta összeállítására a kö
vetkezőket javasolták: N1 Ffokozatok kiegészítve Blok-Sz 
negyedik és Blok-R ötödik fokozattal az N1 Blok-G  és 
Blok-D  helyett.

N1 -  A Hold elérésére a Koroljov tervezőiroda által 
létrehozott hordozórakétákat a szamarai Progressz gyár
ban épített alkotóelemekből a bajkonuri szerelőcsarnokban 
állították össze. A rakéta indított változata -  a maga 2735 
tonnás indulótömegével és 70 tonnás, alacsony föld körüli 
pályára való teheremelési képességével -  elmaradt a ter
vasztal 2750, illetve 95 tonnás elvárásától. Az N1 mérlege: 
négy indításból négy kudarc, miután a programot 1972-ben 
felfüggesztették, majd 1974-ben végleg törölték. Ezután az 
Enyergija nevű cég vette át a fejlesztést, és sikeresen lét
rehozta a hasonló nevű nehéz hordozórakétát.

N1 1 9 6 4 -  Egy szovjet űrhajós Holdra szállásához elég
séges rajzasztali változat 1964-ben. A valóságos indítások
nál használt Л/7-esek első és harmadik fokozata könnyebb 
volt és sohasem demonstrálták annak a szuperhideg haj
tóanyagnak a betöltését, amelyet a tervrajzon lehetett látni.

N 1F SzR -  A végső, legjobban módosított változatnál az

N1 negyedik és ötödik fokozatát egyetlen, folyékony hidro- 
gén/oxigén hajtóanyaggal működő Blok-SzR  fokozattal 
váltották fel. Ennek a fokozatnak a fejlesztése 1971 máju
sától a program végleges törléséig, 1974 májusáig tartott.

N 1-M O K  -  Az utolsó N1-es származék egy Л/7-es 
Blok-A fokozatból állt, melyet 4 darab folyékony hidrogén 
hajtóanyagú gyorsítórakéta segített volna Föld körüli pá
lyára. A Blok-A fokozatba 16 darab folyékony hidrogént és 
oxigént használó NK-33-as hajtóművet terveztek. A rakéta 
90 tonnát emelhetett 450 km-es magasságú, 97,5 fokos 
hajlásszögű pályára.

N1F -  Ez a rakéta lehetett volna az Л/í-es repülési válto
zata, egyesítve a négy kísérleti repülés tapasztalataiból 
adódó változtatásokat, magában foglalva Kuznyecov haj
tóműveit, beleértve a 10%-kal nagyobb indulótömeget és a 
szuperhideg hajtóanyagot valamennyi fokozatban. Az 
N1 8L testesítette meg ezt a változatot, és a repülés idő
pontját is kitűzték 1975 harmadik negyedére. Ekkorra 
azonban a programot már végleg törölték.

Kistler -  Újrafelhasználható, kétfokozatú űreszköz, 
amelynek fejlesztési munkáit ex-Apolló mérnökök, me
nedzserek végezték az iridium-osztályú műholdak szá
mára, közepes magasságú Föld körüli pályára. Maga az 
űreszköz az Egyesült Államokban készült, de felhasználtak 
egykori, az N1-esekhez készült hajtóműveket. Az űreszköz 
mindkét fokozata ballisztikus pályán, majd ejtőernyővel 
térne vissza a Nevada Nuclear Test Range nevű bázisra. 
Érdekes, hogy a visszatérésre vonatkozó gazdaságos el
képzelések az N1 főtervezőjétől, Misintői származnak. A 
fejlesztési költségek félmilliárd dollárt tesznek ki.

Felhasznált forrás: Mark Wade, Encyclopedia Astronautica

Fordította és összeállította: Schuminszky Nándor

Detlev Terlisten: Flakpanzer IV Wirbelwind (Sd.Kfz. 161/4)
& Ostwind

NUTS & BOLTS
VOL.13

F l a k p a n z e r  IV
WIRBELWIND (Sk.U i / .  1<> 1/1)

&  O s t  w in d

Detlev Terlisten

NUTS & BOLTS Vol. 13
A lassan már nálunk is egyre ismertebb kis német kiadó nagyon kedvezni akar a maket- 
tezöknek, amikor olyan témával jelenteti meg füzeteit, amelyek még „kemencemelegek'’ 
a makettezőpiacon. Persze lehet, hogy csak egyszerűen arról van szó, hogy jó üzletpo
litikát folytatnak és az éppen legeladhatóbb témákat célozzák meg!

A lényeg, hogy a Hummel és a FAMO után a német légvédelmi páncélosok Panzer IV- 
es alvázra épített változatainak két olyan képviselője került most terítékre, amelyek szin
tén nagy érdeklődésre tarthatnak számot a műanyag harckocsik építőinek körében. A ki
advány színvonala azonban már közel sem hobbiszintül Igen alapos és tudományosnak 
is tekinthető kutatómunka eredményeképpen született meg a 90 oldalas mű. A nyomda- 
technikailag jól előkészített és igényes kivitelű füzet 190 fotón, 6 oldal 1:35-ös méretará
nyú vonalas és 4-4 oldal színes rajzon keresztül angol és vele párhuzamosan német nyel
ven mutatja be a jármű történetét és technikai sajátosságait. Több táblázattal teszik még 
szemléletesebbé a szöveges részeket.

Az adott típusok iránt érdeklődők egy valóban tartalmas és minden részletre kitérő ki
adványhoz juthatnak az új típusfüzetek által. Sajnos nálunk a kiadvány csak elvétve kap
ható, de a kiadó postaköltség ellenében külföldre is elküldi termékeit.

Címünk: Heiner F. Duske, Nikolaus-Otto Strasse 10., D-24536 Neumünster, Germany. 
Telefon: 00 49 4321 957-936; fax: 00 49 4321 957-937; e-mail: hfd.duske@t-online.de

A szerző ezúton mond köszönetét a kiadónak a rendelkezésre bocsátott példányért!

Lippai Péter
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Hazai tükör

Kucher József

1909. november 12-én született Szőnyben. Elemi iskolai 
tanulmányait Almásfüzitőn, a gimnáziumot Győrben vé
gezte. Ezt követően a Műszaki Egyetem gépészmérnöki 
kar („B”) elektromos tagozatára iratkozott be. Műegyetemi 
évei alatt, 1928-ban a bécsi egyetemen hallgatott előadá
sokat. Egyetemi tanulmányai befejezése után, de a végszi
gorlat előtt 9 hónapig -  az egyetem ajánlásával -  a 
Brown-Boveri cég a varsói villamos erőmű felszerelésénél 
foglalkoztatta. 1935-ben szerzett diplomát. A katonasággal 
elsőként 1931-ben került kapcsolatba, amikor I. fokú piló
takiképzést kapott az érdi és a mátyásföldi repülőtéren. A
II. fokú pilótakiképzést 1933-ban kapta meg Pécsett. Ezt 
követően, 1937-1938-ban, megfigyelő iskolába járt Székes- 
fehérvárra. 1938-ban léptették elő alhadnaggyá. 
1938-1940-ig évente 3-5 hónapos időtartamban szolgált a
IV. közfelderítő repülőszázadnál Kaposvárott és Debrecen
ben. 1941. június 15-től 1942. március 10-ig az ungvári Vi
li. közfelderítő repülőkötelékben szolgált orosz hadműve
leti területen. Egy hónapig vett részt harci tevékenységben, 
amikor is megérkezett a Danuvia -  mint hadiipari cég -  ál
tal kezdeményezett felmentése. Ezt követően leszerelték 
és tartalékállományba helyezték.

1942-ben előléptették főhadnaggyá, majd augusztus 15- 
től 1943. június 30-ig mint tartalékos hadmérnök, a II. 
önálló repülőjavító műhelyben teljesített szolgálatot Tapol
cán. A tartalékos szolgálat mellett 1936 januárjától 1946 
szeptemberéig a Danuvia Fegyver és Lőszergyárban, ezt 
követően pedig az újkécskei gőzmalomban dolgozott mér
nökként. 1947 januárjában a Földművelésügyi Minisztéri
umban helyezkedett el, ahol a földreform során felmerülő 
különböző gépészmérnöki feladatokat kellett megoldania.

1948. június 1-jén katonapolitikai intézkedésre vették fel 
a demokratikus hadseregbe, századosi rendfokozattal, és 
került a Haditechnikai Intézetbe.

A demokratikus hadseregben számos területen nem áll
tak rendelkezésre szakmailag megfelelően képzett tisztek. 
A Haditechnikai Intézet is hasonló gondokkal küszködött. 
Az első két évben a Haditechnikai Intézet legfontosabb és 
egyben legnehezebb feladata a szükséges haditechnikai 
szakemberek felkutatása volt. Miután valamennyi régi 
szakember a polgári életben helyezkedett el, adódott a

feladat, hogy ezeket a szakembereket katonai szolgálatra 
való behívással kell a hadsereg érdekében munkába állí
tani. Ezeknek a Horthy-hadseregben szolgált és a polgári 
életben dolgozó, szakmailag magasan képzett, ám „politi
kailag kevésbé megbízható” szakembereknek feladata a 
felmerülő fejlesztési feladatok megoldása mellett a politika
ilag megbízható, de szakmailag alulképzett fiatal káderek 
tanítása és felkészítése volt.

Ezen szakemberek közé tartozott Kucher József is, aki
nek szaktudása fontos volt a demokratikus hadsereg korai 
éveiben a haditechnikai kutatás-fejlesztésben. Később 
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy rájuk csak addig volt 
szükség, ameddig a fiatalokat szakmailag felhozzák a 
megfelelő szintre.

A Haditechnikai Intézetben Kucher első sikeres fejlesz
tése egy gyakorló lőszer volt, amelyet az akkor rendszer
ben lévő gyalogsági fegyverekhez tervezett. Miután a lő
szert fél évvel a határidő előtt készítette el, a vezérkari fő
nök 1949. március 22-én dicséretben részesítette.

Tehetsége és kimagasló képességei megmutatkoztak a 
gépészet szinte valamennyi területén. Otthonosan mozgott 
a repülőgépek, motorkerékpárok, a fegyverek szerkesz
tése, valamint a lőszergyártás területén, de igazi tekintély
nek számított a gyártástechnológiában is. Szakmai mun
kája elismeréseként 1949. augusztus 11-én soron kívül őr
naggyá léptették elő.

1949. október 1-jén került a kézifegyver szakosztályra 
mint előadó, bár úgy érezte, megállta volna helyét más 
osztályokon is, főleg, ha lett volna több ideje a repülőgép
hajtóművekkel foglalkozni, amelyek mindig is érdekelték.

A németül és angolul beszélő Kuchernek szakmai mun
kája szinte minden idejét elvette, így kevés ideje maradt 
az ún. személyi és politikai munka végzésére, amit mint hi
ányosságot a politikai apparátus többször a szemére ve
tett. A sikerekben is megmutatkozó tudásszintbeli különb
ség Kucher és az Intézet átlagos munkatársai között egyre 
nyilvánvalóbbá, sőt mi több, kínossá kezdett válni, amit a 
politikai apparátus és az „alulképzett káderek” egyre nehe
zebben tudtak elviselni, és minden lehetőséget megragad
tak, hogy támadják Kuchert. Azt viszont mindenki elis
merte, hogy munkáját szerető, kiváló mérnök és fegyver
szerkesztő. A nyugodt, zárkózott természetű mérnököt 
közvetlen munkatársai szerették és tisztelték.
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1949-ben kezdte el a 7,62 mm-es K1 jelű könnyű gép
pisztoly, valamint -  a honvédelmi miniszter szóbeli utasítá
sára -  a 7,62 mm-es könnyű hevederes géppuska tervezé
sét.

A 7,62 mm-es K1-es könnyű géppisztoly kísérleti minta- 
példányát az 1951. november 11-én Táborfalván tartott be
mutatón megfelelőnek nyilvánították, és még ebben az év
ben készen állt a sorozatgyártásra. A huzagolt, állócsövű, 
súlyzáras, automata fegyver a TT pisztoly töltényével mű
ködött. Egyes- és sorozatlövés leadására egyaránt alkal
mas volt. A behajtható válltámasz lehetővé tette, hogy a 
páncélos és gépkocsizó lövészcsapatokon kívül a légierő
nél is alkalmazzák. Irányzékát 100 és 200 m távolságra le
hetett beállítani. Találati valószínűsége 200 m-en elérte a 
puskáét. Élő célok ellen, rövid sorozatokkal 400 m-ig volt 
alkalmazható. A géppisztolyt 1952-ben ajánlotta fel a Ha
ditechnikai Intézet rendszeresítésre.

A 7,62 m m -es K1 könnyű géppisztoly főbb harcá
szati-m űszaki adatai:

-  űrmérete:
-  hossza:

-  tömege tár nélkül:
-  tömege töltött tárral:
-  a lövedék

kezdősebessége (V25):480 m/s
-  gyakorlati tűzgyorsaság:
-  egyeslövéssel: 30 lövés/perc
-  sorozatlövéssel: 70 lövés/perc
-  a tár befogadóképessége: 35 db

7,62 mm
844 mm (nyitott válltámasszal) 
532 mm (zárt válltámasszal) 
3,1 kg 
3,7 kg

A 7,62 mm-es könnyű, hevederes géppuska tervezése 
már 1949-ben elkezdődött, azonban a követelmények fo
lyamatos változtatásai miatt a végleges, ötödik változat 
„csak” 1952. november 20-ára készült el. A géppuskát a 
Danuvia Szerszámgépgyár készítette el.

A gázdugattyús rendszerű, automata fegyver merev csö
vét a jobb hűtés érdekében bordázattal látták el. Állványa 
lehetővé tette a légi célok elleni alkalmazhatóságot is. A 
csövet 500-600 folyamatosan leadott lövés után cserélni 
kellett. A huzagolt cső torkolatára lángrejtőt szereltek. A 
gázelvezetés a csőtorkolattól történt. A gázdugattyúrudat 
egybeszerelték a zárvezetővel, amely a zár és az adogató
szerkezet mozgatását végezte. A zárvezető lövéskor, amíg 
a lövedék a csövet el nem hagyta, nem mozdult meg, és a 
zárat reteszelt állapotban tartotta. Miután a lövedék el
hagyta a csövet, megtörtént a kireteszelés, a hüvelyvonás 
és a kivetés. A zár rugóerő hatására tért vissza, miközben 
a következő töltényt betöltötte. A fegyvert íves csapóirány- 
zékkal látták el.

A 7,62 m m -es könnyű, hevederes géppuska főbb  
harcászati-m űszaki adatai:

-  űrmérete: 7,62 mm
-  tömege álvánnyal: 28 kg
-  tömege állvány nélkül: 12 kg
-  a lövedék

kezdősebessége (V25>:862 m/s
-tűzgyorsaság: 800 lövés/perc
-  hatásos lőtávolság: 1000 m
-  kezelőszemélyzet: 2 fő

1950-től a Budapesti Műszaki Egyetemen haditechnikai 
kerettanszéket állítottak fel, ahol a tanári kar döntő részét 
a Haditechnikai Intézet biztosította. A szakelőadók között 
volt Kucher József őrnagy is, aki fegyvertant adott elő.

A HTI parancsnoka és politikai helyettese 1951 márciu
sában már kezdte fontolgatni Kucher eltávolításának le
hetőségét. A minősítésében ezt írják: „Kucher tipikus régi 
tiszt, szakmai szükiátókörűségben szenved. El van ragad
tatva szakmai tudásától, fegyvergyártási (kézi) vonalon dol
gozik. Én a kérdést megfelelő szakemberekkel (Tanácsadó 
Bajtársakkal) megvizsgáltattam és kiderült, hogy szakkép
zettsége kétes értékű vagy sok esetben tudatos kártevő is 
lehet, úgyhogy ideje volna onnan eltávolítani, mert túl sok 
adatot tud, és nem bízok benne. ”(1)

Ennek ellenére 1951 májusában, amikor az osztályve
zetői beosztás megüresedett, választásuk mégis Kucherre 
esett. Valójában erre a beosztásra szakmai szempontból 
más szóba sem jöhetett. A parancsnokok és a politikai ve
zetés -  elfeledve a két hónappal előbb írtakat -  az osztály- 
vezetői kinevezéséhez szükséges javaslatba már a követ
kezőket írták: „beosztásában minden téren megfelelj2) és 
az osztályvezetői beosztás ellátására javasolták. Javasla
tuk alapján Kuchert 1951. július 7-én kinevezték a szakosz
tály vezetőjének.

1952-ben új feladat hárult a kézifegyver szakosztályra. 
Az Intézet 1952. évi munkáját előíró H. M. Kollégium
1951. december 19-i ülésén fő irányelvként jelölte meg a 
páncélelhárítás fejlesztését. Egyebek közt feladatként 
szabta, hogy a HTI 1952-ben tervezzen korszerű páncélel
hárító kézifegyvereket. A fejlesztések 45 mm, 68 mm és 94 
mm-es űrméretekben kezdődtek meg.

A 45 mm kaliberű páncéltörő félautomata fegyver terve
zését Kucher őrnagy kapta feladatként. A fegyver a K5 45 
mm-es páncélromboló gyalogsági fegyver nevet kapta. 
Mintapéldányát július végére a Danuvia és a 133. sz. Ál
lami Vállalat (a későbbi Műszertechnika Vállalat) készítette 
el.

A fegyver rendeltetése az volt, hogy a gyalogság harc
rendjéhez illeszkedve, páncélromboló gránátjaival 
leküzdje az ellenséges harckocsikat. Alacsony tüzelési ma
gassága (35 cm) következtében kiválóan lehetett rejteni az 
ellenséges figyelők elől. A fegyver sima csövű, hosszú cső- 
hátrasiklásos, gyorstüzelő volt rugós helyretolóval és 
függőlegesen mozgó félautomata ékzárral. A torkolatra két
fokozatú csőszájféket szereltek. A helyretoló rugó a csövet 
körbevette. A hátrasiklási energiát a lövő válla, valamint a 
cső két oldalán elhelyezett folyadékfék emésztette fel. A 
fegyver mozgó alkatrészeinek lövés közbeni vezetését, va
lamint a fekvő testhelyzetből történő tüzelést állvány bizto
sította, amelyet a gyors szállítás érdekében két kerékkel 
láttak el.

A /CS jelű 45 mm-es, páncélrom boló gyalogsági fegy
ver főbb harcászati-m űszaki adatai:

-  teljes hossza állvánnyal: 1800 mm
-  csőhossz (csőfarral és csőszájfékkel): 960 mm
-  a csőszájfék hossza: 150 mm
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-  a fegyver teljes tömege: 108 kg
-  az állvány tömege: 36 kg
-  a lövedék kezdősebessége: 310 m/s
-  hatásos lőtávolság: 600 m
-  pásztázott lőtávolság: 400 m
-  elméleti

tűzgyorsaság: 21lövés/perc
-  gyakorlati tűzgyorsaság: 10 lövés/perc

A fegyver lövés közben a lövő vállát kb. olyan erővel 
nyomta, mint a 48 M. golyószóró, tehát alkalmasnak bizo
nyult gyorstűz leadására. A fegyverhez optikai irányzékot 
alkalmaztak. A kumulatív gránát 100 mm vastag páncélt tu
dott átütni.

Kucher kiváló vezetői munkáját jelzi, hogy az 1952-es 
beszámoló jelentésben kiemelték, miszerint az osztály 
mind a 37 tervfeladatát teljesítette. Ezt a teljesítményt an
nak ellenére érték el, hogy az osztály állományának csu
pán 46%-a rendelkezett mérnöki képesítéssel. Sőt, a be
számoló jelentés az osztály politikai munkáját is példamu
tatónak említi.

1952-ben beválasztották az intézet öttagú Tiszti Becsü
let Bíróságának tagjai közé. Három év alatt hat dicséretet 
kapott.

Sikereit az is jelezte, hogy a honvédelmi miniszternek fel
terjesztett éves beszámoló jelentésekben csak Kucher té
máinál szerepelt a „saját konstrukció” bejegyzés, viszont 
annál több téma megnevezése mellett volt található a 
„szovjet minta alapján készült” megjegyzés. Hiába halmo
zott azonban sikert sikerre, 1952. augusztusi minősítési 
lapján parancsnokai újra csak azt írták, hogy „beosztásá
ban csak addig javaslom megtartani, amíg a fiatal káderek 
fel nem fejlődnek”.(3)

Ma már nem tudni pontosan, miért -  politikai koncepció 
vagy az irigyek aknamunkája következtében -, de Kuchert 
1953-ban koholt vádak alapján kémkedéssel vádolták 
meg, és február 14-től előzetes letartóztatásba helyezték. 
A vád az volt ellene, hogy fontos katonai titkokat szolgála
ton ki egy imperialista kémnek. A peranyag viszont arra en
ged következtetni, hogy nagy valószínűséggel Kucher sze
mélye vált kínossá valakinek vagy valakiknek. Hogy kik

nek, az mind a mai napig rejtély. Az ítélet indoklásából ki
derült, hogy inkább a múltja, mint (akkori) jelene volt a 
bűne. Az indoklásban a következőket írták: „A vádlott sze
mélye is nagymértékben veszélyes a mi társadalmunkra, 
mert mint hadmérnök, a Horty-hadsereget is teljes egészé
ben kiszolgálta.”(4) Tehát Kucher bűneként rótták fel azt, 
amit sohasem titkolt, a múltját (amiben különben semmi ki
vetnivaló nem volt).

A bírósági dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy 
Kucher bűnösségét sohasem tudták bizonyítani, mégis a 
Budapesti Hadbíróság 1953. április 28-án a Hb. I. 
0079/1953 sz. ítéletében bűnösnek mondta ki hűtlenség 
bűntettében és kötél általi halálra ítélte.

Az ítélet ellen Kucher és védője fellebbeztek, amelyet a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elutasított.

Nem tudni miért, de a Katonai Felsőbíróság 1953. július 
13-án kegyelemből a halálbüntetést életfogytig tartó sza
badságvesztésre, teljes vagyonelkobzásra, a közügyektől 
10 évre való eltiltásra és lefokozásra módosította.

Kucher büntetését 1956. augusztus 14-ig töltötte, amikor 
is szabadlábra helyezték. Szabadulását követően ismét a 
Danuviában helyezkedett el. Annak ellenére, hogy meghur
coltatása örök életre nyomott hagyott benne, továbbra is 
foglalkozott fegyverek tervezésével és gyártásával. A so
kak által méltánytalanul elfeledett Kucher József 1976 júni
usában halt meg.

Kuchert kissé megkésve -  mint megannyi, a politika sze
szélyének áldozatul esett szerencsétlen társát -  1992-ben 
rehabilitálták. Az 1953-as ítéletet a Fővárosi Bíróság Kato
nai Tanácsa 1992. július 7-én semmisnek nyilvánította. Ezt 
követően a honvédelmi miniszter 90/1992. sz. parancsá
ban a lefokozási parancsot, mint törvénysértő intézkedést, 
hatályon kívül helyezte, Kucher József őrnagyi rendfokoza
tát helyreállította, egyben előléptette posztumusz ezre
dessé.

Utószó

Miután kutatásaim során csak korlátozottan találtam 
anyagot Kucher Józsefről, életének feldolgozása megle
hetősen hiányos. E cikk, amely letartóztatásáig próbálja fel-

KI-A1 KI-A3 KI-A4 KI-A5

4. ábra: A K1 könnyű géppisztoly metszeti képe
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dolgozni életét és munkásságát, még jóindulattal sem ne
vezhető mindenre kiterjedőnek, így csupán tisztelgés Ku
cher József neve és munkássága előtt. Felkutatásra és fel
dolgozásra vár még Kucher 1936 és 1946 közötti, valamint 
1956 utáni tevékenysége. Az ok, amiért mégis megírtam e 
cikket, az volt, hogy nem szerettem volna, ha a Haditech
nikai Intézet 80 éves történetéről készült kiadvány Kucher 
József nevének említése nélkül jelenik meg. Ha már a sors 
oly igazságtalanul bánt ezzel a remek fegyverszerkesztő
vel, legalább mi, utodok ne engedjük meg, hogy neve vég
leg a feledés homályába vesszen.
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Bartha Tibor mk. alezredes

NATO-tender felhívások az interneten
(NATO-NSIP magyar nyelvű honlap)

Amint az -  a NATO-tendereken való részvétel feltételeivel 
foglalkozó -  korábbiakban megjelent írásokban is megta
lálható, a NATO speciális szakmai, gazdasági és bizton
sági követelmények együttes megléte esetén (néhány kivé
teltől eltekintve) teszi lehetővé az általa kibocsátott pályá
zati felhívásokra való jelentkezést, illetve sikeres pályázat 
esetén a megvalósításban való részvételt.

Ezen feltételek m eglétének-a NATO által megkövetelt 
-  kormányzati szintű igazolását lehetővé tevő pályázati fel
hívást bocsátott ki a Magyar Honvédség Beszerzési Hiva
tala az ún. „Minősített NATO-beszállító” cím elnyerésére. A 
júniusban kibocsátott pályázati felhívást 220 Magyarorszá
gon bejegyzett cég vásárolta meg és 200 adta be pályáza
tát. Ezen pályázatok értékelése folyamatban van és a kö
zeljövőben várható döntés a sikeres pályázatokról. Ebben 
az első értékelési fázisban a szakmai, a gazdasági megfe
lelés kerül bizonylatolásra, amelyet az eredményesen pá
lyázó cégek személyi/telephelyi biztonsági vizsgálata kö
vet, ha erre igényt tart a sikeres pályázó. Lehetőség van 
ugyanis arra, hogy a cégek biztonsági bizonylat nélkül is 
részt vegyenek a NATO bizonyos fajta pályázati felhívása
in. Csak példaként említve ilyen a NATO C3 Agency által 
kezelt ún. BOA (Basic Ordering Agreement) beszerzési el
járás, amely olyan raktárkészletből szállítható kereskedelmi 
áruk körére (pl.: számítástechnikai berendezések, távbe
szélő központok/készülékek, kommunikációs rendszerek,

irodatechnikai berendezések, szoftverek, mérnöki szolgál
tatás, konzulensi-, fenntartási tevékenység stb.) terjed ki, 
amelyek katonai területeken is használhatók.

A fent említett minősítési eljárás előrehaladtával elérhető 
közelségbe kerül a magyar cégek számára is, hogy mind a 
minősítési fokozattal ellátott, mind a minősítés nélküli ten
dereken elindulhassanak.

Már az elmúlt időszakban is problematikus volt a Gazda
sági Minisztérium által manuális módszerekkel működtetett
-  NATO-tenderekkel kapcsolatos -  információtovábbító te
vékenység, a jelen adatmennyiséggel pedig már megold
hatatlan. Ez tette szükségessé, hogy ezek az információk 
korszerű továbbítással, gyorsan és intézményesített formá
ban jussanak el az érdeklődő cégek elé. Ennek eredménye 
a NATO-tendereken érdekelt tárcák összefogásával létre
hozott „NATO-NSIP magyar nyelvű honlap”, amely magu
kat a tenderfelhívásokat, illetve a részvétel kapcsán felme
rülő számos hasznos információt tartalmazza. Az informá
ciókhoz való hozzáférés közvetlen internetes kapcsolattal, 
vagy az érintett minisztériumok (FVM, GM, HM, KöViM, 
KÖM, KüM) saját honlapjain keresztül is lehetséges. Innen
-  a tartalmi ismertető oldalak után -  felhasználói név és 
belépési jelszó beírása után lehet belépni az érdemi infor
mációkat tartalmazó internet-oldalakra. Jelenleg ezres 
nagyságrendű a bevitt oldalak száma, amely hetente kerül 
frissítésre, illetve tartalmi bővítésre.
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A „NATO-NSIP magyar nyelvű honlap” az első olyan fó
rum, amely azzal a céllal jött létre, hogy a magyar vállala
tokat -  ide értve a kis- és középvállalkozásokat is -  felké
szítse annak a NATO- tagságunkból fakadó előnynek a ki
használására, hogy részt vehetünk a NATO Biztonsági Be
ruházási Programok keretében, illetve a NATO-tagorszá- 
gok által meghirdetett egyéb beruházások megvalósításá
ban. A honlapon a konkrét tenderekről, a felkészülés java
solt módjáról található tájékoztatás az akár fő-, akár alvál
lalkozóként pályázni kívánó vállalkozásoknak.

Bár a honlapon megjelenő információk minősített adato
kat nem tartalmaznak, de a terület bizalmas jellegénél 
fogva szükséges, hogy az információk az érintett cégekhez 
jussanak el, ezért került sor a belépéshez szükséges kü
lönböző biztonsági intézkedések foganatosítására.

A honlapra felkerülő anyagokat az érintett minisztériu
mok szakértőiből álló szerkesztőbizottság válogatja, illetve 
hagyja jóvá. A honlap működtetésével kapcsolatos szerve
zési, illetve hardver és szoftver ellátási feladatokat a Köz
lekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Köz
hasznú Társaság (KHVT Kht -  384-3711) látja el. Az ér
deklődők rajta keresztül juthatnak térítési díj ellenében a 
honlapra való belépéshez szükséges kódokhoz.

A teljesség igénye nélkül a honlap tartalmából:

-  NATO- versenyeztetési eljárás ismertetése
Hogyan lehet indulni a NATO szervezetei és a tagorszá

gok által kiírt tendereken?
Honnan lehet bővebb felvilágosítást kapni az egyes ten

derekről?
Hogyan lehet a Minősített NATO Beszállítói címet meg

szerezni, amely feljogosít a NATO-tenderfelhívásokon való 
részvételre?

-  NATO-tenderfelhívásokban hivatkozott direktívák is
mertetése

AC/4-D/2261 (NSIP Nemzetközi Közbeszerzési Eljárás), 
CM (55) 15 (biztonsági követelmények rendszere), BOA 
beszerzési eljárás, ACE Directive 60-70 stb.

-  NATO-tenderfelhívások bemutatása
Melyek a legfrissebb NATO-tenderfelhívások, milyen té

makörben, milyen biztonsági követelményekkel, mely ha
táridőkig és hol jelentkezhetnek a felhíváson részt venni kí
vánó magyar vállalatok?

Milyen NATO-beruházások várhatók a közeljövőben Ma
gyarországon, amelyek megvalósításához a magyar válla
latok jelentkezését is várják?

Milyen tendereket írtak ki a NATO-szervezetek és tagor
szágok az elmúlt évben?

-  NATO-szabványok rendszerének bemutatása
Miben térnek el a NATO-szabványosítási dokumentu

mok a magyar szabványoktól?
Melyek azok a legfontosabb szabványosítási dokumen

tumok, amelyek ismerete feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy a magyar vállalatok is sikeresen indulhassanak a 
NATO-tendereken?

