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HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt

Budapesttől 26 km-re, az M3-as autópálya lejáratától 
nem messze, G ödö llő  perem én he lyezkedik el a HM 
ARMCOM Kommunikációtechnikai Részvénytársaság. A 
megalapításának 50. évfordulóját ünneplő cég jogelődjét 
1946-ban m int a Magyar H onvédség egyik alakulatát 
hozták létre, Honvéd Híradó Szertár néven. Feladata a 
katonai alakulatok híradó eszközökkel való ellátása és 
ezek szertári (üzemi) javítása volt.

A katonai híradás egyre szélesebb területeket hódított 
meg, és ezzel együ tt a kis szervezet is fokozatosan 
növekedett. 1960-ban a Központi H íradóanyag-javító 
Üzem már 100 fővel működött. Feladatköre kiegészült a 
műszaki fejlesztési és gyártási tevékenységgel is, de 
munkája természetesen a katonai tevékenységre koncent
rálódott.

A következő átszervezéskor, 1974-ben je lentősen 
m egvá ltozo tt az üzem gazdá lkodása , kö ltségve tés i 
szervezetté vált. A műszaki feladatkör most már polgári 
célú tevékenységekkel is kibővült, emiatt a katonai felada
tok egy része más, polgári üzemekhez került át.

A katonai javítóüzemek átszervezése során, 1992-ben 
az üzem 100% -os á llam i tu la jd o n ú , egyszem élyes, 
zártkörű alapítású részvénytársasággá alakult. A koráb
ban túl merev katonai szabályokra épülő, je lentős ta r
talékokkal rendelkező részvénytársaság a hagyományo
san magas színvonal fenntartása mellett a piaci követel
ményekhez rugalmasabban alkalmazkodó technológiára 
tért át. így partnereik elképzelései gazdaságilag is opti
malizált megoldásokban valósulhatnak meg.
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A cég továbbra is fenn kívánja tartani sokrétű, kiterjedt 
feladatkörét, de a jelenlegi gazdasági versenyhelyzetben 
csak akkor tudnak helytállni, ha a munkavégzés terén 
minőségileg élen tudnak maradni. A részvénytársaság 
1997 elejére az ISO 9002 szabvány feltételeit szándékozik 
teljesíteni. El kívánják érni azt, hogy kalibrálólaboratóriu
muk az év során az akkreditált mérőhelyek közé kerüljön. 
Ez garantálja a cég által végzett munka minőségét.

A részvénytá rsaság  tevé ke n ysé g é t a következő 
területeken fejti ki:

1. A Magyar Honvédség -  különösen a szárazföldi 
csapa tok -  és egyéb rendészeti szervek, fegyveres 
testületek hadműveleti és harcászati szintű kommuniká
ciós, híradó eszközeinek, a repülésirányítás híradó és 
fénytechnikai eszközeinek, valamint a repülőterek áramel
látó rendszereinek javítása.

2. A M agya r H o n vé d sé g n é l re n d sze re s íte tt 
mérőműszerek kalibrálása és javítása.

3. Speciális termékek gyártása és javítása.
4. Parabola offset gyártás különböző méretekben 450 

mm-től 1200 mm-ig.
5. Mentők és egyéb haszonjárművek, pl. műhelyko

csik egyedi igény szerinti tervezése és beépítése.
6. M ob il és s ta b il b á z is á llo m á s o k , reape te rek  

telepítése konténer-előszereléssel -  kis-, közepes- és 
nagyfeszültségű há lózatok kia lakítása, erősáram ú fő 
elosztódobozzal együtt -  a Westel 900 Rt. részére.

7. Mikrohullámú antennák szerelése, telepítése, tar
tószerkezetek gyártása a Westel 450 Kft. és a Magyar 
Honvédség részére.

8. T ávbeszé lő - és o p tik a i h á ló za to k  te lep ítése , 
szerelése.

9. Egyéb, kiegészítő jellegű tevékenységek az aktuális 
igények figyelembevételével:

-  lakossági szervizszolgáltatás,
-  őrzés-védelem.
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Termovíziós kísérlet a BTR-80 harcjárművön
Gaál Csaba mérnök alezredes, MH ZMKA; Pap Gábor doktorandusz, BME

Bevezetés

A termovíziós méréseket az élet jó néhány területén lehet sikerrel 
alkalmazni, erre már számos példa létezik.

A Magyar Honvédségnél, különösen az üzemfenntartás te
rületén, eddig még nem alkalmazták ezt a mérési elvet.

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Haditechnikai Tanszéke -  a 
Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karának Gép- 
fenntartási Tanszékével együttműködve -  olyan elméleti kutatá
sokba kezdett az üzemfenntartás területén, amely a haderőre
form keretében végbemenő változásokra építve próbálja meg a 
haditechnikai eszközök üzemfenntartási rendszerét megváltoz
tatni és átalakítani úgy, hogy a haditechnikai eszközök üzem- 
képessége és hadrafoghatósága a karbantartói személyzet lét
számának csökkenése és az anyagi források szűkülése esetén is 
biztosítható legyen az előírt szinten.

A mérés alapkoncepciója

A különféle típusú gép- és harcjárművek sok egymáson 
elmozduló súrlódó alkatrésszel rendelkeznek. A súrlódás 
bizonyos teljesítményveszteséget okoz, ami általában hővé 
alakul. A keletkezett hő nagysága függ a súrlódó felületek 
között elhelyezkedő kenőanyag mennyiségétől és minősé
gétől, valamint -  egyéb tényezők mellett -  a súrlódó felületek 
állapotától.

Tehát egy adott üzemeltetési mennyiség teljesítése után az 
egyes súrlódó alkatrészek technikai állapotuktól, valamint a 
felületek között található kenőanyag mennyiségétől és 
minőségétől függően különböző hőképet kell, hogy mutas
sanak.

A mérések célja

A méréssorozat célja az volt, hogy megvizsgálja azt a feltevést, 
miszerint a termovíziós mérések alkalmasak:
-  a haditechnikai eszközök alkatrészeiben lévő súrlódó fe

lületek műszaki állapotának meghatározására, az elvégzendő 
üzemfenntartási tevékenység megjelölésére;
-  az üzemfenntartási rendszer technológiai műveleteinek elem

zésére és megváltoztatásának kezdeményezésére, illetve a vál
toztatás szükségességének indoklására;

-  konstrukciós, gyártási hiányosságok felfedésére, és a le
hetséges változtatások, modernizálások irányának meghatáro
zására.

A kísérlet tárgya

A termovíziós méréseket a BTR-80 típusú páncélozott szállító 
harcjárművön hajtották végre. E típus kiválasztását az indokolta, 
hogy a harcjármű viszonylag új a Magyar Honvédség állo
mányában, és valószínűleg hosszabb időn keresztül marad rend
szerben.

Az előbbiek következtében erre a harcjárműtípusra minden
képpen érdemes kidolgozni saját, műszaki állapotától függő 
üzemfenntartási rendszert. E rendszer egyik mérési sorozatát 
alkothatja a termovíziós mérési elv.

BTR80 termovíziós teszt

BTR80 fékezési nyom (aszfalt).
SCANNER DATA

Scanner Type THV487 ТЕ
Serial Number 75001)
Level 176
Sens 2
Aperture 0
Filter NOF
Lens 20

IMAGE OBJ. PAR.
Emissivity 0,96
Amb. temp. 22,0 °C
Atm. temp. 22,0 °C
Object dist. 2,0 m
Rel Humidity 0,50
Transmission 0,98

SP01 -jobb C erősebb féknyom
SP02-jobb D gyengébb féknyom 
SP03-bal D féknyom (hasonlít SP01-hez)
SP04-bal D kerékfelület (melegebb SP05-nél, 

erősebb fékhatás)
SP05-jobb D kerékfelület

Results
X  op 10000300.039 1995.06.26. 11.45.24

Temp
SP01 >27,3
SP02 25,4
SP03 27,2
SP04 22,9
SP05 22,0

1. ábra: A fékezési keréknyomok vizsgálata
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BTR80 termovíziós teszt

BTR80 mellső tengelyek fékhatásai.
SCANNER DATA

Scanner Type THV487TE
Serial Number 75001
Level 213
Sens 4
Aperture 0
Filter NOF
Lens 20

IMAGE OBJ. PAR.
Emissivity 0,96
Amb. temp. 22,0 °C
Atm. temp. 22,0 °C
Object dist. 5,0 m
Rel Humidity 0,50
Transmission 0,95

SP01-bal A fékszerkezet melegebb mint bal В 
(erősebb fékhatás)
SP02-bal В fékszerkezet
SP03-bal A futófelület melegebb mint bal В
(erősebb fékhatás)
SP04-bal В futófelület

A fékszerkezetek hőfokkülönbsége a fékrend
szerek különböző hatásfokára utal.

Results

0 о о ■о 10000300.051 1995.06.26. 11.59.47

TerriD
SP01 31,1
SP02 29,2
SP03 38,3
SP04 37,0

2. ábra: A BTR-60 mellső tengelyek fékhatásának vizsgálata

Mérési körülmények
A méréseket 1995. június 26-án, a hódmezővásárhelyi alakulat 
állományába tartozó 230-as lajstromszámú harcjárművön, Pap 
Gábor doktorandusz (BME Gépfenntartási Tanszék) és Gaál 
Csaba mk. alezredes (HM ZMKA Haditechnikai Tanszék) vé
gezte el, normál időjárási körülmények között. (Az időjárási ada
tok a mérési jegyzőkönyvekben megtalálhatók.) A kijelölt harc
jármű országúti menetet hajtott végre (30 km). A méréseket 
indulás előtt, 5 km-es menetben, 15 km-es menetben és az 
üzemeltetés befejezése után hajtották végre.

BTR80 termovíziós teszt

BTR80 mellső kardáncsuklók 
A01 jobb A kardáncsukló környezete 
SP01 kerék-futófelület 
A négy mellső kardáncsukló hőfokait össze
hasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a jobb A és a 
bal В kardáncsuklók melegebbek, ami kenési 
problémára utalhat.

3. ábra: BTR-80 mellső kardáncsuklók vizsgálata

°P 10000300.067 1995.06.26. 12.56.42

Temp
44,8

Mjn Мак Ш  Avq Med Sd
AR01 22.1 52,5 30,4 29,0 25,0 7,4

A harcjármű kora és üzemeltetési teljesítménye az eszközpark 
átlagát reprezentálta. A harcjármű előzetesen kijelölt rész
egységeiről és alkatrészeiről a megadott üzemeltetési teljesít
mények után termovíziós felvételek készültek, melyeket a későb
bi értékelés érdekében mágneslemezre rögzítettek.

A mérendő helyeket nem teljeskörűen jelölték ki, a felmérés 
nem tartalmazta az összes súrlódó alkatrészt, mivel a mérés- 
sorozat célja nem konkrét technológia kidolgozása, hanem a ter- 
movíziós mérés alkalmazhatóságának bizonyítása volt.

Összesen 24 pontot jelöltek ki, amelyeket háromszor mértek 
meg: mintegy 26 képet rögzítettek a számítógépen, s ebből a 
legjellemzőbbeket közöljük.

Mérési pontok
-  mellső meghajtó kardáncsuklók (4 db); 
-fékezési keréknyomok;
-gumiköpenyekfutófelületei (8 db); 
-kerékanyák (8 db);
-  a motor jobb és bal oldali kipufogócsöve;
-  generátor;
-  ékszíjfeszítő tárcsa csapágyazása.

A mérési eredmények értékelése

A fékezési keréknyomok vizsgálata (1. ábra)
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BTR80 termovíziós teszt

BTR-80 ékszíjfeszítő szíjtárcsa csapágyazás 
A01 ékszíjfeszítő szíjtárcsa 
A csapágyazás hőfoka (62,1 °C) a csapágy 
kenési hiányosságára utalhat.
SCANNER DATA

Scanner Type THV487 ТЕ
Serial Number 75001
Level 429
Sens 6
Aperture 0
Filter NOF
Lens 20

IMAGE OBJ. PAR.
Emissivity 0,96
Amb. temp. 22,0 °C
Atm. temp. 22,0 °C
Object dist. 1,5 m
Rel Humidity 0,50
Transmission 0,98

4. ábra: BTR-80 ékszíjfeszítő szíjtárcsa csapágyazás

A mérést a kijelölt aszfaltburkolatú útszakaszon, közvetlenül a 
harcjármű fékezési próbája (teljes fékezés) után végezték. 
(Beton útszakaszon is történt mérési kísérlet, de az nem adott 
értékelhető képet.)

Az értékelésnél a pontok szerinti értékelés módszerét alkal
mazták. Az 1., 2., 3. pont az aszfaltfelületű útszakasz hőmérsék
leti képét mutatja. Az egyes kerekek féknyomának hőmérséklet
különbsége összefüggésben van az adott keréken történt

fékezési intenzitással, így következtetni lehet a fékberendezések 
működésére. Ugyancsak erre utalhat a gumiköpenyek futó
felületeinek hőmérséklet-különbsége is, amely a féknyomoknak 
megfelelően változik.

Annak eldöntése, hogy mekkora hőfokkülönbsógeknél kell a 
fékszerkezetek állapotát részletesen ellenőrizni, illetve beszabá
lyozni, mérési sorozattal kikísérletezhető.

A fékezési keréknyom termovíziós vizsgálata soktengelyes 
jármű esetén elég nehézkesen értékelhető eredményt nyújt, 
alkalmazása inkább kéttengelyes járműveken tűnik célszerűnek.

A kerékanyák vizsgálata (2. ábra)
A mérést a harcjármű menete alatt és után hajtották végre. 

Felvétel készült mindkét oldal minden kerekéről. A mellékletbe 
csak a bal első két kerék hőképét válogatták be. Az értékelés a 
többi kerék esetében is ugyanaz. Az értékeléshez itt is a pontok 
szerinti értékelés módszerét alkalmazták. A kerékagyak hő- 
mérsékleti különbsége a fékrendszer fékköreinek különböző 
hatásosságára utal. A gumiköpenyek futófelületeinek hőfok
különbsége is az előzőeket támasztja alá.

Sorozatmérésekkel megállapítható, hogy mekkora hőfok
különbségnél kell a fékrendszert megvizsgálni, illetve javításra 
utalni.

A mellső meghajtó kardáncsuklók állapotának vizsgálata (3. 
ábra)

A négy mellső meghajtó kardáncsukló vizsgálatát a harcjármű 
menete alatt (5 km-nél és 15 km-nél), valamint a menet után haj
tották végre. A mellékletben a menet utáni felvételek közül a leg
nagyobb eltérést mutató képek szerepelnek.

Az értékelésnél a hőterületi értékelési elvet alkalmazták, 
hogy a legmagasabb pont hőmérsékletét meg tudják állapítani. 
(A jegyzőkönyvben szereplő átlaghőmérséklet-eloszlás és 
egyéb adatok a mérés szempontjából nem játszanak sze
repet.)

A két kardáncsukló közötti hőfokkülönbség azt mutatja, hogy a 
melegebb csuklóban a kenés nem tökéletes, amelyet ke
nőanyaghiány vagy túlzott kopás okozhat. A kiugróan magas, 
52,4°C esetében már nagyobb mérvű kopás feltételezhető, mivel 
a csapágycsésze és a tűgörgők valóságos hőfoka sokkal na
gyobb lehet, mint amennyi a csapágyházon keresztül érzékel
hető. A kardáncsukló kenési vagy kopási helyzetét csak további 
vizsgálatokkal lehet megállapítani.

Az ékszíjfeszítő tárcsa csapágyazásának vizsgálata (4. 
ábra)

A mérést menet közbeni megállásnál (15 km-nél) és a menet 
végrehajtása után végezték el. Mindkét esetben közel azonos 
hőmérsékleti képet tapasztaltak. Az értékelésnél a hőterületi 
elemzési módszert alkalmazták, így lehetőség nyílott a minimális 
hőmérsékleti érték megtalálására.

Az ékszíjtárcsa nagy, 62,1 °C hőmérséklete arra utal, hogy a 
csapágyazás melegüzemi körülmények között működik. 
További vizsgálatokkal eldönthető, hogy az alkalmazott 
kenőanyag hőállósága mennyire felel meg az igényeknek az 
adott ponton.

A hőképen az ékszíjak állapota is értékelhető. Az ékszíjak nem 
mutatnak hőfokeltérést, valamint a környezettől élesen elütő 
értéket, tehát ékszíjmegcsúszás és az ehhez kapcsolódó 
meghibásodási formák nem feltételezhetők.

A kipufogócső vizsgálata (5. ábra)
A mérést a menet végrehajtása után végezték el. Az 

értékeléshez a vonal menti hőfokelemzés módszerét alkal
mazták, így a kipufogócső egész hosszában elemezhetőek a 
hőfokviszonyok.

Az 1. pontnál található a turbófeltöltő, ami indokolja az ottani 
nagyobb hőfokot. Az ilyen konstrukciós kiépítés esetleges prob
lémái csak hosszabb üzemeltetési tapasztalatok után 
állapíthatók meg.

A problémát az okozhatja, hogy az első hengerek nyilván
valóan nagyobb hőmérsékleten működnek, mint a többi 
henger.

A 2. pont a harmadik henger csatlakozását mutatja, az itt 
meglévő hőfok-kiemelkedés a henger égési, illetve működési 
problémájára utal.

4 HADITECHNIKA 1996/1



A termovíziós méréssorozat eredménye

A BTR-80 harcjárművön végrehajtott termovíziós méréssorozat
ból megállapítható, hogy:

-  a harcjármű egyes részegységeiben illetve alkatrészeiben 
jelentős hőfokeltérések találhatók (ezek az eltérések egy
értelműen megállapíthatók és azonosíthatók), amelyek üzemfenn
tartási problémákra utalnak;

-  a mérésekkel megállapítható és bizonyítható, hogy egyes 
alkatrészek esetében a jelenlegi üzemfenntartási módszerek 
nem hatékonyak, azok változtatása szükséges (pl. nagyobb 
hőállóságú kenőanyag alkalmazása);

-  bizonyos helyi állandó túlmelegedések tapasztalhatók, és 
adott esetben konstrukciós változtatások kezdeményez
hetők.