Milyen dokumentumok vonatkoznak az egyes szakterü
letekre, és azokat milyen módon lehet beszerezni?

-További információk
Honnan kaphat segítséget a magyar vállalat, ha indulni 

kíván a NATO-tendereken?
Mely Minősített NATO Beszállítókhoz csatlakozhat az a 

cég, amely alvállalkozóként kíván indulni a tendereken?
Milyen szervezetektől kapható bővebb információ a 

NATO struktúrájával és működésével kapcsolatban?

Szeghy Sándor 
GM-főtanácsos

NATO STANAG -  és AP -  nyilvántartás 
magyar számítógépes adatbázis rendszer

Andrejcsik Gyula mérnök őrnagy, Szatter Gyula mérnök őrnagy, Lénád Sándor százados

Magyarország a NATO-csatlakozás ré
vén vállalta, hogy az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete tagállamai által 
ratifikált és kiadott NATO STANAG- 
eket elfogadja, illetve bevezeti a hazai 
jogrendbe. A csatlakozási folyamat in
formációigényeinek kielégítése, a 
, jATO-egységesítési, szabványosítási 
dokumentumok hazai bevezetése és 
az ezek alapján készülő katonai nem
zeti szabványok, valamint belső utasí
tások kiadási folyamatának gyorsítása 
érdekében -  a Katonai Szabványügyi 
Koordinációs Bizottságban -  felvetődött 
egy NATO-szabvány és nemzeti kato
nai szabvány nyilvántartó és feldolgozó 
számítógépes adatbázis létrehozásá
nak szükségessége.

A rendszer megteremtésének 
legfőbb célja -  a NATO-egységesítési 
és szabványosítási dokumentumok ál
landó elérhetőségének biztosítása út
ján -  a honosítási folyamat felgyorsí
tása, az érintett intézmények és kijelölt 
szervezetek szabvályosítási informáci
ókkal való folyamatos ellátása.

A kifejlesztő és egyben üzemeltető a 
Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai 
Intézet Informatikai és Katonai Szab
vány Osztálya. A megvalósításához 
szükséges anyagi forrásokat a HM Ha
ditechnikai Intézet (továbbiakban HTI) 
önálló finanszírozás és pályázat útján 
teremtette elő.

A számítógépes adatbázis rendszer 
-  teljes üzemkészségének elérése

után -  lehetővé teszi a feldolgozási fo
lyamatban részt vevő intézmények és 
szervezetek számára a NATO-egysé- 
gesítési, szabványosítási dokumentu
mokkal kapcsolatos elekronikus adat
szolgáltatást és információcserét. A 
rendszer két különálló hálózatszeg
mensre van osztva, egy külső (nyilvá
nos vagy „civil”) alrendszerre és egy 
belső (zárt vagy „katonai”) alrend
szerre. Az adatbázissal a külső („civil”) 
kapcsolat -  a NATO-minősítéssel ellá
tott dokumentumok biztonsága érdeké
ben -  csakis felhasználói név és jelszó 
segítségével, on-line formában, nem 
nyilvános INTERNET-jellegű hálózaton 
keresztül betárcsázással, úgynevezett 
„dial-up” elérhetőséggel lehetséges.
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A katonai célú K+F tevékenységek 
szabványügyi biztosítása érdekében a 
rendszer -  az előzőek mellett még -  le
hetővé teszi a HM Haditechnikai Intézet 
belső munkatársainak szabványosítás
sal kapcsolatos információigényeinek 
kielégítését, valamint szabványadatok, 
-dokumentumok feldolgozását, feltölté
sét és visszakeresését. A HTI-ben dol
gozók számára az elérhetőség -  az In
tézet zárt lokális hálózatán keresztül -  
on-line formában valósul meg. A to
vábbi tervek között szerepel a Honvé
delmi Minisztérium és a Magyar Hon
védség más szervezetei, intézményei 
részére is az elérhetőség biztosítása, 
szintén on-line formában, de csak a 
HM zárt („katonai”) intranet (extranet) 
hálózatán keresztül.

Az adatbázisban a következő feldol
gozott, illetve feldolgozandó dokumen
tumok szerepelnek:

• NATO-egységesítési, szabványosí
tási dokumentumok, NATO STANAG- 
ek és Szövetségi kiadványok (AP);

• katonai nemzeti szabványok;
• NATO-egységesítési, szabványosí

tási dokumentumokkal kapcsolatos ha
zai kiadványok, utasítások, például 
egységes védelmi előírások (EVE) stb.

Az adatbázis külső („civil”) és belső 
zárt („katonai”) alrendszereiben -  a 
NATO-minősítéssel ellátott dokumentu
mok védelme érdekében -  külön-külön 
egy-egy adatbázis és kommunikációs 
szerver működik. A külső adatbázis -  
rendszeres frissítéssel -  a belső adat
bázisból off-line módon kerül feltöltésre, 
meghatározott adatokkal, a külső („ci
vil”) felhasználók számára. Az érintett 
intézményektől a külső alrendszerbe 
érkező adatok ugyanilyen (off-line) mó
don kerülnek át a belső alrendszer 
adatbázisába. Az adatok részben az 
adatbázisszerveren adatbázisban, 
részben a kommunikációs szerveren 
és a CD-alrendszerben, fájlrendszer
ben helyezkednek el.

Az alkalmazók számára a Dataware 
Kft. terméke, a CORVINA könyvtári és 
dokumentációs programrendszer -  
mint felhasználói felületet -  lehetővé 
teszi az adatbázisban való keresést, 
nyilvántartást, letöltést stb.

A rendszer teljes kiépítése után a kö
vetkező funkciókat teljesíti: •

• többfelhasználós (konkurens) 
üzemmódban alkalmazható;

• biztosítja az ellenőrzött hozzáfér
hetőséget az adatokhoz, illetve az 
adatbázishoz (felhasználói név és 
jelszó használata segítségével);

• a felhasználók hozzáférési jogosult
sága szabályozható és jogosultság 
szerint differenciálható;

• az adatbázis változása, illetve a fel
használói tevékenység nyomon követhető;

• a felhasználói felület a külső érintet
tek és jogosultak számára betárcsázás- 
sal, WEB-böngészővel is elérhető;

• a felhasználói felület az adatbázis
ban keresést, szűrést, lekérdezést, 
megtekintést, letöltést és nyomtatást 
biztosít;

• a dokumentumok kidolgozó/kiad- 
mányozó szerint rendszerezhetők és 
megjeleníthetők;

• lehetőség van a dokumentumok fel- 
dolgozási folyamatának (munkafázis,

érkezett-elküldött anyagok, mi hol van) 
készültségi állapotának, verziójának, 
hazai felhasználásának lekérdezésére 
(például fordítás, Egységes Védelmi 
Előírás készült-e belőle vagy esetleg 
Magyar Katonai Nemzeti Szabvány 
készítése során lett felhasználva);

• ratifikálással kapcsolatos informá
ciókat biztosít;

• NATO és magyar felelős szerv 
alapján való keresés lehetőségét 
nyújtja;

• dokumentum hivatkozási láncának 
követése, kezelése;

Külső („civil” ) alrendszer működését a következő ábra szemlélteti:

A kommunikációs szerver WWW, FTP és MAIL szerver szolgáltatást biztosít, 24 órás 
folyamatos üzemben.

1. ábra: Az adatbázis rendszer működési logikai vázlata

Az adatbázis rendszer működési logikai vázlata:

Jelmagyarázat:
---------- ► - elektronikus (on-line) adatáramlás;
--------- . frott (papír) dokumentum átadás, illetve elektronikus

(off-line) adatáramlás;
• 4 - ►  - hálózat, rendszer és adatbázis adminisztráció, felügyelet;
r--------1
j : - külső adatszolgáltató alrendszer.

2. ábra: A külső (civil) alrendszer működési vázlata
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3. ábra: Belső (katonai) alrendszer működési vázlata

• visszakereshetőség különböző 
szempontok alapján, a keresések talá
lati listája menthető, az elmentett felté
telek újrafelhasználhatósága, eredmé

nyek konvertálhatósága, illetve lement- 
hetősége más formátumba (pl.: Word, 
Excel) -  további felhasználáshoz -  biz
tosított;

• a meglévő dokumentumok, illetve 
adatbázisok felhasználása, formátu
mának konvertálása, illetve importja a 
rendszerbe szintén biztosított;

• az adatok archiválhatók (pl.: CD-re 
írható), nyomtathatók;

• a dokumentumok optikai leolvasás 
(scannelés) és karakterfelismerés után 
bevihetők az adatbázisba.

A NATO-egységesítési és szabvá
nyosítási dokumentumok hazai elter
jesztése hosszú és időigényes folya
mat, amiben igen sokat tehetnek a Ma
gyar Honvédség hadműveleti, anyagi 
és adminisztratív szervei, hivatalai és 
intézetei. E nehéz munkát a jövőben 
nagymértékben elősegítheti az előző
ekben bemutatott adatbázis rendszer, 
ami jelenleg még kidolgozás, illetve ki
építés alatt áll, de legkésőbb ez év de
cember 31-ig teljes funkciójában mű
ködni fog.

After the Battle
No40; Budapest
A híres angol hadtörténeti folyóirat 40. 
száma még 1983-ban jelent meg, és a 
budapesti hadműveletek három fontos 
eseményével foglalkozott. Az Opera
tion Margarete, a megszállás utáni 
háborús helyzet és az Operation 
Panzerfaust 1944. március 19. és 
október 15-i események a témája.

M. Szabó Miklós

A Magyar Királyi Honvéd Légierő 
elméleti-technikai-szervezeti fejlődése 
és háborús alkalmazása 1938-1945

A könyv a szerző 1987-es hasonló című 
munkájának javított, és kibővített 
változata. A függelékek és a képanyag 
tekinthető újnak. Fejezetei: l.-Történelmi 
előzmények 1920-1970; II.-A Magyar 
Királyi Honvéd Légierő létrehozásával 
kapcsolatos elméleti tevékenység; lll.-A  
légierő technikai fejlődése; IV.-A légierő 
szervezeti fejlődése; V.-A légierő 
háborús alkalmazása; VI.-Összegzés. 
Függelékek, Mellékletek.

Zrínyi Kiadó, 1999. 346 old. 2460 Ft

Azóta a híres lap a 120. számon is 
túl van. Magyarországon nincs forga
lomban, de rendelhető a Libro-Trade 
Kft. útján.

After the Battle M agazine
3 New Plaistow Road, London E15 
3JA
Libro-Trade Kft. 1173 Budapest, 
Pesti út 237
Tel: 257-77-77; Fax: 257-7472
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A jubileumi repülőnap vendégei

1. ábra: Az osztrák Saab J-35Ö Draken (21)
2. ábra: A belga F-16A vadászbombázó (FA-136)
3. ábra: A román MiG-21 UM Lancer (9526)
4. ábra: A francia Jaguar E gép Saint Dizier-ből
5. ábra: A lengyel PZL Swidnik W-3W Husar (0701) helikopter
6. ábra: A francia Puma román változata, az IAR-330 Socat (28)
7. ábra: A román IAR-SS Sóim iskolagép (718)

A fotókat dr. Toperczer István készítette
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Találkozás a Szu-24-essel Magyarország felett

A Szu-24, NATO-nevén Fencer, rendszeresítése után ha
mar megjelent Magyarországon is. A Debrecenben tele
pülő szovjet frontbombázó repülőezred Jak-28-asait váltot
ták fel ezzel a minden szempontból nagyobb teljesítményű, 
korszerűbb típussal. Itteni állomásoztatása teljes mérték
ben megfelelt a korabeli alkalmazási elveknek. Az elsősor
ban kis- és földközeli magasságú behatolásra tervezett re
pülőgép tekintélyes hatósugarának köszönhetően elérhette 
Európa legnyugatibb pontjait, sőt a brit szigeteket is, ehhez 
azonban a lehető legközelebb kellett telepíteni a várható 
frontvonalhoz, a Varsói Szerződés nyugati és a NATO ke
leti határaihoz, de mégis elég távol ahhoz, hogy az Első 
Tömeges Légicsapásban részt vevő eszközök nagy több
ségének a hatósugarán kívül legyen. Ezeknek a feltételek
nek a debreceni repülőtér minden szempontból kitűnően 
megfelelt.

Mi, a Honi Légvédelem vadászrepülői nem sokat tudtunk 
az új gépről. Hivatalos információt nem kaptunk, a magyar 
és az orosz nyelvű szakirodalom nem foglalkozott vele, 
nyugati forrásokhoz pedig, melyeknek hitelessége amúgy 
is kérdéses volt, és leginkább találgatásokra alapozódtak, 
alig jutottunk hozzá. Még a Monyinóban akkoriban végzett 
parancsnokok sem sok ismerettel rendelkeztek róla. 
Annyi azért kiszivárgott, hogy valamilyen, az F-1 íf-eshez 
mind méreteiben, mind felépítésében, mind feladatában 
hasonló gép lehet. Tudtuk, hogy változtatható szárnynyila- 
zású, mint a MiG-23, és kétszemélyes egymásmelletti ülé
ses, ami teljesen szokatlan volt a szovjet repülőtechniká
ban. Az új típus megjelenése Magyarországon gyorsan tu
domásunkra jutott. A kecskeméti repülőtér állandó gyorsí
tási útvonala Debrecen felett vezetett el, és bár arról a ma
gasságról a földfelszínből elég keveset lehet látni, mégis 
feltűnt, hogy a jellegzetes alakú Jak-28-asokk helyett va
lamilyen más gépek állnak a földön. Aztán napirendre tér
tünk a dolog felett, senki nem foglalkozott a debreceniek
kel. A találkozás még váratott magára, de nem sokáig.

1984 áprilisában az éves kiképzési tervnek megfelelően 
„Gránit” fedőnéven Repülő Harcászati Gyakorlat, közismert 
rövidített néven RHGY kezdődött, ennek volt résztvevője 
az 59. Honi Vadászrepülő Ezred is. Abban az időben egy 
ilyen RHGY hatalmas erőket mozgatott meg. Csak magyar 
részről közel 100 repülőgép emelkedett a levegőbe, de itt 
voltak a Déli Hadseregcsoport és a Kárpát menti Katonai 
Körzet gépei a Szovjet Légierőtől, nem beszélve a Román 
és a Csehszlovák Légierők együttműködő ezredéiről. A 
gyakorlat a megszokott rend szerint folyt: rövid előzetes fel
készülés és a törzsek kidolgozó munkája után a tevékeny
ség magasabb harckészültségbe helyezéssel kezdődött, 
ezt követte a tartalék repülőterek és vezetési pontok aktivi
zálása, az Első Tömeges Légicsapás visszaverése, szór
ványos légi tevékenység elhárítása, második tömeges lé
gicsapás visszaverése, és így tovább.

A nevezetes eset a gyakorlat második napján, április 17- 
én történt. Az ezred harctevékenységét vezető ezredpa-
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2. ábra: Kunmadarasról hazainduló 07-es Szu-24 1990-ben 
(M. L.)
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rancsnok parancsára a harcáiíáspont egy géppárt riasztott 
a kijelölt őrjáratozási légtérbe. Az Arató Ferenc alezredes, 
géppárparancsnok és Báli József őrnagy, kísérő összeté
telű kötelék rendben végrehajtotta a felszállást, és a felké
szülés során meghatározott útvonalon kirepült a megadott 
légtérbe. Az őrjáratozás első négy perce eseménytelenül 
telt el, az időjárás szinte ideális volt, kitűnő látási viszonyok, 
az 1-2 tized gomolyfelhő messze alattuk maradt. Zavarta
lanul lehetett volna gyönyörködni az alföldi táj szépségé
ben, ha mindez nem egy harcászati gyakorlaton történik, 
és ők nem vadászrepülők lettek volna, akiknek vérükben 
van a szüntelen légtérfigyelés és az „ellenséges” repülőgé
pek kutatása. Az ötödik percben felhangzott a fejhallgató
ban a vadászirányító-megfigyelő ismerős hangja, meg
kezdődött a célra vezetés. Gyorsítottak 900 km/h-ra, köz
ben a kísérő megnövelte a távközt, hogy miután a vezér 
befejezi a támadást és kiválik, ő is a rakétaindításhoz ked
vező helyzetbe kerüljön. Alig több mint egy perce repültek 
a megadott új irányon, amikor Arató alezredes jobbról kissé 
feljebb, keresztező irányon egy gyorsan közeledő fekete 
pontot vett észre. Már éppen jelenteni akarta, hogy lát egy 
közeledő célt, amikor a földről forduló parancsot kapott, és 
utasítást a fedélzeti lokátor bekapcsolására. A MÍG-21MF- 
en a fedélzeti lokátor nagyfeszültségét közvetlenül a fel
szállás után a levegőben kapcsoltuk be, és az ellenőrző 
program végrehajtása után „várakozás” üzemmódban ma
radt, ami azt jelentette, hogy minden működött, de nem tör
tént az antennáról kisugárzás, így az ellenséges gépek be
sugárzásjelzői nem észlelhették a közelítő vadászt. Amikor 
aztán szükségessé vált, egyetlen kapcsoló átkapcsolásá

val megkezdődött a kisugárzás, működésbe lépett a felde
rítő üzemmód. Ez történt most is, mindkét gép fedélzeti lo
kátora szinte egyszerre kezdte meg a légtér kutatását. Jó 
látási viszonyok közt, amikor a pilóták szabad szemmel is 
látták a célt, azért kellett a lokátor, hogy a hőrávezető-fejes 
R-3SZ  rakéták indításához pontosan meg tudják határozni 
a céltávolságot, illetve mert a rádióirányítású rakéták célra 
vezetéséhez szükséges sugárnyalábot a lokátor dolgozta 
ki.

Forduló közben Arató alezredes egy céljelszerű világos 
foltot vélt felvillanj, majd közvetlen utána az egész indiká
tor egy pillanatra kivilágosodott, aztán végleg elsötétült. A 
helyzet egyértelmű: a fedélzeti lokátor tönkrement. Ilyenkor 
a vezér csak egyet tehet, kifordul oldalra és utasítja a kí
sérőt a támadás folytatására. így tett ő is. Ekkor követke
zett be a meglepetés, Báli őrnagy jelentette, hogy hasonló 
körülmények közt az ő lokátora is üzemképtelenné vált. 
Más megoldás nem maradt, szabad szemmel követve 
megközelíteni a célt a gépágyú lőtávolságára, és fotógép- 
puska-sorozattal igazolni az elfogás megtörténtét. Ez két i- 
lyen tapasztalt repülőgép-vezetőnek semmilyen nehézsé
get nem okozott. Az újabb bonyodalom később következett 
be. Amennyiben ugyanis lehetséges, és a látási viszonyok 
lehetővé teszik, jelenteni kell a vezetési pontra az elfogott 
repülőgép típusát és fedélzeti számát, mert a gyakorlat 
döntnökei a célrepülési terv alapján így tudják ellenőrizni, 
hogy valóban a kijelölt célt „semmisítették-e meg”. A titok- 
védelmi szabályok értelmében a levegőben lévő gépeket ti
los volt nyíltan megnevezni, ezért az előzetes felkészülés 
során a gyakorlaton részt vevő összes repülőgéptípus
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fedőnevet kapott, rendszerint valamilyen madárnevet orosz 
nyelven. Arató alezredes hamar rájött, hogy az elfogott gép 
nem azonos egyik eddig ismert típussal sem, és az nem le
het más, mint a titokzatos Szu-24, aminek viszont nem volt 
fedőneve. így azután a vadászirányító-megfigyelő bár
mennyire is erőlködött, be kellett érnie azzal, hogy a cél tí
pusát majd leszállás után pontosítják. Még néhány barát
ságos szárnybillegetés, aztán békésen elváltak.

Bár a MÍG-21MF fedélzeti rádiólokátora nem tartozott a 
gép legmegbízhatóbb berendezései közé, az azért felet
tébb gyanús volt, hogy mindkét gépen közel egyszerre és

azonos módon ment tönkre, ráadásul a javítás során a mű
szakiak megállapították, hogy mindkét esetben ugyanab
ban az erősítő fokozatban ugyanaz a biztosíték égett ki. A 
magyarázat a Szu-24 aktív zavaróberendezése. Az ilyen 
berendezés működési elvének az a lényege, hogy érzékeli, 
ha ellenséges lokátorállomás besugározza. A vevő rész ál
tal észlelt jelet analizálja, majd azzal azonos hamis jelet ál
lít elő, és azt kisugározza a visszavert jelhez viszonyítva 
késleltetve, és jelen esetben annál nagyságrendekkel na
gyobb energiával. Ha a támadó repülőgép fedélzeti loká
tora megfelelő „intelligenciával” rendelkezik (a MiG-21MF-é
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nem ilyen volt), akkor a vevője érzékeli a beérkező jel erős
ségét, annak csúcsát „levágja”, és csak azt erősíti. Az en
nél kisebb erősségű eredeti visszavert jelet a vevő nem 
erősíti, így az eltűnik, és a repülőgép-vezető indikátorán 
céljelként nem is jelenik meg. Megjelenik viszont a zavaró
berendezés által létrehozott hamis céljel, ami viszont sem 
helyszög, sem távolság szerint nem egyezik a valós céljel- 
lel. Ha a támadó pilóta szabad szemmel nem látja a célt, 
márpedig a fedélzeti lokátort elsősorban azért találták ki, 
hogy ilyen esetben is lehetővé tegye a felderítést, célzást 
és tűzvezetést, akkor a hamis céljelre igyekszik megterem
teni a „befogás” feltételeit, ami természetesen nem sikerül
het, mert a rendkívül szűk sugárnyaláb ott semmit nem ta
lál, amiről visszavert jelet kaphatna. Ezenkívül persze lé
teznek más módszerek is, például a hamis jel erőssége 
megegyezik a visszavert jelével, de az indikátoron egy he
lyett vagy fél tucat céljel látható, abból aztán pilóta vagy o- 
perátor legyen a talpán, aki ki tudja választani az igazit, 
vagy ha végül esetleg sikerül is, oiyan késedelmet szen
ved, ami lehetetlenné teszi a sikeres támadást.

Mint előbb már zárójelben megjegyeztem, a MÍG-21MF 
fedélzeti lokátora nem volt ilyen „okos”. Az antennáról a 
vevőbe érkező minden jelet egyformán erősített. így követ
kezhetett be az az eset, hogy a visszavert jelnél nagyság
rendekkel erősebb hamis jel valamelyik erősítő fokozatban 
akkora feszültséget hozott létre, amit a beépített olvadóbiz
tosíték már nem bírt ki, egyszerűen kiégett, és a lokátor 
üzemképtelenné vált. A jelenséget leírni és elmagyarázni 
hosszadalmas, a valóságban mindez a másodperc tört 
része alatt megy végbe, ezért történt meg, hogy amint a cél 
a felderítő üzemmódban dolgozó lokátor „látómezejébe" 
került, az azonnal felmondta a szolgálatot. Lehet, hogy az 
itt leírt magyarázat a rádióelektronikai berendezésekkel 
foglalkozó szakmérnökök számára gyermetegnek és túl
zottan leegyszerűsítettnek tűnik, viszont így mindenki szá
mára könnyen érthető.

Leszállás után a géppárparancsnok telefonon elmondta,

majd írásbeli jelentésében is megerősítette, hogy az elfo
gott cél valószínűleg Szu-24 volt. Ezt bizonyította az elő
hívott fotógéppuska-film elemzése is. A döntnökök hüm- 
mögtek, nem tehettek mást, tudomásul vették a tényeket. 
Az ő célrarepülési terveikben Szu-24 nem szerepelt. Azt, 
hogy a debreceniek voltak-e a találkozás résztvevői, vagy 
esetleg Sztárokonsztantyinovkából rándultak át az ottani 
ezred gépei, soha nem tudtuk meg.

A találkozások később sem váltak mindennapossá. A 
Szu-24-esek valahogy arisztokratikus elzártságban éltek a 
magyar légtérben. Ennek talán az is oka lehetett, hogy 
nem a Déli Hadseregcsoport kötelékébe tartoztak. Néha 
egy-egy gyakorlaton részt vettek, de a zavaróberendezé
seiket nem kapcsolták be. Ez érthető is, hisz egy aktív za
varóeszköz addig hatékony, amíg nem mérik be, amíg a 
paraméterei ismeretlenek, márpedig minden alkalom, ami
kor jelet sugároz ki, alkalom arra, hogy működésének jel
lemző adatait bemérjék.

Aztán ahogy a rendszerváltás közeledett, Debrecen la
kossága egyre jobban tiltakozott a zaj ellen. Ez végül oda 
vezetett, hogy a „szuhojok” elhagyták a város repülőterét 
és Kunmadarasra települtek át, helyüket pedig egy helikop
teregység foglalta el. Persze ez a csere már a közelgő vé
get jelezte, azt, hogy a Szovjetunió nem a régi már, és 
1990-ben a Déli Hadseregcsoport többi repülőegységével, 
a három MiG-29 vadászezreddel, a vadászbombázó-ez- 
reddel, a helikopterezreddel, a gépesített lövészhadosztá
lyokhoz vezényelt helikopterszázadokkal együtt a Szu-24- 
esek is hazatértek, és azóta senki nem látta őket Magyar- 
ország légterében.

Varsányi Mihály

Állítson ezen írás emléket a betegség következtében fi
atalon elhunyt Báli József őrnagynak, akinek a Repülőgép
vezetői Naplójából a konkrét adatokhoz jutottam.

A szerző

A Szu-24 Kunmadarason

1989 nyarán a szovjet sereg még „félelmetes” volt, de las
san már mutatkoztak a bomlás nyomai. Élt a Varsói 
Szerződés is, a katonai bázisok előtt ott a megállni, fényké
pezni tilos tábla. Mindenütt, minden titkos, a szovjetek itt 
vannak, de a Keleti pályaudvaron tisztjeik figyelő szeme 
előtt várakozó katonákon kívül aligha látni a béke védel
mezőit. Ekkor, 1989 nyarán, kaptam meghívást, hogy Bur
lakov vezérezredesnek, a Szovjet Déli Hadseregcsoport 
vezetőjének jóváhagyásával megtekinthetem újságíró
ként a kunmadarasi szovjet bázist.

Az engedély váratlanul ért, hiszen bár kértem, tudtam, 
nemhogy megnézni, hanem még beszélni sem ildomos a 
hazánkban tartózkodókról. A Budapesten akkreditált kato
nai attasék előtt viszont nem volt titok, így személyi kap
csolataim révén tudtam, hogy Kunmadarason Szu-17-es, 
MiG-21-es, MiG-27-es, valamint Szu-24-es gépek állo
másoznak, igaz az utóbbiak csak átmenetileg. A Szu-24- 
es ekkor még a titkok titka típus volt.

Este hívtak fel, hogy másnap reggel legyek Mátyásföl
dön. Helikopterünk a megadott időben indult, kísérőm a
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3. ábra: A 03-as számú gép ráfordul a gurulóútra

4. ábra: A gép beáll a várakozóhelyre

5. ábra: Egy MiG-27 gyakorlórepülésre indul

szovjet légierő vezérőrnagya, pontos tájékoztatást nyújt a 
napi programról: általános tájékoztató, kultúrmúzeum-te- 
rem megtekintése, ebéd, géptípusok megnézése, majd a 
repülési nap megtekintése.

A tájékoztatás az akkori propagandisztikus, a múzeum a 
győzelem íve, 1919, vörös légierő, majd a honvédő háború 
sikere. Az ebéd luxuskörülmények között zajlik, faburkolatú 
ebédlőben, felszolgáló személyzet, no meg hideg-meleg 
folyóvíz.

Vendéglátóim nagyon udvariasak voltak, igyekeztek min
den kérdésemre kielégítő választ adni. Tolmácsaim kárpát

aljai magyar fiúk, gyakorta váltották őket -  levele jött, ét
kezni, takarítani kell, hívatja a parancsnoka. Érthetően nem 
akarták, hogy összemelegedjek honfitársaimmal.

A kifutópálya mellett lévő gépekhez gépkocsival visznek, 
a várt típusok vannak, kivéve a „24-est” . Meg kell említeni, 
hogy az állomány, így a pilóták is, gyalog mennek a min
tegy 2-3 km távolban lévő otthonukig. Rövid tájékoztatás, 
repülőnap, gépek felemelése, majd sötétedés után teljes 
vakrepülés, hozzávetőleg 150-180 repülés lesz. Sorra te
kintem meg a repülőgépeket, ismételve kérdésem: -  Hol 
vannak a „24-esek”? Végül a reptér másik szögletében ott 
áll 12 db Szu-24-es. Azonnal megkérdezem: -  Hol van a 
13.? Közük, ennyi van. Tapogatom, nézem a gépet, beül
hetek a kabinjába, szerencsére mellettem ott a pilóta, és 
amikor a matatásom közepette kezem egy piros karhoz ér, 
hihetetlen gyorsasággal elkapja csuklóm. Mosollyal közli, 
ha elhúzom, máris repülünk, ami így igazán nem kívána
tos: a katapult karja volt. Többször kérdezem: -  Hol a 13. 
gép? A vezérőrnagy váratlanul visszakérdez: -  Miből gon
dolja, hogy van? Félénken közlöm, hogy az egyik attasé 
mondta. Mosolyog, majd int, és máris egy távoli hangárt 
céloz meg az UAZ. A hangárban ott a gép, dolgoznak rajta. 
Kísérőm még mindig mosolyogva közli: -  Mondja meg az 
informátorának, én is tudom, hol vannak a Tornádóik, no 
meg azt is, hogy mennyi van.

Lassan sötétedik, irány a torony, némi elektronikus 
Csend, zölden foszforeszkálnak a képernyők. Udvariasan 
mutatják, miként hozzák le a gépeket. Váratlanul kialszik a 
repülőtéren minden fény, a gépek azonban jönnek. Feled
hetetlen látvány.

Éjféltájban az utolsó gép is földet ér. A vezérőrnagy 
összehívja a parancsnokokat, gratulál. Nekem emlékként 
átadják az egység emlékérmét, melyet a 70. év tiszteletére 
adtak ki. Utána elindulunk a helikopter felé, az úton a 
hajtómű hangja sem képes álomba ringatni. Feledhetetlen 
nap volt. 1989-et mutatott a naptár.

Érdemes szólni az egyik szerelőcsarnok mellé állított 
Ja/c-28-asról. A gép akkor már rendszeren kívül volt. Bár a 
rendszerváltás után, a kivonulás idején szovjet részről volt 
hajlam a gép térítésmentes átadására a Hadtörténeti Mú
zeum részére, több telefonbeszélgetés után sem mutatko
zott azonban fogadókészség. így a magyar látókörből 
eltűnt az a géptípus, mely aligha található meg orosz gyűj
teményen kívül Európában.

Matthaeidesz Konrád

(A Jak-28, egy debreceni erdőből származó roncs pél
dánya Alsónémedi határában van kiállítva, igen mostoha 
állapotban. Szerk.)
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Kecskeméti vadászpilóták 
lengyelországi éleslövészeten

A kecskeméti 59. Vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati Re
pülőezred minden évben szerepelteti repülő-harckiképzési 
tervében a Lengyel Köztársaság területe felett végrehaj
tandó rakéta-éleslövészetet. A több évtizedes hagyomá
nyokra visszatekintő gyakorlat csupán 1999-ben, a Ju
goszlávia ellen zajló NATO-légi tevékenység miatt maradt el.

A kecskeméti pilóták idén is megfelelően felkészültek a 
rakéta-éleslövészetre. Itthon gyakorolták a géppárban való 
felszállásokat és a lövészeti feladatok végrehajtásának 
rendjét. Az éleslövészetre 2000. május 8-13. között került 
sor. A személyi állomány, a kiszolgáló technikai eszközök, 
valamint az R-60M  típusú rakéták szállítására két db 
An-26 típusú közepes szállító repülőgépet igényeltek a Lé
gierő Vezérkartól. Az első teherszállító repülőgép május 8- 
án reggel hat órakor landolt a kecskeméti légibázison. A 
gép a 89. Szolnok Szállítórepülő Ezred hadrendjéből érke
zett, oldalszáma: 03407. Személyzete: Szelke Tibor őr
nagy elsőpilóta, Szántó Gábor százados másodpilóta, 
Varga István őrnagy megfigyelő, Szabó Zsolt százados fe
délzeti technikus, Takács Ferenc százados fedélzeti rádi
ós.

Ragyogó, napfényes időben kezdte meg a repülőmű
szaki állomány az anyagok, eszközök bemálházását a gép 
„gyomrába”, majd az „Ancsa” 8 óra 3 perckor elstartolt Len
gyelország felé.

Közben a kiszolgáló állomány a 2-es zónába (az előké
szítési helyre) vontatta a kirepülő MÍG-29B és MÍG-29UB 
típusú elfogó vadászrepülőgépeket. A tartalék gépekkel 
együtt tíz gépen serénykedtek a repülőműszakiak. A zóná
ban a 02, 04, 06, 08, 10, 15, 23-as oldalszámú egykormá- 
nyos, harci MÍG-29B és a 26, 27, 28-as oldalszámú kétkor- 
mányos MÍG-29UB kiképzőgépeket készítették elő a 
startra. Először Hajdú Attila és Tóth Gábor repülő százado
sok jelentek meg a zónában, és beillesztették a 26-os ol
dalszámú gép első kabinjába a GPS (Global Positioning 
System) műholdas navigációs rendszert. Kilenc órakor Ok- 
vátovity József okleveles mérnök őrnagy megtartotta a ki
szolgáló állomány részére a szakmai eligazítást. Hangsú
lyozta, hogy a gépek a zónából kigurulva a startra, géppár- 
kötelékben fognak felszállni.

A pilóták zöme (tíz) vadászgéppel repült Lengyelor
szágba. A repülőgép-vezetők első csoportja fél tízkor érke
zett meg, és azonnal elfoglalták helyüket a gépek kabinjá
ban. A 10-es oldalszámúba Asztalos István százados, a 
08-asba Janicsek András őrnagy, a 04-esbe Murguly 
Gusztáv százados, a 27-esbe Tóth György őrnagy és 
Szabó Zoltán százados ült be. A hajtóművek indítása, pró
bája és ellenőrzése után a gépek egyenként gurultak ki a 
zónából, majd egymás mögött, géppárban a felszállóbeto
non felsorakoztak. Az első géppár 9 óra 59 perckor, a má
sodik 10 órakor startolt.

A repülőgép-vezetők második csoportja 9 óra 40 perckor 
érkezett. A 26-os oldalszámú gépben Tóth Gábor és Hajdú 
Attila századosok, a 15-ösben Bodrozsán László őrnagy, a
16-osban Somogyi Zoltán százados, a 6-osban Őze Se
bestyén őrnagy foglalt helyet. A négy gép felsorakozott a 
startra, s géppáronként 10 óra 10 perckor, illetve 10 óra 11 
perckor felemelkedve elhagyták a kecskeméti légteret.

A csoport parancsnoka Janicsek András repülő őrnagy, 
az 1. „Puma” Harcászati Repülőszázad parancsnokhelyet

tese volt. Összesen 15 repülőgép-vezető vett részt az éles
lövészeten. A vezetőmérnöki teendőket Horváth János ok
leveles mérnök alezredes, a mérnök-műszaki szolgálat fő
nöke látta el. A repülőezredtől összesen hatvan fő tartózko
dott Lengyelországban (repülőgép-vezetők, repülésirányí
tók, kiszolgáló- és biztosító állomány).

A vadászgépek felszállása után a lövészet szükségessé
géről beszélgettem Hegedűs Ernő repülő alezredessel, az 
1. „Puma” Harcászati Repülőszázad parancsnokával.

-  Miért van szükség az éleslövészetre évente?
-  Az ezred alapvető feladata, hogy az ország légterét 

védje. Ezt csak akkor tudjuk maradéktalanul teljesíteni, ha 
a gépek fegyverrendszerét a pilótaállomány időnként hasz
nálja a gyakorlatokon, éleslövészeteken, így kellő jártassá
got tudnak szerezni a gép rakétafegyverzetének használa
táról. Szerencsére évtizedek óta nem voltak gépeink éles 
harci bevetéseken, de a haza légi határainak védelméhez 
hozzátartozik a felkészülés is. A repülőgép-vezetőknek 
szükségük van arra, hogy a gyakorlatban is megismerjék a 
fegyverrendszer működését, alkalmazásának rendjét, 
módját, hiszen békében is készültségi szolgálatot látnak el, 
és adott helyzetben sor kerülhet fegyverhasználatra is. 
Nem mindegy tehát, hogy a repülőgép vezetője milyen fo
kon ismeri az általa repült eszköz fegyverzetét.

-  Az éleslövészet során a pilóták hány feladatot hajtanak 
végre?

-  Van egy nappali és egy éjszakai feladatsor. A tapasz
taltabb vadászpilóták éjszaka, a fiatalabbak pedig nappal 
hajtják végre az éleslövészetet. Egy feladat során egy ra
kétát indítanak a célra.

-  Ön hányszor vett részt ilyen lövészeten?
-  Eddig öt alkalommal voltam külföldön, jártam a Szov

jetunióban és Lengyelországban is éleslövészeten, és min
den alkalommal sikeresen küzdöttem le a célomat -  fejezte 
be a beszélgetést Hegedűs alezredes.

Az indulás napján reggel 8 óra 50 perckor a 116-os ol
dalszámú L-39 Albatros típusú kiképzőgép emelkedett a 
magasba időjárás-felderítésre. A gép vezetője jelentette, 
hogy az időjárás alkalmas a nagy távolságú légi manőver 
végrehajtására. A vadászgépek előkészítési ideje alatt le
szállt Kecskeméten a 603-as oldalszámú második An-26  
is, melybe főleg az R-60M  típusú légiharc-rakétákat mál-
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1. ábra: A kirepüléskor elsőként a 04-es oldalszámú gép 
indult
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2. ábra: Starton a második négyes kötelék a kirepüléskor

3. ábra: Helyére vontatják az utolsónak leszállt 26-os számú 
MÍG-29UB-t

4. ábra: A kiszolgáló és biztosító állomány, amelynek tagjai 
Lengyelországban készítették fel a gépeket az 
éleslövészetre

házták be. A repülőgép 11 óra után emelkedett a ma
gasba.

A vadászgépek 800 km/h sebességgel mozogtak a kire
pülés során, az An-26  utazósebessége 450 km/h. A 
MiG-29-esek a törzs alatt 1500 l-es póttartályokat vittek 
magukkal. így összesen 5820 I üzemanyaggal repültek ki 
gépenként. A vadászok a légi utat egy óra alatt tették meg, 
a szállítógépek pedig két órát töltöttek a levegőben. A gé
pek a Varsó melletti Minsk-Mazowiecki légi támaszponton 
szálltak le, az 1. Harcászati Repülőezred bázisán. A len
gyel parancsnoki állomány igazi katonabarátsággal fogadta 
a magyar katonákat.

Az érkezést követő napon készítették fel a gépeket a lö
vészetre. A magyarok aprólékosan egyeztették a lengye
lekkel a munkafolyamatokat, mivel a kecskemétiek kint
tartózkodása alatt a lengyelek is hajtottak végre lövészetet, 
így nagyon fontos volt az együttműködés megszervezése 
és a feladatok pontosítása. A légi irányítás, kommunikáció 
a lengyelekkel angol nyelven történt.

A MiG-29-eseket minden felszállás előtt ellenőrizte egy 
nyolcfős csapat. Az éleslövészet során a légi célokat (inf- 
rabombákat) a lengyelek biztosították. Egy Szu-22-es va
dászbombázó a meghatározott légtérben, 10 500 m ma
gasságban oldotta ki az infrabombákat. A MiG-29-es gé
pekre R-60M  típusú közel-légiharcra alkalmas levegő-le
vegő rakétákat függesztettek fel, majd ezekkel a terhekkel 
a pilóták 40-45 percnyi repülés után a Balti-tenger fölött ki
jelölt légtérbe érkeztek. A célkörzet elérése után az infrafe- 
jes bombákat fel kellett deríteni. A rakétaindítás terepsza
kaszán a bombát dobó repülőgép a nagyobb magasságból 
kioldotta a célt, melyet a vadászok repülőgép-fedélzeti 
elektronikai felderítő eszközeikkel fogtak be, majd a meg
határozott távolságon indították az R-60M  rakétákat. (Ez 
általában 8500 m magasságban történt.) A magyar pilóták 
precízen, magabiztosan, nagy szakmai hozzáértéssel ol
dották meg a feladatokat, annak ellenére, hogy évente 
csak egy alkalommal nyílik számukra lehetőség éleslövé
szetre.

Az eredeti terv szerint május 13-án tíz órakor kezdték 
meg a hazatelepülést a /W/G-ек géppáronként. A felszállást 
követően a 26-os oldalszámú gép folyadékelfolyás észle
lése miatt visszafordult s leszállt. Rövid idő alatt kijavították 
a hibát, majd ismét felemelkedett. A kötelék 11 órakor ér
kezett Kecskemét légterébe. Először a 08-as oldalszámú 
gép fogott betont, fedélzetén Ádám József századossal. Őt 
követte a 27., 15., 04., 10., 16. s végül-többórás késéssel 
-  a 26-os.

A vadászgépekből kiszálló repülőgép-vezetőket Pintér 
Sándor repülő ezredes, ezredparancsnok és helyettesei fo
gadták. A parancsnok gratulált a légilövészet sikeréhez, to
vábbi eredményes repülést kívánva.

A szállítógépek 13 órakor indultak a lengyel bázisról, 
majd a 407-es 15 órakor, a 603-as pedig 15 óra 15 perckor 
landolt a kecskeméti repülőtéren.

A vadászgépek leszállását követően Janicsek András re
pülő őrnaggyal, a csoport parancsnokával beszélgettem.

-  Mondjon valamit az infrabombáról.
-  Ez a légibombatípus hőkontraszt kibocsátására képes, 

így az infrafejes rakétát be tudja fogni a megadott távolsá
gon, azaz az indítási feltételeket létre lehet rá hozni, mint 
egy valós légi célra.

-  Milyen eredményeket értek el a lövészeten?
-  Tevékenységünket élénk érdeklődés kísérte. A lövé

szeti feladatsor egyes elemeit megtekintette Tállá István 
repülő vezérőrnagy, a Légierő vezérkari főnöke, Pintér 
Sándor repülő ezredes, ezredparancsnok, valamint a Hon
véd Vezérkar és a minisztérium néhány szakembere is. Pi
lótáink összesen 32 rakétát indítottak, mindegyik találatot 
ért el, a légi célokat leküzdöttük, így kiváló minősítést kap
tak. Ez igazi bravúrnak számít. Megjegyzem, hogy a len
gyelek a céloknak csak ötven százalékát találták el.

Horváth János mérnök ezredes is kifejtette lengyelor
szági tapasztalatait.

-  A repülőműszaki tevékenység a terveknek megfelelő
en alakult. A gépek üzemképessége, kiváló felkészítése 
maradéktalanul biztosította, hogy a repülőgépvezető-állo- 
mány kiváló minősítést érjen el a rakéta-éleslövészeten. A 
repülőműszakiak remekül készítették elő a vadászgépeket, 
a fegyveresek precízen végezték a rakéták illesztését, el
lenőrzését. Minden rakéta beindult és találatot produkált.

-  Volt-e valamilyen meghibásodás?
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-  Olyan apró hibák fordultak csak elő, melyek a minden
napi üzemeltetés során is jelen vannak. Géphiba miatt fe
ladat-végrehajtás nem maradt el. A repülőműszaki üzemel
tető állomány rövid idő alatt elhárított minden felmerülő 
rendellenességet. A repülőgépek a pontosan meghatáro
zott időpontban repültek a kijelölt útvonalon Lengyelor
szágba, majd vissza.

-  Együttműködés a lengyelekkel?
-  Hagyományosan jó a kapcsolatunk az 1. lengyel va- 

dászrepülő-ezreddel. Szakmai eszmecseréket tartottunk, 
az üzemeltetési tapasztalatokat átadtuk egymásnak. Ők 
előrébb járnak, mert MiG-29-eseik zömét már korszerűsí
tették.

Tállá István vezérőrnagy, a Légierő Vezérkar főnöke a 
lövészet után sajtótájékoztatót tartott, ahol kijelentette: a 
MiG-29-es repülőgépek berendezésein változtatni kell, fő
leg a kommunikációs készséget kell javítani, hogy kompatí
bilis legyen a NATO repülőgépeivel. A modernizációba tar
tozik: a rádióberendezések, a saját-ellenség felismerő be
rendezés, az elektromos rendszer átalakítása és az 
összeütközés elleni fények kialakítása. A Honvédelmi Mi
nisztérium 2000-ben 1,3 milliárd forintot költ a MIG-29- 
esek felújítására. Ebből a pénzből csak egy vadászgépet 
lehet korszerűsíteni. A honvédelmi vezetés úgy tervezi,

hogy 2004-ig az összes kecskeméti MiG-29-est felújítja.
A képen látható speciális utánfutót a 2. „Dongó” kiszol

gáló és üzemeltetőszázad állományába tartozó Nagy Sán
dor őrmester, karbantartó mechanikus tervezte 1999-ben. 
A század tagjai mintegy 350-380 munkaórában készítették 
el. Anyaga: gumi, fa és fém. A RÁBA-15 típusú kis trak
torra lehet kapcsolni. Alkalmas:

-  személyszállításra (16 fő),
-  kisebb teher szállítására:
-  akkumulátor,
-  szerszámtáskák,
-  szerszámos ládák,
-  repülést kiszolgáló eszközök,
-  folyó- és kenőanyagok.

Közúti forgalomban nem vehet részt, hatósági enge
déllyel nem rendelkezik, a repülőtér területén való haszná
latra alkalmas csupán. Festése is a század jelképét, a 
dongó színeit (sárga, fekete) viseli. Speciális, házilag gyár
tott rendszámának felirata: H.MiG-029.

A fotókat a szerző készítette.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (1061 Bp., Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

HM. Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. terjesztési osztálya (1087 Bp., Kerepesi út 29/B, 333-9113)
Zrínyi Miklós Nem zetvédelm i Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (1114 Bp., Bartók Béla út 15., 466-7008)
Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 4., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (1056 Bp., Belgrád rakp. 26., 317-1665)
Fókusz Könyváruház (1074 Bp., Rákóczi u. 14-16., 268-1103)

Pallas-Téka Szakkönyvgaléria (1054 Bp., Kálmán J. u. 3., 312-5029)
Hadtörténeti Múzeum Boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40., 06-20-9380-823)
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5. ábra: A 603-as oldalszámú An-26-os a hazarepüléskor 
begurul a fogadó betonra

6. ábra: A Dongó kiszolgáló és üzemeltető század speciális 
utánfutója Rába-15 kistraktorral



Haditechnikai bemutató Kecskeméten 2000. május 20-21.

7.

1. ábra: Еду T-72M1 harckocsi Hódmezővásárhelyről
2. ábra: BTR-80A PSZH Hódmezővásárhelyről
3. ábra: BLG-60M hídvető harckocsi Hódmezővásárhelyről
4. ábra: Sz-60 légvédelmi gépágyú Nagyorosziból
5. ábra: 2Sz-1 G Groznyika 122 mm-es önjáró tarack Tatáról
6. ábra: 9P-148 típusú páncéltörő rakéta indítóállvány 

Kiskunhalasról
7. ábra: SzT-68 típusú 3D rádiólokátor Újszentivánról 

A fotókat Kenyeres Dénes készítette
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Millenniumi repülőnap és haditechnikai bemutató I. rész
Kecskemét 2000. május 20-21.

Nagy a valószínűsége, hogy mivel Kecskemét az ország 
közepén található, ezután csakis ott rendezik meg -  egye
sek szerint kétévenként -  a repülőnapokat és a hozzá kap
csolódó haditechnikai bemutatókat. A magyar állam fennál
lásának ezredik évében, 2000. május 20-21-én rendezett 
légishownak -  immár harmadszor -  a kecskeméti katonai 
légi támaszpont adott otthont.

A jubileumi repülőnap rendezési jogát a Honvédelmi Mi
nisztérium és a Magyar Honvédség parancsnoksága kapta 
meg. A kivitelezést a HM Katonai Rendezvény- és Prog
ramiroda bonyolította le magas színvonalon. (A program- 
iroda igazgatója Majsa Géza nyá. ezredes.)

A repülőnappal kapcsolatos első sajtótájékoztatót 2000. 
február 11-én tartották Budapesten, ahol Fodor Lajos ve
zérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari 
főnök és Tállá István repülő vezérőrnagy, a Légierő Vezér
kar vezérkari főnöke hivatalosan bejelentették, hogy a mil
lennium tiszteletére Kecskeméten rendezik meg 2000. má
jus 20-21 -én a repülőnapot és haditechnikai kiállítást. Ere
detileg tizenhat ország kapott meghívást a repülőshowra.

Május eleje után felgyorsultak az események. A ren
dezőbizottság felvette a kapcsolatot a MÁV, a VOLÁN, az 
Állami Tűzoltó Szolgálat, az Állami Mentőszolgálat, a Légi
erő Vezérkar, a társfegyveres testületek s az érintett kato

nai alakulatok képviselőivel. A repülőtéren szakfeladatokat 
végzett az MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred (Aszód) 
és az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár (Szen
tes). A repülőnap egészségügyi biztosítását prof. dr. Grósz 
Andor orvos ezredes, az MH repülő főszakorvosa szer
vezte meg. A rendezvényen 14 katonai, illetve polgári 
mentőkocsi állt készenlétben.

A haditechnikai bemutatón az MH 62. Bercsényi Miklós 
Gépesített Lövészdandár (Hódmezővásárhely), az MH 12. 
Vegyes Légvédelmi Rakétaezred (Győr), az MH 25. 
„Klapka György” Gépesített Lövészdandár (Tata), az MH 
101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérezred (Pécs), 
az MH 24. Radarszázad (Újszentiván), az MH 23. Radar
század (Városföld), a MH Repülőanyag Ellátó Központ 
(Isaszeg), az MH 47. Pápa Harcászati Repülőezred 
(Pápa), az MH 87. Bakony Harci-Helikopter Ezred (Szent
királyszabadja), az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő 
Ezred (Szolnok), az MH 5. Bem József Légvédelmi Tü
zérezred (Nagyoroszi) és az MH 93. Petőfi Sándor Vegy
védelmi Ezred (Kiskőrös) vett részt szárazföldi és repülő- 
eszközökkel, kezelőszemélyzettel, akik kiválóan végezték 
munkájukat. Az orosz légierő repülőkötelékének képviselői 
április közepén jártak Kecskeméten, megtekintették a hely
színt, pontosították a programot.

1. ábra: Az AF 980133 gyártási számú F-15D típusú 
vadászbombázó

2. ábra: A 639-es oldalszámú Mirage-2000B két 
póttartállyal a 3. vadászrepülő ezred állományából
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Május 13-14-én érkezett meg vagonszállítmánnyal a re
pülőtér iparvágányának kirakodó rámpájára a szárazföldi 
bemutató haditechnikai anyaga: különböző gép- és harc- 
járművek, rakéták, tüzérségi lövegek, harckocsik, lövész
fegyverek és egyéb haditechnikai eszközök. A Galga Ve
zetésbiztosító Ezred kijelölt személyi állománya Tarr Béla 
mérnök őrnagy vezetésével (1 tiszt, 2 tiszthelyettes, 20 fő 
sorkatona) nyolc tehergépkocsival a helyszínre szállított 
260 készlet 63M egységes rajsátrat, melyeket május 
10-14. között felállítottak. A távközlési eszközöket a Wes- 
tel-900, a Tetra-Nokia, a Tetra-Motorola, a Pannon-GSM 
és a MATÁV telepítette, a repülőtér híradó rendszerén kí
vül. Összesen 120 készüléket, 10 telefonfükét telepítettek 
és 80 mobiltelefont kölcsönöztek, így a rendezvényen az 
összeköttetés, a közönség tájékoztatása, a repülés kiszol
gálása, az információ áramoltatása kifogástalan volt. Május
16-ra a repülőtér teljesen készen állott a hazai és a külföldi 
látogatók fogadására.

Május 15-én Szentkirályszabadjáról megérkezett az első 
légikötelék, 2 db MÍ-24D Hind típusú harci helikopter. Más
nap már leszállt Pápáról a MÍG-21BISZ kötelék, Szentki
rályszabadjáról a Mi-17, M i-18és a többi harci helikopter.
16-án érkezett az olaszok C-130-asa, kirakodott s a követ
kező napon visszarepült. 17-én Szolnokról megérkeztek a 
Mi-8-as szállító helikopterek (3 db). Május 18-án már igazi 
repülési nagyüzem volt a repülőtéren. Landoltak a statikus 
bemutatóra érkező MiG-21 BISZ, Mi-8, MÍ-24D, Mi-17- 
esek, majd a délutáni órákban érkezett a Szlovák Légierő 
hét gépéből álló Biele Albatros (Fehér Albatrosz) köteléke 
és L-40-es, 0730-as oldalszámú gépük.

Május 19-én érkezett a bázisra az olasz Frecce Tricolori 
(Háromszínű Nyilak) tíz gépből álló köteléke. Angliából le
szállt 2 db Harrier, a 23. Repülőszázadból a ZD-375 oldal
számú, az 54. századból a ZD-464 oldalszámú. Ausztriá
ból érkezett 2 db SAAB-35 Draken, bemutatót repült a 21- 
es oldalszámú, a 16-os oldalszámú pedig statikus bemuta
tón szerepelt. A Belga Királyi Légierő hadrendjéből 2 db 
F-16-os volt jelen, melyek bemutatót repültek. Oldalszá
maik: FA-116, FA-136. A Holland Királyi Légierőt szintén 
két F-16-os képviselte a statikus kiállításon, oldalszámaik: 
J-060, J—145. A Svéd Királyi Légierő a Viggen vadászgép 
különböző típusaiból hat db-ot repített hazánkba. A 21. va- 
dászrepülő-ezred állományából a 27, 29, 62, a 10. ezred 
hadrendjéből a 71, a 4. ezredből a 81 és a 83 oldalszámú 
gépeket. Ebből statikusan szerepelt a 61,71 és a 81 oldal
számú.

Romániából a 9526 oldalszámú, modernizált MiG-21-es 
repült, a 718 oldalszámú Jar-99-es és a 28-as oldalszámú 
Jar-330-as szerepelt még tőlük. Ez utóbbiak Albatrosz ka
tegóriájú kiképzőgépek. Franciaországból 3 db Jaguarta-
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3. ábra: A belga F-16A gép, oldalszáma FA-116

5. ábra: A francia Jaguar vadászbombázó, E-22
oldalszámmal a 7. vadászrepülő-ezred 7-PU jelű gépe

6. ábra: A repülőtér és a bemutató helyszínrajza
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dászgép repült át a 7. vadászrepülő-ezredből, oldalszáma
ik és jelzésük: E-36 (7-PK), E-28 (7-PS), E-22 (7-PU). A 
további 3 db Mirage-2000-es is, oldalszámaik és egység
jelölésük: 519 (5-OW), 5 (5-00), 639 (3-XQ).

A Lengyel Köztársaságból 2 db W3W Hussarlítpusú kö
zepes szállító helikopter volt jelen, oldalszámaik: 0620, 
0701. Szlovákia 1 db Pc-9 Pilatus típusú kiképzőgéppel 
(oldalszáma: L-965) és 1 db Bell-412-es kisgéppel (oldal
száma: L-9-63) képviseltette magát. Az Amerikai Egyesült 
Államok légiereje 2 db A-10A Thunderbolt II. (Mennykő- 
csapás, de nevezik Varacskos disznónak is) csatagépe re
pült át a németországi spangdahleni légi támaszpontról 
(lajstromjelük: SP AF/81,991, Sp AF/82 649), melyek csak 
a statikus bemutatón vettek részt. Egy db F-15 Eagle 
(Sas) vadászbombázójuk is csak a statikuson szerepelt 
(lajstromszáma: LN AF/98 0133). A C-21 típusú, SFOR-ál- 
lományában szolgáló, 31-es számú helikopterük is a stati
kuson volt látható.

műszaki kiszolgáló katona tartozik. A köteléknek saját mű
sorvezetője van, napjainkban Saia főhadnagy tölti be ezt a 
beosztást.

A Frecce Tricolori Kecskeméten járt gépeinek oldalkor
mányán egy- vagy kétjegyű szám látható, mely a kötelék
ben való repülésnél a jobb azonosítást segíti elő. Ezenfe
lül a törzs hátsó részén, az oldalkormány alatt mindegyik 
gépen látható az öt jegyű gyári szám és a betűjele is:

0 MM 54547 
5 MM 54536 
7 MM 54480 
9 MM 54485 
12 MM 54479

1 MM 54474 
6 MM 54543 
8 MM 54473 
10 MM 54540 
13 MM 54482

A Szlovák Légierő büszkeségét, a Fehér Albatroszt L-39 
ZO Albatros típusú kétkormányos oktatógépekkel szerelték 
fel. A millenniumi repülőnapon szerepelt gépek oldalkormá
nyain egyjegyű szám, a gép törzsén pedig az oldalszámok 
voltak feltüntetve:

1 0112 2 0442 3 4355 
40101 50111 60102 
7 0443
A légi bemutatón szereplő repülőgépek 19-én, pénteken, 

a főpróbán egy-egy felszállást hajtottak végre, az alkalmi 
nézősereg örömére. Sajnos az oroszok és az ukránok az 
utolsó pillanatban lemondták a részvételt.

A BEMUTATÓN SZEREPLŐ NÉHÁNY GÉPTÍPUS ADATAI

1. Saab AJSF-37 Viggen (Svédország)

Szárazföldi felderítő repülőgép. A hajtómű típusa JT 
8D-22, tolóereje: 6500-12 500 kp. A gép éjszaka és bo
nyolult időjárási körülmények között is bevethető. A típust 
az 1970-es évek közepén állították hadrendbe.

Mérete, fegyverzete

fesztáv: 10,6 m
hossza: 16,3
magassága: 5,6 m
szárnyfelülete: 46 m2
leszállósebessége: 220 km/ó
fel- és leszállási úthossz:500/400 m 
max. felszállótömege: 20 500 kg
hasznos teher: 3500 kg
csúcsmagassága: 16 000 m
hatótávolsága: 2000 km
Fegyverzete: Sidewinder-Aim-9L infravezérlésű. 
U-22  elektronikus zavarókonténerrel rendelkezik.

Németország is szerényen képviseltette légierejét. A 
45-23-as oldalszámú Tornado és a 84-01-es lajstromjelű 
CH-53 helikopter is csak a földi bemutatón vett részt. Az 
olasz légierő sztárcsapatának, a Háromszínű Nyilaknak a 
pilótái 1982-től napjainkig az aermacchi MB A/PAN típusú 
kétkormányos kiképzőgéppel repülnek. A negyvenéves 
múltra visszatekintő repülőalakulatok az észak-olaszor
szági Rivoltóban (Udine mellett) állomásozik. Fennállása 
óta a Canadair F-86E Sebre, Fiat G-91 PAN és az 
MB-339A típusokat üzemeltette és repülte. Az egység a 
kezdetektől bemutató alakulatként szerepelt. Ez a remek 
kötelék évente átlagban negyven országban szerepel lát
ványos repülőshowban, fennállásuk óta több mint kétezer
szer tartottak nyilvános repülőbemutatót. A 313. repülőszá
zadba szervezett köteléknek 16 db repülőgépe van. Az 
egység állományába jelenleg 15 repülőgép-vezető és 65

9. ábra: A svéd JAS-37 Viggen, a 10. repülőezred 
állományából, 71-es oldalszámmal
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10. ábra: A JAS-37 Viggen-ek 83, 29, 27-es számú gépei a 
kecskeméti állóhelyen

12. ábra: Az A-1OA amerikai csatagép SP-AF/81-991 
gyári számmal

2. A-10A csatagépek (USA)

A repülőgép kifejlesztésénél a vietnami háború tapasztala
tait is figyelembe vették. A gépet 1974-ben rendszeresítet
ték az amerikai légierőnél. Feladata a szárazföldi csapatok 
harcának támogatása. Főleg páncélozott földfelszíni célok 
elleni harcra kialakított, erős fegyverzetű gép, alacsony lég
térben, kis sebességgel is képes tevékenykedni.

Szerkezeti kialakítása szokatlan: a hajtóművek hátul és 
magasan vannak beépítve, a vízszintes vezérsíkok törővé
gére épített, osztott függőleges vezérsíkú, egyenes alsó
szárnyas elrendezésűek. A gép tábori füves repülőtérről is 
üzemeltethető. Korszerű navigációs, felderítő és elektroni
kai rendszerrel látták el.

Fegyverzete:

Főfegyverzete a törzs orr-részébe épített egy db hét
csövű, 30 mm-es űrméretű, GAU-8/A típusú, rendkívül ha
tékony gépágyú, 1174 db lőszerrel. A szárny alatt a harc
feladattól függően több mint hétezer kg tömegű támadó
fegyvert (repeszbomba, gyújtóbomba, földi célok elleni irá
nyított rakéta, bombakazetta, irányított levegő-levegő ra
kéta) lehet felfüggeszteni. Fegyverrendszere rendkívül ha
tásos, egyaránt alkalmazható támadó és védő feladatok 
végrehajtására.