Következtetések

A méréssorozat eredményéből egyértelműen látható, hogy a ter
movíziós állapotvizsgálati rendszer hatásosan alkalmazható 
kezdődő meghibásodások kimutatására. Ezzel a mérési elvvel 
egy gyors diagnosztikai eszköz áll rendelkezésre, amellyel a 
haditechnikai eszközök műszaki állapota állandóan figyelemmel 
kísérhető, s így mindig az optimális helyzetben lehet az eszközön 
fenntartási tevékenységet végezni.

A termovíziós méréseket nem csak a szárazföldi haditechnikai 
eszközök üzemfenntartási problémáinak megoldására lehet fel
használni, hanem más eszközökön is. A rendszer repülőgép- 
gázturbinalapátok hőfokeloszlásának vizsgálatára is alkal
mazható.

A termovíziós rendszerek az üzemfenntartási területen kívül is 
használhatók, így például a technikai és csapatfelderítésben, 
továbbá az őrzés-védelem területén.

Az eredményeket áttekintve látható, hogy a termovíziós 
mérésekkel egy adott eszköz technikai állapota jól megismer
hető, amelyre támaszkodva az üzemfenntartási tevékenység 
optimálisan szervezhető meg. Ezzel csökkenthető a karbantartó 
személyzet létszáma és az üzemfenntartási költség.

A mérést végzők a mérések lefolytatásával és az információk 
közreadásával segítséget kívántak nyújtani egy új, hatékony 
üzemfenntartási rendszer kidolgozásához.

Végül köszönetét mondunk mindazon személyeknek, akik 
hozzásegítettek bennünket a mérések sikeres végrehajtá
sához.

BTR80 termovíziós teszt

BTR80 bal kipufogócsó'
LI01 kipufogócsövön felvett hőfokegyenes 
SP01 a turbófeltöltő csatlakozása 
SP02 a 3. henger csatlakozása (melegebb 
mint a többi, ami működési 
problémára utalhat)

Profile

Results
°C op 10000300.061 1995.06.26. 12.24.41

SP01
SP02

Temp
133,5
108,2

LI01
Min
63,8

Max
134,5

Diff Avg 
70,7 105,1

Med
104,1

Sd
17,8

5. ábra: BTR-80 bal kipufogócső vizsgálata

T öb b n yelvű
K A T O N A I
SZÓTÁR
számítógépen

A N G O L
N É M E T
FR A N C IA
(SPANYOL)
OLASZ
OROSZ
M A G Y A R

nyelv
angol
német
francia
spanyol

olasz
orosz

magyar

szócikkben
megtalálható1854715807150101615143271835918345

kifejezés
db.3810436856325083238221233672530980

index 
tétel db. 80985 63962 75373 7629 51555 79409 64941

18 547 cím szó, 200 000 kifejezés a
hadtudom ány hadm űvészet 
haditechnika távközlés 
térképészet meteorológia 
hajózás űrhajózás 
repüléstechnika rádiótechnika

Igényelt szám ítógép:
IBM  PC 386, 486, ..; 4 Mb RAM,
1 44 Mb FDD, W INDOW S 3.1/95 
Vr: 19 200 Ft +ÁFA 

M egrendelhető: a  szerkesztőség cím én
területéről The Last W ord A lapítvány, Budapest

1996/1 HADITECHNIKA 5



A Magyar Királyi Honvédség fontosabb 
lövegirányzó berendezései

A Haditechnika 1995/2. számában jelent meg Kovács Vilmos 
írása A Magyar Királyi Honvédség nehéztüzérsége címmel.

A mű röviden tárgyalja, hogy az Olaszországból átvett 210 
mm-es tarackoknál (1939. M, majd 1940. M 21 cm-es, gépvon- 
tatású nehéztarack) szerkezeti problémák jelentkeztek, melyeket 
a hazai fejlesztőmérnökök eredményesen kiküszöböltek. A hazai 
gyártás során a löveg új lövegzárat, folyadékféket és 
irányzóberendezést kapott.

Ez az irányzóberendezés volt látható a 9. ábrán. Ennek az 
irányzóknak azonban van egy technikai érdekessége, mégpedig, 
hogy ez egy speciális, Dékány-féle irányzék.

Dékány Sándor az 1930-as évektől kezdődően kutatásaival, 
elméleti számításaival és gyakorlati munkáival a lövegirányzékok 
korszerűsítésén fáradozott.

Őt idézve a „legtökéletesebb löveg sem használható, ha nincs 
megfelelő irányzókészüléke, amivel a löveget a célba irányoz
hatjuk. Az irányzókészülék tehát a löveg lelke.”

A Dékány-féle egységes lövegirányzék

Ez az univerzális irányzéktípus váltotta fel az első világháború 
kezdetétől a fejlett löveggyártó országok által széles körben alkal
mazott Röggia-rendszerű irányzékokat.

A Dékány által szerkesztett irányzék -  31. M egységes löveg
irányzék néven -  a honvédségnél akkor rendszerben lévő

1. ábra: A  31. M egységes lövegirányzék szerkezeti 
részlete i

összes tábori lövegfajtánál alkalmazható volt, kisebb, gyorsan 
megvalósítható átalakítás után (a távolságdob és a keresztszin- 
tező-állító osztásgyűrű cseréje).

Dékány Sándor kutatásai a Röggla-irányzék hibáinak -  
oldalosztáskör ferdeségi hibája, ill. az oldalgás nem teljes mér
tékű kiküszöbölése -  kijavítására irányultak.

Irányzékánál ezen technikai problémákat az alábbiak szerint 
küszöbölte ki:

a) Az oldalosztáskör hibáját úgy, hogy a cél terepszöge 
nem az irányzéktest döntésével, hanem a magassági mutató
nak a terepszög értékével történő elcsúsztatásával volt beál
lítható.

Az 1/a ábrán alaphelyzetben, az 1/b ábrán pedig +100 vo
nás terepszög beállítása után látható a mutató. Ezáltal elérte, 
hogy a mutató Е=ф+п emelkedési szöget zárjon be a füg
gőlegessel.

így a csőtengely vízszintes irányban maradt anélkül, hogy a 
lövegtávcső oldalosztáskorongja kimozdult volna. A valóságban 
a terepszög beállításakor nemcsak a mutató, hanem vele együtt 
az S-О  irányzéktengely is továbbfordul a terepszög mértékével, 
az 1/c ábra szerint.

A megoldás eredményeképpen az irányzéktengely és a 
csőtengely párhuzamos maradt.

b) Az oldalgási probléma kiküszöbölésére két megoldást dol
gozott ki. Az első minden lőszerfajta minden töltetére kiszámítja a 
legmegfelelőbb keresztszintező-felékelési szöget. A meghatáro-
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2. ábra: A z  o ldalgási problém a szerkezeti m egoldási 
vázlata



I

3. ábra: A z  egységes  Dékány-féle lövegirányzék

zott töltetszám beállításával a keresztszintező libellaházát is 
elmozdította a 2/a ábra szerint. Ezt a megoldást alapvetően alsó 
szögcsoportban tüzelő lövegeknél alkalmazták.

A második, szerkezetileg bonyolultabb megoldásnál a kereszt
szintező felékelési szöge nulla. Ezzel szemben a lövegtávcső a 
függőleges tengely körül elforgatható. Egy rugó a 2/b ábrán 
látható módon a távcsővel együtt forgó К kart állandóan a 0 
tengely körül elforduló ballisztikai testhez szorítja.

Ez a beállított lőszöggel arányosan fordul el, és méreteit úgy 
szerkesztette ki, hogy minden lőszerfajta minden töltetéhez a 
lövegtávcsőnek éppen a számított oldalgás mértékével meg
egyező elfordulása tartozik. Az adott löveghez tartozó lőszer min
den töltetéhez más ballisztikai testet épített be az irányzékon 
lévő házba, olyan megoldással, hogy ezek egy mozdulattal 
átválthatok voltak.

A 3. ábrán ilyen megoldású Dékány-féle irányzók látható. A töl
tetállítás a G recézett anya elforgatásával történt, a töltetszámot 
az A ablakban lehetett beállítani. А К rudazat a távcsőkar, а В a 
ballisztikai testek háza, az SZ pedig a szintező beállító orsója.

Elektromos jelközvetítésű, Dékány-féle 
nehéztarack-irányzék

Az első világháborútól kezdődően gyártott ún. modern lövegek 
úgy készültek, hogy a magassági irányzógépek kézikereke a 
lövegcső jobb oldalán volt, mivel az irányzót mentesíteni akarták 
a megerőltető fizikai munkától, amit a jól-rosszul kiegyensú
lyozott lövegcsövek mozgatása jelentett. Ez a „független 
irányzék” bevezetése után vált lehetővé. A csőemelkedést a 
távolságosztás beállítása helyett csupán jól látható két jel 
egyeztetésével lehetett megvalósítani, ami jelentősen meg
gyorsította az irányzási tevékenységet. Ilyen rendszerű a Magyar 
Honvédségnél rendszerben lévő 122 mm-es 38/68. M tarack 
irányzórendszere is.

Amíg azonban a könnyű és közepes tábori lövegeknél a 
mutatóegyeztetésnek nincs akadálya, addig a nehézlövegeknél 
a jobb oldalon álló kezelőtüzér a löveg méretei miatt nem láthatja 
a bal oldalon lévő mutatókat, így nem tud egyeztetni.

Az olaszok a 210 mm-es nehéztaracknál eredetileg a jobb 
oldalra helyezték az egyeztetőkarokat egy paralelogramma
szerkezet segítségével. Azonban a szerkezetben lényegében 
három paralelogramma volt sorbakapcsolva, ami 50-70 vonás- 
nyi hibával dolgozott.

Dékány Sándor érdeme, hogy egy új megoldással az alábbiak 
szerint kiküszöbölte a fenti problémát:

-  a löveg bal oldali csőcsapjára felszerelte az egységes 
irányzékot;

-  az irányzékot kiegészítette egy elektromos jeladó 
szerkezettel (4. ábra), amelyet a H jelű házba épített;

-jelfogóházat (J) szerelt a magasságirányzó kerék fölé.
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4. ábra: Dékány-féle irányzók elektrom os je lad ó  szer
kezette l kiegészítve

5. ábra: Kapcsolási ra jz  a  210 mm-es nehéztarackra 
szere lt irányzókhoz



A jeladó- és jelfogóházat egy mindkét végén dugaszolóaljzattal 
ellátott négyeres kábel kötötte össze.

A jelfogóház A jelű ablakán keresztül a következő jelek voltak 
láthatók:

-  középen alul-felül egy-egy csúcsaival érintkező háromszög;
-  a háromszögektől jobbra és balra egy-egy jobbra III. balra 

mutató nyíl.
Az irányzékot a tüzelőállás elfoglalása után felerősítették az 

irányzékcsapra, utána az összekötőkábel egyik dugaszát a 
jeladóházba, a másikat a löveg jobb oldalán, a magassági 
irányzógép kézikereke fölé felszerelt jelfogóházba dugták.

На а К kapcsolóval bekapcsolt helyzetbe hozták, akkor 
valamelyik nyíl zöld fénnyel világított. A kézikereket a nyíl irányá
ba kellett forgatni, addig, míg a középső kettős háromszög piros 
fénnyel nem világított.

Ez azt jelentette, hogy a csőiránymutató az irányzékmutatót 5 
vonásnyira megközelítette, ezért a forgatást óvatosan kellett foly
tatni.

Egyezéskor az iránymutató nyíl fénye kialudt, csak a piros 
ékjei világított.

Túlforgatás esetén a másik irányba mutató nyíl villant fel, ekkor 
a forgatást a mutatott irányba kellett folytatni az egyeztetésig.

Az 5. ábra a kapcsolási rajzot mutatja. Látható, hogy a jeladó 
és a jelfogó rendszerben csúszóérintkezőket alkalmaztak, a 
működéshez 8 darab álló és 4 darab csúszótestet (vonalkázot- 
tak) helyeztek el a rajz szerint. A hálózatot a jelfogóházba 
helyezett szárazelem táplálta.

Ezzel a kiegészítő berendezéssel elérték azt, hogy a mutató
egyeztetés pontossága -  bármilyen csőállásnál -  fél vonáson 
belül maradt.

Publikációmban az irányzóberendezések bemutatásán túl a 
korabeli, kiemelkedő tudású magyar hadiipari mérnökök közül 
Dékány Sándor munkásságára is szerettem volna felhívni a 
figyelmet, bemutatva fejlesztéseinek egy kis területét.

Boros Géza

Felhasznált irodalom:
-  Dékány Sándor: Lövegirányzékok. Budapest, HM, 1949.

Új üzletben 
a Sas Militaria

Új, 210 m2-es üzletbe költözött át a 
Sas Militaria katonai makettbolt. Az 
eddigi szolgáltatásokon felül a 
Magyarországon nem kapható ma
kettkészletek beszerzését is vállal
ja külföldről, 90 napon belül

A különlegességek makattboltja. Fi
gurák, makettek, diorámaelemek, kie
gészítők, festékek, kiadványok, posz
terek, képeslapok kaphatók nagy vá

lasztékban

1051 Budapest, Sas u. 4. 
T: 177-29-93

Gunze Sangyo, Heller, Humbrol, Test
őre, Italeri, ESCI, FriulModellismo, 
Osprey, Verlinden Products, Hobby- 
Craft, Monogram, Reved, Airfix, MPM, 
Dragon, Kirin, IMP, Phoenix, Amati, 

Matchbox

Squadron-Signal, 4 plus, Osprey- 
Military; Vanguard, Verlinden, 
Concord, katonai kiadványok nagy 
választékban kaphatók. Megren
delés feladható, vidékre makett és 
irodalom postai megküldését vál

laljuk.
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Brevel pilóta nélküli felderítő repülőgép

A légi felderítés egyidős az emberi repüléssel. Az évszázad ele
jén még elképzelhetetlennek tűnt olyan repülőszerkezet 
készítése, amely pilóta nélkül, észrevétlenül besurranhat a harc
tér fölé vagy az ellenség hátországába.

A felderítés egyik alapvető fajtája a légi felderítés. 
Rendeltetése az ellenség földi,' légi és tengeri objektumairól, 
technikai eszközeinek mozgásáról, a terepről és a légtéri sajá
tosságokról azon adatok megszerzése, amelyek a haderőnemek 
és fegyvernemek különböző szintű parancsnokságai és törzsei 
részére a harctevékenységek szervezéséhez és végrehaj
tásához szükségesek.

Kármán Tódor munkatársaival (Petróczy István, Zurovecz 
Vilmos) már 1918-ban megtervezte a Monarchia repülőkísérleti 
intézetében, Fischamendben az első helyhez kötött megfigyelő 
helikoptert. Ez a szerkezet 50 m magasságban harminc percig 
lebegett, helyzetét három drótkötél rögzítette.

Az automatizálás fejlődésével jelentősen megváltozott a pilóta 
és az ember szerepe a légi felderítésben, valamint a megszerzett 
információk feldolgozásában és rendszerezésében.

A haditechnikai szakemberek a légi felderítés rendszerében 
egyre nagyobb figyelmet fordítanak a pilóta nélküli felderítő 
eszközök (UAV -  Unmanned Aerial Vehicle) fejlesztésére és har
cászati alkalmazhatóságuk lehetőségeire.

Az UAV létrehozásának gondolatával már nagyon régóta 
foglalkoznak a szakemberek, de csak a ‘60-as évek végére 
elért technikai fejlődés váltotta valóra ezeket az elképze
léseket.

Az elmúlt években a több célra alkalmazható UAV-okat a világ 
számos országában, különböző haderőnemeknél rendszeresítet
ték.

Ezeket a szerkezeteket széles körben alkalmazták a vietnami, 
közel-keleti harcokban, például az Öböl-háború során mintegy 
1700 repült óra (500 bevetés) alatt 19 repülőtest sérült, és ezek 
közül csak 7 eszköz semmisült meg.

Az utóbbi évek két tényezője főszerepet biztosít a fegyveres 
erőknél alkalmazott felderítő (megfigyelő) robotrepülőgép-rend- 
szereknek.

Egyrészt a világban -  így Európában is -  egyre nő a válságok 
száma, ami igényli, hogy a kialakult helyzetről pontos informá
ciókat kapjanak a szakértők és a felelős válságkezelők. Ezeket 
az információkat a robotrepülőgépek a pilóta veszélyeztetése 
nélkül, éjjel-nappal továbbíthatják.

Nem kétséges, hogy alkalmazásuk nagy segítéget jelent az 
ENSZ-csapatok számára, ellenőrizhetik az embargók betartását, 
megfigyelhetik a fegyverek mozgatását, elhelyezkedését és a 
tűzszünetek megsértését.

Másrészt a napjainkban rendszerben tartott nagy hatótávol
ságú tüzérségi eszközök hatékony működése megfelelő 
felderítési (megfigyelési) adatokat igényel a célhelyzet 
meghatározása (célzás) és a tűzcsapás hatékonyságának 
megállapítása érdekében.

A földi védelem a felderítő repülőgépet könnyen sebezheti, így 
az álló és mozgó cél észlelése (felderítése), azonosítása és pon
tos helyzetének meghatározása pilóta nélküli repülőgépek segít
ségével kisebb veszteséggel oldható meg.

A fenti követelményeknek megfelelő megfigyelőrendszerek a 
maguk mérsékelt előállítási, alkalmazási és fenntartási költ
ségeivel gazdaságosan fokozzák a tüzérségi ezredek és 
felderítőegységek lehetőségeit.

Napjainkban az UAV-ок tervezése és gyártása kiemelkedő 
helyen áll Izraelben, Kanadában, Franciaországban, Svájcban 
és Németországban. A felsorolt fejlesztések közül a francia és 
német együttműködésben fejlesztett Brevel felderítőeszközt 
ismertetjük.

Ez a fejlesztési feladat a francia-német katonai együtt
működés fontos mérföldköve, mivel ez a rendszer lesz a közös 
alakulatok fő berendezése, így a később kialakuló európai had
sereg alapja is lehet.

1. ábra: A Brevel startja gyorsítórakétával (Matra)

A Brevel fejlesztési program szerződését 1992-ben kötötték, 
de a közös munka már egy évtizeddel előbb elkezdődött. A két 
ország hadseregeiben már a ‘80-as évek elején elhatározták, 
hogy az UAV követelményeit közösen kell kidolgozni, mert így 
kisebb fejlesztési és előállítási költségekkel valósítható meg. A 
német System Technik Nord (1995-től STN ATLAS Elektronik 
GmbFI), az MBB egykori részlege és a francia Matra Defense
1983-ban megállapodtak az addig önállóan folytatott fejlesztési 
munkák összehangolásáról. A német Tucan és a francia 
Scorpion fejlesztési programokra alapozva készült el a -  
nevében Bremen és Velizy (a cégek székhelyei) városok nevét 
ötvöző -  Brevel-program.

A hadseregek vezérkarainak követelményei alapján a két 
ország hivatalos szervei -  a BMVg/BWB és a DGA/DME -  által 
kiírt nemzetközi versenyt a francia Lagardére-csoporthoz tartozó

2. ábra: A gép repülés közben
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Matra Defense és a német Bremen Vulcan-csoporthoz tartozó 
Systemtechnik Nord nyerte meg.

A fejlesztési program megvalósítása céljából a két cég fele
fele tulajdonjoggal létrehozta az Eurodrone szervezetet. Fel
adata a követelményeknek megfelelő ütemterv és költségvetés 
szerint a tervek kivitelezése, valamint további vásárlók felku
tatása.

A Brevel-rendszer a következő elemeket foglalja magában:
-  készletenként 5-7 hőképalkotó kamerával felszerelt robot

repülőgép;
-  földi irányítóállomás (GBCS -  Ground Based Control 

System);
-  adattovábbító jármű;
-  indítójármű;
-  visszaszállító jármű;
-  újraelőkészítő jármű.
Bár ez a leírás „klasszikus” konfigurációnak tűnhet, különös 

tekintettel infravörös IR/CCMOS érzékelőire, a tömörítéssel 
történő képfeldolgozásra, továbbá a nagyfrekvenciás zavar
védettségre és a „lopakodó” (stealth) jellemzőkre, a Brevel szá
mos korszerű technikai jellemzőt egyesít.

A Breve/-program kiküszöbölte az alábbi -  hagyományos 
körülmények között az UAV rendszerekhez tartozó -  hátrányos 
jellemzőket:

-  a légvédelmi eszközökkel szembeni korlátozott védelem;
-  a földi irányítóállomás helyzetétől jelentősen függő távvezér

lésű repülés és leszállás;
-  a katapult vagy nekifutásos típusú felszállás;
-  az adatátviteli rendszer zavarhatósága.

A Brevel legfőbb jellemzői

1. A robotrepülőgép a hasonló felderítési teljesítménnyel ren
delkező versenytársaihoz képest jelentősen kisebb méretű és 
tömegű (csak 150 kg). A rendszer a következő területeken 
előnyösebb:

-  kisebb mértékű a vizuális, az infravörös, az akusztikus és -  a 
stealth-technika miatt -  a rádiólokációs felderíthetősége. Ezek a 
túlélési képességek határozzák meg közvetlenül a feladatokhoz

szükséges robotrepülőgépek számát. Egy bevetés költségeit te
kintve a Brevel a leggazdaságosabb megoldások egyike;

-  kis méretei miatt a rendszer könnyen raktározható, szál
lítható és saját konténeréből indítható.

2. A Brevel-rendszert a nagyfokú megbízhatóság jellemzi;
-  a robotrepülőgép indítórakéták segítségével startol, ami gaz

daságos és megbízható megoldás. Ezen indítási mód független 
az időjárási feltételektől, továbbá szükségtelenné teszi az indítási 
irány és az indítójármű szélirány szerinti pontos beállítását;

-  a Brevel előre programozott és teljesen automatikusan repül, 
ami szükségtelenné teszi a nagy gyakorlattal rendelkező operá
tor alkalmazását, ahogy a távirányítású repülőgépek esetén 
szükséges;

-  a repülőgép ejtőernyő és légzsák segítségével teljesen 
automatikusan száll le, a folyamat számos előnnyel jár;

-  nem szükséges a leszálláshoz speciális infrastruktúra 
(széliránytól független a leszállás, nincs szükség operátorra);

-  az ejtőernyő alkalmazásával leszálláskor elkerülhetők a 
sérülések;

-  a fel- és leszállási fázis a bevetési tervben előre programo
zott, és éjjel-nappali, valamint kedvezőtlen látási viszonyok 
közötti alkalmazást tesz lehetővé. A leszállóterület minimális 
sugara 150 m, megengedett lejtésszöge 10°. Leszálláskor a 
maximális sebesség 15 m/s lehet ±10 m/s széllökés mellett.

3. A rendszer képalkotó alrendszereit javították:
-  az összetett felderítő kamera felbontóképességét 8x-os 

nagyítású zoommal és integrált képjelfeldolgozással (IR/CCMOS 
detektor) növelték, ezzel 2000 m távolságról terepjáró személy- 
gépkocsi nagyságú célokat is azonosíthat;

-  az adatátvitelre alkalmazott nagyfrekvenciás rendszer fokoz
za az ellenséges zavarások és a saját kisugárzások elleni védel
met, továbbá csökkenti a földközeli, illetve kis magasságon 
repüléskor fellépő interferencia miatti zavaros hatását;

-  a képfeldolgozás minőségét növeli a földi irányítóállomás 
által alkalmazott számítógépes program, amely javítja a 
felderítési kép felbontását, elősegíti a célok felderítését és 
azonosítását, továbbá lehetővé teszi az előre tervezett és 
beprogramozott repülés rugalmas átalakítását.

A robotrepülőgépes felderítő rendszereknél az effektiv 
hatótávolságot az alkalmazott adatátviteli rendszer határozza
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A Brevel fontosabb harcászati--műszaki adatai

Repülőeszköz
Max. felszállótömeg (kg) 150
Utazósebesség (km/h) 200
Menethajtómű teljesítménye (kW) 32
Max. repülési magasság (m) 4000
Fesztávolság (m) 2,26
Hossz(m) 2,08

Leszállókörzet
Min. sugara (m) 150
Megengedett lejtésszöge 10°
Megengedett szélsebesség (m/s) 15 (±10 m/s 

széllökés mellett).

meg. A Breve/-rendszernél a földi állomás antennáját 15 m 
magas árbocra szerelték, és keskeny sugárnyalábjával elérték 
az átjátszás nélküli 150 km-es hatótávolságot.

A fejlesztési programban régi hagyományokkal, nagy technikai 
és fejlesztői tapasztalattal rendelkező cégek vesznek részt. A 
System Technik Nord 18 éve foglalkozik robotrepülőgépek 
fejlesztésével. Az STN és jogelődje fejlesztette ki a Tucan 
repülőgépet, amely több mint 350 felszállás alatt több száz repült 
órát teljesített. Jelenleg a Brevet-program mellett a Mücke elekt
ronikai harci robotrepülőgép és a TAIFUN harckocsivadász 
robotrepülőgép fejlesztését irányítja.

A földi irányítóállomást a francia Matra Defense fejleszti. A cég 
jelentős eredményeket ért el az elektronikus képfeldolgozás és a 
számítógépes tervezőprogramok fejlesztése terén.

Az adatátviteli rendszer a DASA (Deutsche Aerospace AG, 
volt Telefunken System Technik) és a Matra Cap Systemes 
közös fejlesztése, az utóbbi cég a Matra és a Cap Gemini Sogeti 
leányvállalata.

A felderítő kamera az Atlas Elektronik és a Carl Zeiss gyár ter
méke.

Egy NATO-tanulmány szerint az évezred végéig a világ 
fegyveres erői több mint 5 milliárd USD-t fordítanak a pilóta 
nélküli felderítő szerkezetek fejlesztésére.

Eljön az az idő, amikor a tudomány és a technika szintje 
megengedi, hogy a mai felderítő repülőgépeket robot
repülőgépek váltsák fel. Az ilyen nézetek ellenzői rámutatnak 
arra, hogy a pilóta nélküli berendezések vezérlése nagyon bo
nyolult, nagy létszámú földi személyzetet igényel, a parancsok és 
a felderítési adatok továbbítása összetett átviteli hálózatot 
feltételez, amelyet könnyen zavarhat az ellenség, végül leszállá
suk során nagyon gyakran sérülnek.

A technika fejlődése ezeket a nehézségeket megszünteti, de 
nem ezek határozzák meg a pilóta nélküli repülőszerkezetek 
helyét és szerepét.

A felderítés során nehéz megállapítani az eszközök alkal
mazási határait. Mindig a konkrét feladat szabja meg, mikor al
kalmazható az UAV, illetve mikor a felderítő repülőgép.

A sok pozitív lehetőség ellenére megfogalmazhatjuk azt a 
kérdést, hogy lesz-e olyan UAV, amely teljesen kiszorítja a 
felderítő repülőgépeket. A szakemberek egybehangzó véle
ménye szerint nem lesz, de nem a technika tökéletlensége 
miatt, hanem azért, mert az emberi tevékenység, döntő
képesség adott helyzetben nem helyettesíthető technikai rend
szerrel.

A pilóta nélküli repülőeszközök folyamatosan tökéletesednek, 
de megmarad a különbség a két eszköz között, mert mindig 
keletkezhet nem törvényszerű helyzet, amely a sablonos gépi 
működéssel nem oldható meg.

Dr. Czövek László mk. szds.

Felhasznált irodalom:

1. Brevel: Real-Time Surveillance System. = NATO’s Sixteen 
Nations, 1993. 5/6. sz. p. 58-61.

2. Frauenhoff, J.\ Kleinfluggerät für Zielortung (KZO/BREVEL) 
= Wehrtechnik, 1995. 9. sz. p. 49-51.

3. Brevel-Drohne im Flugtest. = Flug Revue, 1995. 9. sz. p. 55.

Le Bourget 95

AERONAUTKHJE 
ESPACEÉÜH

4 1 ’ SALON 
INTERNATIONAL 
DC P AR I S

Le Bourget 11 au 18 juin 1095

A világ legrangosabb repülőgép-bemutatóját a Le Bourget-i 
repülőtéren 1995. június 11. és 18. között rendezték meg. A 
Párizs melletti légikikötő területén sorrendben ez volt a 41. 
hasonló jellegű kiállítás.

A seregszemlén ezúttal 40 ország képviseltette magát. A 
legtöbb kiállítót (mintegy 650 cég) természetesen Fran
ciaország sorakoztatta fel, sorrendben a második az Egyesült 
Államok volt 335 kiállítóval, harmadik Nagy-Britannia 103 
céggel, Oroszországból 65, Ukrajnából 10 repülőgépipari 
gyártó képviseltette magát. A kiállítók száma az első jelen
tések szerint 1616 volt.

A bemutatón 45 000 nf-nyi fedett és 28 560 m2 szabad 
területet tekinthettek meg a látogatók. A kiállított eszközöket a 
fedett kiállítási területeken, a nemzeti pavilonokban helyezték el. 
A szabad területen mintegy 205 db repülőgép volt látható. A 
szakmai napokon 120 FF, a nyílt napokon 50 FF volt a belépő. 
Néhány ország ez évben nyitott először nemzeti pavilont 
(Lengyelország, Cseh Köztársaság, Románia). Az 1995. évi kiál
lítás főbb érdekességeinek, illetve az eddigi hagyományoktól 
eltérő jellemzőinek volt mondható:

-  az Egyesült Államok meghatározó jelenléte, több mint 300 
kiállítóval, nagyszámú repülőgép bemutatásával, az Egyesült 
Államok Honvédelmi Minisztériumának támogatásával;

1996/1 HADITECHNIKA 11



2. ábra: Az Oerlikon-Contraves gépágyús légvédelmi 
rendszere

Skyshield 35
Rendeltetés: a csapatok oltalmazása légi támadóeszközök 
(repülőgépek, helikopterek, hadászati robotrepülőgépek, piló
ta nélküli repülőgépek, irányított lövedékek) ellen.
A löveg: revolver típusú
űrmérete: 35 mm
tűzgyorsaság: 1000 lövés/min
lőszer-javadalmazás: 228 db
Érzékelőegység
Kombinált, elektronikai ellentevékenység ellen védett komplex 
berendezés, amely

-  impulzus doppler-lokátorból,
-  tv-rendszerből,
-  lézeregységből,
-  infra- és elektrooptikai rendszerből áll.

3. ábra: Az Osprey V -22  dönthető rotoré repülőgép

V-22
Gyártó: Bell-Boeing
Rendeltetés: több feladatú helikopter-repülőgép kombináció 
Hajtómű: 2 db Allison T406-AD-400 turbolégcsavaros gázturbina 
Teljesítménye: 4586 kW (6150 LE)
Fesztávolság: 14,02 m
Hossz: 19,09 m
Magasság: 5,38 m
Felszállótömeg: 27 442 kg
Legnagyobb sebesség: 185-509 km/h

tengerszinten
Csúcsmagasság: 79 525 m
Hatótávolság: 2224-3892 km
Fegyverzet: -
Hasznos teher: 24 utas vagy 9072 kg
Személyzet: 2 fő

4. ábra: A V -22  elődje, az X V -15

XV-15

Gyártó: Bell Helicopter Textron Inc.
Rendeltetés: több feladatú helikopter-repülőgép kombináció
Hajtómű: 2 db Avro Lycoming LTC1 K-4k turbolégcsavaros 
gázturbina
Teljesítménye: 1343 kW
Fesztávolság: 10,72 m
Hossz: 12,5 m
Magasság: 4,67 m
Felszállótömeg: 5897 kg
Legnagyobb sebesség: 560 km
Csúcsmagasság: 8840 m
Hatótávolság: 824 km
Hasznos teher: 1542 kg
Személyzet: 2 fő

5. ábra: A Hunter felszállás közben

Hunter
Kisméretű pilóta nélküli repülőgép
Fesztáv: 8,90 m
Hossz: 6,90 m
Magasság:
Tömegadatok

1,70 m

Felszállótömeg: 727 kg
Tüzelőanyag: 136 kg
Hasznos teher: 114 kg
A raktér térfogata: 1961
A hajtómű teljesítménye: 2x50 kW
Hatósugár: 125 km
Csúcsmagasság: 4572 m
Legnagyobb sebesség: 191,3 km/h
Utazósebesség: 
Fedélzeti berendezések:

166,6 km/h

kardánfelfüggesztésű érzékelők 360°os lefedéssel, 
éjszakai-nappali hő- és tv-képalkotók, 
fedélzeti adatátviteli berendezés.
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6. ábra: Az olasz-orosz együttműködéssel épült Jak-130

Jak-Aem 130
Hajtómű: 2 db 20 kN tolóerejű Klimov RD 35típusú gázturbina
Méret- és tömegadatok
Fesztáv (m): 10,40
Hossz (m): 11,24
Magasság (m): 4,76
Magasság (m):
Szárnyfelület (m2): 23,5
Futóműkerék-nyomtáv (m): 2,53
Legnagyobb felszállótömeg (kg): 9000
Szerkezeti tömeg kilépő változat (kg): 6200
Külső tüzelőanyag-tartály tömege (kg): 1650
Függesztmények tömege (kg): 3000
Legnagyobb sebesség (km/h): 1000
Legnagyobb sebesség 4571 m-en (15 000 láb) (M): 0,92
Manőverezősebesség (M): 0,4-0,8
Legnagyobb fordulási sebesség (M): 0,5
Felszállási sebesség (km/h): 205
Leszállási sebesség (km/h): 180
Túlterhelés (g): 8r--3
Felszállási úthossz (m): 310
Leszállási úthossz (m): 485
Emelkedési idő 10 667 m-re (35 000 láb) (min): 4,2
Átrepülési távolság külső tüzelőanyag-tartállyal (km) 2240

7. ábra: A Matra cég rakétái

9. ábra: A Brevel robotrepülőgép katapulton

8. ábra: Az ASRAD gépágyúja

ASRAD (Atlas Short Range Air Defence System = At
las kis hatómagasságú légvédelmi rendszer)
Műszaki adatok 
Szögadatok

vízszintes síkban: n 360° 
függőleges síkban: -1 0°-r 70°

Érzékelők:
infravörös fej: 8-12 p 
tv
lézer (szemkímélő megoldás)

Alkalmazható fegyvertípusok:
Stinger 
Mistral 
Igla (SA-16)
RBS 70/90 
önvédelmi géppuska 

Villamos adatok 
feszültség 18-32 V egyen 

Teljesítmény 
készenléti üzem: 150 W 
keresés: 300 W 
üzem: 450 W 

Csatlakozási lehetőségek 
Adatátvitel 
Navigáció 
Rádiótelefon 
Híradó rendszer 

Irányító- és kijelzőegység
Irányítófülke monitorral, billentyűzettel és joysticksszel 

Távirányítási lehetőség: 100 m 
Tömeg: mintegy 320 kg
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10-11. ábra: Az izraeli Silver Arrow (Ezüst Nyíl) kismé
retű pilóta nélküli repülőgép

12. ábra: Euro Stinger önjáró csapatlégvédelmi rakéta

-  a másik jellemző volt Oroszország, a FÁK, és a kelet-európai 
országok jelentős számú jelenléte. A Cseh Köztársaságot 10, 
Romániát 16, Lengyelországot 9, Szlovákiát 1 vállalat képviselte. 
Hazánkból nem volt jelen egyetlen gazdálkodószervezet sem, 
ellentétben az eddigi évek gyakorlatával.

A betonon kiállított repülőgépek száma az eddigi egyik leg
nagyobb részvételt sejtette: több mint 20 új repülőgép és 
repülőgép-mintapéldány, továbbá 25 db óriási repülőgép sorako
zott fel a számos kiállított repülőeszköz között.

Az űrtechnika tekintetében a legnagyobb szenzáció az Ariane 
5 eredeti méretű makettjének bemutatása volt.

A színvonalas repülőbemutatón több, jól bevált típus mellett 
számos új eszköz is szerepelt. Külön érdekesség volt az utolsó 
két napon a francia fegyveres erők légi bemutatója a 
nagyközönség részére. A repülési bemutatóknál nagy bizton
ságra törekedtek a szervezők. Minden repülési bemutatót loká
torberendezéssel és vizuálisan is követtek, továbbá lokátor-, 
valamint videokép-rögzítést alkalmaztak. A repülőgépeket a 
felszállás előtt egy órával kivontatták a kiállítási betonról és 
feltöltötték tüzelőanyaggal. A légi irányítást a Le Bourget-i 
személyzet végezte -  a bemutató idejére felduzzasztott lét
számmal.