Méretei
fesztáv: 17,53 m
hossza: 16,26 m
szárnyfelület: 45,13 m2
magassága: 4,41 m
hasznos terhelése: 7250 kg
max. felszállótömege: 22 690 kg
max. sebesség: 706 km/ó
hatótávolsága: 460-1000 km
személyzete: 1 fő

3. Aermacchi MB-339-es kiképzőgép

Prototípusa 1976. augusztus 12-én repült először Venego- 
nóban. 1978-ban kezdték meg a gyártás előkészítését. 
Nyolc ország légierejében rendszeresítették, több mint öt
száz példány készült belőle. Az olasz légierő 213 db-ot vá
sárolt a típusból. Az MB-339-es törzse a szárny kilépőéle 
mögött osztható, a hajtómű cseréjéhez a komplett törzs- 
hátsórészt el kell távolítani. A szárnytőben lévő szívócsa
tornák a törzsön átmenő főtartó nyílásán keresztül vezetik 
a levegőt a hajtómű felé. A törzs félhéj szerkezetű.

A repülőgép a gyakorló feladatokon kívül harci tevékeny
ségre is alkalmazható. A szárnyak alatt hat felfüggesztési 
csomópontot alakítottak ki. Felszerelhető rá lézervezérlésű 
bomba vagy négy db AGM-65 Maveric típusú rakéta. Irá
nyítás nélküli rakétablokk több változata is rendszeresít
hető, de felszerelhető a szárnyakra egy-egy db 30 mm-es 
DEFA gépágyú is. A gyártó, igény alapján, egyéb rendsze
rekkel is ellátja.

Főbb adatai

hossza: 10,97
fesztáv: 10,86 m
magassága: 3,99 m
szárnyfelülete: 19,3 m2
üres tömege: 3414 kg
üzemanyagtömege: 1430 kg
felszállótömege: 6350 kg
csúcssebessége: 926 km/ó
csúcsmagassága: 14 000 m
felszállás hossza: 550 m
hatósugara: 474 km
hatósugara póttartályokkal: 2037 km
max. repülési ideje: 4 óra

(folytatjuk)
Kenyeres Dénes nyá. alez
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Videomagnós radarjel-rögzítő berendezés 
a radarok új objektív kontrolleszköze

Dr. Csernák József, Horváth László nyá. mk. alezredes, Prokob Tibor mk. alezredes

A videomagnós radarjel-rögzítő beren
dezés alapkísérlet szintjén 1992-ben 
Kaszab Lajos diplomatervében jelent 
meg. Mint fejlesztési téma az MH Rá
diótechnikai Szemlélőség igénye alap
ján 1994-ben került a Haditechnikai In
tézet Kutatási-fejlesztési Tervébe. A kö
vetkező évben törölték a témát (az 
igénylő javaslatára), majd 1996 novem
berében újraindult. Vegyük sorra, hogy 
melyek voltak a legfontosabb okai a be
rendezés kifejlesztésének!

A rádiótechnikai csapatoknál rend
szeresített hagyományos kereső (felde
rítő) radarok által detektált légi helyzet 
elsődlegesen a PPI-indikátorokon jelent 
meg vizuális formában. Kritikus helyze
tek utólagos elemzése céljából szüksé
ges az objektív kontroll1. Az eddig alkal
mazott módszerek (indikátor fényképe
zése, radarkezelő hangjának hagyomá
nyos magnóra rögzítése, normál 
videokamera alkalmazása) pontatla
nok, bonyolultak és drágák voltak.

Az ebben az időben fejlesztett külön
böző videojel-feldolgozó és -továbbító 
berendezések (Raszter szken munka- 
állomás, SzT-68U és Kaszta-2 radarok 
digitális információfeldolgozó és -továb
bító berendezései) csapatpróbáin egy
másnak ellentmondó vélemények vol
tak az új radarjel-feldolgozó, megjelení
tő és továbbító eszközök céljel- feldol
gozásának (plotok és trackek száma a 
PPI-hez viszonyítva) minőségéről. Az 
objektív kontroll nélkülözhetetlen volt, 
annak bizonyítására, hogy a hagyomá
nyos (tervtáblás) radarinformáció-to- 
vábbítást felválthatja az automatikus 
adattovábbítás, ami egyben egyik felté
tele volt a NATO integrált légtérellenőr
ző rendszeréhez való csatlakozásunk
nak is.

A HM Haditechnikai Intézet irányítá
sával 1997 elején a minta az 
Eductronic Kft.-nél elkészült, amelynek 
csapatpróbája 1997 márciusától júniu
sig tartott, alaphelyszíne Érd volt. A 
csapatpróba sikeres befejezése után a 
kijelölt bizottság módosítás nélkül java
solta az eszköz rendszeresítését „Ra
darjel-rögzítő berendezés” megneve
zéssel.

Az eszköz feladata és rendeltetése

Olyan eszközt kellett kifejlesztenünk, 
amely minimális emberi közreműkö
déssel, minimális költséggel és nagy 
megbízhatósággal valósítja meg a fo
lyamatos radarjel-rögzítést. A berende
zésnek minden keresőradarral rendel
kező alegységnél alkalmazhatónak kel
lett lenni a kritikus légihelyzetek objek
tív kontrolleszközeként.

Ma már elmondhatjuk: ezzel az esz
közzel ellenőrizni lehet, hogy egy radar 
képes volt-e és milyen pontossággal az 
adott helyzetben a légi célok követésé
re. Ilyen módon pontosan meg lehet ál
lapítani, hogy hol és mikor történt légi 
határsértés, illetve a meghatározott ki
ürített sáv megsértése. Elemezhető a 
kritikus légi helyzetek kialakulása, se
gítséget nyújthat a vészhelyzet, illetve 
baleset okainak feltárásához. Segít a 
gyakorlatok értékelésénél, különösen a 
zavarok, zavarások regisztrálásában.

A működési elv

A radarkép-rögzítés módja a jelek 
videomagnón történő felvétele, mivel 
ezek a berendezések ma már elég 
megbízhatók és kereskedelmi forga
lomból olcsón beszerezhetők. A nehéz
séget az okozta, hogy a radar- és a TV- 
letapogatási rendszer alapvetően kü
lönbözik egymástól, ezért a video
magnók közvetlenül nem alkalmasak 
radarjel-rögzítésre. Ennek a problémá
nak a kiküszöbölésére a videomagnó 
átalakítását választottuk folytonos 
videojel rögzítésre. Ebben az esetben 
az összes radarjelet (beleértve az indí
tást és a forgásjeleket is) át kellett ala
kítani oly módon, hogy a videomagnó 
video- és hang-csatornájában rögzíthe
tők legyenek. A reprodukálás során ter
mészetesen vissza kellett állítani a PPI 
indikátorok működéséhez szükséges 
jeleket, de a gyakorlatban elegendő 
csak a digitális forgásjelek visszaállítá
sa. A kiértékelés digitális forgásjel-be- 
menettel rendelkező PPI- indikátor bir
tokában lehetséges. Mivel radarszelek
tort alkalmazunk a rendszerben ezért 
hagyományos PPI- indikátor is fel
használható.

A berendezés működése és össze
tétele

A radarjel-rögzítő berendezés komplex, 
összetett eszköz. A bemeneteket és ki
meneteket az 1. ábra szerint kell kiala
kítani.

A „Bemenet”-re hagyományos radar
jelek: indítás, videojelek (ECH01A, 
ECH01В Aktív válasz és NRZ) és lép
tékjelek, valamint digitális oldalszög-jel 
(antenna forgásjel) csatlakoznak, míg a 
„Kimenet”-en a hagyományos indikáto
rokhoz szükséges: indítás, videojelek 
(ECH01A, ECH01B, Aktív válasz és 
NRZ) és léptékjelek, valamint a digitális 
oldalszög-jel (antenna forgásjel) talál
ható. A radarjel-rögzítő berendezés 
átalakított videomagnóból, a felvételi 
időpont rögzítését és kijelzését biztosí
tó részegységből, a meghibásodást ki
jelző részegységekből, a teszt és ve
zérlő részegységből, a védő részegy
ségekből és a csatlakoztatáshoz szük
séges szerelt kábelekből áll. A megjele
nítéshez átalakított PIKET-indikátort 
használunk PIKET-interfész-el.

Mit biztosít az eszköz?

Biztosítja a hagyományos rádiólokátor
ok csatlakoztathatóságát radarszelek
toron keresztül. Folyamatosan rögzíti a 
következő radarjeleket: indítás, ELŐ
RE, ÉSZAK, videojelek (ECHO-1, 
ECHO-2A, Aktív válasz és NRZ). A 
rögzített radarjelek visszajátszhatóak 
hagyományos PPI (radarszelektoron 
keresztül), illetve PIKET-indikátorokon. 
Rögzíti és visszajátszáskor megjelení
ti az eredeti időt: hónap, nap, óra, perc, 
másodperc felbontásban magán a be
rendezésen. A beépített órát manuáli
san 1 másodperc pontossággal lehet 
beállítani.

A 2. ábrán a radarjel-rögzítő beren
dezés (a videomagnó és a vezérlő és 
illesztő egység) és a PIKET-M indikátor 
látható működés közben:

Hasonló objektív-kontrol eszközről 
külföldi szakirodalomban nem talál
tunk beszámolót, ezért valószínűleg a 
világon egyedülálló. Az analóg 
videojelek rögzítésének ez a leggazda-
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1. ábra: A berendezés felépítési vázlata

f 3 i  7  -у т ч
. . . ‘

2. ábra; A radarjel- rögzítő berendezés és az indikátor

nőségű videokazettával használják, 
mert ilyenkor akár 10 alkalommal is le
törölhető és újra használható a kazetta, 
ami az objektív kontroll költségeit to
vább csökkenti.

A radarjel-rögzítő javítását a gyártó 
EDUCTRONIC Kft. végzi el saját rak
tárkészletéből.

A radarjel-rögzítő egy meghibáso
dásra eső üzemideje 3000 óra.

A radarjel-rögzítő berendezés táplá
lása min. 250 W terhelhetőségű, ~ 230 
V 50Hz-es NEVH érintésvédelemmel 
ellátott hálózatról történhet.

Összefoglaló

Nyolc radarszázadhoz került telepítés
re az eszköz. A rendszeresítés követ
kezményeként egyszerűsödött és ol
csóbbá vált a radarok objektív kontroll
ja. A radarkezelő állomány kiképzésé
hez pedig (főleg az átmeneti időszak
ban) egy nagyon jól használható költ
séghatékony eszközt sikerült kifejlesz
teni a radarcsapatok számára. A csa
patok üzemeltető állománya részéről 
többször elhangzott, hogy már jóval ko
rábban is szükségük lett volna egy 
ilyen sokoldalúan felhasználható esz
közre.

irodalomjegyzék:

1. Kaszab Lajos: Felderítő lokátorok 
jeleinek folyamatos rögzítése video- 
magnetofonon.

Diplomaterv 1992., Budapesti Mű
szaki Egyetem.

2. Videomagnós radarjel-rögzítő be
rendezés Harcászati Műszaki Követel
ményei.

3. Videomagnós radarjel-rögzítő be
rendezés mintadokumentációja.

Index

1 Az objektív kontrollálás azon tevé
kenységek összessége, melyek a pilla
natnyi kialakult légihelyzet pontos rög
zítésére, a rögzített adatok egy későb
bi időpontban történő kiértékelésére 
irányulnak.

ságosabb megoldási módszere. A 
videomagnók gyártástechnológiája fo
lyamatosan fejlődött és fejlődik, szolgál
tatásaik is egyre bővülnek. A mintához 
használt régi típusú videó-rekorder 
(1994-es ITT) is megfelelően működött, 
de a sorozatgyártáshoz korszerűbb 
videomagnót (1998-as Panasonic) 
használtunk. A vezérlő egység a mintá
ban egyedi integrált áramkörökre épül, 
ami a kis sorozat miatt a leggazdasá
gosabb megoldás.

Milyen
a berendezés megbízhatósága?

A haditechnikai ellenőrző vizsgálatok, a 
csapatpróba, valamint az alkalmazásba 
vételtől eltelt időszak csapatoknál való 
alkalmazása meggyőzően bizonyította, 
hogy az eszköz jól használható az 
alaprendeltetésére: az objektív kontroll
ra. Megállapítottuk ugyanakkor, hogy 
kiválóan alkalmazható kiképzési felada
tokhoz is. Javasoltuk, hogy csak jó mi-
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Ismét kecskeméti pilóta lett a világbajnok

The Royal International 
Air Tattoo 2000
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Angliában, ahol óriási nimbusza van a repülésnek, minden 
évben rendeznek -  a hagyományoknak megfelelően -  
nemzetközi repülőbemutatót és haditechnikai kiállítást. A 
nagyszabású légi show-ra a világ minden tájáról érkeznek 
légi eszközök, de a szárazföldi arzenál is jeles technikával 
képviselteti magát. A magyarok évek óta szerepelnek a 
meghívottak és szereplők (jól szereplők) listáján.

A hagyományos Royal International Air Tattoo 2000 légi 
parádét 2000. július 22-23-án nem a London melletti 
Fairfordban rendezték meg, hanem a cottesmore-i légi 
támaszponton. A fairfordi repülőteret felújítás miatt nem le
hetett igénybe venni, így a rendezők a Londonhoz közeli 
cottesmore-i Harrier bázist jelölték ki a nemzetközi verseny 
lebonyolítására. A repülő-bemutató során a szervezők és 
a résztvevők tisztelegtek az 1940-es angliai légi csata 60- 
ik évfordulója emlékének.

Természetesen erre a világversenyre meghívót kapott a 
magyar légierő is. A magyar küldöttséget ezúttal is a kecs
keméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőez
red képviselte. A hírős város képviselői már negyedik alka
lommal vettek részt a nagyszabású légi bemutatón. A 
Kecskeméti küldöttséget Pintér Sándor repülő ezredes, az 
ezred parancsnoka vezette. A csoportban 23 fő utazott (re
pülésirányítók, pilóták, illetve a kiszolgáló és biztosító állo
mány).

A személyi állomány, a technikai eszközök, tartalék al
katrészek szállítására a Légierő Vezérkar egy db An—26 
típusú közepes szállító repülőgépet biztosított. A 603. ol
dalszámú „Ancsa” a Magyar Honvédség 89. Szolnok Ve
gyes Szállítórepülő Ezred állományából érkezett július 20- 
án 6 óra 30 perckor a kecskeméti légibázisra. A gép a fo
gadóbetonra gördült, a rakodórámpa leengedése után a re
pülőműszaki állomány azonnal megkezdte a gépbe az 
anyagok, eszközök bemálházását. Beszállást követően a 
startengedély birtokában feldübörögtek a szállítógép hajtó
művei, a kigurulás után 8 óra 5 perckor a levegőbe 
emelkedett a teherszállítógép. Ezúttal is leszállt a gép a

1-2. ábra: Kovács Péter szds. az elhódított vándordíjjal 
(balra): Kovács szds. a gép első kabinjában a kirepülés 
előtt

németországi laage-i légi támaszponton, hogy ismételt fel
adatra előkészítse a magyar vadászgépet.

Közben a kirepülésre tervezett 25-ös oldalszámú kétkor- 
mányos kiképzőgépet a repülőműszakiak a 2-es (kiszolgá
ló) zónában előkészítették a nagy távolságú légi manőver 
végrehajtására. A repülőgép mechanikusa Borsos István 
zászlós. Tartaléknak a 26-os oldalszámú gépet is 
előkészítették. A vadászgépbe a GPS műholdas navigáci
ós dobozt ezúttal Kovács Péter repülő százados helyezte 
be. Kovács százados a bemutató-pilóta szerepkört 2000. 
május 20-án a Millenniumi Nemzetközi Repülőnap alkal
mával vette át Vári Gyula őrnagytól, aki Angliában 1998- 
ban és 1999-ben három díjat is nyert a vadász kategóriá
ban. Kovács Péter 1999-ben Fairfordban együtt repült Vá
ri őrnaggyal, így elmondható, hogy a fiatal bemutató-pilóta 
Vári Gyula tanítványa.

Kovács Péter százados 1967-ben született Miskolcon. A 
Katonai Repülőtiszti Főiskolát 1990-ben fejezte be. Angol 
nyelvtanfolyamon vett részt 1990/1991-ben, majd 1995- 
ben a British Council nyelvtanfolyamot is elvégezte. 
1993-ban átképzést nyert a MÍG—29-es típusra. Németor
szágban is volt szakmai továbbképzésen, ahol a laagen-i 
légibázison az ottani modernizált MÍG—29-cél ismerkedett. 
1993 óta géppár-parancsnok a 2. „Dongó” Harcászati Re
pülőszázad állományában. Kovács százados eddigi élete 
során meglovagolta, illetve repülte-többek közö tt-a  Gó
bé, Zlin— 142, L—39 ZO Albatrosz, MiG—21MF, MiG— 
21Bisz, MiG—29-es típusú repülőgépeket. A levegőben 
több mint kilencszáz órát töltött, ebből 400 órát a szuper
gép, a MiG—29-es kabinjában. Másfél éve igyekszik elsa
játítani a bemutató-pilóta szerepkörét. 2000 első félévében 
30 órát repült MiG—29-es típuson.

A 25-ös oldalszámú gép kabinjaiba Kovács Péter száza
dos és Vári Gyula őrnagy szálltak be. Vári őrnagy csak a 
légi manőver végrehajtásában vett részt, a repülőbemuta
tón nem szerepelt. A gép teljes üzemanyagkészlettel (5820 
liter) rendelkezett a manőver megkezdése előtt. A pilóták a 
hajtóműveket beindították, a kabin műszerei jelezték, hogy 
a hajtóművek és rendszerei kifogástalanul működnek. A 
hajtóműpróbák után a MiG—29-es kifordult az állóhelyéről, 
a guruló- majd a felszállópálya vége következett. A va
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dászgép 9 óra 35 perckor elstartolt, nyugat felé fordult és 
leszállt Laagében. A légiutat 12 ezer méter magasan tette 
meg. A németországi bázison üzemanyagot tankoltak, a ki
szolgáló állomány ismételt feladatra készítette elő a repü
lőgépet, amely a késő délutáni órákban landolt a 
cottesmore-i angol légi támaszponton.

A világversenyen -  többek között -  szerepelt a repülőkö
telékek közül a Royal Jordanian Falcons (Jordán Királyi 
Sólymok) négy db Extra—300 típusú géppel, a szlovák 
Biele Albatrosy (Fehér Albatrosz) hét db L-39  típussal, a 
svájci Patrouille Suisse (Svájci Őrjárat) nevű köteléke hat 
db F—5-ös géppel, az Angol Királyi Légierő Red Arrows 
(Vörös Nyilak) nevű köteléke Hawktípusú gépekkel repül
te a záróprogramot. A kilenc Gyémánt nevezetű öreg gé
pekből álló kötelék Taiger Moths típusú gépekkel szántot
ta az égboltot. Egy másik oldtime kötelékben két db 
Hurricane, öt db Spitfire, két db Shar-9Rs FA 2 típusú gé
pek repültek.

A légierővel és a haditengerészeti légierővel rendelkező 
nagyhatalmak és országok felvonultatták a földi statikus 
bemutatóra, illetve a légi show-ra az F— 15, F— 16, F/A— 
18, Mirage, Alpha Jet, Harrier, Tornado, SzU—27, MiG— 
21, MiG—29, An— 72, SzU—22M. С— 130 repülőgépek 
különböző változatait. Természetesen a különböző rendel
tetésű helikopterek is szerepeltek a nemzetközi repülőna
pon. Mintegy 40 db Hercules típusú repülőgép volt jelen. A 
Nyitott Égbolt programban részt vevő országok gépei is ott 
voltak és a repülőgépek személyzetei találkozón vettek 
részt.

Kovács Péter százados Kecskeméten az indulás előtt el
mondta, hogy úgy érzi, eléggé jól sikerült begyakorolnia a 
repülési programot. A levegőben bemutatásra kerülő fel
adatsor az előző évben felépített győztes programra épül. 
A Cobra-eiemet most kihagyja a bemutatóból, de a követ
kező világversenyen szerepel majd. Valamivel kevesebbet 
repült a felkészülés során, mint az előző évben. De mint 
mondta, úgy gondolja, hogy a kevesebb gyakorlás nem je
lent majd problémát a versenyen. Nem akart jósolni, így az 
eredményről, a várható helyezésről, esetleges sikerről elő
re nem is mondott semmit. A felkészülés alatt a sikerért, a 
tisztes helytállásért dolgozott -  hangoztatta. A kiutazást kö
vető napon, július 21-én Kovács Péter százados végrehaj
tott egy jóidős gyakorlást. A gép első kabinjában Kovács 
százados, míg a hátsóban Lénád András százados foglalt 
helyet a kint-tadózkodás alatt. A felkészülés során több al
kalommal is együtt hajtották végre a repülési programot. A 
magyarok és a MÍG—29-es gép iránti óriási volt az érdek
lődés. Fia felismedék a mieinket, mindenütt ovációval fo
gadták őket.

Az időjárás elromlott a verseny idejére, július 22-23-án 
kedvezőtlen időben, minimum-időjárási viszonyok között 
hajtották végre a magyarok a versenyprogramot, amely 
alig több mint nyolcperces volt. Az 1999-es győztes bemu
tatóprogram annyiban módosult, hogy a gyakorlás során 
kihagyták a Cobra-manőveri. Természetesen a légi show-n 
is így szerepeltek. A magyar gép szombaton 15 óra kettő 
perckor emelkedett a levegőbe, vasárnap pedig reggel 9 
óra 18 perckor szállt fel. A felhőalap nagyon alacsony volt, 
így mindenki a rosszidős programját tudta csak bemutatni.

A vadász kategóriában a belga F— 16-os és a finn 
F—18-as pilóta, illetve a franciák ásza a Mirage—2000-es 
típussal nagyon jól kivitelezett gyakorlatot mutattak be. De 
Kovács százados a favoritnak számító nyugati vadászpiló
táknál is jobban szerepelt és az abszolút kategória világ
bajnoka lett. Az eredményhirdetést követően óriási öröm 
szállta meg a magyar tábod. Szinte hihetetlen, hogy három 
egymást követő évben a magyarok négy győzelmet arat
tak. Soha nem tödént még ilyen.

A nemzetközi repülőnapon a magyar An—26-os a stati

kus bemutatón is szerepelt, ahol sok látogató tekintette 
meg.

A magyaroknak alig maradt ideje az ünneplésre, máris 
következett július 24-én, hétfőn reggel az anyagok, techni
kai eszközök bemálházása, a gépek repülésre való előké
szítése. A nemzetközi repülőnap résztvevői egymás után 
hagyták el az angliai légibázist. A magyar repülőgépek a 
visszaúton is érintették a német repülőteret, ahol üzem
anyaggal töltötték fel a gépeket. Majd ismételt előkészítés 
után elstadoltak. A vadászgép 14 óra 10 perckor éd a 
kecskeméti repülőtér légterébe, a tisztelgő repülés és a 
kellő mennyiségű üzemanyag-fogyasztás után 14 óra 15 
perckor fogott betont. A gépből kiszálló Kovács századost 
és Vári őrnagyot Kovács Sándor alezredes, törzsfőnök fo
gadta és pezsgős koccintással gratulált Kovács Péternek a 
sikerekhez és további eredményes repülést kívánt. A győz
tes megmutatta az ismét elhódított vándordíját, melyen be
vésve ott ragyognak a magyar pilóták nevei:

1998. CAPT. VÁRI HU. AF. „COCA”
1999. MÁJ. VÁRI HU. AF. „COCA”
2000. CAPT. PETER KOVÁCS HU. AF. „KOVI”
Kovács Péter százados készséggel válaszolt a jelenlévő

média képviselői kérdéseire.
-  Hogyan született meg a győzelem?
-  Nehezen született meg a siker. Nem volt könnyű éle

tem első külföldi versenyén a győzelmet kiharcolni. A légi 
show helyszínén, pénteken tudtam csak bemutatni a jóidős 
programot. Szombaton reggeltől az idő elromlott és az ala
csony felhőalap miatt mindenki a rosszidős programját tud-

3. ábra: Vári Gyula őrgy. és Kovács Péter szds. a 
MÍG-29UB előtt

4. ábra: Kovács Péter szds. a repülőműszakiak között
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5. ábra: A szállítógéppel utazó kiszolgáló és egyéb 
állomány az An-26 előtt

ta csak bemutatni. Nekem szombaton és vasárnap is min
den összejött, úgy érzem, sikeresen szerepeltem a verse
nyen, a zsűri ezt díjazta is.

-  Örül a megszerzett díjnak?
-  Nagyon örülök az elhódított trófeának, de őszintén 

mondom, hogy erre igazán nem számítottam. Új embernek 
érzem magam ezen a nagyszabású nemzetközi verse
nyen. Gyakorlatilag a Millenniumi Nemzetközi Repülőna
pon repültem először nagy létszámú közönség előtt. Má
sodszor szerepeltem ilyen nagy világversenyen nemzetkö
zi mezőnyben, nagyobb számú nézősereg előtt. Ez bizo
nyos feszültséggel is jár. A mi programunk jól lett összeál
lítva, nagyon látványos elemeket tartalmaz, dinamikus az 
egész repülésünk és ez a döntő a bemutatókban. A körül
ményekhez képest nagyon sikeres volt a mi bemutatónk.

-  Mi a hobbija, hogyan kapcsolódik ki?
-  Igazán nem rajongok hobbi szinten semmiért, de azért 

van több olyan dolog, amivel szívesen elfoglalom magam. 
Jelenleg egy internetes újságnak, a Jetfly-nek dolgozom, 
és ezzel kapcsolatban sok új repülőgéptípussal találkozom. 
Ezeket viszont érdeklődéssel olvasom. Külföldi szakfolyó
iratokból fordítok ebbe az újságba, így értesülök én is sok 
típus fejlődéséről, harcászati alkalmazásáról, technikai 
adatairól.

-  Mi a kedvenc étele?
-  A paprikás csirke.
-  Álmai autója?
-  Volswagen Passat.
-  Melyik repülőgép tetszik a legjobban?
-  F/A-18 Lódarázs -  fejezte be a beszélgetést Kovács 

Péter százados.
A késő esti órákban, 22 óra 32 perckor leszállt Kecske

méten a kiszolgáló-állomány és az egyéb személyeket 
szállító An-26-os gép is. Az ezred parancsnokát, Pintér 
Sándor ezredest arra kértem, mondja el a kinti tapasztala
tait és értékelje röviden Kovács százados teljesítményét.

-  Ez a nemzetközi repülőnap is magas színvonalon volt 
szervezve és lebonyolítva -  kezdte a beszélgetést Pintér 
ezredes. A repülőnapon közel száz pilóta mutatta be repü
lőtudományát, látványos repülését. A közönség magas 
színvonalú látványosságot kapott mindkét napon. Kovács 
Péter bemutató-repülését kiválóra értékelem. Ha egy fiatal 
pilóta ilyen kevés gyakorlás mellett ilyen látványos produk
ciót tud bemutatni a nagyközönség előtt, akkor meg is ér
demli a győzelmet. Kovács százados bátran vette fel a ver
senyt a nyugati repülőtechnikát uraló pilótákkal. A jól sze
replő F-16-os, F-18-as és a Mirage-2000-es típusokat 
utasította maga mögé. Valószínű, hogy a következő angli
ai versenyre is kapunk meghívót. Ha így lesz, feltétlenül ki

utazunk a versenyre -  fejezte be a nyilatkozatát az ezred
parancsnok.

Majsa Géza nyugállományú ezredes, a Honvédelmi Mi
nisztérium Katonai Rendezvény- és Programiroda igazga
tója -  aki a kecskeméti repülőnapok szervezéséből is ala
posan kivette a részét -  készséggel osztotta meg magazi
nunk olvasóival kinti tapasztalatait.

-  A repülőnap szervezettsége, nagysága, a repülőtér ter
jedelme óriási hatást gyakorolt rám. A rendezvény dinamiz
musán, a technika összeállításán, a légi kötelékek sokszí
nűségén látszott az, hogy profi módon lett megszervezve 
-kezdte a látottak felidézését Majsa ezredes. -  A közön
ség fegyelmezetten viselkedett, értékelte a bemutatott 
programot és a színvonalas ellátást. A mentők, felvonulá
sukkal, több alkalommal demonstrálták jelenlétüket. Ez 
nagy biztonságérzetet adott a látogatóközönségnek. A re
pülőtér nagy mérete ellenére is kidomborodott a repülőnap 
jellege, repülőtechnikai sokszínűsége: bombázó, vadász, 
felderítő, szállító-repülőgépek és különböző típusú, külön
böző feladatra alkalmas helikopterek.

-  Mondjon valami érdekeset is a repülőnapról.
-  Az óriási technikai háttérrel szervezett nemzetközi re

pülőnapot és haditechnikai kiállítást négyezer ember 
szolgálta ki. Ezek a szervezők, biztonsági őrök, eligazítok, 
információval rendelkező szakemberek fele önkéntesként 
dolgozott önzetlenül a repülőnap sikere érdekében. A repü
lőnapra gépjárművel érkezők számára a parkolás díjmen
tes, viszont a belépőjegyek ára személyenként 27 font volt, 
mely több mint tízezer forintnak felel meg.

-  Mit tapasztalt még?
-  Huszonhat országból és a NATO szervezetéből érkez

tek repülőgépek. Az USA-ból, tizenegy haderőnemből, illet
ve szervezetből voltak jelen a rendezvényen. Több állam 
haditengerészete és tengerészgyalogsága is képviseltette 
magát. A repülőnapon a légierő kadét-iskolák növendékei 
kék színű formaruhájukban segítettek a rendezőknek kü
lönböző feladatok megoldásában. Nyolc-tíz km hosszúság
ban vaskorláttal védték a nézők biztonságát. A sok ember 
zsúfoltabb helyen tartózkodott, mint a hírős városi rendez
vényen. Négy óriási méretű hangárban dolgoztak a szere
lők, ezek mindegyike sokkal nagyobb, mint a kecskeméti új 
MiG-29-es hangár. A nézőknek külön lelátó van kialakítva 
a repülőtéren, a széksorok más-más színben vannak elhe
lyezve a szektorokban.

Az oroszok egy An-30-as típusú óriás szállítógéppel ér
keztek a rendezvényre, de csak a Nyitott Égbolt program
ban vettek részt. Az ukránok Tu-22-es típussal szerepel
tek. A volt keleti blokk országainak gépei egymáshoz közel 
voltak elhelyezve.