A nemzetközi együttműködés keretében készített repülő
eszköz-újdonságok közül az ATF (Advanced Tactical fighter -  
korszerű vadászrepülőgép) makettje, az EC-135 helikopter, az 
Eurofighter 2000 vadászrepülőgép, valamint a két hajtóműves 
Boeing volt látható.

Az Egyesült Államokból a Boeing a B777Óriásgépet, a Cessna 
a Citation utasszállító repülőgépet és a Citation Excel makettjét, 
a McDonnell Douglas a С-17 szállítógépet, a Northrop-Gruman 
a stealth követelményeinek megfelelően készült B-2  bombázó 
repülőgépet, a Rockwell az X-31 vadászt mutatta be. Nagy 
érdeklődéssel szemlélték a szakemberek a dönthető rotorú 
Bell-Boeing gyártmányú V-22 Osprey repülőgépet, amely kon
strukciós elődjével, az XV15-\e\ együtt bemutatórepülést is 
végzett. Az Osprey több tekintetben a jövő század repülő
gépének tekinthető. Helikopterként száll fel, majd megfelelő 
magasságban rotorját 80°-kal elfordítva vízszintes irányú re
pülésbe megy át. Egy szakember megjegyzése szerint nagy 
szolgálatot tehetett volna ez a típus a közelmúltban lelőtt F-16 
vezetőjének felkutatásában.

Az olasz Aeromacchi -  az orosz Jak-irodával együtt -  Jak-130 
elnevezéssel egy új, korszerű, kétüléses, felfegyverezhető isko
lagépet fejlesztett ki.

Oroszországból több tervezőiroda is bemutatta termékeit. Az 
lljusin-iroda 5 személyes 11-103 típusát, a MAPO a MiG-2193-as 
korszerűsített változatát, a Mjasziscsev-iroda a 8 személyes M 
101T gépet és az M55 geofizikai megfigyelő típust ismertette. 
Nagy sikere volt a két újabb Szuhoj típusnak, a Szu-32-nek és a 
Szu-35-nek is. Az Ukrajnában honos Antonov-iroda az An-38 
típust állította ki.

A svédek elhozták a Gripent. Pavilonukban a magyar szakem
bereknek megerősítették, hogy a szíves kínálás mellett a magyar 
ipart is szívesen várják a Gr/pen-programban -  alkatrészgyártás 
tekintetében.

Izrael ugyan nem jelentkezett új repülőgéppel, de bemutatott 
pilóta nélküli repülőeszközei azt tanúsították, hogy a világ 
élvonalában vannak ezen a téren.

Amaczi Viktor mk. alezredes

13. ábra: Az ASRAD csapatlégvédelml fegyverrendszer 
Wiesel-alvázra telepítve
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I

Helikopterbázis Pferovban

Miután megtörtént a cseh és szlovák szétválás, mindkét állam 
jelentős átszervezést hajtott végre saját fegyveres erőinél. Ez 
elsősorban a szlovák légierőre volt érvényes, mivel Szlovákia 
területén korábban csak egy légibázis volt, Kassán. Azonban a 
cseh légierőn belül is jelentős változások történtek. NATO- 
mintára módosították a szervezeti felépítést, repülőegységeket 
vontak össze, illetve helyeztek át más légibázisokra.

Az átszervezés talán a harci helikopterekkel felszerelt 
egységeket érintette a legjobban, mivel az eddig két légibázison 
állomásozó harci helikoptereket egy új légibázison, a Cseh
ország keleti részén található Prerovban vonták össze.

A píerovi légibázison a szétválást megelőzően a csehszlovák 
légierő MiG-21 típusú repülőgépei állomásoztak, valamint itt folyt 
a Kassán tanuló pilóták szuperszonikus vadászrepülőgépekre 
történő átképzése is. A szétválást követően a vadászre
pülőgépeket kivonták, az iskolát felszámolták, és a bázison 1995. 
január 1-jén létrehozták a 33. helikopterbázist.

(Talán itt érdemes megjegyezni, hogy míg a szlovákiai 
Malacky repülőterén többhetes felújítási munkálatok folynak, 
hogy a felszállópályát alkalmassá tegyék az odatelepült Szu-22, 
Szu-25, valamint MiG-21 típusok üzemeltetésére, addig a cseh 
légierő a kiváló minőségű felszállópályával és betonhangárokkal 
rendelkező bázisra helikoptereket telepít.)

Jelenleg a prerovi bázis ad otthont az egykor Plzenben állomá
sozó 11. helikopterezred, valamint a Prostejovban állomásozó 
51. helikopterezred harci helikoptereinek. A két ezred gyakorlati
lag feloszlott, gép- és személyi állományukat pedig a NATO- 
mintára megalakított helikopterszázad vette át.

A helikopterbázison jelenleg a két század mintegy 46 
helikoptere állomásozik, melyek típus és darabszám szerint az 
alábbiak szerint oszlanak meg:

331. század: 25 db MÍ-24D, MÍ-24V (1 db MÍ-24D oktató vál
tozattá alakítva);

332. század: 8 darab Mi-2, 12 db M i-17, 3 db Mi-9.
A helikoptereket mindkét századnál négygépes rajokba 

szervezték.
Gazdasági megfontolások miatt a helikopterek egy részét a 

bázison található betonhangárokban konzerválták úgy, hogy 
azok néhány óra alatt újra repülőképessé tehetők.

A két század öt helikopterrel ad folyamatosan készültségi szol
gálatot. Prerovban, illetve az egykori plzeni légibázison két-két 
Mi-24 áll előkészítve az esetleges légtérsértők elfogására. A 
készültséget adó Mi-24-esek fegyverzete mindössze a félig 
feltöltött fedélzeti gépágyúból áll. Egy Mi-17 pedig kutató-mentő 
feladatkörben állomásozik Prerovban. A különítményként 
Plzenben állomásozó helikopterek üzemeltetését mintegy tíz 
pilóta látja el, akik az egykori 11. helikopterezred állományába 
tartoztak.

1. ábra: Ladislav Matyasovszki alezredes, bázisparancs- 
nok-helyettes a Tigris bemutató csoport egyik M i-24- 
ese mellett. A 331. századhoz tartozó, 2-3 gépből álló 
bemutató csoport számos alkalommal szerepelt nagy 
sikerrel külföldi légi bemutatókon -  így 1992-ben 
hazánkban is, Taszáron

2. ábra: Az egység egy tárolt M i-24 gépe

A helikopterpilóták képzése jelenleg Brnóban folyik, a gyakor
lati oktatás pedig Pardubicében, Mi-2 típusú helikoptereken. A 
pilóták repült óraszáma évente mintegy 75, míg az oktatóké 110- 
120 óra. Az éleslövészetet Észak-Morvaországban, a most épülő 
lőtéren hajtják végre a századok. (A szétválást megelőző idő
szakban a csehszlovák légierő a ma már Szlovákiában lévő 
Malacky légibázis melletti gyakorlóteret használta.) Az ország 
földrajzi terepviszonyaiból adódóan a napi kiképzési feladatok 
közé tartozik a hegymagaslatra történő felszállás, ami a Mi-24 
függeszkedő magasságát tekintve bonyolult feladatnak számít. A 
helikopterek hadrendben tartását még mintegy tíz évig tervezik. 
A helikopterek nagyjavítása jelenleg Praha-Kbelyben történik, 
jövőre viszont már Brno lesz a helikopterek első számú nagy
javító bázisa.

Barna Péter
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A horvát légierő helyzete 1995-ben

A világ közvéleménye első alkalommal akkor figyelt fel a horvát 
légierőre, amikor egyik pilótájuk, Rudi Beresin mérnök 1991 
októberében egy MiG-21 R típusú vadászrepülőgéppel leszállt 
az ausztriai Klagenfurtban. Legközelebb akkor hallatott magáról, 
amikor ősrégi An-2 típusú repülőgépekkel éjszaka eredménye
sen bombázták a szerb állásokat a Vukovár körüli ostrom
gyűrűben. Könnyű repülőgépekkel (Soko Kraguj, UTVA 75, sőt 
Piper és Cessna típusokkal) laza kötelékben támadták a szerb 
célpontokat. „Az első légierőnk felét a belgrádi ellenfél a földről 
szedte le" -  jelentette ki Imre Agotic tábornok, a horvát légierő 
parancsnoka. (Ez 2 db MiG-21 volt a 4 db-ból. Szerk.)

A pilóták között is érződött az a bonyolult etnikai össze
fonódás, amely a volt jugoszláv konfliktust olyan megfejthetetlen- 
né tette. Szerbek repültek Vukovár felett horvát egyenruhában, s 
a horvát kitüntetéseket Szerbiában élő családtagjaiknak küldték 
haza.

A horvát légierő 1992-ben, a legnehezebb körülmények között 
szerveződött. Bár a jugoszláv néphadsereg elhagyta a katonai 
támaszpontokat, de előtte leszerelték vagy megsemmisítették a 
rádiólokátor- és híradó berendezéseket, valamint a repülőgépek 
földi kiszolgáló eszközeit. Legelső feladatuk a komplett 
rádiólokációs és légvédelmi rendszer kialakítása volt. A horvátok 
megkezdték a harcászatilag nagyon fontos pulai, spliti és plesói 
repülőterek rendbehozását. Ezután keresték meg a jugoszláv 
szolgálatban álló horvát pilótákat, és kérték hazatérésüket. 
Mielőtt a néphadsereg megakadályozhatta volna, Beresin 
Ausztriába, három másik társa MiG-21 MF típusú vadászrepü
lőgépével Split és Pleso irányába távozott. Ezek a repülőgépek 
kapták a 101-103 oldalszámot, és hamarosan már a horvát 
légierő kötelékében vetették be őket.

1993 óta megszűntek az egyéni akciók, és egységessé vált a 
repülőgéptípus is. A krajinai szerbek ellentéteinek kiéleződése 
hatására eredményes felzárkózás és típusváltás kezdődött. 
Jelenleg a GDP egyharmadát költik honvédelemre. (Szám 
szerint 1,86 milliárd USD-t fordítottak 1994-ben a haza 
védelmére.) Manapság 15-20 db MiG-21 bis és néhány 
MiG-21 UM típusú géppel rendelkezik a horvát légierő. 1994 óta 
12 db MÍ-24D harci helikopterrel és néhány MÍ-24U típusú 
helikopterrel bővült az állomány. Ennek az erőnek bizonyos 
egységeit az 1995. május 30-án Zágrábban megrendezett 
függetlenségi ünnepségen a közönségnek is bemutatták.

1. ábra: A MiG-21 UM gyakorlógépek egyik példánya

2. ábra: A Zágráb melletti Plesoban állomásozó 
MiG-21 UM gépek egyike
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A repülőeszközök származási helyét és pontos számát még 
mindig szigorúan titkos anyagként kezelik. Katonai szakértők 
szerint a volt jugoszláv néphadsereg hagyatékából vagy a 
Szovjetunió utódállamaiból (Ukrajnából, Moldáviából?) származ
nak ezek a „titkos" haditechnikai eszközök.

A horvát légierő főhadiszállása Zágráb mellett van. E parancs
nokság alá tartozik a légvédelem, valamint a Szerbiát és 
Boszniát ellenőrző lokációs rendszer felügyelete is. A repülőal
egységeket öt helyen, hármas rajkötelékben állomásoztatják. A 
legfontosabb bázis a plesói repülőtéren (Zágrábtól keletre) talál
ható. Ezt a kifutópályát az ENSZ-misszió csapatai és a polgári 
légi forgalom is használja.

Többek között ide települt az egyik elfogóvadászraj. Ez ren
delkezik a legtöbb MiG-21 típusú repülőgéppel, amelyek kitűnő 
állapotban vannak. A hét minden napján végeznek gyakor
lórepülést. A bevetések időtartama 30-40 perc, így éves átlaguk 
eléri a 150-180 repült órát. (Ez kétszerese a kelet-európai álla
mok normáinak.)

Szintén itt állomásozik az An-2-esekkel felszerelt szál
lítókötelék. Ezt a típust sokoldalúan alkalmazzák a horvátok, 
mivel több repülőtérről is felszállhatnak, származásuk azonban 
ismeretlen.

A MiG-21-esek egy része Pulában állomásozik. Itt is -  csak
úgy, mint Plesóban és Splitben -  riadókészültségben tartanak 
két repülőgépet, melyeket R-60 típusú levegő-levegő rakétákkal 
[NATO-kód: AA-8, (Aphid)] szereltek fel.

A légierőben 1992-ben kezdődött a kiképzés, így a jelenlegi 
növendékek egyike sem repült a korábbi jugoszláv légierőnél. A 
harci bevetéseket Plesóból vezetik, legutoljára 1995. május ele
jén, Nyugat-Szlavónia visszafoglalásakor kaptak bevetési 
parancsot. Eddig nem volt légi összecsapásuk a szerb -  volt 
jugoszláv -  légierő repülőgépeivel.

Pleso közelében, Velka Goricában található a központi horvát 
javítóműhely, amit horvátul zmajnak neveznek. Június közepéig 
itt és a plesói repülőtéren állomásoztak a támogató század 
MÍ-24D helikopterei. A sárkányról már eltüntették a régi vörös 
csillag jelzéseket. Horvát állítások szerint ezeket a helikoptereket 
mentési feladatokra alkalmazzák (főként egy-két öregebb D 
típust.)

A dalmát tengerparton, a Zadar melletti Zemunikban képezik 
ki a légierő pilótáit. Bár a helység a krajinai szerb erőkhöz nagy
on közel van, mégis ide telepítették a területi kiképzőszázadot, 
amely néhány UTVA-75, Cessna, Soko Kraguj és Piper 
repülőgéppel rendelkezik. A helikopteres kiképzés jelenleg -  
kiképzőhelikopter hiányában -  megoldhatatlan. A harci gépre 
való kiképzésnél egy MÍG-21UM-hez hasonló géptípus 
hiányzik.
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Csak rendőrségi céllal alkalmaznak MDD Hughes, MD-500és 
Bell 206 típusú helikoptereket.

A szállítóhelikopter-század Zágrábtól délnyugatra, Luckóba 
települt. A század Mi-8 A, Mi-8 S és M i-17 típusú 
helikopterekkel rendelkezik. Újdonságnak számít, hogy néme
lyikbe GPS és FMS rendszert építettek.

Az egyetlen bázis Divulje, ahol néhány könnyűrepülőgép és 
tengerészeti helikopterek állomásoznak. A kedvezőtlen anyagi 
helyzet ellenére egy légimentő szolgálat megszervezését ter
vezik.

Majdnem minden felszerelés nyugati eredetű, például a túl
nyomásos pilótaruhák és a Gent-sisakok, melyek már megfelel
nek a NATO-szabványoknak.

Nem kétséges, hogy a horvát légierő beépült a nemzeti öntu
datba, és eredményesen megvédi az ország függetlenségét a 
betolakodók ellen. A légierő fejlesztési céljait Imre Agotic a 
következőképpen körvonalazta 1992-ben „...két ezredet
szeretnénk modern, többcélú repülőgépekkel felszerelve, ame
lyekkel intenzív légvédelmet is lehet folytatni, továbbá egy kisebb 
ezredet nagyobb szállító repülőgépekkel és nagy hatótávolságú 
légvédelmi rakétákat”.

(Mader, G.: Auf alle Fälle vorbereitet. = Flug Revue, 1995. 9. 
sz. 52-54. p.)

Fordította: Berta Sándor

„Beszereznénk magunknak új, többcélú 
vadászgépeket, ha nem lenne embargó...”

Imre Agotió tábornok, a horvát légierő parancsnoka 1995. 
június 20-án nyilatkozott Zágrábban a Flug Revue c. német lap
nak. Ezt a szöveget az alábbiakban rövidítve közöljük.

A horvát hadsereg 1992 elején a jugoszláv néphadseregből 
kivált erőkből alakult meg. Voltaképpen csak problémák és gon
dok voltak, hisz semmi sem létezett. Bár voltak pilóták, akik átjöt
tek hozzánk, azonban csak sport- és mezőgazdasági 
repülőgépekkel rendelkeztünk. A legjobban egy komplett lokátor- 
és légvédelmi rendszer hiányzott. Egy nagy vállalkozás 
részeként ennek a pótlása volt az első feladat. Azt hiszem, az én 
érdemem, hogy a felelős politikusoknak bebizonyítottam, hogy 
először a házat kell megépíteni, nem a tetejét. Mivel nem volt 
repülőterünk, első pilótánknak Bihaöból Klagenfurtba kellett 
repülnie, így legalább saját magát megmentette. Egy időben ő és 
még három társa MiG-21-esen Zágrábba, illetve Splitbe repült -  
ők alkották a légvédelmünket. Belgrád légvédelme ennek az első 
légierőnek a felét a földről lőtte le. Mi magunk a horvát független
ségi harcokban a maradék jugoszláv légierő közel 100 gépét lőt
tük le...

Az OSCE-szervezetnek hat felfegyverzett MiG-21-es típusú 
harci gépet jelentettem be. Az összes többi gépünk csak gyakor
lási célokat szolgál, nincsenek felfegyverezve. Mivel 
Horvátország egyharmada még mindig megszállás alatt van, 
még mindig háborúban állunk, így a beszerzésről nem mondha
tok többet. Ez érinti a MiG-24-esek eredetét is, amelyeket a 
sebesültek evakuálásához használunk. Egyszer eljön az a nap, 
amikor majd mindent közölhetünk...

A MiG-21bis-szel elégedett vagyok, mert be lehet vetni 
vadászrepülőként és bombázóként is, s minden harcoló fél 
ismeri. Az embargóról csupán ennyit: remélem, hogy a jelenlegi 
repülőgép-állomány és pilótáink képessége elősegítheti és meg
gyorsíthatja a békefolyamatot. Az ENSZ pontosan tudja, hogy a

3. ábra: Az An-2 szállítógép mindenes feladatkörben

4. ábra: A MÍ-24V egyik példánya, amelyet a zágrábi 
ZMAJ üzem szerelt össze

segítségük nélkül is vissza tudjuk szerezni megszállt területein
ket. Embargó nélkül biztosan könnyebb lenne például az F-16C 
Falcon beszerzése...