A B-5 Galaxi látványa csodálatos élményt adott. A rako
dótere olyan széles volt, mint egy úttest. De érdekes volt a 
KC-10-es és a KC-135-ös is. A program során a 
KC-135-ös alatt repült két vadászgép és imitálták a légi 
utántöltést, ez is nagyon látványos volt. Magas szintű szol
gáltatást biztosított a képkivetítő berendezés is. Egy időben 
több helyszínről közvetítette az eseményeket. A légierő ka
tonai rendészeti szolgálata (katonai rendőrség) igazoltatta 
a civil személyeket is. De erre alig került sor, hiszen nagy 
volt a rend és a szervezettség. Minden gép külön kordon
nal volt körülvéve. Csak egy-két repülőgéphez engedték 
közel a látogatókat. A nagyszabású légi parádén elsősor
ban a légierőt reprezentálták, szárazföldi haditechnika 
egyáltalán nem szerepelt, a légvédelmi eszközök közül is 
csak a legkorszerűbbeket mutatták be -  fejezte be a be
szélgetést Majsa Géza nyugállományú ezredes.

Horváth János okleveles mérnök alezredes, az alakulat 
mérnök-műszaki szolgálat főnöke -  aki a kiutazó csoport
nál a vezető mérnöki teendőket is ellátta -  elmondta, hogy 
mindennel rendelkeztek, ami a földi kiszolgáláshoz, az

68 HADITECHNIKA 2000/4



üzemeltetéshez szükséges volt. Nem kértek segítséget 
egyik csoporttól sem. Minden a terv szerint zajlott. A repü
lőtér szép, korszerű, de valamivel kisebb, mint a fairfordi 
légibázis. Külön-külön helyezték el a légi- és földi bemuta
tón szereplő gépeket. Biztonsági okok miatt a légi 
bemutatót végrehajtó repülőgépek közelébe egyáltalán 
nem mehettek idegenek. A magyar csoport szállása 
Leitasterben egy kollégiumban volt, ahonnan busszal szál
lították őket naponta a repülőtérre. Ez a helyiség 40 mér
földre van a bázistól. Horváth alezredes kihangsúlyozta: 
korszerűen felszerelt repülőtéren, magas szintű technikai 
kiszolgáló eszközök állnak rendelkezésre. A szervezettség 
és az információáramlás kifogástalan volt. A repülőnapon 
a levegőbe emelkedett néhány öreg, a háború utáni idő

szakban üzemeltetett repülőgép is, melyek a nézők között 
osztatlan sikert arattak. A zárókötelék előtt a 60. évforduló 
tiszteletére -  gyászzene dallamára -  repültek a Spitfire és 
a Tornado típusú repülőgépek -  fejezte be az emlékeinek 
felidézését Horváth alezredes.

A millennium évében Angliában megrendezett Royal 
International Air Tattoo 2000 légi parádén a magyarok a 
szép hagyományt folytatva ismét világraszóló sikert arat
tak. A kecskeméti repülők szerénységükkel, magas szintű 
szakmai -  és repülőtudásukkal ismét meghódították a re
pülést imádó közönséget és természetesen a szakértő 
zsűrit is. Kovács Péter repülő százados, a „Dongó" Harcá
szati Repülőszázad géppár parancsnoka -  kevés verseny
tapasztalattal a háta mögött -  sikeresen vette ezen a világ- 
versenyen az akadályt. Bebizonyította, hogy a fiatalokra a 
jövőben is bátran lehet számítani. Csak hát az a baj, hogy 
a magyar repülőgép-vezetők sokkal kevesebbet gyakorol
hatnak, mint a nyugati társaik. Ugyanis kevés a részükre 
biztosított óraszám. A halandó eljátszadozik a gondolattal, 
ha a magyar repülőgép-vezetők több óraszámot kapnának 
évente a repülésre, akkor talán még több sikert tudnának 
elérni. Ezen a világversenyen tovább öregbítette Kovács 
százados a magyar pilóták hírnevét.

A mi hajózóink számára a kiemelkedő teljesítményt nem 
a rutin és a sok gyakorlás biztosítja, hanem a lelkiismere
tes, mindenoldalú felkészülés és a magas szintű technikai 
tudás. Szerintem a bemutató-pilótát is ebbe a kategóriába 
lehet sorolni, mivel ő is kevesebbet tud gyakorolni, mint 
NATO-kollégái.

A fotókat a szerző készítette.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

44.M Buzogányvető páncéltörő rakéta

1942-ben a keleti front hadi tapasztalatai alapján a csapat
szolgálatot teljesítő vezérkari tisztek több, új haditechnikai 
eszközökre vonatkozó javaslatot tettek, amelyek segítsé
gével ellensúlyozni lehetett volna az egyre nyomasztóbb 
szovjet harckocsi- és tüzérségi fölényt. Denk Doroszlai Ár
pád vezérőrnagy, tüzérségi szemlélő támogatta a Zrínyi II 
rohamtarack és két különböző páncéltörő rakéta gyors ki- 
fejlesztését. Ezek a 60 mm-es kézi páncéltörő vető és a 
Buzogányvető voltak, előbbi a német Panzerschreck ra
kéta kisebb átmérőjű magyar változata, utóbbi teljesen ha
zai tervezésű konstrukció volt.

1943-ban az m. kir. Honvéd Haditechnikai Intézet (HTI) 
felállította a titkos rakétaszakosztályt és a munka nagy 
ütemben megindult. Német bemutatókon megismerhették 
a Panzerfaust és Panzerschreck rakétákat, de ezeket ak
kor még senkinek sem szállították. Viszont a HM megvásá
rolhatta a 152 mm-es Nábelwerfer rakéta sorozatvető li
cenciáját, és hazai gyártásának beindítására nagy erőfe
szítéseket tettek. A fűzfői Nitrokémia Rt. hamar megoldotta 
a csöves lőpor gyártását, ezt alkalmazták a 43.M rakéta
vetőnél és a 44.M Buzogányvetőnél is.

A robbanófejben alkalmazásra került az m. kir. Honvéd 
HTI állományába tartozó Misnai József hmtk. őrnagy talál
mánya, a kumulatív robbanófej, amelyet tapasztalati úton 
fedezett fel, de a fizikáját és hatásmechanizmusát a háború 
alatt nem tudták levezetni. Ezt a jelenséget Németország
ban Schárdin fizikus valamikor 1940 után fedezte fel, de 
eredményéről senki sem tudott. A német páncéltörő raké
ták és kumulatív lőszerek ennek mintájára készültek. Csak 
az ötvenes években véletlenül Magyarországra jutó ame
rikai szakirodalomból derült ki, hogy a zsákmányolt iratok 
alapján elkönyvelték a feltalálókat, és a jelenséget a szak- 
irodalomban Misnay-Schárdin-effektusnak nevezték.

Mindenesetre a robbanófej kialakításánál ezt a hatást al
kalmazták a 60 mm-es kézi páncéltörő vetőnél, a 40 mm- 
es páncélrobbanó gránátnál, a 43.M harckocsiaknánál, a 
44.M lövő tányéraknánál (Lőtak) és a 44.M Buzogányvető
nél. Legalábbis a kutatások mai állása szerint. De nem ki
zárt, hogy még további eszközök is voltak. A néhai dr. Ga- 
ramvölgyi Miklós professzor 1976-os visszaemlékezése 
szerint a tervek 1943-ban elkészültek a HTI-ben, az ipari 
háttér szűkös volta miatt a Weiss Manfred Rt. Csepeli Cső-
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6. ábra: A 25-ös oldalszámú gép a visszaérkezést követően 
begurul a 2. zónába



gyár kapta a megbízást a hajtóműház és a rakétatest me
legen húzott csőből való kialakítására. Itt Magasházi főmér
nök alakította ki a test gyártástechnológiáját, amely elég 
munkaigényes volt, de más anyag nem állt rendelkezésre, 
csak acélcső. A főkonstruktőr, más visszaemlékezés sze
rint, Kállay Imre mérnök volt a WM részéről.

1944 elején eljutottak az első lőpróbáig, ez a fennmaradt 
fényképek tanúsága szerint Esztergom-táborban volt. Mi
vel az első indítók háromlábú tripod-állványok voltak, moz
gatásuk szóba sem jöhetett. Az indítón 2 db rakéta volt ve
zetőcsőbe befogva. A nehéz, kb. 27 kg-os tömegű rakéták
ról senki sem tudta, hogy indítás után hogy fognak mű
ködni. Szóbeli visszaemlékezés alapján, Denk vezérőrnagy 
egy katonai bűncselekményért halálra ítélt honvédnak ke
gyelmet kért, hogy a kísérleti indításokat elvégezze. A ka
tonának szerencséje volt, lángvisszavágásból származó 
égésnyomokkal túlélte a kísérleti indítást. Később a haj
máskéri lőtéren is végeztek próbákat, legalábbis erre utal
nak a visszamaradt fődarabok.

A rakéta kialakítása 1944 nyarán megtörtént, a tapaszta
latok alapján a mozgatásukhoz új szerkezetet kellett alkal
mazni, mert a háromlábú állvány csak a kísérleti lőtéren al
kalmazható. A nyersanyag és a gyártási kapacitáshiány 
miatt így a választás a zsákmányolt szovjet Gorjunov 7,62 
mm-es géppuska kétkerekű taligájára esett, amelyből az 
1941-1942-es begyűjtés alapján több száz darabos kész
let állt rendelkezésre. Egyszerűen ennek a lafetájára sze
relték a 2 db 700 mm hosszú vetőcsövet, és az összefogó 
csőkeretet, amely a magassági és oldalirányzást is vé
gezte. A kezelőt védő páncélpajzs bal oldalon megmaradt. 
Ezt az eszközt vetették be, s teherautó platóján szállították. 
Vagy lehajtott oldalakkal, a platóról lőttek, vagy egy 
csúszda segítségével legördítették és a talajon foglaltak tü-

3-4. ábra. A Buzogányok a gyújtó vaklőszerrel és biztosító 
huzallal

zelőállást. 1944. október 16-a után a harci morál emelé
sére a páncéltörő rakéta fedőneve Szálasi-röppentyű lett.

A fegyver jellemzői
hossza:
átmérője:
a rakétafej átmérője: 
össztömeg: 
a robbanófej tömege: 
a hajtóműházgáz tömege: 
lőporrudak:

970 mm 
100 mm 
215 mm
29.2- 30 kg 
4,212 kg 
20,5 kg
3.2- 4,6 kg

A páncéltörő lövedék elnevezése „buzogány”, az élőcé
lok elleni lövedék elnevezése „zápor” volt. Az éleslövedé
kek világoszöld színűek voltak, a fejrészen 50 mm széles 
piros csíkkal. A fejrész robbanótöltete kettős volt, egyrészt 
1,75 kg TNT, másrészt 2,32 kg TNT/nitropenta keverékből 
állt. Ez az üreges töltet szúrólángja révén legalább 300 
mm-es páncélzat átütését tette lehetővé, a többi anyag a 
test szétrobbantása során a repeszhatást fokozta. A deto- 
nátort 0,142 kg robbanóanyaggal szerelték.

A meghajtást egy 8 mm-es 31.M puskalőszer indította 
be, amely a rakétafarban a menetrakétafúvóka-torokba volt 
beszorítva. Az indítócsappantyú szúrólángja begyújtotta a 
fejrész alatti kis lőporrudakat. A keletkező lőporgáz 10 db 
(70-72° alatti) fúvókán áramlott ki és eltávolította a rakétát 
a vetőcsőből, egyidejűleg jobb irányú forgómozgásra kény
szerítette.

A főfúvóka kb. 2 sec-mal később gyulladt be, ez gyorsí
totta fel a rakétatestet. A hatótávolsága 500-1200 m volt, 
de kedvező talajviszonyok mellett 2000 m-ig elrepült, de 
ekkor a szórása már nagyon nagy volt. A fegyver kezelésé
hez 3 fő kellett, az irányzó a csövektől balra helyezkedett 
el, két fő a rakétákat töltötte.
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A sorozatgyártás a Weiss Manfréd Rt. 10-es hadiüzemé
ben zajlott, 1944 nyarától erőltetett ütemben. A gyártás 
csak 1944. december 20-án állt le, amikor a szovjet csapa
tok már a gyárat támadták. A legyártott példányszám kb. 
600-700 db lehetett, ismert a 441. és 448. gyári számú pél
dány. Az a kevés alakulat, amely alkalmazta, gyakorlatilag 
mind Budapest környékén a védőgyűrűben volt bevetve. 
Ezért a tűzszerészek több példányt találtak Halásztelek, 
Tököl, Szigethalom, Alsónémedi területén, továbbá a Borá
ros téren, a Mechwart téren és a Móricz Zsigmond körté
ren.

Hosszú ideig csak az újpesti 1. Honvéd Tűzszerész és

Aknakutató Zászlóaljnál lévő 2 db mentesített példány volt 
ismeretes a Buzogányvetőből. 1999-ben felvétel alapján 
azonosítottuk a HM HTI táborfalvai raktárában 1945 óta 
álló fémcsöveket mint a Buzogányvető hajtóműházát. 
Ezekből a kapott rajzok alapján (Ht. 2000/2. sz. 48-49. 
old.) Ráth Tamás mk. ezredes főigazgató intézkedésére 4 
db-ot a HTI Kísérleti Műhelye külsőleg helyreállított. Ezek 
katonai gyűjteményekbe fognak kerülni, az első példány a 
Haditechnikai Intézet múzeumába, a második a HM Had
történeti Intézet és Múzeum gyűjteményébe.

Sárhidai Gyula

-TECHNIKA  
TÖIRTÍ Haditechnika-történeti 

Társaság megalakulása
A jubileumi év kapcsán, háromnapos konferencián tekintették át a műszaki és 
természettudományok hadi vonatkozású alkotásainak történetét, hadmérnökei

nek tevékenységét, ezer év magyar haditechnikai találmányait és a katonai orvoslás fejlődéstörténetét. A konferencia szervezése során 
kiderült, hogy háromnapos időtartam alatt a teljesség igényével nem lehet a magyar haditechnikai eszközöket bemutatni. Az elért 
eredmények rendszerezése, közreadása, a hazai eredmények nemzetközi összehasonlítása, az alkotások védelme és emlékük ápolása 
céljából célszerű létrehozni a Haditechnikai-Történeti Társaságot.

A Társaság felvállalja a haditechnika története ügyének gondozását, a magyar haditechnikai alkotások nemzetközi 
összehasonlításával a kiemelkedő eszközök és személyek alkotásainak népszerűsítését és védelmét. A haditechnika-történeti emlékek 
területén értékközpontú, értékközvetítő, érdekegyeztető és érdekképviseleti tevékenységet ellátó, továbbá a nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztését elősegítő, nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezet.

A Társaság alapítói 2000. június 15-én tartott ülésükön megvitatták a cégbíróságra az azóta már beadott Alapszabályt és 
megválasztották a Társaság tisztségviselőit.

Az alapító ülésen a Társaság elnökének dr. Szentesi György ny. mk. ezredest, alelnökének Mázán Pál és dr. Sárdy Tibor ny. mk. 
vezérőrnagyokat, titkárának Varga József mk. alezredest, a felügyelőbizottság elnökének Weszelits Gergelyt választották.

A társaságalapítás szabályainak megfelelően szeptember 28-án véglegesítették az Alapszabályt és javaslatok alapján az első pár 
hónap munkaprogramját is elfogadták.

A Társaság várja minden olyan személy jelentkezését, akinek információi vannak olyan hadmérnökről, hadiipar területén dolgozó 
polgári vagy katonaszemélyről, aki hozzájárult hazánk haditechnikai fejlődéséhez.

A Társaságnak bárki tagja lehet, így saját tevékenységével is hozzájárulhat a magyar haditechnika történetének bővítéséhez.

Szervezők címe:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Közönségkapcsolatok Osztálya, 
1250 Budapest Pf. 7., telefon és fax: 356-9586.

A haditechnika-történeti kronológiából néhány ötletszerűen kiragadott példával csak fokozni szeretnénk a tisztelt Olvasók figyelmét:

1859-66 Luppis János megszerkeszti torpedóját.
1910 Frommer Rudolf pisztolyai.
1916 Róka-Halász légaknavető.
1933 Straussler Miklós váltótalpas harckocsialváza.
1938 Bézier Károly hmtk ezredes, az egyedüli hazai ágyúkonstruktőr lesz a DIMAVAG vezérigazgatója.
1939 Samu Béla WM repülőgép-konstruktőr, WM-23 Ezüst Nyíl.
1940 Misnay József mk. őrnagy kumulatív hatás, trotilágyú.
1942 Dr. Jáky József hmtk alezredes a Sas, a Bagoly, a Borbála és a Turul lokátorok fejlesztője.
1944 Misnay József által vezetett rakétafejlesztések.
1946 Kucher József a HTI fegyverkonstruktőre, majd a Danuvia igazgatója.
1965 után a folyami uszályhíd tervezői Állami Díjat kaptak. Giroteodolit hazai fejlesztése. MTA-I iránymérő. Felderítő úszó páncélozott 
harcjármű. Árpád tűzvezető rendszer.

A Szerkesztőségünk és a Társaság szervezői kérik, hogy akik a magyar fejlesztésű haditechnikai eszközökről ismeretekkel, esetleg 
albumok, naplók alapján írásos vagy fényképes adatokkal rendelkeznek, erről tájékoztassák őket a megadott cimeken. Előre is köszönjük 
azokat a segítő információkat, melyek segítségével a jelenleg eléggé szegényes hazai haditechnika-történeti adatbázist bővíthetjük.

Szerkesztőség
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Haditechnika-történet

Tengeri utazási emlékérmek

Az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi (cs. és 
kir.) Haditengerészetének alapjait 1786-ban II. József 
hozta létre. I. Ferenc József uralkodása alatt a fegyveres 
erőt a közös hadsereg, haditengerészet, a magyar honvéd
ség és az osztrák népfelkelés képezte. A haditengerészet 
ügyeit a hadügyminisztérium alá tartozó Tengerészeti 
Szekció (részleg) intézte 1864-1918 között. A Szekció feje 
a közös hadügyminiszter tengerészeti helyettese volt, aki 
egyben a parancsnoka volt a haditengerészetnek, katonai 
főnöke és vezénylő parancsnoka az egész hadiflottának. 
1913. augusztus 6-án kelt legfelsőbb intézkedésre a tenge
részeti parancsnokságot Bécsből Pólába helyezték.

A cs. és kir. Haditengerészet az állandó pénzügyi hiá
nyok miatt megletősen korszerűtlen fegyverzettel és flottá
val rendelkezett. 1883-tól 1897. december 5-ig báró Max 
von Sterneck altengernagy volt a haditengerészet parancs
noka. Az ő ideje alatt sokat fejlődött a flotta, létszáma meg
kétszereződött, több mint 9000 fő lett. A flotta korszerűsí
tését is megkezdték. Két modern cirkálót és az első páncé
los cirkálót akkor bocsátották vízre. Báró Hermann von 
Spaum altengernagy parancsnoksága idején a haditenge
részet költségvetését 1898. évi 29 millió koronáról 1904-re 
50 millió koronára növelték.

A cs. és kir. Haditengerészet létszáma 1905-ben megha
ladta a 11 500 főt, a tisztek száma 753 fő volt. 1904-ben 
gróf Rudolf Montecuccoli altengernagyot nevezte ki az ural
kodó a flotta élére, akinek a hivatali ideje alatt -  1913. feb
ruár 22-ig -  a hajóhad rohamos fejlődésnek indult. Ez an
nak is köszönhető, hogy a trónörökös, Ferenc Ferdinánd is 
támogatta a flotta fejlesztését, korszerűsítését. 1913-ban 
15 736 fő szolgált a hajókon.

Az első világháború kitörésének időpontjában -  1914 
nyarán -  a Monarchia haditengerészete nagyságát, ütőké
pességét tekintve a hatodik volt a kontinensen, s a nyolca
dik a világon. A szakemberek az alábbi sorrendet állították 
fel a nagyságrendet illetően: Nagy-Britannia, Németország, 
Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Orosz
ország, Olaszország és Ausztria-Magyarország. Amíg 
Nagy-Britannia 386,7 millió koronát fordított hajóépítésre, 
addig Olaszország 130-at, Ausztria-Magyarország pedig 
78,7 milliót.

1900-1914 között építették és bocsátották vízre a hadi
flottánál az alanti úszóegységeket: 3 sorhajó, 3 pre-dread- 
nougth, 4 dreadnought, 1 páncélos cirkáló, 4 gyorscirkáló, 
19 torpedóromboló, 51 db torpedónaszád, 7 db tengeralatt
járó, 2 db dunai monitor, 7 db őrnaszád, 10 db szerhajó, 1 
db mentőhajó, 1 db aknahajó és 2 db szénszállító hajó.

A haditengerészet 1905-től 1915. év elejéig 598 millió 
koronát fordított új hajók építésére. A hajók építéséből ki
vették a részüket a magyar hajógyárak is. 1914-ben Nagy- 
Britanniának 62, Franciaországnak 33, Németországnak 
46, Oroszországnak 18, Olaszországnak 21, Ausztria-Ma- 
gyarországnak csak 16 páncélos, illetve csatahajója volt.

A hajóhad békebeli tevékenységének fontos részét ké
pezték a hosszú tengeri utak. Az utazásban részt vevő ha
jók viselték a flotta piros-fehér-piros színű hadilobogóját, 
mely jelképezte, hogy a Monarchia a Föld legtávolabbi he
lyein is kész és képes megvédelmezni kereskedelmi hajó
it és állampolgárait. A Monarchiának tekintélyes kereske
delmi flottája is volt. 395 gőzhajóval a világ 15-ik, a hajóte
ret tekintve (903 067 tonna) a világ 11-ik helyén állt!

A nagy tengeri utak a legtöbb esetben valamilyen misszi
ót töltöttek be, de előfordult, hogy diplomáciai vagy tudo
mányos feladat végrehajtása céljából szervezték. Ezeknek 
a legtöbbször vitorlával megtett utaknak az is fontos célja 
volt, hogy a tengerésztisztek, továbbá a negyedik tanul
mányi évüket a fiumei cs. és kir. Tengerészeti Akadémián 
befejező kadétok (hadapródok) és a legénység gyakorlati 
tudását szinten tartsák.

Négy, hajóval megtett tengeri útról van tudomásunk, 
melynek során az utazásban részt vettek számára külön 
emlékérmeket verettek s adományoztak. Ezekről az ér
mekről s az utazást biztosító hajókról szól ez a történet.

1.1892-1893. Tengeri utazási emlékérem

a) A hajó leírása

Az uralkodó, I. Ferenc József császár és király a KAISE
RIN ELISABETH nagy cirkálót jelölte ki a tisztikar és a le
génység számára, hogy a hosszú tengeri utat megtegye. A 
hajó, az uralkodó feleségéről, Erzsébetről kapta a nevét, az 
1880-as évek végén Pólában építették, 1890-ben bocsátot
ták vízre, s 1892-ben állt hadrendbe. Építési költsége 
2 796 782 forintot tett ki. A hajót torpedóhajók leküzdésére, 
kereskedelmi hajók ellenőrzésére és misszióutakra tervez-

1. ábra: Az 1892-93-as emlékérem elő- és hátoldala
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ték. Sebessége nem volt nagy, csak a gép- és kazánházat, 
valamint a lőszerkamrát oltalmazta gyenge páncél.
Főbb adatai:

hossza: 103,6 m, merülése: 5-7 m, teljesítmény: 5947 
LE, szélessége: 15 m, vízkiszorítása: 4060 tonna, sebes
sége: 19 csomó, a személyzet létszáma: 424 fő.

A hajó gőzgépe 6000 LE-t tudott kifejteni. Ez a nagycir
káló részt vett 1895. május 15-én az Északi- és Keleti-ten
gert összekötő Kiel (Vilmos császárj-csatorna ünnepélyes 
megnyitásán. A hajó fel volt szerelve gyorstüzelő ágyúkkal, 
szórólöveggel, partraszálló-lövegekkel. 1899-ben Kelet-ln- 
diában, 1900-tól 1901-ig Kínában volt, ahol a nemzetközi 
flottatüntetésben, majd az ún. bokszerlázadás elfojtásában 
működött közre. Ezután még háromszor töltött egy-egy 
évet a Távol-Keleten, közben tüzérségét korszerűsítették.

Az első világháború kezdetekor -  a mozgósítás során a 
KAISERIN ELISABETH missziócirkáló Kelet-Ázsában hor
gonyzott, majd részt vett Csingtau német erődjének védel
mében. A hajó parancsnoka Makoviz sorhajókapitány volt. 
A tengerészeti szekció elrendelte, hogy a hajótörzs létszá
mát csökkentsék. Nyolc tiszt kihajózott és hazaindult. A há
ború kitörésekor a parancsnok felbontotta a titkos paran
csot, melyben az állt, hogy: „Működjön a Hármas Szövet
ség érdekében.” A KAISERIN ELISABETH a német JAGU
AR ágyúnaszáddal felváltva 48 órás őrszolgálatot látott el 
augusztus 23-ig. Ezután ellentétes parancsok érkeztek a 
német vezérkartól, illetve Bécsből, majd 23-án egyértelmű 
parancsra a hajó kapitánya leszereltette a hajót, s a sze
mélyzetet, tisztjei vezetésével, vonaton útba indította Tien- 
csinbe. A kapitány maradt 17 fővel (hajóőrség) a hajón. 
Később a személyzetet visszarendelték Csingtauba. A cs. 
és kir. hajó fegyverzetének egy részét beépítették a parti 
állásokba. A németek és a cs. és kir. erők (tengerészek) 
hősiesen védték az erődöt a japánok támadásától. 1914. 
november 1-jén a japán katonák már nagyon közel jutottak 
a cirkálóhoz, sok sebesült és halott volt a harcok során. 
Másnap -  mivel a cirkáló helyzete tarthatatlanná vált -  Ma
koviz sorhajókapitány elrendelte a hajó elsüllyesztését. A 
cirkálót az öböl legmélyebb pontja fölé vitték. Személyzete 
gőzbárkán kihajózott, csupán a parancsnok és még 17 fő 
maradt a fedélzeten. Elégették a titkos és bizalmas irato
kat. Tengerbe dobálták a lövegzárakat. Megnyitották a fe
nékszelepeket, ezt követően csónakon elhagyták a hajót. 
A cirkáló lassan süllyedni kezdett, majd 1914. november 3- 
án, 2 óra 55 perckor az 57 méteres mélységbe süllyedt. így 
ért véget a flotta jobb sorsra érdemes torpedócirkálója. A 
tízheti ostromban a cs. és kir. Haditengerészet 10 halottat 
és 10 sebesültet vesztett. A japán császár -  a védők hősi
essége iránti tisztelete jeléül -  elrendelte, hogy a tenge
résztisztek a hadifogságban is megtarthassák és viselhes
sék kardjukat.

b) Tengeri utazás

I. Ferenc József császár elrendelte, hogy a KAISERIN 
ELISABETH nagy cirkálót készítsék fel hosszabb utazásra. 
A hajó parancsnokává lovag Becker Alajos sorhajókapi
tányt nevezték ki. A hosszú, világ körüli tengeri utazás (me
lyet több mint egy év időtartamra terveztek) célja az volt, 
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia tekintélyét emeljék, 
ahol a hajó kiköt. Célja volt még a hajóhad lobogójának 
mutatása, a haditengerészet tisztjeinek szakmai gyakor
lása, a magyar és osztrák állampolgárok támogatása, az 
ottani diplomatáink (konzuljaink) ténykedésének ellenőr
zése, tudományos kutatások stb. végzése. Más források 
szerint Ferenc Ferdinánd légúti betegségben szenvedett, a 
kezelőorvosai is ajánlották az utazást.

Az utazás vezetője Ferenc Ferdinánd királyi főherceg,

trónörökös, altábornagy volt. A trón várományosa földrajzi, 
néprajzi és világpolitikai ismereteit is gyarapította a 
hosszú út alatt. A tengeri utazásban részt vett két királyi 
herceg, 43 tengerésztiszt vagy tisztviselő, 386 fő altiszt és 
matróz, 21 fő polgári kisegítő személyzet, 7 fő egyéb tiszt, 
tisztviselő, összesen 459 fő. A hajó tisztikarában magyarok 
is voltak: Reményi Ferenc sorhajózászlós, Mallinarich Jenő 
sorhajózászlós, Podhorszky Lajos sorhajózászlós és Pró- 
nay Gyula huszár főhadnagy.

Az indiai utazás közepéig a hajón tartózkodott lovag dr. 
Lorenz muzeológus és segítője, Hodek Elek preparáló 
szakember is. A trónörökös szűkebb udvartartásához tar
tozó tisztek és biztosító személyzet is a hajón voltak. A 
hajó kellő előkészület és biztonsági intézkedések megté
tele után, 1892. december 15-én indult Triesztből. Útköz
ben a torpedócirkáló a következő helyeken kötött ki: Port 
Said, Aden, Colombo, Bombay. Itt a trónörökös partra 
szállt és két és fél hónap alatt beutazta Elő-lndiát. A hajó 
ez alatt megkerülte Indiát és megvárta Ferenc Ferdinándot 
Kalkuttában, aki 1893. március 30-án felszállt a cirkálóra. 
További kikötők voltak: Szingapúr, Batávia, Thursday Iz- 
land (a Torres-szorosban), Sidney, Numea (Új-Kaledónia), 
Salamon-szigetek, Új-Guinea, Aru-szigetek, Amboina, 
Bomeó, Honkong, Nagaszaki, ahol a királyi főherceg ismét 
kiszállt és beutazta Japán nyugati részét, végül Yokohama. 
A hajó bejárta a fél világot, események, problémák nem 
adódtak a hosszú tengeri út során. A főherceget mindenütt 
rangjához illően fogadták. Indiában hódolhatott vadász
szenvedélyének is.

Ferenc Ferdinánd visszafelé lerövidítve útját, hamarabb 
visszatért Bécsbe. Október 18-án érkezett a fővárosba s je
lentette az uralkodónak a sikeres föld körüli hajóutat. Rész
letesen beszámolt a tapasztalatokról, útközben látottakról. 
Egyúttal javasolta Őfelségének, hogy a sikeres utazásban 
részt vevők számára alapítson emlékérmet: Ferenc József 
császár a javaslatot elfogadta, majd intézkedett az érem ki
vitelezésére. 1893. november 11-én megalapította az 
1892-93. évi Tengeri utazási emlékérmet.