Három nappal ezelőtt két Galeb típusú repülőgép Udbinából 
ismét behatolt a demarkációs vonal térségébe. ENSZ-katonák 
sebesültek meg. Mindez annak ellenére történt, hogy 
egyezmény tiltja a vonal húsz kilométeres körzetén belül a 
nehézfegyverek és repülőgépek bevetését. Az ENSZ nem kért 
NATO-légicsapást, annak ellenére, hogy üdvözöltük a tavaly 
őszi, Udbina elleni NATO-légicsapásokat. Ez a támaszpont még 
mindig igen aktív. Ott állomásozik négy db krajinai MiG-21,8-10 
db Soko J-22 Orao könnyű vadászbombázó és nyolc db 
Jastreb/Galeb típusú gép. Udbina a horvát tüzérség lőtávol- 
ságán belül van. A fő ellenfél most az Észak-Boszniában lévő 
Banja Luka-i támaszpont. Ott két ezred állomásozik Orao, 
Jastreb és Galeb gépekkel vegyesen felszerelve, és rendkívül 
aktívak. Néha ezeket a gépeket -  a provokációs repüléseken -  
MiG-21/29 típusú vadászok kísérik. Belgrád MiG-29-esei nem 
jelentenek közvetlen veszélyt, mivel információink szerint alig 
van helyük, és relatíve kevés kiképzett pilótával rendelkeznek 
erre a típusra...

Nincs konkrét terv az embargó utáni orosz repülőgép-vásárlás- 
ról, legalábbis, amíg én vagyok itt a parancsnok. Ez csak akkor 
lenne lehetséges, ha nem lenne más megoldás. A MiG-29-es 
ugyanolyan új lenne nekünk, mint egy nyugati típus.

A közeli jövőre nagyon egyszerűt kívánnék: két ezredet mo
dern, többcélú gépekkel felszerelve, amelyekkel intenzív 
légvédelmet is lehet folytatni, ezután egy kisebb ezredet nagyobb 
szállítógépekkel, és nagy hatómagasságú föld-levegő rakétákat.

(Mader, G.: „Ohne Embargo würden wir neue Mehrzweck- 
Fighter beschaffen”. = Flug Revue, 1995. 9. sz. 53. p.)

Fordította: Berta Sándor

Pályázati felhívás
Az MH anyagi-technikai főcsoportfőnöke 1996-ban is pályázatot hirdet a Magyar Honvédség rendszerben lévő 

haditechnikai eszközeinek és fegyverzetének működtetésével, javításával, oktatásával, valamint az újonnan alkalmazni 
tervezettekkel kapcsolatos ötletekre, javaslatokra, elgondolásokra.

A pályázat részletes leírása a Magyar Honvéd c. hetilap 1996/10. számában jelent meg.
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A Luftwaffe 1. készenléti ezrede Piacenzában

A Luftwaffe 1. készenléti repülőezredének az észak-olaszországi 
Piacenzába való vezénylésével -  az ENSZ békefenntartó erői
nek keretén belül -  először vettek részt német repülőgépek harci 
bevetésen 1945 óta. Az 1. készenléti ezred 8 db Tornado-ECR 
repülőgépből áll (melyek egyben a 32. lechfeldi vadászbombázó
ezred gépei), azonkívül 6 db Tornado-IDS harci repülőgéppel (a 
jageli 51. felderítőezred gépei) és 12 db Transall C-160 típusú 
szállító repülőgéppel rendelkezik, melyeket Németország külön
böző szállítószázadaiból válogatlak ki.

Az utóbbi évek nagyobb hadgyakorlatainak tapasztalatai 
alapján a német légierő át akarja szervezni a gyakorlórepülések 
és az azonnali bevetések állományát.

A különböző rendeltetésű egységeket egy kötelékbe vonják 
össze. A parancsnokok hivatásos tisztek lesznek, a katonák 
pedig sorállományúak. Ezt a struktúrát elsősorban a harckészült
ség színvonalának emelésére, valamint a parancstovábbítás 
erősítése miatt vezették be. Az 1. készültségi ezred parancsnok
sága -  más néven „légi kombinált operatív központ" -  
Vicenzában van. Itt építette föl a német légierő mozgó harcál
láspontját. Az 1. készenléti ezred parancsnokának a korábbi 32. 
vadászbombázó-ezred parancsnokát, Dora ezredest nevezték 
ki, így ő lett a Piacenzába vezényelt 600 sorkatona parancsnoka 
is. A 32. vadászbombázó-ezredből 300, míg az 51. felderítő
ezredből 280 katona tevékenykedik a gépek zavartalan kiszol
gálásáért.

Az 51. felderítőezred 6 Tornado harci repülőgépét az első 
tengerészeti repülőezred felderítő konténereivel szerelték föl, 
mivel a német légierő saját tervezésű gyártmányai csak pár év 
múlva készülnek el. (A haditengerészeti légierőnek jelenleg BOZ, 
Cerberus-3 típusú konténerei vannak, amelyek külföldi gyárt
mányok.) A földfelszín közeli légiveszély miatt a Bosznia feletti 
bevetéseket nem lehet mélyrepülésben végrehajtani. A Tornádók
nak nagy magasságban és oldalról kell a felderítendő célpon
tokra repülniük. A felvételek értékelésére Piacenzában a német 
légierő létrehozott egy fotólabort. A közvélemény különleges 
figyelmet szentel a 32. vadászbombázó-ezred nyolc bevetett 
Tornado-ECR harci repülőgépének.

A személyzet intenzív gyakorlással készült a bevetésekre. A 
feladatok között légi utántöltés, éjszakai repülés, légvédelmi 
rádiólokátorok bemérése, lokalizálása és megsemmisítése 
szerepel -  más fegyverrendszerekkel együttműködve -  egyes- 
és kötelékrepülésben. A 6000 m-en való repüléshez új, szürke 
álcázófestékkel látták el a gépeket. Az oldószer nélküli, diszper
ziós festékkel eddig 15 repülőgépet festettek át. A próba
repülések bizonyították, hogy a festéket még az eső sem mossa 
le. Ennek ellenére használata nem problémamentes, mivel 
folyékony állapotban a festék felbomlik. Ilyenformán, ha az új 
álcázóréteg a régi festékkel érintkezik, akkor az új festékréteg 
használhatatlanná válik.

1. ábra: Az 1. készenléti ezred Tornado-ECR harci repülő
gépei Piacenza repülőterén, felszállás előtt

A hajtóművek teljesítményét 4 kN-nal növelték, miközben a 
hajtómű hőmérsékletét 40°C-al emelték. A plusz tolóerő azért 
szükséges, hogy már a startnál -  akár trópusi éghajlat alatt is -  
azonnali teljesítménynövelést érjenek el, és hogy legyen tolóerő
tartalék az extrém légi manőverekhez. A hajtóművek teljesít
ményének 100%-ra való növelése nagyobb fogyasztáshoz és 
elhasználódáshoz (oxidáláshoz) vezet. Ezért az olaszországi 
bevetések végeztével a hajtóművek üzemi hőmérsékletét újra 
lecsökkentik.

A Bosznia feletti bevetésekre minden Tornado repülőgép álta
lában 2 db HARM típusú lokátor elleni rakétát, 2 db Sidewinder 
levegő-levegő rakétát, póttartályokat és BOZ, illetve Cerberus-3 
típusú zavaró- és megtévesztő konténereket visz magával. A 
bevetések célja az lesz, hogy az ENSZ-csapatok kivonásakor, 
illetve a gyors reagálású erők előnyomulásakor bevetett, illetve a 
manőverező repülőgépek és helikopterek lokátorbefogását 
megakadályozzák. Ha lokátorfenyegetést érzékelnének, HARM 
(High Speed Anti Radiation Mssile) rakétájukkal meg kell sem
misíteniük a sugárforrást. A 12 db Transall C-160 típusú szállító 
repülőgépet a Landsberg melletti penzingi repülőkörzetbe irá
nyítják. Amikor az észak-olaszországi Piacenzába áttelepültek, 
kilencvenszer tették meg az utat oda-vissza Jagel és Lechfeld 
között. Azokat a járműveket és földi kiszolgáló berendezéseket, 
amelyeket nem lehetett légi úton szállítani, közúton juttatták el 
rendeltetési helyükre. Az osztrák kormány a Bundeswehr 
számára a szállítások idején tranzit- és átrepülési jogokat adott.

(Dahmen, T : Einsatzgeschwader 1 in Piacenza = Soldat und 
Technik, 1995. 9. sz. 581. p.)

Fordította: Berta Sándor

A Haditechnika vásárolható
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B, 133-9113) 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15., 166-7008) 
Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40., 156-9770) 

Profi Modellbolt Szaküzlet (Thököly út 13., 342-9541)
Sas Militaria (Sas utca 4., 117-2993)

Mega Modell (Bajcsy-Zsilinszky út 19., 132-5567)
Melódia Könyvesbolt (Semmelweis u. 1., 117-6628)
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A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból m

Az elfelejtett rakéta

1951 júniusában -  a szovjet kormány döntése alapján -  
Dnyepropetrovszk városában rakétagyárat alapítottak, amelyben 
az R—1 rakéták, későbbiekben az R-2 sorozatgyártását végez
ték. 1954-ben a tervezőiroda vezetője M. K. Jangel (1911 -1971) lett.

Az első szovjet kis asztronautikai 
hordozórakéta születése

Az 50-es évek végén a nagy teljesítményű fí-7-es ICBM-re 
alapozott (Szputnyik, Vosztok, Molnyija) hordozórakétákkal indí
tott űreszközök megalapozták a hosszú távú kozmikus prog
ramokat, melyekből a Föld körüli térség vizsgálata a Kozmosz
program nevet kapta. A tervek kidolgozásánál nyilvánvalóvá vált,

2. ábra: Az SS-4 hajtóanyag-feltöltése egy hadgyakorlat során
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1. ábra: Az R-7 (Szputnyik, Vosztok, Molnyija), valamint a 
Kozmosz B-1 és C-1 hordozórakéták méretarányos össze
hasonlítása (egy osztásköz 10 m-t jelent)



hogy nem szükséges minden esetben nagy teljesítményű 
rakétákat használni az egyszerű és könnyű műholdak pályára 
juttatásához. A számítások azt mutatták, hogy a Jangel által a 
Kozmosz-program számára kifejlesztett rakéták nagyon alkal
masak erre a feladatra.

Jangel ezt a rakétát Koroljov fí-7-es rakétája után egy 1960- 
as kormányhatározat alapján hozta létre, mivel az általa vezetett 
tervezőiroda kapta feladatul a mai Kozmosz néven ismert rend
szer kidolgozását, amely a 63Sz1 jelű (Kozmosz B-1) hor
dozórakétából (1. ábra) és a 180 kg tömegig terjedő műholdból 
állt. Ezeket a kozmikus berendezéseket a Szovjet Tudományos 
Akadémia elképzelései alapján hozták létre, kizárólag a Föld 
körüli térség tudományos kutatására.

A tervezést a szovjet rakétatechnikában addig megalkotott 
egységek, elemek maximális felhasználásával hajtották végre. A 
hordozórakéta első fokozatának az R-12-es katonai rakétára 
alapozott 63Sz jelűt választották, amelyet ballisztikus rakétaként 
silóból történő indításra hoztak létre. Ezt a rakétát már korábban

kipróbálták a Majak-2 kísérleti rendszerben az Állami Központi 
Lőtéren, Kapusztyin Jarban. A sikeres indítások hatására a 
Kozmosz-rendszer kidolgozói úgy döntöttek, hogy műholdjaik 
hordozórakétájának első fokozataként ezt a rakétát fogják 
használni, amelynek RD-214 jelű hajtóművét V. P. Glusko ter
vezőirodája hozta létre. A hajtómű tolóereje a földön 635 kN volt, 
nagy forrásponté kerozin tüzelőanyaggal és salétromsav 
oxidálószerrel működött.

A hordozórakéta második fokozatát már a Kozmosz-rendszer
hez tervezték. Ennek RD-119-es hajtóműve vákuumban 105 kN 
tolóerőt fejtett ki, aszimmetrikus dimetil-hidrazin és folyékony 
oxigén elégetésével.

A Kozmosz-rakéták indításai

A kormányhatározatnak megfelelően a repülési kísérleteket 1961 
októberében kezdték, és két indításra került sor.
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Táblázat

A 63Sz-1 rakéta műszaki adatai:

Fokozatok száma: 2

Szerkezeti tömeg: 3990 kg
1. fokozat: 3150 kg
2. fokozat: 840 kg

Hajtóanyag-komponensek:
1. fokozat: oxidálószer: AK-27N

tüzelőanyag:
(salétromsav)
TM-185

indító tüzelőanyag:

(nagy forráspontú 
kerozin)
TG-0,2

2. fokozat: oxidálószer: folyékony oxigén
tüzelőanyag: aszimmetrikus

dimetil-hidrazin

Hajtóanyagtömeg:
1. fokozat: oxidálószer: 29 065 kg
1. fokozat: tüzelőanyag: 7300 kg
2. fokozat: oxidálószer: 4655 kg
2. fokozat: tüzelőanyag: 3100 kg

Starttömeg (műholddal együtt): 49,41

Méretek:
hossz (műhold nélkül): 26,59 m
legnagyobb átmérő: 1,652 m

Hajtóművek tolóereje:
1. fokozat (földön): 64,8 t (635 kN)
1. fokozat (vákuumban): 74,5 t (730 kN)
2. fokozat (vákuumban): 10,76 t (105 kN)

Startelőkészítési idők:
a szerelőcsarnokban: 33 h 50 min
az indítóállványon: 11 h 55 min

Hőmérsékleti tartományok:
üzemeltetési hőmérséklet: -40 °C-tól +50 °C-ig
maximális szélsebesség: 10 m/s

Hasznos teher tömege 220 km-es magasságon:
49 fokos pályán: 350 kg
74 fokos pályán: 380 kg
82 fokos pályán: 450 kg

Az első startnál, 1961. október 27-én, a 63Sz1 No. 1LKjelzésű 
hordozórakéta repülése a DSZ-2 műholddal sikertelennek 
bizonyult, A sebességszabályozó hibás működése és a több 
helyen fellépő kontaktushibák balesethez vezettek.

1961. december 21-én indították a 63Sz1 No. 2LK jelzésű 
rakétát a DSZ-1 jelű műholddal. A repülés a T+353,3 s-ig rend
ben zajlott, azután a második fokozat hajtóműve idő előtt leállt, 
mert a teljes dimetil tüzelőanyag-készletet elhasználta a 
folyékony oxigénnek a tervezettől eltérő felmelegedése miatt, 
(így a sebesség elégtelen maradt, és a fokozat visszazuhant a 
légkörbe.)

Az első két sikertelen indítás után -  Dimitrij Usztyinov marsall, 
hadiipari miniszter közvetlen utasítására -  a harmadik startra a 
63Sz1 No. 6LK hordozórakétát és a DSZ-2 műholdat készítették 
elő. 1962. március 16-án sikeresnek bizonyult a felbocsátás, a 
DSZ-2 a számítotthoz közeli pályára állt, ez lett a Kozmosz
sorozat első műholdja (Kozmosz-1). 1965 végéig a 63Sz1 hor
dozórakéta 22 tudományos és gyakorlati célú műholdat juttatott 
Föld körüli pályára.

A kis tömegű katonai műholdak indítását a korszerűsített 7

7. ábra: A 63SZM második fokozata a hasznos teherrel az első 
fokozattal történő összekapcsoláskor Pleszecken

6. ábra: A 63SzM jelű (Kozmosz C—1) korszerűsített hor
dozórakéta
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63SZM (11K63 kódjelű) hordozórakétával hajtották végre a 
Kapusztyin Jar-i lőtér Dvina elnevezésű silórendszeréből. Az 
első repülési próbák 1965 októberében kezdődtek.

A módosított hordozórakéták indítására a hadügyminisztérium 
tervezőirodája unikális, állandó földi indítókomplexumot hozott 
létre -  Raduga elnevezéssel -  a pleszecki űrrepülőtéren V. 
Barmin főkonstruktőr vezetésével. Ennek az volt a jel
legzetessége, hogy nagy mennyiségű műszaki berendezésből 
és mozgatható egységből állt, mert a 11K63 kódjelű hordo
zórakéta repülésre való előkészítésénél öt különböző 
hajtóanyag-komponenst és háromféle sűrített gázt, folyékony 
nitrogént, valamint 120 °C-ra felhevített levegőt alkalmaztak a 
kísérletekhez szükséges körülmények mesterséges létre
hozására.

Ez a rakéta, amely a nyugati irodalomban a Kozmosz C-1 el
nevezést kapta, nagy szélérzékenységű volt (a maximálisan 
megengedett szélsebesség 10 méter volt másodpercenként). 
Ezért az indítóálláson való függőleges elhelyezése után egy 45 
méter magas, darukkal ellátott szerelőtoronnyal vették körül,

amelyet vasúti síneken villamos motorokkal lehetett a hor
dozórakétához húzni, majd start idején eltávolítani.

A 11K63 rakéta első startjára 1967. március 16-án került sor a 
Raduga startkomplexumról, pontosan öt évvel az első Kozmosz
hold indítása után. Eltekintve a négyórás késéstől, amelyet a 
megengedettnél nagyobb szélsebesség idézett elő, a Koz- 
mosz-148 katonai műhold sikeresen pályára állt. A kísérleti 
repülések egész évben folytatódtak az indítóállvány próbájával, a 
DSZ-PI-I, a DSZ-PI-JU és a DSZ-U katonai rendeltetésű 
műholdak felbocsátásával, összesen hét rakétával.

A következő tíz évben a 11K63 rakéta rendszeresen pályára 
állított tudományos, katonai és gyakorlati célú műholdakat, 
többek között az Interkozmosz-programban is. A hetvenes 
évek végén ezt a rakétát, amelyre néhány lexikonon és irodal
mi alkotáson kívül szinte már senki sem emlékszik, egy moder
nebb, magasabb szinten automatizált hordozórakétára cse
rélték.