Közben a cirkáló tovább folytatta útját az előzetes tervek 
szerint. A hajó az utazás végéhez közeledve Póla kikötője 
felé hajózott, amikor Ferenc Ferdinánd főherceg elébe 
ment a hajónak. De előzőleg magához vette a közben 
Bécsben elkészült emlékérmeket. A trónörökös az Adriai
tengeren hajózva, 1893. december 15-én, Póla kikötő irá
nyában találkozott a KAISERIN ELISABETH cirkálóval, 
majd átszállt arra. Ott személyesen osztotta ki a magával 
vitt tengeri utazási emlékérmeket. Azok kapták meg -  az 
alapító rendelet értelmében - ,  akik részt vettek a hosszú 
tengeri utazásban. Összesen 459 személy kapta meg az 
érmet.

c) Az 1892-93. Tengeri utazási érem leírása

A kör alakú érem előoldalán -  középen -  egy horgony lát
ható, tetején egy kétfejű császári sas lebeg szélesre tárt 
szárnyakkal, a mellrészen címerrel. A sas fölött egy főher
cegi kalap látható, s annak apró csillagocska van a tetején. 
A sas a karmaival a jobb, illetve bal oldalon a jogart, vala
mint az uralkodói almát tartja. A horgonyt egy kétágú tró
pusi növénykoszorú öleli körül. Az érem szélén félkörben -  
szokatlan módon -  az óramutató járásával ellentétes irány
ban német szöveg olvasható: „Reise S. M. Schiff Kaiserin 
Elisabeth” . (Magyarul: Őfelsége „Erzsébet Császárné ha
jójának” utazása.) Az emlékérem pereme kiemelkedik a 
síkból.

Hátoldalán: Az emlékérem peremrészénél körben fonott, 
pálmaágakból álló koszorú helyezkedik el, alul egy szalag
gal van összekötve. Fölül -  a koszorú nyitott része között
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- „F F ” monogram (Ferenc Ferdinánd) helyezkedik el. Kö
zépen a koszorúban nyomtatott nagybetűkből -  hat sorban 
-  olvasható szintén német nyelven: Ost Indien/Australi- 
en/Südsee lnseln/China/Japan/1892-1893. (Magyar 
fordításban: Kelet-India/Ausztrália/Déltengeri-szige-
tek/Kína/Japán/1892-1893.)

Az érem felfüggesztéséhez egy karimával ellátott henger 
alakú fogófül van a peremre illesztve, melyhez a szalag 
kapcsolódik. A szalag 40 mm széles, középen egy 20 mm 
széles sötétkék-fehér csíkozású sáv, továbbá egy 5 mm 
széles sötétkék oldalsáv és egy 3 mm széles fehér színű 
szegélysáv van. A színösszeállítás megfelel az Esterházy- 
színeknek. A szalag háromszög alakúra van összehajto
gatva.

Az emlékérem bronzból készült, aranyozva. Átmérője: 
37 mm, vastagsága a peremnél: 2,5 mm, tömege: 19 
gramm. Az érmet a ruhára illesztve, a mell bal oldalán le
hetett hordani. Kevés példány található a Tengeri utazási 
éremből. 459 példányban adományozták.

II. 1892-94. Tengeri utazási emlékérem

a) A hajó leírása

Erre a hajóútra a császár a SAIDA nevű korvett hadihajót 
jelölte ki. Ez a cirkáló már több mint tíz éve hajózott, hiszen 
1876-79 között építették Pólában, majd 1880-ban bocsá
tották vízre, s hamarosan hadrendbe állították. Ez a vitor
lás hajó a Kis-Ázsia partján fekvő Saida városról kapta a 
nevét, mivel az osztrák hadiflotta ott fényes győzelmet ara
tott az ellenség felett. Ennek emlékére adta az új hajónak 
a nevet a flotta parancsnoksága. Ezt a korvettet Kusmány 
hajómérnök tervezte 1872-ben. A 2560 tonna vízkiszorí- 
tású hajó gőzgépe 400 lóerőt fejtett ki, de ha csak tehette, 
a háromárbocos korvett vitorla alatt futott a vízen. Hossza 
71 méter, szélessége 13 méter volt, fegyverzetéhez 11 db 
15 cm-es ágyú tartozott. A jó építésű SAIDA 1892 előtt is 
többször körülhajózta a Földet.

2. ábra: Az 1892-94-es emlékérem elő- és hátoldala

Már szolgálatba helyezésének első évében eljutott 
Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába és Polinéziába, 
harmadik, negyedik és ötödik világ körüli útján is nagyjából 
ugyanezekre a helyekre látogatott el, s mutatta meg a Mo
narchia hadi lobogóját.

b) Tengeri utazás

A SAIDA hajó parancsnoka Moritz Sachs von Hellenau fre
gattkapitány volt, aki alaposan felkészítette a hajót s a sze

mélyzetet a hosszú tengeri útra. Az utazás célja ebben az 
esetben is küldetés volt, majdnem két esztendőn keresztül 
szelte az óceánt s a tengereket. A hajó tisztjeinek, altiszt
jeinek s a matrózoknak is rendkívül tanulságos volt a 
hosszú hajóút. Ebben az időpontban ezen a hajón szolgált 
Horthy Miklós sorhajózászlós is. A SAIDA korvett 1892. au
gusztus 25-én kezdte meg az utat, fedélzetén 40 fő tenge
résztiszt (köztük 24 II. osztályú kadéttal) és 309 főnyi al
tiszttel, illetve matrózzal. Először Port Saidban kötöttek ki, 
majd a Vörös-tengeren hajóztak gépi erővel, hiszen a vitor
lák lankadtan csüngtek a keresztrudakon. Az izzó hőség
ben a gőzszivattyúk három zuhanyt tartottak folyamatosan 
üzemben. A hajóút Szuez, Aden kikötők után Ceylon szige
tére (Colombo) Bombayba és Kalkuttába, Szingapúrba, 
Sziámba, Bangkok, Borneó és Jáva szigetére, Ausztráliába 
(Albany, Melbourne, Sidney), Új-Zélandba (Auckland), Új- 
Kaledóniába, az Új-Hebridákra és a Salamon-szigetekre, a 
Melanéziai-szigetcsoport több szigetére vezetett, majd 
Szingapúr érintésével az Indiai-óceánon és a Vörös-tenge
ren át tértek vissza az Adriára.

A fiatal tiszteknek az utazás sok tapasztalatot, élményt s 
nagy lehetőségeket adott. Az utazás során részt vettek 
több társas rendezvényen is (pl. az indiai alkirály fogadá
sán Kalkuttában, párducvadászaton Poona közelében). Az 
angolok rendkívül barátságosan fogadták a SAIDA tisztika
rát. Sydneyben a hajó fedélzetére felvették Foullon-Nor- 
beck báró geológust, aki végiglátogatott néhány déltengeri 
szigetet, nikkel után kutatva. Horthy matróz-különítményei 
kísérte partra a geológust. Csaknem kétesztendei világ kö
rüli hajóút után a SAIDA befejezve küldetését, 1894. május
21-én befutott a pólai kikötőbe, ahol a kikötőtengernagy 
szemlét tartott a hajó és a személyzet fölött. A hosszú út 
során a SAIDA 143 napot töltött különböző kikötőkben és 
293 utazási nap alatt 36 313 tengeri mérföldet tett meg, 
ebből 26 945 mérföldet csak vitorlával. A kikötőtengernagy 
a cirkálót május 24-én szolgálaton kívül helyezte.

c) 1892-94. Hajóutazási érem részletes leírása

Alapításáról, adományozásáról hivatalos adatot nem talál
tam. Formája kör alakú, ezüstből készült az emlékérem. Bi
zonyára a hosszú tengeri utazásban részt vettek kapták 
vagy készíttették el saját maguknak.

Előoldalán: A kör alakú középrészen három darab há
romárbocos vitorlás hajó látható, amint a vízfelületen him
bálóznak. Körülötte, körben -  a peremen belül -  trópusi tá
jak emberei kicsi alakban, s állatok helyezkednek el. Az ál
latok közül jól felismerhető és azonosítható: a nyúl, a ken
guru, az elefánt és az oroszlán. Az emberi alakok közül ró
mai szoboralak, csónakázó ember, vadász és halász is
merhető fel. Az alakok között két piramis, a nap sugarai, 
valamint pálmafák láthatók. Ezek a figurák a cirkálóval be
járt tájak jellegzetességeit, nevezetességeit örökítik meg.

Hátoldalán: középen a tengeri utazásra utaló évszámok: 
1892-94, körülötte kis körben német nyelven: S. M. Schiff 
„SAIDA” REISE. (Magyarul: Őfelsége „SAIDA hajójának” 
utazása.) Ezenfelül még egy sor írás látható nagy köríven 
szintén német nyelven, apró gyöngysor mentén: Afrika. In
dien. Siam. Nied. Ind. Austral. Neuseel. Süds. I. Born. A rö
vidítések feloldása: Nied (erländisch), Ind(ien), Aust
ralien), Süds(ee) l(nseln), Born(eo). Magyarul: Afrika, In
dia, Sziám, Holland India, Ausztrália, Új-Zéland, Délten- 
geri-szigetek. Az érem pereme kiemelkedik a síkból. Az 
emlékérem 30 mm átmérőjű, vastagsága 1,9 mm, tömege: 
20 gramm. Fölül lapos fül van a szalagfelillesztő karika 
számára. Háromszög alakúra hajtogatott, 40 mm széles 
szalagon -  mint az előző éremnél leírtak -  viselték a mell 
bal oldalán. Rendkívül ritka emlékérem!
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III. 1910-1912. KAISER FRANZ JOSEPH I. cirkáló 
hajóútja emlékérem

a) A hajó leírása

Az uralkodó, I. Ferenc József császár és király az 1880-as 
évtized végén hozzájárult, hogy róla elnevezett nagy cirká
lót építsenek. A KAISER FRANZ JOSEPH I. 1887-89-ben 
épült, 1889-ben bocsátották vízre, s 1891-ben állt a flottá
nál hadrendbe.

A nagy cirkáló adatai:
hossza: 98 m, merülése: 5-7 m, szélessége: 15 m, víz

kiszorítása: 4000 tonna.

A hajó gőzgépe 8000 LE teljesítményű volt. A parancs
noki és lövegtorony 90 mm vastagságú páncélzattal volt 
védve. A fedélzet 57 mm-es páncélzatot kapott. A nagy cir
káló fel volt szerelve szórólövegekkel, partraszálló-lövegek- 
kel, gyorstüzelő ágyúkkal. Négy torpedóvető csővel rendel
kezett. A nagy cirkáló sebessége 19 tengeri mérföld volt. A 
személyzet létszáma: 441 fő. Építési költsége és teljes fel
szerelése 2 573 442 forintot tett ki. Ezt a nagy cirkálót is 
kereskedelmi hajók ellenőrzésére, torpedóhajók leküzdé
sére, illetve misszióutak végrehajtására tervezték és állítot
ták hadrendbe. Sebessége nem volt túl nagy, de csupán a 
gép- és kazánházat, valamint a lőszerkamrákat védte 
gyenge páncéllemez. Hadi alkalmazás szerint ez a cirkáló 
csak partvédelemre volt alkalmas.

Az első világháború kitörése után a KAISER FRANZ JO
SEPH I. is bekapcsolódott már 1914 augusztusában a ten
geri harcokba, 27-én találatot is kapott. 1916. január 9-én 
a cirkáló a Valistától északra és délre fekvő területeket 
lőtte. A háború után ezt a cirkálót -  bontásra -  Franciaor
szág kapta meg. Azonban a bontásból nem lett semmi, 
mert Punta d. Ostro előtt ismeretlen okból vontatás közben 
a hajó elsüllyedt.

b) Tengeri utazás

Erről a meglehetősen hosszan tartó világ körüli utazásról 
alig található adat a forrásanyagok között. A császár úgy 
intézkedett a flotta parancsnoksága felé, hogy a Távol-Ke
letre induló misszió hajója a róla elnevezett nagy cirkáló le
gyen. Ezt a cirkálót is alaposan felkészítették a nagy uta
zásra. Az utazás alatt több helyen is kikötöttek s partra 
szálltak. Indiában, Kínában és Japánban több helyre ellá
togattak. A hajó tisztikara különböző társas rendezménye- 
ken (bálok, vadászatok, utazások, halászat) is részt vettek.

c) 1910-1912. Tengeri utazási érem részletes leírása

A kitüntetés-irodalom nagyon keveset ír erről az emlék
éremről. Ezek az írások sem tesznek említést az alapítás
ról s az adományozásról. Viszont feltűnő a hasonlóság a 
KAISERIN ELISABETH és a KAISER FRANZ JOSEPH I. 
nagycirkálók által megtett világ körüli utazás után kiadott 
emlékérmek között. Mindkettő előlapján középen a hor
gony látható. A hátoldalán pedig a koszorú középen a ten
geri utazásra utaló országok nevei olvashatóak. Ezt az ér
met azoknak adományozták, akik a hajó személyzetéből 
részt vettek a hosszú, kétesztendei hajóutazásban. Sőt, 
veretében és rendeltetésében is hasonló a két érem.

A kör alakú, aranyozott bronzból készült emlékérem elő
oldalán középen egy nagy horgony van elhelyezve, melyet 
trópusi növényekből font pálmakoszorú övez, alul szalag
gal vannak összekötve a pálmaágak. A koszorú körül né
met nyelvű felirat: SEERISE S. M. SCHIFF KAISER 
FRANZ JOSEPH I. (Magyarul: Őfelsége „I. Ferenc József 
császár hajójának” tengeri utazása. A pereme kiemelkedik 
az érem síkjából.

Hátoldalán: A peremen belül körben pálmakoszorú -  
amely fölül nyitott -  alul pedig szalagcsokorral össze van 
kötve. Ezen belül négy sorban felirat: INDIEN/CHINA/JA- 
PAN/1910-1912. (Magyarul: India, Kína, Japán.) Azon or
szágok neveit s az évszámokat sorolja fel, ahol a hajó 
megfordult, dátum szerint. Az emlékérem felső felére hen
ger alakú, felfüggesztésre szolgáló gyűrű van forrasztva, 
amelybe a szalagtartó karika van befűzve. A szalag 40 mm 
széles fehér színű, a két szélén egy-egy 5 mm széles kék 
színű sáv helyezkedik el, ezeken kívül egy-egy mm-es fe
hér szegélycsík van még.

Az emlékérem átmérője 36 mm, tömege: 19 gramm, 
vastagsága a peremnél: 2,8 mm.

IV. 1915. IV. Károly trónörökös hajóútja emlékérem

a) A hajóról röviden

A vonatkozó irodalomban alig-alig találkozni róla adattal, 
talán azért, mert nem tartozott közvetlenül a hadiflotta állo
mányába s csak a Dunán alkalmazták hadi szolgálatra. A 
hajó 1914-ben a németországi Hebigau hajógyárában 
épült az M.F.T.R. részére -  mint gőzjacht.

4. ábra: A Dunai emlékérem elő- és hátoldala
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Több ellenőrzési feladatot végrehajtottak s részt vettek tu
dományos megfigyelésekben. Tapasztalatot s jártasságot 
szereztek a hosszú út során a tengeri navigációban, rako
dások végrehajtásában, kereskedelmi hajók kísérésében.



Hossza: 64,0 m; max. szélessége: 14,80 m, max. merü
lése: 1,30 m, gépteljesítmény: 800 LE.

Az első világháború előtt állították szolgálatba azt a lu- 
xusgőzjachtot, melyet I. Ferenc József császár és király 
édesanyjáról, Zsófia főhercegnőről neveztek el. 1915-ben 
átkeresztelve ZSÓFIA HERCEGNŐ-re.

1917 szeptemberében azt tervezték, hogy a „Zsófia her
cegnő gőzős” fedélzetén dunai utazást tesz majd II. Vilmos 
német császár, amikor meglátogatja a Romániában har
coló német hadseregcsoportot, melynek parancsnoka 
Mackensen tábornagy volt. De egy baleset miatt a dunai 
utat lefújták, a császár és kísérete Ruszcsukban kiszállt.

Az I. világháború után a luxushajó Magyarország tulajdo
nában maradt. A Magyar Tanácsköztársaság idején a hajó 
nevét megváltoztatták -  KÓCSAG néven futott. 1920-ban 
ZSÓFIA lett, 1925-től Budapesten sétahajó. A második vi
lágháború után, 1946-ban kapta a SZABADSÁG nevet. 
Sétahajóként alkalmazták, szintén a Dunán. 1965-ben se
lejtezték, 1966-67-ben bontották szét Dunaújvárosban. A 
szemtanúk szerint nagyon szép hajó volt, alkalmas volt 
reprezentatív, luxusfeladatokra, -utakra. 1915-ben is ezért 
esett a trónörökös választása rá, mert hadi szolgálatra volt 
beosztva, és nem kellett alakítani rajta semmit.

b) A folyami utazás

Károly Ferenc József főherceg, osztrák trónörökös, gyalog
sági tábornok -  a későbbi IV. Károly császár és király -  a 
Szerbia elleni támadás előkészületei közben, valószínűleg 
az ellenséges hírszerzés félrevezetésére dunai utazást tett. 
S mint az előző trónörökös, Ferenc Ferdinánd, ő is hajóutat 
tett. A Dunán hajózott végig Regensburgtól Zimonyig, s 
csupán hat napot töltött el a luxusjachton 1915 augusztu
sában.

c) Az 1915. évi hajóút emlékérem leírása

Mint a tengeri utazásban részt vettek, úgy a folyami utazás 
résztvevői is kaptak emlékérmet az utazás befejezése 
után. A hatnapos hajóúton részt vett mintegy 160 főnyi 
személyzet s a tisztikar kapta meg az érmet.

A luxushajót kísérő és biztosító monitoron lévő beosztot
tak és alkalmazottak is megkapták ezt az eredetileg fül nél
kül készült emlékérmet. Tehát ez az érem is rendkívül ritka.

Az emlékérem előlapján a perem mentén magyar 
nyelvű körirat olvasható: „A M. KIR. FOLYAM ÉS TEN
GERHAJÓZÁSI R. T. ZSÓFIA HERCEGNŐ GŐZÖSE”. 
Középen a magyar Szent Korona helyezkedik el, alatta ho
rony, ettől jobbra két sorban MT, balra szintén két sorban 
FR betűk. (Magyar Folyami és Tengerhajózási Részvény- 
társaság.)

Hátlapon a felső körben „KÁROLY FERENCZ JÓZSEF, 
alul félkörben: 1915. augusztus 11. A perem mentén a szö
veg között ötlevelű olajág látható. Az éremmező közepén 
hat sorban olvasható: FŐHERCZEG/ÉS ZITA/FŐHER- 
CZEGNŐ/ŐFENSÉGEIK/HAJÓÚTJÁNAK/EMLÉKÉRE.

Az érem kör alakú, ezüstből, eredetileg függesztőkarika 
nélkül készült. Később néhány példányra a tengerésztisz
tek vagy matrózok fület cineztettek, így szalagon is lehetett 
hordani. A szalag szélessége: 40 mm. Mindkét szélétől 2-

2 mm-re 4-4 mm széles kék színű sáv húzódik végig. A 
szalag többi része fehér. Az érem adatai: átmérője: 34 mm, 
vastagsága: 2,5 mm, tömege: 20 g.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában -  több hajóutazással 
kapcsolatos -  emlékérem nem készült. Értéküket fokozza 
az a tény, hogy csak az utazásban részt vettek kapták 
meg, illetve azok egy része készíttette el azokat. Az ado
mányozásnál szigorúan csak azt vették figyelembe, hogy 
részt vett az utazásban. Az éremalapítás és -adományozás 
azt a célt szolgálta, hogy a résztvevők látható jellel bírjanak 
az emlékezetes tengeri utazásról, mely minden esetben 
hosszú hónapokat vagy éveket vett igénybe. Az itt bemu
tatott érmék csak kevés példányban készültek, s ezért na
gyon ritkák. Az érmek egykor Bánki Vajk Emil magángyűj
teményében voltak. A BAV-on keresztül 1977-ben vásárlás 
útján kerültek a gyűjteményembe. A fotókat Szüllő Gábor 
(Kecskemét) készítette 1993-ban, melyért a szerző ismé
telten köszönetét fejezi ki.

Felhasznált irodalom

-  Dr. Csonkaréti Károly: Ausztria-Magyarország haditen
gerészetének 250 tonnás torpedónaszádjai. Haditechnika, 
1997. 3. szám.

-  Dr. Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditenge
részet és a Magyar Királyság (1867-1914). Hadtörténelmi 
Közlemények, 1984. 2. szám.

-  Dr. Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész. Zrínyi Ki
adó, Budapest, 1993.

-  Dr. Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia 
haditengerészetének hadműveletei az első világháború
ban. (A háború kitörésétől Olaszország hadba lépéséig.) 
Hadtörténelmi Közlemények, 1995. 2. szám.

-  Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1991.

-  Felszeghy Ferenc: Rendjelek és kitüntetések történel
münkben. Budapest, Én. (1944)

-  Horthy Miklós: Emlékirataim. Európa-História. Buda
pest, 1990.

-  Vas Zoltán: Horthy. Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda
pest, 1975.

-  Dr. Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia 
haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban 
(1915. május 23.-1915. december 31.), Hadtörténelmi 
Közlemények, 1986. 3. szám.

-  Dr. Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia 
haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban 
1916-1917. Hadtörténelmi Közlemények, 1989. 1. szám.

-  Tengerészet. Tansegédlet a hadsereg és honvédsé
gek tisztjei és tiszti iskolái számára. Budapest, 1914. Pal
las Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság.

-  Bánki Vajk Emil: Rendjelek, kitüntetések a magyar tör
ténelemben. Az Érem. 1965. 33. szám. Az Érem. 1966. 36. 
szám.

-  Dr. Bak József-Dr. Csonkaréti Károly-Lévay Gábor— 
Sárhidai Gyula: Hadihajók. Típuskönyv. Zrínyi Katonai Ki
adó, Budapest, 1984.

-  Václav Mericka: Orden Und Eh rezeichen der Österrei- 
chich-Ugarischen Monarchie. München, 1974.

Kenyeres Dénes

76 HADITECHNIKA 2000/4



Kutyák harckocsi elleni alkalm azása  
a II. világháborúban

Az embert négylábú társai közül a ló kí
séri el ősidők óta háborúiba is. Másik, 
talán leghűségesebb társa, a kutya, in
kább az utolsó száz évben kapott sze
repet a katonaember harcaiban.

A századforduló gyarmati háborúi
ban, majd az első világháborúban mint 
hírvivő, sebesültszállítókocsi-vontató 
és számtalan más feladatkört ellátó 
társ osztozott az ember küzdelmeiben, 
szenvedéseiben. A második világhá
ború kutya résztvevői, majd a modern 
kori történelmünkben például a viet
nami vagy a délszláv háború aknake
reső és nyomkövető kutyahősei mind
máig számtalan film és történet sze
replői. Volt azonban néhány egészen 
sajátos, e hűséges négylábúakkal 
szemben tisztességesnek aligha ne
vezhető feladatuk is. Nehéz az ilyen öt
letek kiagyalóit az erkölcsi felelősség 
alól felmenteni akkor is, ha ugyanott, 
ugyanakkor az emberi életnek is kevés 
értéke volt.

1. ábra: A kép előterében látható kutya 
hátán oldalra csúszott a gyújtó
szerkezet

A kutyák, „akiknek” szerepét most 
felelevenítjük, 1941-ben a megtámadott 
Szovjetunió harckocsielhárító fegyverei 
voltak. Már ugyanezen év júliusában, 
augusztusában beszámoltak a korabeli 
újságok arról, hogy a szovjet csapatok 
robbanószerkezettel felszerelt, idomí
tott kutyákat vetnek be a támadó harc
kocsik ellen. Akkor csak egy-egy ilyen, 
pontosan nem azonosítható szerkezet
tel ellátott kutyát mutattak a képek. Né
hány hónap után a hírekből is eltűntek 
ezek a négylábúak a minden esetben 
velük együtt fényképezett akkor már 
hadifogoly vezetőikkel együtt.

A hátország hamar elfelejtette ezeket 
a képeket, de a fronton élő emberek 
nem. Még jóval később is sok ártatlan 
kutya halálát okozta, hogy az ilyen rob
bantó kutyákkal találkozott, vagy arról 
hallott katonák a gazban vagy maga
sabb fűben mozgó, nem jól látható ku
tyákat lelőtték. A háború óta eltelt 
évek során is alig lehetett olvasni vagy

2. ábra: A harckocsi felrobbanása 
egykori rajzon

hallani ezekről a harcok kimenetét 
egyáltalán nem befolyásoló, jelentősé
güket tekintve alig említésre érdemes, 
nem önkéntes négylábú „kamikázék”- 
ról. A fellelhető részadatokból azonban 
összeállítható a kép erről a különös 
„páncélelhárító eszközről.”

A német támadással nem számoló 
Szovjetunió a legelső időszakban nyil
ván minden eszközt megragadott, min
den ötletet felkapott, hogy a támadó el
lenséges csapatokat feltartóztassa, 
vagy legalább mozgásukat lassítsa. 
Ennek szellemében születhetett meg a 
fenti ötlet, és a rendelkezésre álló ké
pek tanúsága szerint csak az elképze
lés származott egy helyről, a megvaló
sítást minden csapattest lehetőségei és 
képességei szerint más-más módon 
maga végezte. A kiválogatott, legalább 
közepes testalkatú kutyákat arra szok
tatták, hogy ételüket minden esetben 
egy járó motorú, lánctalpas traktor 
vagy harckocsi alatt találják meg. Bár-

3. ábra: A robbanótölteteket tartalmazó 
hordzsák a kutyán
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6. ábra: A robbanószerkezet felépítése

5. ábra: A robbanótöltettel felszerelt 
kutya a kísérőjével

mennyire is nehéz lehetett eleinte rá
venni a kutyákat erre, az éhség a ki
képzők biztos szövetségese volt. így 
néhány hét elteltével az erős hangot és 
a bűzt elfogadták, csakhogy csillapít
hassák éhségüket. A kiképzés első, si
keres szakasza után már a kb. 5-7 kg 
súlyú szerelvénnyel gyakorolták ugyan
ezt. Ez a szerelvény pedig egy három 
részből álló, erős robbanószerkezet 
volt. Más források szerint a töltetek öss
zsúlya 13 kg volt, de ez, figyelembe 
véve a fotókon is látható kutyák testal
katát, megítélhető terhelhetőségét, ki
zárható.

A három töltetből álló robbanószer
kezetet egy vászon anyagú, zsebes 
„hátizsákban" rögzítették a kutyákra. A 
felső, a legkisebb töltet volt az indító 
egység, amelyet a gyújtószerkezettel 
építettek egybe. Ennek legfeltűnőbb 
része egy lécdarab volt, melyet függő
leges helyzetbe állítva a gyújtószerke
zet elsütőrugóját megfeszítette. Ha az 
így felfelé álló 30-40 cm hosszú kar bi
zonyos ellenállás után menetirányban 
hátrafelé elmozdult -  mert a kutya be
futott a harckocsi alá, a léc pedig meg
akadt a homlokpáncél alján - ,  a rete
szelés kioldott, a gyutacs felrobbantotta 
a felső, kisebbik töltetet. Ennek hatá
sára a két oldalsó zsebben elhelyezett 
fő töltet is robbant. A robbanás ereje el
szakíthatta a lánctalpat, vagy egy gyen
gén páncélozott harckocsi fenékpán

célját is átüthette, az ott ülő személyzet 
sérülését vagy halálát okozva. A német 
Pz-I, P z-ll páncélosokra (homlokpán
célzat 13-20 mm) mindenképpen, de 
még az erősebb páncélzatú Pz-lll-ra is 
(homlokpáncélzat 30 mm) veszélyt je
lenthetett e töltet ereje.

A teljesen újszerű fegyver nem kis 
meglepetést okozott a támadó harcko
csik kezelői közt. A keltett zavar, ide
gesség az okozott kárnál nagyobb ha
tást fejtett ki. Egy páncélostámadás 
szükségszerű velejárója, a hatalmas 
zaj, lövések és robbanások sorozata az 
ehhez ugyan tartósan szoktatott, de az 
éhségtől is ideges kutyákat legtöbb 
esetben olyannyira megzavarta, hogy 
eredeti irányuktól eltérően ösztönösen 
menekülni próbáltak a helyszínről. Ez 
azután gyakran az ötletgazdákéval el
lentétes eredményhez is vezetett. A 
megzavarodott kutyák ugyanis nem 
csak a látás és hallás, hanem óriási 
részben a szaglás után is igyekeztek a 
betanult módon menekülni vagy éle
lemhez jutni. A szovjet traktorok és 
harckocsik pedig a német harcjárműek 
benzinüzemű motorjaival ellentétben 
dízelüzeműek voltak. Ezeknek jellegze
tesen erős szaga pedig a kiképzésen

szerzett ismeretek nyomán -  csábította 
az éhes kutyákat. A folytatás könnyen 
elképzelhető. A megfelelő számú, ha
gyományos, lényegesen hatásosabb 
páncéltörő fegyverek frontra érkezése 
mellett nyilvánvalóan ez is egyik oka le
hetett, hogy ez a fajta páncélelhárító 
eszköz hamar eltűnt a Vörös Hadsereg 
fegyvertárából.

Forrásmunkák

Paul Carell: Unternehmen Barba
rossa. Ullstein-Verlag, Frankfurt/M. 
1963.

-  Korabali sajtótermékek.
-  Demény József egykori harcko

csizó szíves közlései.

Schmidt László

Helyesbítés! A 2000/3. szám borítóját Sztanka Ferenc készítette 1998. 08. 10-én 
bemutató repülés közben. (Szerk.)
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Repülőgéproncsok a Mátrában

Magyarország hadtörténetében sok olyan eseményt talál
hatunk, amelyek -  történelmi távlatból nézve -  nem is 
olyan régen történtek. Már egyre ritkábban, de vannak még 
élő szemtanúk, akik látták és aktív vagy passzív résztvevő
ként átélték és megszenvedték azokat. Elbeszéléseiknek 
talán minden egyes részlettörténete igaz, de a kutatások 
kezdetén lehetetlennek tűnt az összefüggésekre magyará
zatot találni.

Az, hogy a második világháború vége felé a szovjetek 
partizánokat dobtak át Magyarországra, köztudott; de az 
már szokatlan, ha ez a tényt az egyszerű elbeszélő a rend
szerváltozás után is így interpretálja:

és akkor partizánokat rejtettek a padláson, akik a le
zuhant repülőből estek ki...” A közlések még rejtelmeseb
bé váltak, ha az erdőben német repülőgép darabjait leltük 
fel, és a temetőben is úgy tudják, hogy ott német pilóta van 
eltemetve. Ugyanakkor mások azt állítják, hogy „a repülő
re nagy vörös csillag volt festve”, és minden roncsmarad
ványt a szovjetekkel hoztak összefüggésbe.

Tény, hogy a Mátra északi részén, a mély völgyekkel 
szabdalt erdőben a falevelek alatt több repülőgép roncsai
nak maradványait lehetett megtalálni. Ezek között voltak a 
német éjszakai vadászokra jellemző lemezdarabok 
(egyenletes fekete, illetve világoskék alapra fröcskölt, sötét
kék pöttyökkel mintázva). Más lemezdarabok az éjszakai

3.-4. ábra: Német és orosz repülőgépmaradványok
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bombázókra jellemző, sötétebb-világosabb foltokkal tarkí
tott fekete mintázatot mutattak. (Az eltérő árnyalatok adód
hatnak a festés minőségéből, de a részek elhelyezkedésé
ből, azok elhelyezéséből, azok időjárási viszonyoknak va
ló későbbi kitettségéből is.)

A legalább két gépből származó, összeégett lemezdara
bok kilométeres körben terültek el az erdőben. A megtalált 
darabok között akadt olyan maradvány, amelynek alakját 
nem éppen a lezuhanásból adódó deformációra lehetett 
visszavezetni, az sokkal inkább a későbbi bontásnál hasz
nált szerszám (például: életlen balta) nem éppen szaksze
rű használatára utal. A fellelt lemezek és elmondott törté
netek részleteit összerakva, minden kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy a német repülőgép Dornier 217 típu
sú volt. Ezt a törzsről és a kormánysíkról származó dara
bok jelzőszámai alapján egyértelműen azonosítani lehetett. 
A motor soros elrendezésű lehetett: „Nem tudtuk így legu
rítani a hegyről, mint a másikat” , meséli az egyik helybéli 
szemtanú.

Ezek szerint a német gép N-2 változatú lehetett. Abban 
az időben ilyen repülőgépek Tápiószentmártonban és Fe
rihegyen állomásoztak. Az eddigi kutatások szerint viszont 
ezek közül azokban a napokban nem zuhant le egyetlen 
gép sem.

Hosszú évek teltek el az első lemezdarabok megtalálá
sa után, amíg a roncsmaradványok és az elbeszélések 
mozaikdarabjaiból valószínűsíthető, bonyolult eseménysor 
tisztázásához érdemben is közelebb kerülhettünk.

A Budapest és Tiszántúl ellen indított légitámadások 
1944. szeptember 14-től kezdődően nehéz terheket róttak 
az országra. A szovjetek éjszakai bombázásai naponta is
métlődtek. Ezzel egyidejűleg ejtőernyős partizán-csoporto
kat is ledobtak.

A repülések megakadályozására csak a megfelelően fel
szerelt és kiképzett német légierő tehetett kísérletet. A ma-

в. ábra : R oncsdarabok ke resése  a z  e rdőben

gyarországi repterekről felszálló német vadászok számos 
bombázógépet lelőttek, de nekik is súlyos veszteségeik 
voltak.

Ez történt 1944. szeptember 14-én a Mátra északi ré
szén, Mártaballa felett is. A késő este berepülő szovjet 
bombázógépek egyikét utolérte a német éjszakai vadászok 
radar-antennákkal felszerelt Dornier 217típusú repülőgé
pe. A bombázó észlelte a semmiből előkerülő veszélyt, és 
hevesen védekezett, 26 cm átmérőjű bombáit -  élesítés 
nélkül -  azonnal kioldotta, és fedélzeti fegyvereivel tüzet 
nyitott a közeledő támadóra. A Dornier pilótája a támadást 
túl merészen hajtotta végre, és a csillagmotoros szovjet 
bombázóhoz annyira közel került, hogy összeütköztek, és 
mind a két repülőgép égő fáklyaként zuhant az erdőbe.

A német vadászrepülőből a személyzet két tagja már az 
ütközés előtt ejtőernyővel kiugrott, ők sértetlenül földet ér
tek.

7. ábra : Tenk főhadnagy e ltem e tés i he lye

8. ábra: Forgó  D ezső  a repü lőgépek lezuhanás i h e lyé t 
m utatja
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A fekete színű bombázót ketten nem tudták elhagyni. Ők 
a kettészakadt repülőgép törzsvége, illetve farokrésze mel
lé zuhantak le. A személyzet másik két tagjának sikerült ki
ugrania, de csak egyikük ejtőernyője nyílt ki, a másik 
agyonzúzta magát.

A front ekkor még elég távol (50 km-re) húzódott az ese
mény helyszínétől. A ejtőernyővel földet ért pilóta azonnal 
elindult DK felé, de Síroknál a riasztott csendőr- és honvéd
járőrök utolérték, és a túlerővel vívott tűzharcban meghalt. 
A járőröknek viszonylag könnyű dolga volt. A menekülőnek 
nem volt ideje arra, hogy a felszerelést eltüntesse, így az 
üldözők -  az elhagyott tárgyakat és a nyomokat követve -  
hamar megtalálták.

A német pilóta, Tenk fhdgy. repülőgépének szétesése 
következtében kiszakadt a repülőgépből és ülésébe csatol
va a magas fák közé zuhant, ahol szörnyethalt.

Az elhunytakat másnap a temetőben eltemették. Ké
sőbb, a visszavonulás során még ugyanide, a temető ke

resztjéhez egy német gyalogost temettek el. Őt egyik társa 
hozta idáig, és megkérte a lakosokat, hogy temessék el, 
mert nem tudja továbbvinni. A faluban úgy gondolják, hogy 
a testvére lehetett, mert évtizedekkel később, amikor már 
lehetett, elvitték.

Közvetlenül a front áthaladása után még másik három 
szovjet katonát temettek ugyanide. Ez utóbbiak már a 
frontkórházban hunytak el.

1947-ben a szovjet katonák maradványait exhumálták és 
Pétervásárán újratemették.

így a ma már jeltelen, felismerhetetlen sírban csak a 
Luftwaffe egykori „ásza”-nak, Tenk főhadnagynak a földi 
maradványai lehetnek.

A lezuhant repülőgépeket katonákkal és leventékkel őriz
tették -  mesélik a helybeliek - , de ennek ellenére kopácso- 
lástól volt hangos az erdő, a lakosság is igyekezett hozzá
jutni az akkori csúcstechnikát képviselő gépekhez. Készült 
belőlük madárijesztő, óltető, üllő, áteresz, kerítés és bármi,
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Tenk főhadnagy lezuhanási helye 
a német repülőgép lezuhanási helye 
csillagmotoros orosz repülőgép lezuhanási helye 
nemet repülőgép motorja 
az orosz pilóta szökési útvonala 
elhunyt 2fó orosz katona, akik a 
repülögé^Hprzs végéből kizuhantak 
kenderáztatónál megtalált orosz katona 
28 cm-es átmérőjű , kettétört orosz bombák 
Tenk főhadnagy jeltelen sírja 
orosz bombázó repülőgépitörzs vége 
szétszóródott lemezek a nemet repülőgépből 
focipálya, ahova a kenderáztatótói 
az orosz katonát szállították

au«-

10. ábra: A maradványok pozícióját rögzítő térkép

т ж & т m
Шw m m Ш:
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amit az alkotó fantázia csak elképzelt. Messzebbre is elke
rültek darabok, így például Párádon egy repülőmotor hen
gerperselye már évtizedek óta hurkatöltőként teljesít béké
sebb szolgálatot. Végül a nagyobb darabokat a hatóságok 
szekerekkel a vasútállomásra vitették, ahonnan azokat ké
sőbb vonatra rakva elszállították.

Az erdőben napjainkban is megtalálhatók az esemény 
tárgyi nyomai:

-  a német repülőgép 20 mm-es gépágyú-lövedékei,
-  a repülőgépek feketére, illetve világoskékre festett le

mezdarabjai,
-  a faluban azonosításra alkalmas számokkal bíró le

mezdarabok,
-  egy üres szovjet repülőbomba,
-  kettészakadt, csillagmotoros szovjet repülőgép össze

égett törzs-középrészének maradványai, illetve a farokrész 
300 méterre elrepült lemezei.

Irodalom:

MRT évkönyv, 1995. Mártaballa, 1944. szeptember 14.
MRT évkönyv, 1998. Csendőrségi jelentések, 1944.

Jegyzetek:
A Magyarországra ledobott 12 partizáncsoport 18 repü

lőgéppel indult el feladatainak végrehajtására. Közülük 122 
magyar és 81 szovjet (orosz vagy ukrán) állampolgárságú 
volt. Az esemény napján 8 repülőgép személyzete érkezett 
az ország északkeleti területére. A partizántevékenységre 
alkalmatlan terep és a jól szervezett partizánelhárítás miatt 
az úgynevezett „Kis-Magyarország"-ra ledobott partizán- 
csoportok gyakorlatilag megsemmisültek.

A napjainkig fellelt hazai írások között aznapra nem talál
tunk elveszett DO 21 N-2 típusú repülőgépre utaló feljegy
zéseket. Könnyen meglehet, ez a gép valamelyik lengyel- 
országi repülőtérről keveredett ide, és ezért Magyarorszá
gon nem is keresték az egykori katonai hatóságok vagy a 
bajtársak, de -  jóval a háború után, amikor erre már lehe
tőség nyílhatott -  a hozzátartozók sem.

Segítségemre voltak a kutatásban: Forgó Dezső, Makk 
Ferenc, Kiss Pál Sándor (Mátraballa).

Tóth Ferenc

Helyesbítés

A Haditechnika 2000/3. sz. „Roncskeresés a távvezeték alatt” c. cikk 2, 3, 4, 5. ábrája egy szovjet II—2 
csatagép darabjait ábrázolja, amelyeket összeraktak és a közelben tároltak. Fotói így kerültek az ame
rikai gép anyagai mellé. Szerk.
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50 oldal, kb. 150 kép, 
mérete: 215x280 mm, 

puhakötésű, angol nyelvű 
á ra :  2 .7 7 2 , -  F t

60 oldal, kb. 70 sz. kép, 
mérete: 227x270 mm, 

puhakötésű, angol nyelvű 
á ra :  4 .0 3 2 , -  F t

112 oldal, kb. 150 sz. kép, 
mérete: 230x270 mm, 

puhakötésű, angol nyelvű 
á ra :  4 .2 8 4 , -  F t

128 oldal, 100 sz. kép, 
mérete: 210x300 mm, 

keménykötésű, angol nyelvű 
á ra :  5 .0 4 0 , -  F t

128 oldal, 130 kép, 
mérete: 215x300 mm, 

keménykötésű, angol nyelvű 
á ra :  5 .0 4 0 , -  F t

160 oldal, 50 kép, 
mérete: 230x307 mm, 

keménykötésű, angol nyelvű 
á ra :  6 .3 0 0 , -  F t

42 oldal, kb. 130kép, 
mérete: 215x280 mm, 

puhakötésű, angol nyelvű 
á ra :  2 .7 7 2 , -  F t

167 oldal, 50 kép, 
mérete: 185x250 mm, 

keménykötésű,angol nyelvű 
á ra :  5 .0 4 0 , -  F t

248 oldal, 200 kép, 
mérete: 220x285 mm, 

keménykötésű, angol nyelvű 
á ra :  6 .8 0 4 , -  F t

96 oldal, kb. 100 sz. kép, 
mérete: 190x260 mm, 

puhakötésű, angol nyelvű 
á ra :  3 .0 2 4 , -  F t

Fenti könyvek korlátozott példányszámban 
(5-5 db) állnak rendelkezésünkre, további pótlásukra, 
újra rendelésre nincs lehetőségünk.
Megvásárolhatók ill. megrendelhetőek postán utánvéttel is: 
Modern A Idegen nyelvű Könyvesbolt
1085 Budapest V ili. kér. József körút. 55-57.
Tel./fax: 317-0440

144 oldal,
mérete: 205x285 mm, 
keménykötésü, 
angol nyelvű 
á ra :  5 .0 4 0 , -  F t ■v

a pocket guide

112 oldal, 
kb. 110 db sz. kép, 

mérete: 230x270 mm, 
puhakötésű, angol ny. 

á ra :  4 .2 8 4 , -  F t

139 oldal, mérete: 
105x150 mm, 
puhakötésű, angol nyelvű 
á ra :  1 .0 0 8 , -  F t

Sok szeretettel várjuk Önöket könyvesboltunkat, ahol több 100 haditechnikai könyv közül válogathat.
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Királytigrisek Magyarországon II. rész
Az 509. nehézpáncélos-osztály harcai Magyarországon

A három német harckocsit 29-én ren
delték vissza Székesfehérvár északi 
széléig. Addig sikeresen hárították el a 
szovjetek támadási kísérleteit. Akkor a 
Vörös Hadsereg erős csapást mért 
északkeleti irányból Lovasberényen 
keresztül Székesfehérvár irányába. A 
Budapest felmentésére irányuló német 
elképzelések ezzel végképp dugába 
dőltek.

Január 29-én az osztály mindössze 
öt hadra fogható’0 harckocsival rendel
kezett. A javítószázad megfeszített 
munkájának köszönhetően a hónap 
utolsó napjára már ismét 12 bevethető 
Királytigrise volt az osztálynak.

Az arcvonal déli szakaszán a helyzet 
kritikussá vált a németek számára. A 
még január 20-án Dunapenteléig előre
tolt német 3. páncéloshadosztályt a 
szovjetek elvágták a főerőktől és beke
rítették. Január 31-én este a 509/3. 
századot is bevetették a felmentő tá
madás során. A századot az 1. páncé
loshadosztály alárendeltségében al
kalmazták Tischendorf százados veze
tése alatt. A példaszerűen végrehajtott 
éjszakai támadás sikerrel járt, és sike
rült felvenni a kapcsolatot a 3. páncé
loshadosztály „MEDICUS” harccso
portjával. Másnap a 3. páncéloshad
osztály valamennyi bekerítésben lévő 
köteléke kijutott a felmentők által nyitott 
folyosón keresztül. A kétnapos elkese
redett harc során a század 20 szovjet 
páncélost semmisített meg. Az osztály 
állományába tartozó Tischendorf szá
zados az itteni harcok során tanúsított 
magatartásáért kapta meg a lovagke
resztet.11

Ezzel egy időben az 1. és 2. száza
dot Székesfehérvártól délkeletre vetet
ték be, ahol több szovjet harckocsitá
madást hárítottak el, és 10 db T-34-est 
lőttek ki.

Február 2-án hat Királytigris az 1. 
páncéloshadosztály Bradel ezredes ál
tal vezetett 113. páncélgránátos-ezre- 
dének alárendeltségébe került. Sárke
resztesre irányították őket, ahol az ez
red támadása elakadt. A falut sikerült 
saját veszteség nélkül 22 szovjet pán
célos megsemmisítése mellett vissza
foglalni. Ez is része volt annak a „tűzol
tó” feladatnak, amit az osztály már he
tek óta betöltött. Az akciót követően az

1. ábra: Az 509. osztály aknasérült és elhagyott 234. számú átfestett harckocsija 
Papkeszinél 1945. március 24-én (Wid. Militaria)

osztályt visszavonták Székesfehér
várra. 5-én visszatért a kórházból dr. 
König százados. Egy nappal később a
3. Ukrán Frontnak sikerült betörnie a 
németek Velencei-tó és Seregélyes kö
zött kiépített állásaiba (Margit-vonal). 
Az osztály még bevethető harckocsija
it riadókészültségbe helyezték. Az újon
nan létrehozott harccsoport vezetésé
vel dr. König századost bízták meg. 
Február 7-én reggel 8 óra körül a né
met harckocsik a 1/113. páncélgráná- 
tos-zászlóalj kíséretében megindultak a 
Székesfehérvár-Sárkeresztúr úton 
Börgönd irányába.12

Börgönd határában az oszlop erős 
szovjet páncéloserőkbe ütközött. A kia
lakult találkozóharcban rövid idő alatt 
12 db T-34-est lőttek ki, majd déli 
irányba folytatták a támadást. Elkesere
dett harcokban sikerült kiszorítaniuk a 
Margit-vonalba beékelődött szovjet erő
ket. Délután a 3. „Totenkopf” SS-pán- 
céloshadosztály páncélgránátosai is
mét a régi állásaikban voltak. Az 509. 
nehézpáncélos-osztályt kivonták a har
cokból és hadtesttartalékba helyezték.

10-én az 1. páncéloshadosztály tá
mogatására vetették be őket ismét. A 
felsőtarnócai borospincéknél beásott 
szovjet csapatok súlyos veszteségeket 
okoztak a 113. páncélgránátos-ezred 
„Ritz”-harccsoportjának. Őket kellett a 
Királytigriseknek kifüstölniük. A feladat 
végrehajtása után a falu irányába nyo

multak tovább, amit estére el is értek. 
Itt helységharcba keveredtek, amit 
veszteség nélkül úsztak meg.13

Másnap reggel a német harckocsik 
keleti irányba fordultak, mert Soponyá- 
nál fel kellett robbantaniuk az ottani 
Sárvíz-hidat. Négy Királytigris a felázott 
kukoricaföldeken erősen megsüllyedt. 
Csak többórás megfeszített munka 
után sikerült őket kihúzni. A mentés so
rán dr. König harckocsija is meghibáso
dott. A meghibásodott páncélosokat az 
időközben beérkezett vontatócsoport a 
Polgárdinál települt szerelőműhelybe 
vontatta, ahol a lehető leggyorsabban 
kijavították őket. A vontatócsoportot a 
„Vontatózseni”-nek nevezett Rover 
hadnagy vezette. Dr. König kénytelen 
volt egy féllánctalpas lövészpáncé
losba átszállni, és annak fedélzetéről 
irányítani kötelékét.14

A február 15-i „Wehrmacht-hírek” 
megemlíti az osztályt: „A Balatontól ke
letre folyó harcokban a Burmester őr
nagy által vezetett 509. nehézpáncé
los-osztály különösképpen kitüntette 
magát. A január 18-tól február 03-ig ter
jedő időszakban 10 saját veszteség 
mellett 203 szovjet harckocsit és ro- 
hamlöveget, 145 páncéltörő ágyút, va
lamint 5 repülőgépet semmisített meg, 
és súlyos vérveszteséget okozott az el
lenségnek.”15 A tíz saját veszteség 
csak a totális veszteséget takarja, az 
olyan páncélosokat, amelyeket nem le-
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ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATOK I.

A Királytigris megsemmisítő képessége más harckocsikkal szemben (m-ben)1

Típus T-34/85 ISZ-2 Sherman
M4A2

Sherman
M4A2

Cromwell Churchill

Szemből 2600-3500 1800-2600 2000-3500 2000-3500 3500 3400-3500
Oldalról 3500 3400-3500 3500 3500 3500 3500
Hátulról 3500 1800-2500 3500 3500 3500 3500

Néhány típus megsemmisítő képessége a Királytigrissel szemben (m-ben)

Típus T-34/85 ISZ-2 Sherman
M4A2

Sherman
M4A2

Cromwell Churchill

Szemből 0 0 0 0 0 0
Oldalról 500-1600 1800-2900 0-100 900-1800 0-100 0-100
Hátulról 100 900 0 400 0 0

A szovjet csapatok által leggyakrabban használt harckocsik, 
rohamlövegek és páncéltörő eszközök főbb harcászati technikai adatai

Típus T-34/76 T-34/85 ISZ-2 M4A2
Sherman

SZU-100 ISZU-122 SZU-76 ISZU-152

Fegyverzet: 76,2
mm-es
hk.á.
2 x 7,62
mm-es
gpu.

85
mm-es
hk.á.
2 x 7,62
mm-es
gpu.

122
mm-es
hk.á.
2 x 7,62
mm-es
gpu.

75
mm-es
hk.á.
2x7,7
mm-es
gpu.
1 x 12,7
mm-es
gpu.

100
mm-es
hk.á.
2 x 7,62
mm-es
gpu.

122
mm-es
hk.á.
1 x 12,7
mm-es
gpu.

76
mm-es
hk.á.
1 x 7,62 
mm-es
gpu.

152
mm-es
hk.á.
1 x 12,7
mm-es
gpu.

Páncélzat: 18-45
mm

18-60
mm

19-132
mm

15-76
mm

20-45
mm

20-75
mm

10-35
mm

20-75
mm

Motor: 500 LE 500 LE 600 LE 500 LE 500 LE 550 LE 170 LE 550 LE
Tömeg: 26,2 t 32 t 46,25 t 31,5 t 30 t 41 t 11,5 t 43 t
Sebesség: 50 km/h 50 km/h 37 km/h 45 km/h 56 km/h 41 km/h 56 km/h 41 km/h
Hatótávolsáq: 300 km 300 km 200 km 160 km 300 km 250 km 230 km 250 km
Személyzet: 4 fő 5 fő 4 fő 5 fő 4 fő 5 fő 4 fő 5 fő

1Doyle-Jentz-Sarson: Kingtiger, Osprey Military, London 1993-34-35.0.
Schneider, Wolfgang: Tiger in combat Vol.1., Fedorowich Publishing Inc., London 1995.13.-14.0.

hetett már megmenteni. Osztálya ered
ményeiért és parancsnoki tevékenysé
géért az osztályparancsnok megkapta 
a lovagkeresztet.

Az elkövetkező két hét az osztály 
számára viszonylagos nyugalomban 
telt el. Az arcvonal néhány szakaszán 
csak egy kisebb harccsoport került al
kalmazásra védelmi harcokban. Veze
tését dr. König és Tischendorf száza
dosok felváltva látták el. Az osztály be
vethető harckocsijainak átlagos száma 
15-20 harckocsi között mozgott.

Február 26-án az éppen pihenőben

lévő dr. König századost magához 
rendelte Breith tábornok, a III. páncé
loshadtest parancsnoka, és megbízta 
az osztályparancsnoki teendők ellátá
sával, mert Burmester őrnagyot azon
nali hatállyal más beosztásba helyez
ték. Burmester őrnagy éppen az ügye
letes harccsoportot vezette, dr. König 
százados azonnal elindult hozzá, hogy 
leváltsa. Egy évi közös szolgálat után 
vettek egymástól rövid búcsút.

27-én délelőtt az osztály harcállás
pontján megjelent Streith ezredes, az 
1. páncéloshadosztály 1. páncélosez

redének új parancsnoka. Az ezredes 
személyiségének köszönhetően a két 
kötelék szoros együttműködése mind
végig példaszerű volt.

A rövid kéthetes pihenő alatt a máso
dik század élén is váltásra került sor. A 
Székesfehérvár környékén folyó har
cokban megsebesült Böttger hadnagy
tól Oehme főhadnagy vette át a pa
rancsnoki teendőket. Március 4-én az 
osztály ismét 32 bevethető harckocsit 
jelentett a hadtestnek.16 Ez a küszö
bönálló „Tavaszi ébredés” ellentáma
dás szempontjából igen jelentős erőt
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jelentett. A hadtesttől azt a parancsot 
kapták, hogy március 6-án virradóra 
hajtsanak végre támadást Belsőbá- 
ránd-Seregélyes irányba, azzal a cél
lal, hogy visszafoglalják Seregélyest. 
Az osztály egyik századának kellett tá
madóéket alkotnia a „Bradel”-harccso- 
port gránátosai előtt. Az osztály zömé
nek, mint második lépcsőnek, a Sere
gélyestől keletre található hidat kellett 
birtokba vennie. A dr. König által 2-án 
vezetett szemrevételezés során kide
rült, hogy az előrevonás erősen ingová
nyos-mocsaras területen keresztül ve
zet. Az útról nem lehetett letérni.

A „Tavaszi ébredés” és az utolsó 
napok

Az osztály március 5-én a sötétedés 
leple alatt akarta végrehajtani a ké
szenléti körlet elfoglalását. A harmadik 
század azonban elakadt a nagy sár
ban, és a másik két század is csak 
nagy nehézségek árán tudta elérni a ki
jelölt körleteket. A 6-án hajnalban meg
induló támadást a szovjet nehéztüzér
ség és a seregélyesi dombokon be
ásott ISZ-2-es nehézharckocsik össze
fogott tűzzel igyekeztek elhárítani. A Ki
rálytigrisek mégis rövid idő alatt négy 
ellenséges harckocsit semmisítettek 
meg, és áttörték a szovjet védelem fő
védőövének első állását. Az osztály 
szárnyain támadó „Párduc” harckocsik 
is több találatot értek el a „Sztálin” pán
célosokon, de 75 mm-es ágyúik a 2000 
m-es távolságból nem bizonyultak elég 
hatásosnak, és nem tudták átütni azok 
páncélzatát. Ezért segítséget kértek az 
509-esektől. Az osztályparancsnok két 
páncélosát küldte oda, amelyek újabb 
két ISZ harckocsit lőttek ki. Ezzel meg
törték a szovjet ellenállást, és ott is át
törték a szovjet fővédőöv első állását.

A további előrenyomuláshoz meg 
kellett várniuk a jánosmajori vasúti híd 
helyreállítását, mert csak ez bírta el a 
közel 70 tonnás páncélosokat. Bradel 
ezredes gránátosai végül harckocsi-tá
mogatás nélkül vették be a délután fo
lyamán Seregélyest. Azt viszont nem 
tudták megakadályozni, hogy a vissza
vonuló szovjet csapatok fel ne robbant
sák a falu keleti szélén álló hidat. A 
szükséges mértékben helyreállított já
nosmajori vasúti hídon az osztály csak 
7-én tudott átkelni Seregélyesre. A tá
madást csak az újonnan létrejött hídfő 
megerősítése után lehetett folytatni.

Erre csak március 10-én kerülhetett 
sor. A 26 Királytigris első lendülettel 
egészen Gárdonyig nyomult előre. A 
támadás során 12 ellenséges harcko
csival és csaknem ugyanennyi páncél
törő ágyúval növelték győzelmi listáju
kat. Időközben elszakadtak a kísérő 
gyalogságtól, akik csak másnap, Ve-

lencefürdőnél érték utol őket. A további 
keleti irányú támadást már a Bradel- 
harccsoporttal és az 1. páncélosezred
del szoros együttműködésben hajtották 
végre. Az osztálynapló szerint ezek a 
harcok lettek az osztály történetének 
legsúlyosabb harcai.

Itt találkoztak először az új 
ISZU-122 (SZU-100?)’7 típusú szov
jet vadászpáncélosokkal. Ezek hosszú 
csövű lövegei már komoly veszélyt je
lentettek a Királytigrisek számára is, 
nem úgy, mint a régebbi SZU-122- 
esek rövid csövű ágyúi. (A hosszabb 
cső nagyobb kezdősebességet adott 
a gránátnak, amelynek ezáltal na
gyobb lett a páncélátütő képessége.) 
24 ilyen vadászpáncélos vette tűz alá 
a nyílt terepen lévő német harckocsi
kat. A szovjet vadászpáncélosok egy 
domboldalon voltak beásva, előttük 
egy aknamező is húzódott. A német 
műszaki csapatok csak nagy áldoza
tok árán tudtak átjárót nyitni az akna
mezőn. Ekkor már csak 16 Királytigris 
volt harcban. Rohamra indultak, és át
verekedték magukat az aknamezőn, 
miközben az ellenséges tűz csak foko
zódott. Három Királytigris telitalálatot 
kapott és teljesen megsemmisült. Ugya
nakkor egymás után semmisítették meg 
a szovjet vadászpáncélosokat. Végül 
csak két német harckocsi jutott fel a 
magaslatra. Az egyik az osztálypa
rancsnoki jármű volt. Az összes szovjet 
vadászpáncélost megsemmisítették, de 
súlyos árat kellett érte fizetniük.

Az elfoglalt magaslatról kiválóan tűz 
alatt lehetett tartani a mélyebben hú
zódó Kápolnásnyék-lváncsa műutat. A 
két német harckocsi tüzet nyitott egy 
éppen ott haladó szovjet páncéltörő 
ütegre. Néhány perc alatt teljesen 
megsemmisítették. Hamarosan a pán
célgránátosok is felérkeztek a magas
latra, és rögtön megkezdték az elért te
repszakasz megerősítését, azaz beás
ták magukat.

Dr. König 15-én hajnalban az 1. pán
céloshadosztály harcálláspontjára 
ment, hogy javaslatot tegyen az osztály 
harcból történő kivonására. Csak a 
személyesen Breith tábornokkal folyta
tott tárgyalás után kapta meg az enge
délyt a pihenőre.18

A rövid szünet során Rover hadnagy 
vezetésével gyorsan folytak a javítási 
munkák. 18-án már ismét 20 bevethető 
(hadra fogható) harckocsival rendelke
zett az osztály. Pár nap múlva meg is 
kapták az újabb bevetési parancsot. 
Ennek értelmében a Székesfehérvár 
délkeleti oldalán futú Dinnyésre és Se
regélyesre vezető utakat kellett biztosí
taniuk.

Március 16-án megindult a 3. Ukrán 
Front régen várt offenzívája (Bécsi tá
madó hadművelet). Várpalotánál áttör
ték a német-magyar vonalakat, és

Kimutatás
az 509. nehézpáncélos osztály 

hadra fogható (bevethető) 
Királytigriseiről

1945. 01.-1945. 04. 01. között

Dátum Hadrafogható
1945.
01.15 45
01.21. 6
01.22. 12
01.31. 12
02.01. 11
02.03. 10
03.01. 25
03.04. 32
03.10. 26
03.15. 8
03.18. 20
04.01. 3

déli irányba fordulva bekerítéssel fe
nyegették a Velencei-tó-Balaton vonal
tól délre harcoló két német hadsereget 
(6. SS-páncéloshadsereg, 6. német tá
bori hadsereg). 19-én már ismét súlyos 
harcok folytak Székesfehérvár közvet
len körzetében is. Egy nappal később 
visszavonták az 1. páncéloshadosztályt 
a Seregélyes-Székesfehérvár vonal 
mögé.

Az 509. nehézpáncélos-osztályt 21- 
én Falubattyánig rendelték vissza. A 
felderítők Polgárditól délre 150-300 
szovjet páncélos előrevonását jelentet
ték. A délután folyamán a szovjet erők 
betörtek Polgárdi területére. Röviddel a 
sötétedés előtt az osztály ellenlökést 
hajtott végre. Sikerült birtokba venniük 
a 228-as magaslatot (Kőhegy), ahon
nan Polgárdit és Fülét is ellenőrizni le
hetett. Itt az osztályparancsnoki harc
kocsi olyan súlyos sérüléseket szenve
dett, hogy fel kellett robbantani. Dr. Kö
nig százados egy másik páncélosból 
vezette tovább a harcot. Az osztály ad
dig tartotta az állásait, amíg a 6. és a 2. 
páncéloshadsereg el nem hagyta a ve
szélyessé vált körzetet.