Dr. Horváth András-Schuminszky Nándor

3M-80E hajó-hajó osztályú rakéta

1994 nyarán Chile fővárosában, Santiagóban a repülőeszköz
kiállításon mutatták be az orosz szakértők az addig szigorúan 
titkos, szuperszonikus, 3M-80E típusú hajó-hajó rakétát. 
Nyugaton SS-N-22, illetve Sunboum fedőnéven ismert, gyári 
kódneve Moszkito. A világ leghíresebb szakkönyvei, pl. a Jane's, 
elismerik, hogy ennek a rakétafegyvernek jelenleg a világon 
nincs analóg változata. A fejlesztési munkákat 1973-ban kezdték 
a Raduga tervezőirodában, a főkonstruktőr Igor Szeleznyev volt. 
A fejlesztés kezdete és az 1984-es rendszeresítés között tizen
egy év telt el. A rakéta nagyon hosszadalmas fejlesztési folyamat 
eredménye. Első indítása sikertelen volt; a mérnökök és tervezők 
számára teljesen érthetetlenül a Moszkito lezuhant. Több mint 30 
változtatás után később sikeresen repült.

A Moszkito harcászati-műszaki jellemzői kedvezőbbek, mint a 
Harpoon vagy az Exocet paraméterei. Az orosz haditengerészet 
a Molnyija rakétás gyorsnaszádon, valamint a Számum lég
párnás és a Szovremennij torpedóromboló hajóosztályoknál 
rendszeresítette.

A rakéta felépítése

A rakéta menetsebessége 2,3 M. A hajó-hajó típusú rakéták 
között ilyen gyors eszköz idáig nem volt. A Moszkito harcászati 
lehetőségeit nemcsak nagy sebessége (az Exocetnél négyszer 
gyorsabb), valamint tenger feletti 10 m-es repülési magassága 
határozza meg, hanem a repülés közben a cél irányától eltérő 
manőverei is. Nagyon nehezen határozható meg előre, melyik 
célra méri a csapást.

Korszerű elektronikai eszközei igen kis repülési magasságot 
tesznek lehetővé, ezért felderítése viszonylag nehéz. Csak a 
csapásmérés előtti néhány másodpercben deríthető fel, és mivel 
repülés közben folyamatosan manőverezeik, nagyon kevés 
esélyt ad a védekezésre.

Ezen a gyártmányon a föld-levegő típusú rakétáknál már 
bevált torlósugár-hajtóművet alkalmazták. A rakétahajtómű két 
fokozatát egymásba szerelték, a menetfokozat égőterébe 
helyezték el a gyorsítófokozatot. A rakéta az indítás első 3-4 
másodpercében felgyorsul, ehhez az égéshez még nem szük
séges a külső levegő. A kiégés után a gyorsítófokozat 
égőterében csökken a nyomás, és annak szerkezeti elemeit a 
négy beömlőnyíláson beáramló menetszél kifújja a menet-

A 3M-80E rakéta főbb harcászati-műszaki jellemzői

Hatótávolság (km): 
Repülési sebesség (M): 
Robbanófej tömege (kg): 
Rakéta hossza (m): 
Szárny fesztávolsága (m): 
Test átmérője (m):
Indítási tömeg (kg):

120
2,3 (2450 km/h)
300
9,385
1,30
0,76
3950

fokozatból. Jelentősen csökkent a rakéta mérete, így egy hor
dozóhajóra többet lehet elhelyezni.

Indítás után az addig összehajtott szárnyfelületek szétnyílnak. 
A rakétát két különböző hullámsávon működő, kombinált -  aktív 
és passzív -  önirányítófej vezeti célba. A vezérlőjeleket a 
számítógép speciális programmal folyamatosan korrigálja, így a 
Moszkito nem egyenesen a cél felé repül, hanem csak a cél 
környezete felé. A végső fázisban az önirányítófej aktív üzem
módban irányítja a rakétát.

A Moszkito hatalmas mozgási energiával csapódik a célba, és 
a hajótestet átütve a fedélzetközben robban fel. Ezzel nemcsak a 
közepes osztályú hajókat, de még a cirkálókat is megsemmisít
heti. Egy teljes hajócsoportot 15-16 rakétával lehet megsem
misíteni.

Sz. M.
Felhasznált irodalom:
Litovkin, Dmitrij: Ukusz Moszkita szmertyelen. = Krasznaja 
Zvezda, 1994. 07. 30. p. 5.
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A 611-es típusszámú (B-67 jelű) tengeralattjáró építését 1954- 
ben kezdték el. A Szovjetunió Minisztertanácsa által 1954. január 
26-án elfogadott határozat alapján indult meg a tengeralattjáró 
fedélzetéről indítható ballisztikus rakéták telepítésére vonatkozó 
kutatási és fejlesztési munka. A Volna (Hullám) fedőnevet 
választották, és a téma távlati fejlesztési célja a rakétafegyver- 
hordozó tengeralattjáró kifejlesztése volt. N. N. Iszanyint (16. sz. 
Központi Tervező Iroda) nevezték ki a tengeralattjáró főkonstruk
tőrének, Sz. P. Koroljov (1. sz. Kísérleti Tervező Iroda) a raké
tarendszer felelőse lett.

A kapitányt és a személyzetet -  a szovjet hagyományoknak 
megfelelően -  már a hajó építésének kezdetén kijelölték. A 
tengeralattjáró első parancsnoka Fjodor Ivanovics Kozlov má
sodosztályú kapitány lett. A hajót még torpedófegyverzettel ter
vezték, így a személyzetet Kronstadtba vezényelték, mivel a 
611 -es típus első hajója ott állomásozott. Rövid idő alatt megis
merték a szerkezeti elemeket, az irányítás sajátosságait, sőt 
hamarosan rövid bevetésre is kihajóztak. A személyzet 
felkészültségét az elöljárók jónak értékelték. Május közepén az 
állományt Molotovszkba (ma Szeverodvinszk) vezényelték. Itt, a 
402. sz. üzemben készült a B-67 tengeralattjáró.

Csak 1954 októberében kezdődött a hajó rakétahordozóvá 
alakítása. A negyedik rekeszben tárolt akkumulátorokat 
kiemelték és helyükre két silót építettek be. A hajót a 
szárazföldön már sikeresen kipróbált R -11 rakéták részére alakí
tották át. A hajó új típusszáma V-611 (Volna-611) lett. A szovjet 
titoktartási rendszabályok szerint erről még a kapitányt sem 
tájékoztatták. 1955. május 10-én a szabadságon lévő kapitányt 
Moszkvába rendelték, ahol a flottafőparancsnok hajóépítési és 
fegyverzeti helyettese beosztást akkor ideiglenesen ellátó L. A. 
Vlagyimirszkij tengernagy fogadta, és röviden tájékoztatta arról, 
hogy az első rakétahordozó kapitánya lesz. Kozlov jelentette, 
hogy életében rakétát nem látott, ennek ellenére Sz. F. Bongyin 
főhadnagy, a Bcs-2-3 (a hajó akna- és torpedó-harcszakasza) 
parancsnoka és 12 tengerész társaságában Kapusztyin Járba 
vezényelték. A kapitány már a Moszkva melletti Podlipinszkben 
(ma Kalinyingrád) találkozott Szergej Pavlovics Koroljowal. A 
főkonstruktőr az 1. sz. Kísérleti Tervező Irodában megmutatta a 
rakétát és ismertette a feladatokat. Fjodor Kozlov nyíltan kifej
tette aggályait, különösen az idő szűkössége zavarta. Koroljov 
megnyugtatta: az első indításokat az ő szakemberei végzik, a 
tengerészek csak szóban ismétlik a parancsokat.

Kapusztyin Járban egy olyan indítóállást készítettek, ahol 5-6- 
os fokozatú tengeri hullámzást is imitálni lehetett. Az első, még 
hullámzásimitáció nélküli R-11FM rakéta indítását Kozlov 
fedezékből nézte végig, majd a főkonstruktőrrel együtt megvizs
gálták a silót. Deformációt nem találtak, de a hajtómű végigégette 
a siló falát. Az indítást sikeresnek minősítették, így a vizsgála
tokat augusztus végéig folytatták. Ezek során az indítóasztal 
dőlésszöge elérte a maximálisan megengedett 12°-ot.

1955. szepember 11-én a hajóra felvonták a zászlót, és elin
dultak az első éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatra. 
A tengerészek nem siettették az eseményeket, bár az üzem 
szakemberei ezt követelték. Kozlov csak akkor vette át az 
irányítást, amikor a szakaszért felelős tiszt jelentette a készen
létet. A rakétarendszert Bongyin ellenőrizte, az ipari képviselők 
segítségével. Az első éles rakétát 14-ről 15-re virradó éjjel a lőtér 
és az üzem szakemberei helyezték a silóba.

Szeptember 16-án csodálatos idő volt. A tenger teljesen sima 
volt. Koroljov azonban az első rakétát hullámzó tengerről 
szerette volna indíttatni. Ebéd után kissé erősödött a szél, így tel
jesült a főkonstruktőr vágya. A hajó Nyenoksz település mellett

tartózkodott, amikor a fedélzetre érkeztek a bizottság tagjai. A 
nyílt tengeren kishajóról a fedélzetre lépett Vlagyimirszkij tenger
nagy. A magas parton lévő segédjelzéssel határozták meg a 
hajózás irányát, az indítás helyét bójával jelölték. Egy órával az 
indítás előtt elkezdődött a rakéta felkészítése. Kozlov a parancs
noki periszkópot átadta Koroljovnak, ő pedig a légvédelmin 
keresztül ellenőrizte a feladatokat. Vlagyimirszkij tengernagy a pa
rancsnoki állásban tartózkodott. Az indítóasztal a rakétával a 
meghatározott időben kiemelkedett a silóból. Elérték a har
mincperces készenlétet. Feszülten várták az indítást. A rakéta a 
fedélzeti tápfeszültség bekapcsolása után 19 s múlva startolt, 
ezért a bója előtt 40 m-re kellett az indítógombot megnyomni. A 
távolságot a kapitány mérte és jelezte a főkonstruktőrnek. A szó
beli indítási parancsot Koroljov adta ki, Kozlov csak megis
mételte. Pontosan 1955. szeptember 16-án 17 óra 32 perckor 
indult az első ballisztikus rakéta tengeralattjáró fedélzetéről. A 
kapitány átadta a periszkópot Vlagyimirszkijnek, és a főkonst
ruktőrrel a fedélzetre sietett. Idáig a rakétaindítást fedezékből 
nézték végig, most nem törődve a fejük fölött emelkedő rakétá
val, átvizsgálták a silót. Csak jóval később gondoltak az 
esetleges veszélyre.

Mindenki tudta, hogy ez csak félsiker, a hajónak több mint egy 
órát kell a vízfelszínen tartózkodnia, így nagyon könnyen felderít
hető és megsemmisíthető. Meg kellett oldani a víz alatti indítást.

2. ábra: Vagylm Konsztanti- 
novics Korobov admirális

1. ábra: Fjodor Ivanovics Koz
lov I. osztályú kapitány
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4. ábra: Az első indítás

5. ábra: Merülés előtt

Az erre vonatkozó kormányhatározatot 1955. február 3-án írták 
alá, tehát az R-11FM vizsgálatai előtt. A rakétafejlesztó'k sikere
sen vizsgálták a 3-4 m mélységű víz alatt működő hajtóművet.

Ám ekkor a tervezési munkákat a Viktor Petrovics Makajev 
által vezetett 10. sz. tervezőiroda vette át. A víz alatti indítás 
munkáit J. V. Csarnko irányította, aki új rakéta helyett a meglévőt 
alakította át. Az első rakétamakettet 1956 decemberében indítot
ták. A fejlesztés második fázisában a V-613 típusú tengeralatt
járóval végezték a rakétaindításokat. A harmadik szakaszra 
elkészült az R-11FM víz alatti indításra átalakított változata, 
típusjele Sz-4—7 lett. A B-67 hajót is átalakították, de Kozlov 
betegsége miatt kapitánya D. D. Jankin II. osztályú kapitány lett, 
aki -  a „jó” szovjet hagyományoknak megfelelően -  ilyen 
munkában addig nem vett részt.

Az első indítás 1959-ben sikertelen volt. Az indítás meghatáro
zott időpontja után a tengeralattjárót kísérő AERONAVT hajóról 
megkérdezték a késés okát. Legnagyobb megdöbbenésükre a 
8-67-ről sikeres indítást jelentettek. Azonnal parancsot kaptak a 
felemelkedésre. A tengeralattjárót a kísérőhajóhoz kötötték. A 
rakéta a nyitott silóban állt. A bizottság elnöke elrendelte a raké
ta részletes vizsgálatát. A hajóról leengedték a kishidat, s a szak
értők éppen odaértek, amikor feldübörgött a rakéta hajtóműve. A 
fedélzeten kitört a pánik. A rakéta letépte a rögzítő

6. ábra: Ballisztikus rakéta indításához átalakított tengeralatt
járó

szerelvényeket és lassan a levegőbe emelkedett. A kísérőhajó 
teljes sebességgel elindult, eltépve a rögzítő köteleket. Aki a 
hídon volt, a búvónyílás felé mozdult, de a szűk hely miatt többen 
a fedélzetre zuhantak. Bolotov főhadnagy, a harcszakasz 
parancsnoka háttal esett a fedélzetre, ezért látta a rakéta 
repülését. Szerencsére, a balesetet komoly sérülések nélkül 
vészelték át.

Hruscsov a jelentés után elhalasztotta a további kísérleteket. 
Sz. G. Gorskov tengernagy, flottafőparancsnok azonnal leváltot
ta a kapitányt, és a sikeres robotrepülőgép-indító Vagyim 
Konsztantinovics Korobovot, aki az 1955-ös kísérletek idején a 
hajó első tisztje volt, visszahelyezték a hajóra. A fejlesztők nem 
tudták megállapítani a hiba okát, a rakéta elrepült s megsem
misült. A következő baleset megelőzése érdekében egy kést ter
veztek, mely veszély esetén elvágja az oxidálóanyag vezetékét 
és kiüríti a tartályt. Ezzel megbénul a hajtómű, s a rakéta nem 
indulhat el.

A második indítás 1960. augusztus 14-én volt. A hajó az 
indítási körzetbe érkezett, és elkezdődött a siló elárasztása. A 
negyedik szakaszból jelentették, hogy az alsó szint, majd a 
középső, s végül a felső is víz alatt van. Ekkor egy ütés rázta 
meg a hajót, a rakéta leborult az indítóasztalról és irányítórend
szere áramtalanná vált. A hajó felemelkedett, a siló fedelét csak 
kézi irányítással tudták kinyitni. A rakéta felső része megsérült. 
Nem használták a leeresztő kést, mert a salétromsav szétmarta 
volna a szelepeket, így ezek cseréje miatt több hónapra vissza 
kellett volna térniük az üzembe.

Két önként jelentkező a rakétafúvócső alatt átkúszva 
leeresztette a levegőtartályt. Most már megtalálták a hibát, ame
lyet egy hétköznapi üzemi selejt okozott. A siló felső részén lévő 
áteresztő cső vége a fedél síkja fölé ért. A lezárt fedél ezt defor
málta, és a siló elárasztásakor a levegő nem tudott távozni, 
(majd a túlnyomás deformálta a rakétát).

Az ismételt indításra 1960. szeptember 10-én került sor. 
Harminc méter mélységről, 3,2 csomó hajósebességnél indult az 
első rakéta. A típus rövid hatótávolsága miatt sorozatgyártása 
nem kezdődött el.

Az amerikai G. WASHINGTON tengeralattjáró 1960 novem
berében indult első harci őrjáratára, fedélzetén 16 db 2200 km 
hatótávolságú Polaris A-1 rakétával. Miért maradtak le a szov
jetek? Az amerikaiak egy víz alatt működő rakétát terveztek, 
majd a méreteinek megfelelő hajót. Nem kísérleteztek a 
szárazföldön bevált rakéták fedélzetre helyezésével.

Meg kell jegyezni, hogy az Északi Flotta 1959-ben kapta meg 
a PL-629 típus első hajóját, ez a dízelhajtású tengeralattjáró 
három vízfelszínről indítható R-13 típusú rakétát hordozott. Az 
1958. március 20-án aláírt határozat alapján kifejlesztették a D4 
rendszert az R-21 rakétákkal. 1962. februárban a K-102tenger
alattjáróról V. F. Boncsin I. osztályú kapitány indította az első 
rakétát, amelynek hatótávolsága 1400 km volt. Csak a 667-es 
típus készült az amerikaiak által alkalmazott módszerrel. (Ez a 
Pentagon-kód szerinti Yankee-I típus volt, 16 db SSN-4 rakétá
val. Szerk.)

Szabó Miklós mk. alez.

Felhasznált irodalom

Urban, V.: „Volna” podnyalasz v belom more. = Krasznaja 
Zvezda, 1955. 06. 17. p. 6.

Urban, V.: Puszk pod morém. = Krasznaja Zvezda, 1955. 07. 
01. p.7.
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A központi hatalmak 1915. október 6-án indított támadása 
Szerbia ellen sikeres volt. Az osztrák-magyar, német és bolgár 
csapatok két hónap alatt elfoglalták egész Szerbiát. Az antant 
hadvezetősége úgy döntött, hogy a megvert szerb hadsereg 
maradványait tengeren vonják ki a Balkánról. A behajózásukra 
kijelölt albán kikötők San Giovanni di Medua, Durazzo és Valona 
voltak. Az evakuálás megakadályozásának (de legalább 
zavarásának) feladata az osztrák-magyar haditengerészetre 
hárult. Erre elsősorban a közeli Cattarói-öbölben fekvő 
cirkálóflottillát találták a legalkalmasabbnak. Az egész hajóhad 
bevetését a cs. és kir. flottaparancsnokság túlságosan koc
kázatosnak tartotta, mert az antant a szerbek elmenekítését 
rendkívül nagy erőkkel biztosította.

A cs. és kir. cirkálók kilencszer futottak ki az albán vizekre és 
támadták meg valamelyik kikötőt a három közül. 1915. december 
5-én a NOVARA gyorscirkáló kísérőegységeivel -  Horthy Miklós 
sorhajókapitány parancsnoksága alatt -  San Giovanni di Medua 
kikötőjét lepte meg, s ott 29 különböző kereskedelmi szállítóhajót 
süllyesztett el, odafelé menet pedig egy part közeli homokpadon 
megfeneklett francia tengeralattjárót, a FRESNEL-t lőtte szét a 
NOVARA-csoporthoz tartozó WARASDINER romboló.

Nem sokkal ezután a felderítőjelentések és a tengerészeti 
repülők arról számoltak be, hogy Durazzo kikötőjében több hadi
hajó és szállítógőzös horgonyoz. A cirkálóflottilla parancsnoka 
utasítást adott Heinrich Seitz sorhajókapitánynak, hogy hajójá
val, a HELGOLAND gyorscirkálóval és öt rombolóval fusson ki, 
üssön rajta a durazzói kikötőben vesztegelő ellenséges hajókon.

A Cattarói-öbölből december 28-án éjfélkor kifutó HEL
GOLAND gyorscirkálót a CSEPEL, LIKA, TRIGLAV, TÁTRA és 
BALATON rombolók kísérték. Útközben, a Menders-fok magas
ságában, a HELGOLAND nekirohanással legázolta a MONGE 
francia tengeralattjárót, amely őt készült megtámadni. Midőn a 
tengeralattjáró a cirkáló mögött felemelkedett, a BALATON 
tüzérségi tűzzel elsüllyesztette. Második tisztjét -  18 emberrel 
együtt -  a BALATON, további hét franciát a CSEPEL vette 
fedélzetére. A francia kapitány, Morillet sorhajóhadnagy önként 
elmerült a hajójával.

A HELGOLÁND-csoport hadműveletének kezdete tehát na
gyon hasonlított a NOVARA-csoport három héttel korábbi 
kifutásához.

A csoport 7 óra 30 perckor érkezett Durazzo elé......Miután a
sűrű téli köd miatt semmit sem láttunk -  olvashatjuk báró Jordis 
fregatthadnagy jelentésében, aki a LIKA parancsnoki hídján 
vezette a manővert - ,  kénytelenek voltunk befutni a kikötőbe. A 
jelzett két olasz romboló azonban nem volt ott, csak egy 
tehergőzös és egy vitorlás... amelyeket tüzérségi tűzzel e lsü l
lyesztettünk... Közben jól álcázott parti ütegek heves tüzébe 
kerültünk, amelyek, amikor megindultunk kifelé, zárótüzet adtak 
arra a helyre, ahol bementünk. Ezért kénytelenek voltunk kissé 
bal felé kitérni. Az előttünk haladó CSEPEL már maga mögött 
hagyta a feltételezett aknamezőt. Közben a TÁTRA csavarjai a 
felszínre vertek egy szürke aknát. A hídon álltam, amikor az 
egész hajó megrázkódott. Megtántorodtam. Hátul hatalmas 
vízoszlop tört a magasba. 8 óra 30 perc volt. A gépjelzőkarhoz 
akartam ugorni, hogy leállítsam a hajót, amikor ismét éreztem a 
hajó remegését, majd elveszítettem a talajt a lábam alól. 
Legalább öt métert repültem a magasba, mert a fényszórót

1. ábra: A HELGOLAND és SANKT GEORG páncélos cirkáló a 
Cattarói-öbölben, 1917-ben (Martiny nyomán)

mélyen magam alatt láttam. Visszazuhantam a hídra, ismét le 
akartam állítani a hajót, de a gépjelző hiányzott, és minden elgör
bült és összetört... A LIKA orra mélyen a vízben állt és erősen 
jobbra dőlt. A füsttől és a lángoló naftától hátul semmit sem lát
tam, a hajó eleje is égett... Közben, égő fáklyaként kezdtünk 
körözni az aknamezőn át, mert a jobb oldali hajtógép még 
működött és a kormánylapát elgörbült. Minden pillanatban arra 
vártunk, hogy ráfutunk még egy harmadik aknára is. így körözve 
éppen nekifutottunk volna a közelben álló TRIGLAV-nak, ha 
parancsnokunk, Wünschek fregattkapitány át nem kiált, hogy 
menjenek arrébb, mert kormányozhatatlanok vagyunk. De amint 
a TRIGLAV elindult, középső kéményéből hatalmas vízoszlop 
tört fel. (A LIKÁ-n segíteni akaró TRIGLAV ekkor futott aknára.) A 
LIKÁ-n már minden égett, a fedélzet olyan forró volt, hogy egyik 
lábunkról a másikra ugráltunk. A lőszerkamra bármelyik pillanat
ban felrobbanhatott -  a legénység mégis keményen és bátran 
kitartott és várta a parancsokat. Beugrottam a navigációskabinba
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és a jelzőkönyvet a tűzbe vetettem. Ekkor a parancsnok három
szoros hurrát vezényelt Őfelségére, és parancsot adott a hajó 
elhagyására. Ugyanebben a pillanatban a bal oldali első lő
szerkamra a levegőbe repült. Beugráltunk a vízbe. Alig hagytuk 
el a fedélzetet, első részén két hatalmas robbanást láttunk, 
repeszek röpködtek a fejünk körül. A LIKA fara magasan 
kiemelkedett, orra mélyen a víz alatt volt... Margelik sorhajóhad
nagy a hajó farán még megsemmisített néhány dolgot, felrobban
totta a hátsó lőszerkamrát és csak azután ugrott a vízbe. Ezalatt 
a parti ütegek még tovább lőttek bennünket, és még egy találat 
érte a LIKÁ-t. A parancsnokom mellett úsztam, a víz tele volt 
naftával, az embernek a szájába ment az olaj, sokan hánytak, 
mások vízbe fúltak. Egy halottról levettem az úszómellényt és 
odaadtam egy másiknak, akin nem volt. Közben egy másik is 
szólított: «Fregatthadnagy úr, Timkó vagyok, a cimbalmos, nem 
bírom tovább!» Nekiadtam a saját úszómellényemet. Amint 
később hallottam, őt is kimentették. Ekkor a LIKÁ-ból már nem 
látszott más, csak hatalmas füstoszlop. A vízen úszott az olaj, s 
egyre terjedt. Háromnegyed órás úszás után értem el a

TRIGLAV-ot, ahol csak egy jolle volt érintetlen, a többi mentőcsó
nak csupa ronccsá vált. Ezzel a kis csónakkal mentették a LIKA 
személyzetét.

A TRIGLAV is súlyosan sérült, fedélzetéig a vízbe merült, de 
még tovább lőtte a parti ütegeket... az akna, amelyre ráfutott, 8 
méteres léket szakított rajta...”

A sérült TRIGLAV-ot a TÁTRA és a CSEPEL akarta vontába 
venni, de a manőver közben a vontatókötél beleakadt a CSEPEL 
egyik csavarjába, amely föltekerte azt, ezért csak a bal géppel 
tudott továbbmenni. Elengedte tehát a TRIGLAV-ot és meg
próbált odébbállni. A TÁTRA egymaga képtelen volt a vontatás
ra. Ekkor a BALATON sietett a süllyedő romboló segítségére. 
Maga mellé kötötte a sérült hajót, és mintegy 6 mérföldnyit haladt 
vele Cattaro irányába. Közben a TRIGLAV-ról minden 
mozdíthatót átraktak a BALATON-ra. Amikor azonban, 13 óra 30 
perckor, megpillantották a kifutó ellenséges hajókat, a TRIGLAV 
parancsnoka, Ulbing korvettkapitány parancsot adott a hajó 
elsüllyesztésére, amit -  miután elengedték a köteleket -  a 
legénység háromszoros „hurrá” kiáltása után felrobbantottak. A
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5-6. ábra: A 10 cm-es L/50 Skoda-töveg rajza. Az 1911 -es tervezésű löveg kezdősebessége 900 m/s, tömege 2000 kg, 
max. lőtávolsága 15 200 m, a lőszer tömege 13,8 kg volt (felül)
A 7 cm-es L/45 Skoda-löveg rajza. Az 1909 mintájú TAG ágyú 900 m/s kezdősebességű, tömege 520 kg, max. lőtávol
sága 8000 m, a lőszer tömege 5 kg volt. A löveg tényleges űrmérete 66 mm volt (alul) (Benczúr László)
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BALATON pedig -  lobogójával tisztelegve -  a TRIGLAV és a 
LIKA hajótöröttéivel a fedélzetén az ellenség felé fordult. (A 
kötelék hajóinak parancsnokai: BALATON -  Morin Ferenc 
korvettkapitány, CSEPEL -  Max /-///scherfregattkapitány, TÁTRA 
-  Léva József korvettkapitány voltak.)

Ezalatt a HELGOLAND kissé távolabbról (kb. 5-6000 méter) a 
parti ütegeket lőtte, így fedezve kísérőegységeit. Miután a LIKA 
hajótöröttéinek mentése és a TRIGLAV vontába vétele sok időt 
vett igénybe, Seitz sorhajókapitány csak 9 óra 30-kor adhatott 
parancsot a csoport hazatérésére, de a CSEPEL és a TRIGLAV- 
ot vontató BALATON kis menetteljesítménye miatt csak 6 
csomóval haladhattak. 10 óra 35 perckor a HELGOLAND 
értesítette Cattarót a történtekről, ahol tüstént előkészítették a 
KAISER KARL VI páncélos cirkálót, a BUDAPEST partvédőt, 
valamint a NOVARA és ASPERN cirkálókat a kifutásra, hogy 
segítségére legyenek a HELGOLAND-csoportnak. Először a 
páncélos cirkáló futott ki, 11 óra 15-kor.

A 7 óra 30 perckor riasztott ellenséges egységek már 13 óra 
30-kor feltűntek az északi láthatáron. Ekkor kellett elsüllyeszteni 
a TRIGLAV-ot, hogy a HELGOLAND -  a sértetlen BALATON-nal 
és TÁTRÁ-val -  áttörhessen hazai kikötője felé. A CSEPEL 
elakadt hajócsavarja miatt csak egyik gépét használhatta, így 
alig érte el a 20 csomó sebességet. Ezért neki egyedül kellett 
partközeiben megkísérelnie az áttörést, a hazajutást.

Miután az ellenség északról akarta elzárni a hazaigyekvők 
útját, Seitz sorhajókapitány csoportjával délnyugatnak fordult, 
hogy hajói nagy sebességében bízva rázza le magáról üldözőit.

Az ellenség ugyanis nagy erőkkel indult elfogására. Egy brit 
(DARTMOUTH) és egy olasz (QUARTO) cirkáló, öt francia rom
boló, kisvártatva még egy brit (WEYMOUTH) és egy olasz (NINO

BIXIO) cirkáló, s újabb öt olasz romboló közeledett feléjük észak 
felől, s megpróbálták átkarolni a csoportot. A külön haladó CSE
PEL is hamarosan kénytelen volt délnyugati irányba fordulni, 
közben maximális gőznyomással sikerült a jobb oldali csavarnak 
eltépnie a rátekeredett drótkötelet, így ez a romboló is vissza
nyerte legnagyobb, 32 csomós sebességét. Épp időben, mert öt 
francia romboló és a QUARTO cirkáló vette üldözőbe, s ebből két 
órán át tartó tűzpárbaj alakult ki, miközben a hajók 8-10 000 m-re 
futottak egymás mellett.

A HELGOLAND-ot és két rombolóját (BALATON, TÁTRA) a 
DARTMOUTH-csoport és a QUARTO üldözte. A kifejlődött 
csatában a HELGOLAND-ot több találat érte, az első 13 óra 55- 
kor. 14 órakor a HELGOLAND a mögéje soroló QUARTO-ra tor
pedót vetett ki, mire az, hogy elkerülje, nagy kanyart írt le, s 
többé nem tért vissza a HELGOLAND nyomdokvonalába, hanem 
a CSEPEL után vetette magát. A HELGOLAND-csoport ezzel 
egérutat nyert, a hajók 30 csomó fölé emelték sebességüket, és 
kissé lehagyva a brit cirkálót és a francia rombolókat, lassan nyu
gat, majd észak felé fordultak. Közben, 15 óra 02 perckor, újabb 
találat érte a HELGOLAND-ot, amely szétrombolta a gőzkor
mányt, ezért átálltak a kézi kormányzásra. 16 órakor a WEY
MOUTH és a NINO BIXIO északról került eléjük, négy olasz 
rombolóval. Seitz újból kénytelen volt déli irányba fordulni, 
nyomában négy cirkálóval és tíz rombolóval. Ez az irányváltoz-

7. ábra: Az SMS.HELGOLAND szemben az ellenséges 
cirkálókkal 1915. december 29-én (Martiny nyomán)
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tatás azonban lehetővé tette, hogy 16 óra 30 perckor össze
találkozhassanak a CSEPEL-lel, amely csatlakozott hozzájuk. 
Közben a HELGOLAND rádión értesítette a még nagyon távolról 
közeledő KAISER KARL VI cirkálót, hogy visszafordulhat, 
segíteni úgysem tud. Ezután közel egy órán át nyugat, majd 
északnyugat felé párhuzamosan futottak az ellenséggel úgy, 
hogy hat mérföldre közelítették meg az olasz partot. A 16-17 óra 
30 közötti időszak volt az ütközet csúcspontja. Minden attól füg
gött, sikerül-e kihúzni a sötétség beálltáig, mert mindenki tudta, 
hogy itt egyedül az áttörés segíthet. Végre leszállt a nap, kezdett 
sötétedni. A cs. és kir. hajók árnyképe kezdett beleveszni a parti 
háttérbe. Egyre erősebben villantak a torkolattüzek, egyre rosz- 
szabbul látszottak a becsapódások. Ekkor Seitz sorhajókapitány 
egyenesen ráfordult az ellenségre úgy, hogy a brit cirkálóktól az 
olasz cirkálóknak percekig nem volt kilövésük. Ez a váratlan 
manőver úgy meglepte az ellenséget, hogy mire felismerték Seitz 
szándékát, a HELGOLAND-csoport alig 3000 méterre az orruk 
előtt tovaszáguldott. A cs. és kir. egységek erre a néhány percre 
a T formáció vízszintes vonalába kerültek, és a britek hirtelen
jében nem tudták módosítani tűzvezetésüket és pozíciójukat. 
Ekkor kérdezte meg a MONGE tengeralattjáró foglyul ejtett tiszt
je -  miután korábban már kijelentette, hogy az áttörés kizárt: -  
„Az ördögbe is, tulajdonképpen mekkora sebességgel 
megyünk?"

Az ellenség ugyan még leadott rájuk egy veszedelmesen jól 
ülő sortüzet, de az áttörés 17 óra 30-kor sikerült. Az üldözők las
sacskán lemaradtak. A HELGOLAND-csoport a Gargano-fok 
magasságában hazafelé fordult, és hajnalban befutottak 
Sebenicóba.

A négy órán át tartó csatában 4 cs. és kir. hajó állt 13 ellen
séges hajóval szemben. A HELGOLAND-csoportnak 33, az 
ellenségnek 94 lövege volt, köztük 16 db 15 cm-es és 12 db 12 
cm-es, míg az osztrák-magyar hajókon a 15 db 10 cm-es volt a 
legnagyobb űrméret.

A LIKÁ-n elesett egy tiszt és 49 tengerész (ebből 13 magyar),

a TRIGLAV-on tízen haltak meg (köztük 5 magyar). A HEL
GOLAND vesztesége két fő volt.

Megjegyzendő, hogy a Durazzo előtti aknazárakról még nem 
állt rendelkezésre semmilyen térkép, hiszen a két aknamezőt 
kevéssel az akció előtt, december 17-én telepítette két olasz 
cirkáló, a PUGLIA és a PEPE. Ezt bizonyítja Anton Haus tenger
nagy, a haditengerészet parancsnoka is, midőn az akciót tár
gyaló jelentésében a következőket írja:

„...a négy hajó (a BALATON romboló nélkül) a durazzói 
kikötőbe nyomult, a feltételezett, gyanítható aknák miatt a 
kisvizet jelző bója mellett, közvetlen közel az északi parthoz, 
nyomdokvonalban... 8 órakor ugyanezen az útvonalon, a kisvizet 
jelző bója mellett vezette vissza a CSEPEL a rombolókat. 
Nyomdokvonalában a hajók ugyanolyan biztonságban jöhettek

11. ábra: A TÁTRA hajóorrán lévő 10 cm-es löveg
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12. ábra: A TÁTRA hajófaron lévő 10 cm-es lövege, mögötte 
egy kettős torpedóindító

vissza, mint ahogyan bementek; de csak a TÁTRA követte pon
tosan a CSEPEL-t a nyomdokvonalában... A LIKA és a TRIGLAV 
nem mentek a CSEPEL fordulópontjáig, hanem előbb, tehát 
ugyanabban a percben fordultak balra, amikor a CSEPEL, alig 
hagyva maguk mögött a bóját... és így, emiatt futottak rá az 
aknamezőre. Erre a mérhetetlenül elővigyázatlan elkanyarodás- 
ra, a sorból való kiválásra, arra, hogy nem követték a vezérhajót 
annak nyomdokvonalában, amely végül a két romboló e lsü l
lyedését okozta és később az egész köteléket a legnagyobb 
veszélynek tette ki, nincs semmiféle bocsánat...”

Mindezért a manőverhibáért azonban nem Seitz sorha
jókapitányt, hanem a két elsüllyedt romboló parancsnokát terheli 
a felelősség. Mindazonáltal, amíg Haus élt, Seitz nem kapott több 
hajóparancsnoki beosztást. Az admirális másban hibáztatta és 
marasztalta el, ugyanakkor azonban elismerte, hogy az áttörést 
ragyogóan oldotta meg, amit a külföldi szakirodalom is csak di
csérettel említ.

Dr. Csonkaréti Károly

A SZENT ISTVÁN
csatahajó feltárásának újabb szakasza 

1995. április 30-m ájus 14.

Előzmények

Az 1993. évi és az 1994. augusztusi sikertelen kísérletek után
1994. október 15-én sikerült megtalálni, pontosan bemérni (GPS 
segítségével a pontos koordinátákat meghatározni) és nyolc 
magyar búvárnak lemerülni a SZENT ISTVÁN csatahajónál. 
Ekkor egy bronz emléktáblát is elhelyeztünk a hajó oldalán.

Ezt követően a Magyar Búvár Szövetség megkezdte a tár
gyalásokat a Magyar Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala 
nevében és felhatalmazásával a Horvát Köztársaság Kulturális 
és Természeti Örökség Védelmi Hivatalával egy közös expedíció 
indítása ügyében. Április végére létrejött a megállapodás, és az 
expedíció költségeinek nagyobbik részét is előteremtettük.

Megállapodás született a Duna Televízióval a készülő filmről és 
annak jogi-anyagi vonatkozásairól. Megtörtént a hajók bér
bevétele, a pénzek átutalása, átváltása.