Március 23-án éjszaka az osztály 
megkezdte visszavonulását Sándor- 
kára. Ott ismét védelembe mentek át 
azzal a céllal, hogy kedvező feltételeket 
teremtsenek az 1. páncéloshadosztály 
Jenő körzetében bekerítésbe került 
erőinek Balaton irányú kitöréséhez. A 
feladatot sikerrel teljesítették.

Másnap folytatták a visszavonulást a 
Balaton északi partján. A harccal tör
ténő visszavonulás során több alkalom
mal állítottak meg szovjet támadásokat 
kihasználva a Balatonkenese-Veszp- 
rém műút menti dombvonulatok adta 
lehetőségeket. Összesen 8 db T-34-es
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ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATOK II.

A szovjet csapatok által leggyakrabban használt 
páncéltörő eszközök főbb harcászat technikai adatai

Típus ZISZ-3 ZISZ-2 PTRD-40 PTRS-41
Megnevezés: Vontatott 

páncéltörő ágyú
Vontatott 

páncéltörő ágyú
Egylövetű 

páncéltörő puska
Ötlövetű páncéltörő 

puska
Tömeg: 1116 kg 1150 kg 15,8 kg 20,8 kg
Űrméret: 76,2 mm 57 mm 14,5 mm 14,5 mm
Lőszertömeg: 6,2 kg 3,19 kg 64 g 64 g
Kezdősebesség: 680 m/s 990 m/s 1010 m/s 995 m/s
Páncélátütő
képesség:

Űrméret alatti 
gránáttal 

(V0= 965 m/s) 
95 mm 

500 m-ig

145 mm 
500 m-ig

35 mm 
300 m-ig 
25 mm 

500 m-ig

35 mm 
300 m-ig 
25 mm 

500 m-ig

A Magyarországon használt
ismertebb német harckocsik és rohamlövegek néhány harcászat technikai adatai

Típus Pz.VI.B
Kingtiger

Pz.VI. Tiger Pz.V
Panther G

Pz.IV. H/J Pz.ll. E

Fegyverzet: 88 mm-es 
hk.á.

2-3 x 7,92 
mm-es gpu.

88 mm-es hk.á. 
2-3 x 7,92 

mm-es gpu.

75 mm-es hk.á. 
2-3 x 7,92 

mm-es gpu.

75 mm-es hk.á. 
mm-es gpu.

20 mm-es hk.á. 
1 x 7,92 

mm-es gpu.

Páncélzat: 80-185 mm 60-100 mm 40-100 mm 20-80 mm 
+5 mm pót

14,5-30 mm

Motor: 700 LE 700 LE 700 LE 300 LE 180 LE
Tömeg: 69,5 t 56,9 t 44,8 t 25 t 10 t
Sebesség: 40 km/h 38 km/h 46 km/h 38 km/h 55 km/h
Hatótávolság: 120 km 90 km 160 km 180/270 km 160 km
Személyzet: 5 fő 5 fő 5 fő 5 fő 3 fő

Típus Jgdpz. IV Stu III G Jagdpanther Pzjäger 
Marder III

Pzjäger

Fegyverzet: 75 mm-es 75 mm-es 88 mm-es 75 mm-es 75 mm-es
hk.á. hk.á. hk.á. hk.á. hk.á.

1 x 7,92 1 x 7,92 1 x 7,92 1 x 7,92 1 x 7,92
mm-es gpu. mm-es gpu. mm-es gpu. mm-es gpu. mm-es gpu.

Páncélzat: 20-80 mm 30-50 (+20)mm 40-80 mm 11-25 mm 20-60 mm
Motor: 300LE 300 LE 700 LE 150 LE 160 LE
Tömeg: 25,8 t 25,4 t 46 t 10,5 t 16 t
Sebesség: 35 km/h 40 km/h 46 km/h 45 km/h 42 km/h
Hatótávolság: 180 km 130 km 150 km 210 km/h 260 km/h
Személyzet: 4-5 fő 4 fő 5 fő 4 fő 4 fő

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
Hadtörténelmi Közlemények

Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1180Ft
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és ugyanannyi ISZ-2-es harckocsit 
lőttek ki. A nap folyamán három páncé
lost vesztettek, ebből egyet maguknak 
kellett felrobbantaniuk.

A további visszavonulást az ellátó- 
és javítószázad Veszprém-Körmend— 
Heiligenkreuz irányba folytatta. Ma
gukkal vitték az osztály valamennyi sé
rült, de még vontatható Királytigrisét.

Az osztály harcoló része továbbra is 
a Balaton északi partján vonult vissza, 
majd Tapolca felé fordult és 31-én 
ugyancsak Heiligenkreuznál lépte át a 
birodalmi határt. Az út során 14 harcko
csijukat kellett üzemanyaghiány vagy 
technikai meghibásodás miatt felrob
bantaniuk. Az 509. nehézpáncélos- 
osztály magyarországi harcai ezzel 
véget értek.

Jegyzetek

40 Egy harckocsi hadrafoghatósága a 
magyar felfogás szerint annyit je 
lent, hogy a jármű mozgóképes -  
motorikusán rendben, elektromos

rendszerei működnek és üzem
anyagokkal, valamint lőszerrel fel- 
töltött.

44 Kleine 274. о.
42 Kleine 274. о.
13 Dunántúl 190. о.
44 Kleine 275. о.
15 Hadtörténeti Levéltár, Kriegstage

buch der Heeresgruppe Süd (to
vábbiakban: HL) 631. tekercs 
7214351. Felvétel, Kleine 275. о.

46 Combat I. 419. о.
17 Kleine 276. о., Dunántúl 222. о. А 

két forrás eltérő típusokat említ. Itt 
nagyobb valószínűsége van a ma
gyar forrásnak (SZU-100). Új tí
pusról lévén szó, fennáll a tévedés 
esélye a német oldalnál.

,e Kleine 276. о., Combat I. 419. о.
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Lippai Péter őrnagy

43. M Lehel páncélozott, sebesült-
és csapatszállító terepjáró gépkocsi Nimród alvázon

A német hadsereg hihetetlen gyors lengyelországi és nyu
gat-európai győzelmeinek titka nagymértékben a páncélos
erők új harcászati alkalmazásában rejlett. A légierővel szo
ros együttműködésben támadó harckocsik nagy tömegű 
bevetésével áttörték az ellenség első vonalát, majd megál
lás nélkül folytatták támadásukat a védelem mélységében. 
A harckocsitámadások sikerének nélkülözhetetlen eleme a 
páncélosokkal együttmozogni képes, páncélozott terepjáró 
járműveken szállított lövészalakulatok alkalmazása volt.

A német tervezők a követő gyalogság részére féllánctal
pas páncélozott járműveket konstruáltak, amelyek -  a rá
juk szerelt sorozatlövő fegyverekkel -  menet közben is al
kalmasak voltak harctevékenységre, ugyanakkor a páncél
zat megvédte a szállított lövészeket az ellenséges kézi
fegyverek füzétől.

A háború kezdetétől alkalmazott páncéljárművek két fő 
típusát fejlesztették ki; a 7,4 tonnás „közepes” (mittl. SPW 
Sd. Kfz. 251) és az 5 tonnás „könnyű” {le. SPW Sc. Kfz. 
250) lövészpáncélost. Míg előbbi a járművezetőn kívül egy 
raj -  11 fő - ,  utóbbi fél raj -  5 fő lövészt szállított.

A bevált német harcjármű mintájára a magyar katonai 
szakértők is javasolták a honvédség páncélozott terepjáró 
harcjárművekkel történő felszerelését.

A Hadügyminisztérium (a későbbiekben: HM) már 1941 
végén megbízta a Haditechnikai Intézet (későbbiekben: 
HTI) szakembereit, hogy készítsenek terveket egy gyalog
sági lövedékektől védett, fél- vagy teljesen lánctalpas, jó te
repjáróképességű, a harckocsik menetsebességével azo
nos ütemben haladni képes, 11-12 fő (egy raj) létszámú lö
vész szállítására alkalmas harcjármű kialakítására.

A HTI pénzügyi és racionális szempontok figyelembevé
telével nem egy új, hanem egy már gyártás alatt álló harc
jármű átalakítására tett javaslatot.

1. ábra: A Lehel sebesültszállító a HTI udvarán

2. ábra: A Lehel elölnézete
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A MÁVAG-ban 1940 nyarától sorozatgyártás alatt álló 
Nimród páncélvadász alváza, a HTI véleménye szerint, 
megfelelt a kiírásban szereplő feltételeknek; 10-13 mm-es 
páncélzata gyalogsági fegyverek ellen megfelelő védelmet 
nyújt, lánctalpas járószerkezete jó terepjáró képességekkel 
rendelkezik, sebessége -  a Toldi harckocsival megegyező 
motorja alapján -  azonos a harckocsiéval, s a torony lesze
relése után, a küzdőtér átalakítása lehetővé teszi a lövé
szek szállítását, bár a harckocsitest hátulján elhelyezett 
nagy motortér -  számításaik szerint -  csupán egy vezető + 
5 fő elhelyezését teszi lehetővé.

A HM a 6 fős létszámot kevésnek tartotta, ragaszkodott 
az egy raj (11 fő) elhelyezésének feltételéhez.

Az Intézet tervezőgárdája új megoldásokat keresett, a 
páncélfelépítmény bővítésével -  kifelé döntött oldalfalak, a 
felépítmény frontlemezének előbbre hozása, a vezető mö
götti tér átalakítása -  sikerült a szállítóteret úgy kialakítani, 
hogy az lehetővé tette 12 fő elhelyezését.

A vezető ülőhelyének változatlan kialakítása mellett a 
szállítótér jobb és bal oldalán 4-4 fő, a két üléssor között 2 
fő és a vezető mögött egy további személy helyezkedhetett 
el.

A páncéltest szélessége, 75°-ban kifelé döntött oldallap
jaival, megegyezett a Nimródéval, magassága -  a felépít
ményenként ráépített 450 mm-es oldallapokkal -  1850 
mm-re változott. A felépítmény páncéllemezei elöl és oldalt 
60°-ban, hátul 70°-ban befelé dőltek.

A jármű hossza -  a páncéltest és a járószerkezet azo
nossága következtében -  megegyezett a Nimród 5320 
mm-es méretével.

A felszerelések tárolására a felépítmény páncélzatát a 
motortér felett, a hátsó szellőzőrácsig tervezték meg
hosszabbítani, melyet hátulról befelé döntött hátlappal zár
tak le. A tárolótér a motortér fedlapján oldalirányban túl
nyúlt, ez a rész külön oldallapot kapott.

Az elkészült tervek alapján a MÁVAG árajánlatot készí
tett a járműre, melynek előállítási költsége csaknem azo
nos volt a Nimród gyártási árával. Miután a honvédség erre 
kijelölt alakulatainak páncélos szállító járművekkel történő 
ellátása nagyszámú járművet jelentett, a HM ezt a magas 
költséget nem vállalhatta, így a lövészpáncélos további kí
sérleteire, illetve gyártására nem került sor.

1942 elején felvetődött a lövészpáncélosok Németor
szágtól történő vásárlásának terve, azonban a németek az
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4. ábra: A Nimród-a/vázra tervezett csapatszállító első változatának oldalnézete

eladástól mereven elzárkóztak. Csupán a német harcko
csikkal felszerelt 1. páncéloshadosztály német típusokra 
történő átképzése során adtak át a hadgyakorlatokra né
hány darab könnyű (le. SPW Sd. Kfz. 250) féllánctalpas lö
vészpáncélost.

A Mmród-alváz páncélozott csapatszállító járművé ala
kításának terve másodszor 1943-ban merült fel, amikor a 
fronttapasztalatok azt mutatták, hogy a páncélosütközetek 
során kilőtt vagy megsérült harckocsik sebesült személyze
tét -  páncélvédett járművek hiányában -  a harckörülmé
nyek között nem lehetséges kimenteni és a kötőzőhelyre 
szállítani. Erre a célra a páncélosalakulatok páncélozott te
repjáró járművet igényeltek.

A HM belátta az igények jogosságát, utasítást adott a 
jármű elkészítésére. A tervezési munkákra ismét a Hadi- 
technikai Intézetnek adott megbízást.

Miután az alapkövetelmény már nem egy raj szállítását, 
hanem 4 fekvő, 2 könnyebb sebesült és egy fő egészség- 
ügyi katona elhelyezését írta elő, a tervezők kisebb célfe
lületet mutató harcjármű kialakításán munkálkodtak. A kí
sérletek céljára a HTI megkapta a Nimród páncélvadász 
vas prototípusát, a H 005 alvázszámú kocsit.

Az 1941. évi tervektől eltérően a páncéltest felépítmé
nyének alsó lemezeit nem kifelé, hanem -  a motortér oldal
falainak dőlési szögével megegyező -  75°-ban befelé dön
tötték, miáltal a jármű oldalnézeti sziluettje jelentősen ki
sebb lett, szélessége 2140 mm-re csökkent.

A felül nyitott felépítmény oldallemezeinek döntési 
szöge elöl 57°, hátul 67°, oldalt 63° volt. A felső mellvédla
pok magassága -  a legmagasabb ponton -  400 mm volt, 
így a jármű magassága 1800 mm-re csökkent. A felépít
mény oldalai csupán a motortér-fedlap csuklópontjáig ter
jedtek. A felső hátlap közepén lehajtható ajtót alakítottak ki, 
melyen két sín szolgált a hordágyak becsúsztatására.
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A belső térben, az oldalfalak mellett két, 4-4 fő részére 
alkalmas ülőhelyet szereltek fel, melyeknek üléslapja csuk
lópántokkal felnyitható volt, így alkalmas arra, hogy 
egészségügyi felszerelést és egyéb málhát tároljanak 
benne. A hordágyak a belső tér jobb és bal oldalán, egy
más fölött helyezkedtek el, rögzítő elemeik használaton kí
vül az oldalfalra simultak, csukló segítségével a kocsi ten
gelyére merőleges állásba kitördíthatóak voltak -  s kihuzat
tal meghosszabbítva -  a hordágyakat 4-4 ponton rögzítet
ték.

A négy ülő személy a lehajtható üléseken, jobb oldalon 
foglalt helyet. A hordágyak belső térbe történő beemelését 
a motortér felett rögzített két csúszósín segítette. A páncél
jármű felülről nyitott felépítményét -  két rögzítési ponthoz 
csatlakoztatott -  ollósán nyitható ponyvatartóvasakra he
lyezett, álcázószínnel ellátott, vízhatlan ponyvával lehetett 
lezárni.

9. ábra : A z  á rkász csapa tszá llító  fe lü lrő l

A motor, a hűtőrendszer és az erőátviteli egységek vál
toztatás nélkül maradtak, hasonlóan a kormány- és fék
rendszerhez. A járószerkezeten sem történt változtatás; az 
első meghajtó-, a hátsó láncfeszítőkerék, az öt kisebb mé
retű futó- és a három visszafutógörgő alkotta futómű má
szóképessége 40°, oldaldőlés határa 34°, lépcsőmászó ké
pessége 0,6-08 m, gázlóképessége 0,8 m volt. A jármű 
2,0-2,2 m szélességű árkon volt képes áthaladni. A 155 ló
erős motor 50 km/h legnagyobb sebességet tett lehetővé.

A HTI szakemberei az egyetlen mintakocsit két változat 
-  sebesült-, ill. árkász csapatszállító -  alkalmazására is 
átalakították, s mindkét funkcióra alkalmasnak minősítet
ték. Első esetben 4 fő fekvő, 2 fő ülő beteg és egy egész
ségügyi katona részére alakítottak ki elhelyezést, a jármű
vezetőn kívül. Utóbbi változatnál a szállítható személyek 
száma 7 fő árkász és egy fő vezető volt. Az árkász válto
zatnál a szállítandó személyeken kívül 100 kg robbanó
anyag mellett további műszaki anyag nyert elhelyezést a 
belső térben. A katonák fegyvereiket, gázálarcukat és ke
nyértarisznyájukat a belső térbe magukkal vitték, a hosszú 
nyelű szerszámokat -  ásó, lapát, csákány stb. -  a kocsitest 
oldalán rögzítették. Az egyéni málha többi részének táro
lása a szállítótéren kívül elhelyezett málhaládákban történt.
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A páncélozott szállító jármű prototípusát, a gyakorlattól 
eltérően, a korábbi három álcázószín -  zöld, okkersárga, 
dióbarna -  alkalmazásán túl, egy negyedik színnel -  angol
vörös -  álcázták. A fúvásos technikával készült festésnél a 
zöld alapszínre az okkersárgát foltokban alkalmazták, az 
angolvörös színt dióbarna festékkel kontúrozták.

A Nimród átalakítását 1943. július 15-én fejezték be a 
MÁVAG-ban, s még a hónap során terhelési próbát tartot
tak a járművel.

A katonai szakemberek néhány változtatást javasoltak, 
többek között egy golyószóró számára a páncéltesten áll
ványszerkezetet, az oldalfalakon zárható kémlelőnyíláso
kat, a Ford sebesültszállítóval azonos hordágyakat, egy fő
vel bővülő szállítási létszámot kívántak.

A kért változtatásokat augusztus 16-ig elvégezték, 
majd augusztus 30. és szeptember 4. között újabb csa
patpróbát tartottak.

A HTI a járművet alkalmasnak minősítette, a HM pedig 
43. M Lehel páncélozott terepjáró sebesült- és csapatszál
lító gépkocsi „Nimród” alvázon elnevezéssel rendszeresí
tette. A sebesültszállító változatot Lehel „S", az árkász 
szállító járművet Lehel „Á” betűjellel különböztették meg.

A honvédség vezetői 9 darab Leheti a már gyártás alatt 
álló Nimród-szériából, további 28 darabot a Nimród-soroza
ton felül kívántak megépíteni.

Azonban ezek elkészítésére -  a harcoló csapatok egyre 
súlyosabb harcjárműhiánya miatt -  nem került sor.

Néhány, írásos adatokkal meg nem erősített visszaem
lékezés szerint, a sérült Nimródok alvázának felhasználá
sával később néhány darab Lehel mégis megépült.

Az elkészült prototípus további sorsa nem ismert.

Bíró Ádám

Felhasznált irodalom

Bonhardt Attila-Sárhidai Gyula-Winkler László: A Ma
gyar Királyi Honvédség fegyverzete. Bp., Zrínyi Kiadó.

Bonhardt Attila: „Nimród” alvázra szerkesztett páncélo
zott szállító járművek. Militaria Modell, 92/3.

Az aberdeeni tüzérségi múzeum

Az Egyesült Államok szárazföldi haderejének tüzérségi 
múzeuma Washingtontól északra, a Maryland állambeli A- 
berdeenben található. A helység a hasonló nevű angliai te
lepülésről kapta a nevét, ami teljesen elfogadott gyakorlat 
volt az angol ajkú bevándorlók által benépesített területe
ken.

A múzeum nemcsak a különböző tüzérségi eszközöket 
gyűjti a gyarmati időktől napjainkig, de gondját viseli az a- 
merikai tüzércsapatok történetével kapcsolatos minden
nemű tulajdonnak is gyűjtő, feltáró és számba vevő tevé
kenységével.

Léte és működése segítséget nyújt a tüzérségi és harc
kocsicsapatok haditechnikai eszközeinek kutatási és fej
lesztési tevékenységéhez, segíti a katonai kiképzést és ne
velést a történelmi eszközök bemutatásával, valamint ta
nácsadással szolgál katonai és polgári személyeknek.

Minden múzeumi példány egy-egy műszaki probléma, 
tervezési feladat megoldását mutatja be. A múlt műszaki 
megoldásainak alapos tanulmányozása számos esetben 
megoldást ad napjaink fejlesztőinek is feladataik 
végrehajtásában. A fegyverzeti tervezőmunka során sok-

1. ábra: A német 210 mm-es Nebelwerfer 42 6 rakétás
indítójárműve

szór egy régi megoldás felújítása hozza meg a kívánt mű
szaki eredményt. Ennek a szellemiségnek kiváló példája a 
forgócsöves Gatting-géppuska.
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4. áb ra : E gy  K V —1 7 6 ,2  m m  lövegge l

5. ábra: Egy zsákmányolt ISz-3 harckocsi

7. ábra: Az M104 önjáró löveg

8. áb ra : A z  M 4 8  A 5  harckocs i

1902-ben a Gatf/ng-géppuskához egy villamos motort 
kapcsoltak a csőköteg forgatására, a nagyobb tűzsebes- 
ség elérése végett. Az ellenőrző próbák bizonyították a kí
sérlet sikerességét. A nagy lőszerfogyasztás miatt azon
ban a tervet elvetették. Napjaink haditechnikai szakembe
rei nem tudnak olyan okról, amely ilyen hatalmas tűzerőt 
indokolt volna. 44 évvel később -  a sugárhajtású gépek 
megjelenésével -  a hadseregnek újra kellett gondolnia el
képzeléseit mind a repülőeszközökről, fedélzeti gépekről, 
mind a légvédelem földi fegyverzetéről. Ekkor fordultak a 
múzeumhoz a Gatting-géppuska műszaki fejlesztésének 
tárgyi és tervezési dokumentumai tanulmányozása végett. 
1956-ra kifejlesztettek egy új fegyvert, a Vulkán néven is
mert gépágyút, amely a Gatting elvén működött kezdetben 
repülőgép-fedélzeti fegyverként; később légvédelmi gép
ágyúként is alkalmazásba vették.

A múzeum kezdetei a lőfegyvervizsgáló állomás (Calibre 
Board) megalakításáig nyúlnak vissza, amelyet egy 1918. 
december 11-én kötött franciaországi megállapodás alap
ján létesítettek. A Calibre Board feladata többek között az 
is volt, hogy az első világháború tapasztalatait értékelje a 
tüzéreszközök használatát tekintve, valamint ajánlásokat 
adjon a tüzérség alkalmazását illetően az Egyesült Államok 
szárazföldi hadserege számára.

A munka eredményeképpen a Calibre Board összegyűj
tötte a tüzérségi eszközök minden fajtáját, és vizsgálta to
vábbfejlesztési lehetőségeiket a harcászati alkalmazás 
szempontjából. A műszaki fejlődés rendjét tekintetbe véve 
az eszközöket elszállították az aberdeeni Kísérleti Állomás
ra, hogy a fegyverszakértő mérnökök részletesen tudják e- 
lemezni. Ezek után a Calibre Board jelentette, hogy a tü
zérfegyverzeti részleg megalapította a Technikai Törzset, 
amely az ő ajánlásait alkalmazza.

A Technikai Törzs raktárbázist hozott létre az aberdeeni 
Kísérleti Állomáson a különböző, Franciaországból és más 
forrásokból származó haditechnikai eszközök tárolására és 
katalogizálására. Amint a gyűjtemény nőtt, lépéseket tettek 
egy hatalmas áruház megszerzésére, amely a következő 
évtizedekben mint 314. sz. épület adott helyet a múzeum
nak.

A gyűjtemény gyarapodása Raymond C. Marsh 1925. é- 
vi megérkezése előtt leállt. Marsh őrnagy szívügyének te
kintette a gyűjtemény fejlesztését, és engedélyt kapott, 
hogy azt jelentős mértékben átszervezze. Szorgalmas 
munkája eredményezte azt a gyűjteményben meghonoso
dott nyilvántartási rendszert, amely a mai napig működik.

Marsh őrnagy kezdeményezésére olyan politikai döntés 
született, amely kiterjesztette a múzeum gyűjtőkörét a tü
zérségi fegyvereken túl a lövészfegyverekre, katonai 
járművekre, páncélozott és páncélozásán harcjárművekre, 
légi bombákra és tűzvezető berendezésekre. Az 1925 és
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1939 közötti években a gyűjtemény mérsékelt ütemben to
vább nőtt, amint az egyes eszközöket Aberdeenben kipró
bálták és a próbák után átadták a múzeumnak.

1940-ben, amikor korlátozott szükségállapotot hirdettek 
ki az Egyesült Államokban, a fegyveres erők gyorsan ter
jeszkedtek, és a múzeum épületét át kellett alakítani tanter
mekké. A gyűjteményt a szabadban kényszerültek tárolni, 
ahol állaga gyorsan romlott. 1942 során több gyűjteményi 
példány megsérült.

1940-ben a múzeum állományába került G. Burling Jar- 
ret, aki nyugdíjazásáig, 1966-ig gondnokként dolgozott. 
1942-ben megalakult Aberdeenben a Külföldi Anyagok 
Részlege, amelynek feladata a külföldi eszközök tanulmá
nyozása, illetve az azokról szóló jelentés elkészítése lett. A 
háború évei alatt hatalmas mennyiségben szállították Aber- 
deenbe a külföldi haditechnikai eszközöket kipróbálás és 
értékelés, haditechnikai ellenőrző vizsgálatok végett. Ezek 
a példányok alkották az új gyűjtemény magját. Az ellensé
geskedések megszűntével a Külföldi Anyagok Részlegét 
megszüntették. A múzeumi részleg tovább élt Aberdeeni 
Szárazföldi Kísérleti múzeum néven.

1945 és 1950 között a múzeum fontos munkát végzett a 
tüzérségi eszközök kategorizálása terén, egyidejűleg szá
mos kéziratot hoztak nyilvánosságra. Figyelemre méltó 
Kari Kempf munkássága: számos jelentést készített az o- 
rosz haditechnikai eszközökről. Kempf, aki a múzeum 
gondnoka lett 1967-71 között, folyékonyan beszélte a né
met nyelvet, és a zsákmányolt német nyelvű jelentéseket 
használta fel az orosz eszközök részletes tanulmányozása 
és elemzése során. 1950-ben Kempf munkássága felbe
csülhetetlen értékű lett, amikor az Egyesült Államok csapa
tai a szovjet eszközökkel felfegyverkezett ellenséggel ke
rültek harcba Koreában.

A koreai háború után a Tüzérfegyverzeti múzeum kiállí
tásait egyre többen látogatták, évről évre ismertebbé vált.

1967-ben, az Egyesült Államok délkelet-ázsiai elkötele
zettsége miatti átszervezések hatására a múzeum ottho
nát, a 314. sz. épületet újból átalakították, és a vezérkar 
szárazföldi ellenőrző és értékelő parancsnokságát rendez
ték ott be. Abban az időben került előtérbe az a nézet, 
mely szerint a szárazföldi hadsereg szorgalmazhatná a 
gyűjtemény megszüntetését, hogy megszabaduljon a 
fenntartási költségektől. A helyi lakosság egy non-profit a- 
lapítványt hozott létre, hogy adományokat gyűjtsön a 
múzeum új otthonának felépítésére és támogatására.

1973-ban az Egyesült Államok Szárazföldi Hadseregé
nek Tüzérfegyverzeti múzeumát újból megnyitották a kö
zönség számára, mely -  a Tüzérségi Központ és Iskola 
más elemeivel együttműködve -  máig is folytatja az új kiál
lítások szervezését.

A múzeum bejárata előtt hatalmas repülőbomba áll, csú
csára felállítva. Az épület belsejében a kiállítás egy hatal
mas földszinti teremre és egy karzatra tagozódik. Ez utób
bi részen főképp tüzérségi lőszerek találhatók. A földszin
ten tematikus csoportosításban láthatunk lövészfegyvere
ket, külön vitrinekben foglalnak helyet a különböző fejlett
ségi szintű puskák, páncéltörő puskák, könnyű, nehéz és 
repülőgép-fedélzeti géppuskák, golyószórók, géppiszto
lyok, gépkarabélyok és pisztolyok. Á magyar látogató ö- 
römmel látja az egyik vitrinben a Királyi Pál által tervezett 
39M és a válltámaszos 43M gépkarabélyt. Számos érde
kesség látható még a földszinti részen, például egy, a pol
gárháborúban használt löveg és egy hegyi tarack, mely a 
Dardanellákért vívott harcban vett részt az első világhábo
rúban. A különlegességek között meg kell említeni az ame
rikai 1918M Ford harckocsit, a német Rheintochter légvé
delmi rakétát és a német Giliath távirányítású lánctalpas 
robbantó járművet. Mindenképpen különlegességnek szá-

9. ábra: Egy Sherman M4A2 76 mm-es löveggel

10. ábra: Zsákmányolt PzV. Párduc harckocsi

12. ábra : Japán  Shinato China harckocs i
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mit az a pisztoly, amelynek tárait kísérleti jelleggel egy for
gódobban kötegeltek, vagy egy hasonlóképpen forgódobos 
aknavető is.

A szabadtéri részen hat sorban helyezték el a különféle 
haditechnikai eszközöket. Az első sorban harckocsik, a 
második sorban az önjáró lövegek kaptak helyet. Ezeknek 
nagy része második világháborús zsákmányanyag, német 
többséggel, de látható olasz és japán harckocsi is.

A harckocsik egy részének álcázó festése egyértelművé 
teszi, hogy egykor Rommel Afrikai Hadtestjének állomá
nyában voltak. Természetesen láthatók szovjet harckocsik 
is, többek közt a legendás T-34, mind a 76 mm-es, mind a 
85 mm-es lövegű változatban. Kiállították a második világ
háború utáni nyugati harckocsitípusok néhány jellegzetes 
példáját, így a német MBT-70-est, az amerikai M60A3-ast 
és az M1 Abrams-ot is.

15. ábra : Japán  Hugo harckocs i

16. ábra: Német 15,2 cm-es Nebelwerfer sorozatvető

A harmadik sorban a páncéltörő lövegek sorakoznak, fő
ként amerikai, szovjet és német változatok.

A negyedik és ötödik sorban a tábori tüzérség hagyomá
nyos eszközei láthatók, külön sorban az ágyúk és a tarac
kok. Itt kapott helyet a lánctalpas, vontatott, 203 mm űrmé
retű szovjet tarack is.

A hatodik sorban a légvédelmi lövegek szerepelnek a 
kezdeti típusoktól a húsz vezetőlokátorral ellátott amerikai 
változatokig. A sort a légvédelmi rakéták zárják. Érdekes
ségszámba megy néhány olyan szovjet gyártmányú légvé
delmi löveg, amelyet a második világháború elején a né
metek zsákmányoltak, és a 85 mm-es űrméretet a náluk 
rendszeresített 88 mm-re fúrták fel.

A sorokba rendezett kiállítási anyagokon kívül még több 
más haditechnikai eszköz is látható, így például egy zsák
mányolt német V-2 rakéta. A múzeumi épülettől jobbra né
hány második világháborús német rakéta-sorozatvetőt, Ne- 
belwerfert állítottak ki. Az épület másik oldalán a Sivatagi 
Vihar hadművelet során zsákmányolt szovjet gyártmányú 
harckocsi és önjáró löveg látható, valamint az amerikai 
M -1 13 szállító harcjármű változatai.

Amaczi Viktor nyá. mk. alez. 
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