Az expedíció eseményei

1995. április 30-án vasárnap indult az expedíció legnagyobb 
része Debrecenből, 2 mikrobusszal. Budapesten csatlakozott 1 
mikrobusz és 2 személygépkocsi, 1 mobil keszonkamra Kovács 
Györgytől, valamint az Amphora Klub motorcsónakja.

A horvátországi Krk-sziget Krk városába május 1-jén, a reggeli 
órákban érkeztünk, és rögtön hajóra szálltunk. Hajóink, a SVETI
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3. ábra: A SZENT ISTVÁN elsüllyedésének rekonstrukciós rajza: 1- a csatahajó helyzete a felfordulás idején; 2 -  a fel
borult helyzetű hajó orr-része feneket ér 64 m-en, s eltörik a legkisebb keresztmetszetben; 3 - a hajótest elhe
lyezkedése a fenéken a felépítmények összenyomódása után; 4 - a csatahajó helyzete a fenéken a test felől nézve. 
A hátsó ablakok a bejárat lehetséges helyei
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4. ábra: Л SZENT ISTVÁN elhelyezkedése a fenéken, hátulról nézve. A behatolási kísérletek helyszíne a középen látható 5 ablak, ame
lyek az admirálisi szalonba nyílnak. A lövegtornyok a helyükön vannak, a fövenybe nyomódva

u .
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NIKOLA (Vlado Zic tulajdona) és a CALYPSO 876 magyar vitor
lás, már vártak bennünket. A vihar miatt csak május 3-án futot
tunk ki, és este érkeztünk meg Növik szigetére.

1995. május 4-én tűztük ki a hajó helyét, ahol két búvár még 
aznap lemerült. A többiek a videoberendezéseket próbálták ki a 
parti vizekben. 1995. május 5-től május 7-ig 3 napon keresztül 
folytak a merülések a felmérő fotó- és videodokumentáció 
készítésére, utána a viharos idő és a SVETI NIKOLA hajó alkal
matlansága miatt nem tudtunk kifutni. Ezután már csak május 11 - 
én volt lehetséges a merülés a CALYPSO 876-ról. Ezt követően 
hazaindultunk.

A merülések során rendkívüli esemény, baleset vagy rosszul- 
lét, esetleges DEKO-problémára (dekompresszió) utaló tünet 
nem fordult elő. Mindenki betartotta a megbeszélt merülési ter
vet.

Megfigyelések a hajóroncson

A hajóroncs 65-66 m mélyen nyugszik a tengerben, fedélzetével 
a fenékhez simulva. Az orr-rész az iszapba fúródott, és az első 
30,5 cm-es lövegtorony magasságában eltört. A törés a gerincet 
átmetszi, és a hajóoldal félmagasságáig (a páncélövig) tart. Az 
eltört részek kismértékben eltávolodtak egymástól úgy, hogy az 
orr a vízszintestől egy kissé lefelé hajlik. A horgonylánc-kivezető 
lyukak a fenékbe süllyedtek, nem láthatók. A törésnél szabaddá 
vált az első lövegtorony bombapincéje. Láthatók az egymásra 
zuhant felvonók, lábrácsok, a 30,5 cm-es gránátok és kivetőtöl
tetek. A hajó bal (a roncs jobb) oldalán találhatók a fedélzeten 
kissé túlérő és az iszapba félig besüllyedt 30,5 cm-es löveg- 
csövek, melyek az első toronyhoz tartoznak.

A hajó tatja magasabban van a fenék fölött és kissé ferdén, 
mivel a balra (a roncson jobbra) kihajtott lövegcsövek alátá
masztják a bal (a roncson jobb) oldalt.

A lövegtornyok közül az első és a hátsó kettő látható, ezek a 
helyükön vannak. Az elülső második nem látható, valószínűleg 
mélyen az iszapba fúródott, és ennek lövegei nem értek túl a 
fedélzeten.

A taton lévő 5 nagy ablakon, amelyek az „admirálisi terasz" 
ablakai, üveg nem volt, azokon szabadon be lehetett nézni. Az 
üveg nem mostanában, hanem valószínűleg az elsüllyedéskor 
tört ki. Még szilánkjait sem észleltük. Az ablakon benézve az 
admirálisi teraszt a szalontól és a folyosótól elválasztó, fából 
készült falazat romjai láthatók, egy nyitott ajtóval. Azon túl 
egymásra halmozódott romok hevernek.

A tattól kiindulva a fedélzet alatt megtalálhatók a fedélzeti 
nyílások és világítóablakok, melyeknek zárófedele leesett a 
fenékre, továbbá mindkét hátsó lövegtorony, balra kiforgatott 
helyzetben. A tatrészen megtaláltuk és megtisztítottuk a 
SZENT ISTVÁN felirat egy részét (Z betű), a többit nem boly
gattuk.

A fahorgonyok a helyükön vannak. A hajó bal (a roncs jobb) 
oldala mellett megtaláltuk az összetört hátsó árbocot és az 
árbockosarat. Az egyik fedélzeti világítónyílásba benézve látható 
a folyosó egyik ajtaja, ahonnan a horvát búvárok egy csiszolt 
üveg lámpabúrát hoztak ki.

A hajó jobb (a roncs bal) oldalán két nagy sérülés látható, a tor
pedók ütötte lékek. Itt található a lékponyva egyik lánca is. A 
hajócsavarokon, főleg a jobbon (a roncson a balon), felakadt 
hálók láthatók. A kormánylapát egyenes állásban van.

A hajó iránya 90-270°, azaz az orr 90°-ra Brgulje felé néz. Ez 
azt jelenti, hogy a SZENT ISTVÁN az elsüllyedés előtt -  saját 
géperővel vagy vontatva -  a legközelebbi biztonságos kikötő felé 
haladt.

A SZENT ISTVÁN csatahajó állapota és állékonysága jónak 
mondható, az orr-rész törésén kívül más károsodás az e lsü l
lyedés után nem érte. A hajót vastag tengeri vegetáció borítja.

Czakó László, 
az expedíció vezetője, 

a Debreceni Búvárklub elnöke

7. ábra: A vezetőkötél mentén merülő csoport (1995. június 22.)

9. ábra: A SZENT ISTVÁN bal oldali hajócsavarja, rákötve a 
jelzőbója kötele
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A honvédelmi miniszter repülése 
MiG-29UB-n

1995. június 22-én a kecskeméti 59. vitéz Szentgyörgyi Dezső 
Harcászati Repülőezrednél -  a gépek újbóli üzembe állításának 
alkalmából -  sajtótájékoztatót tartott Keleti György honvédelmi 
miniszter. A katonai vezetés bizalmát demonstrálva részt vett egy 
MÍG-29UB gép gyakorlórepülésén, amelynek pilótája Karmazsin 
Sándor ezredes volt. Az ezredparancsnok esedékes gyakor
lórepülésére vitte el utasként a honvédelmi minisztert, így ez 
külön költséggel nem járt, viszont gyakorlati betekintést adott a 
pilóták napi nehéz munkájába.

A 27-es oldalszámú MÍG-29UB gép egy normál „fáklyás” fel
szállással és egy abból kinyomott fél bukfenccel kezdte 23 percig 
tartó gyakorlatát, amelynek során max. 6 q túlterhelést regisztrál
tak a műszerek. A vadászpilóták gyakorlatban tartására szolgáló

repülési program bizonyára emlékezetes marad a miniszter és az 
alakulat számára is.

A repülőezred Dongó százada 1994 szeptemberében, Puma 
százada 1995 szeptemberében érte el a hadrafoghatósági szin
tet, azóta tervszerűen látják el a légtér védelmét. Ezen alkalom
ból mutatták be a sajtónak Bakó István dandártábornokot, az MH 
új repülőfőnökét is. S. Gy.
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Modellezőknek

Egy magyar pilóta visszaemlékezése a WM-21 
Sólyom közelfelderítő gépre

A Sólyom felderítő-bombázó típus értékelésével kapcsolatosan 
felvetődtek olyan vélemények, hogy a M. Kir. Honvéd Légierő 
hadigépei teljesen korszerűtlenek és elavultak voltak 1940—41- 
ben. Az elavultság az állomány egy részére igaz, de ha az 
ország körülményeit vizsgáljuk, a tény nem hat meglepetésnek, 
sőt indokolt. A fenti időszakban az ország légiereje csak a 
várható cseh-román-jugoszláv ellenfelekkel szemben készült 
fel, e téren a minőségi különbségek nem voltak túlzottan nagyok 
(lásd TAR-37, -38, -39, Rozngorski-19, Letov-328). Ekkor egy 
európai háborúban való részvételről még szó sem volt.

A magyar tervezésű és gyártású WM-21 Sólyomma\ szemben 
is felvetődött, hogy korszerűtlen volt, és indoklásul több publiká
cióban megfogalmazták: „a fémgépekkel szemben a vegyes 
építésű konstrukció (fa-fém) ebben az időszakban nem volt 
korszerű megoldás". Az kétségtelen, hogy a Sólyom nem volt si
keres repülőgéptípus, bár ez szemlélet kérdése. Mint harci gépre 
igaz az állítás, de másodfokú gyakorlógépnek megfelelt.

Ha az okok vizsgálatába kezdünk, és pl. a FIAT CR. 32, -42  
konstrukciókat vesszük figyelembe, amelyek szerkezete acélcső, 
vászonnal borítva, már nem helytálló az indoklás. Ha kifelé te
kintünk, és a második világháborúban, majd az 1945—48-ig 
továbbra is szolgálatban állt szovjet vadászgépeket vizsgáljuk, 
kézenfekvő a cáfolat. Ezek szinte valamennyien szabvány 
fémvázas, fa rétegelt lemezzel (furnér) borított törzzsel, és a tel
jes hordfelület vászonborításával épültek.

Csak 1942-ben jelentek meg a durálfőtartós, de továbbra is 
faszerkezetű szárnnyal épült vadászgépek (Jak-1, LaGG-3, 
LaGG-5). Példaként megemlíthető a brit Mosqito, amely teljesen 
faépítésű volt, de igazán nem mondható rá, hogy elavult és si
kertelen lett volna. Az egyes típusok elavultsága, így a Sólyomé 
is, nem a vegyes gyártásban keresendő. Tudomásul kell venni, 
hogy a trianoni tiltás következtében Magyarországon megsza
kadt a repülőgép-tervezés és -gyártás hagyománya, az önálló, 
saját tervezésű típusok nagy darabszámú előállítása. Kiesett 
húsz év a repülőipar működéséből és építési tapasztalataiból. Az 
AVIS és egyéb típusok tervezése, kis példányszámú gyártása 
csak kísérletnek tekinthető, de ezek sem voltak kiérlelt 
elképzelések az anyagi fedezet hiányában és a tiltás 
következtében.

Ebben a sorban kivételt képez a WM-23 (Ezüst nyíl) 
megépítése, de ez is már későn, 1940-41-ben történt, és sorsa 
ismert. Hiába alakult volna ki egy tehetséges tervezőgárda, nem 
volt bizonyítási lehetősége, nem volt tapasztalatszerzés. Az nem 
várható el, hogy azonnal egy kitűnő konstrukció szülessen a 
semmiből.

Elgondolkoztató a Héja licenciagyártásának esete és az a 
„tologatás", amely a típussal folyt a MÁVAG-ban. Egy gép, amely 
az 1938-as évet és annak elvárásait képviseli, mint megoldási 
lehetőség szerepel 1942-ben, és fenntartják 1944-ig, tovább
építve a típust. Ez a logikátlanságot és a pazarlást mintázza 
egyszerre.

A tényeket összegezve: a fejlesztés csődjének valóságos okát 
a felső vezetés hozzáértő, karizmatikus szeméyeinek -  azaz a 
megfelelő műszaki vezetésnek -  hiányában látjuk. A 
szervezéshez is tapasztalat és idő kell, de főleg hozzáértés.

A WM-21 sikertelenségének oka nem az egyes publikációk
ban idézett indok. Példaként a FIAT CR. 42 létrehozása említ
hető. A kétfedelű gépek a hagyományos profilokkal -  fokozatos 
fejlesztéseken keresztül -  jó repülőtulajdonságokkal rendel

1. ábra: Egy WM-21 A gép a levegőben 1942-ben

keztek (pl. Gloster Gladiator, B-534, FIAT CR. 32 stb.), de 
sebességük növelése érdekében a befektetett nagyobb teljesít
mény nem térült meg hatékonyan.

A CR. 32 fejlesztésére 2 kísérleti típus épült meg, a CR-40- 
es és -41-es. Ezek erősebb csillagmotorokat kaptak, de a -32- 
es sárkányába, amelyen több módosítást eszközöltek a felső 
szárny kicsatlakozásának megoldására. Egyik sem vált be a 
keltett nagy tényleges és modulált légellenállás miatt. Még a 
Sirály-szárnnyal is megpróbálkoztak, de vissza kellett térniük az 
eredeti megoldáshoz, amely a legkedvezőbb áramlást adta a 
szárny és a törzs között. Ezután aerodinamikailag letisztították 
az eredeti gépet, ez lett a CR. 42. Külsőleg egy egész más gép 
született. Összképe kecses, kiváló műrepülő tulajdonságokkal 
rendelkezett, végsebessége nagyobb lett, de ez is csak 2-3 
évre volt megoldás. A kísérletekhez viszont pénz és kapacitás 
kellett.

A WM-21 Sólyom a Fokker С. V. D. terveinek adaptációja 
révén született, erősebb motorral. Tervezőit valószínűleg a CR. 
32 és 42 fejlesztése inspirálta. A későbbi problémát a gép

2. ábra: WM-21 leponyvázva Nyíregyháza (?) repülőterén 1942 után
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Főbb műszaki adatok

Fesztáv (felső): 12,90 m
(alsó): 9,40 m

Hossz: 9,64 m
Magasság: 3,50 m
Szárnyfelület: 32,20 rrf
Szerkezeti tömeg: 2080-2440 kg
Felszállótömeg: 3180-3500 kg
Max. sebesség: 340 km/h 3200 m-en
Utazósebesség: 300 km/h 3200 m-en
Leszállósebesség: 135 km/h
Hatótávolság: 750 km
Csúcsmagasság: 7850-8100 m
Motor: WM K-14 Kirs ND: 

LE, max. 940 LE 
(691,1 kW);

WM K-14B: 1030 LE a 
WM-21 В sorozatban (757,4 kW)

Legénység: 2 fő
Fegyverzet: 2 db 26/31. M 

7,92 mm-es GKM Gebauer-géppuska;
1 db 34. M 7,92 mm-es 
Gebauer megfigyelő gpu.; 
240 kg. bombateher 

(120x1kg-os és 12x10 kg-os)
Gyártás: 128 db épült, 80 db A és 

48 db В változat
Rádió: R-11 (а В gépeknél)

szárnyánál alkalmazott, amerikai eredetű NACA 2415-ös 
szárnyprofil jelentette. Ez a profil -  orrsegédszárnnyal, de főleg 
fék- és ívelőlappal kiegészítve -  valóban a későbbi modernebb 
vadászgépek szárnyszelvényeit képezte, nagyobb sebességtar
tományban. Ellenben így, „csupaszon", ívelőlap nélkül, ahogy a 
Sólyomnál alkalmazták, azt eredményezte, hogy a gép hamar 
átesett.

A WM-21 hibáinak oka egyértelműen a szárnyszerkezetnél 
alkalmazott profil és kialakítás. A tervezésének időszakában 
jellemző fordulóharcra 350 km/h körüli végsebességével nem 
felelt meg. Ha a típussal összevetjük az ebben az időben alkal

mazott He. 46Efelderítőgépet, látni kell, hogy 1941-42-ben is jól 
megállta a helyét a modernebb vadászgépekkel szemben, és a 
felderítési feladatokra is megfelelő volt. Ez hagyományos profilú, 
felsőszárnyas gép volt, de gondos méretezés alapján készült, és 
szerkezetileg semmivel sem volt korszerűbb, mint a WM-21, 
csak eleve rendelkezett beépített rádióval, míg a magyar típus 
nem. (A WM-21B változatba került csak rádió 1942-43-ban, 
amikor már nem sok hasznát vették.)

A WM-21-el szilárdságilag túlméretezték a szárny és a 
főtartók vonatkozásában, emiatt nőtt a tömege. Külsőleg olyan 
benyomást keltett, mintha építésénél minden formaiság, aerodi
namikai kialakítás a sebességi célnak lett volna alávetve. A túlsá
gosan eltolt, V beállítást nélkülöző szárnyak a kereszttengely 
körüli stabilitásra utalnak, és a gép ebből való kimozdítása vi
szonylag nagy vízszintes vezérsíkot és magassági kormány
felületet igényelt.

Átesésben ez a két eltolt szárny elég roszzul hatott a 
repülőgépre, ami azt bizonyítja, hogy nemcsak a szárnyak külön 
viselkedését kell vizsgálni, hanem a gép aerodinamikai 
összképét is. Itt tűnik ki a kísérletek hiánya, s így válik érthetővé 
a típussal történt viszonylag sok lezuhanás. Fékszárny 
hiányában emelt orral siklott. A széles motorburkolat korlátozta a 
pilótát a kilátásban. Nagy volt a siklási és átesési sebessége, 
különösen háromponthelyzetben. Ez indokolta a farokcsúszót, 
fokozott fékezési céllal (a prototípus még farokkerékkel épült).

A gép tulajdonképpen inkább egy korszerű, nagy felületi ter
helésű vadászgépre emlékeztetett, mint kora hasonló megfi
gyelő- és közelfelderítő gépeire. Vadászként szóba sem jöhetett, 
s nem volt jó közelfelderítő gép sem, így természetes, hogy 
másodfokú gyakorlógépnek állították be 1941 után a légierőnél. 
Ebben a kategóriában állandó volt a hiány, és a Héjának sem volt 
kétüléses változata.

Mivel a Héja jellegzetességeit (és hibáit) részben idézte, a 
Sólyomról könnyebb volt átülni erre a típusra.

Végül nem arra használták, mint amire tervezték; gyakorlógep- 
ként üzemelt 1942-44-ben, mivel nem is volt más típus erre a 
célra. Ha pilótája a sebességi tartományokat betartotta, és nem 
szűkítette a fordulóban túlzottan, nem lehetett rosszindulatú gép
nek tekinteni. A „vagánykodásból” adódó kiélezett helyzeteket 
nem tűrte, általában katasztrófával reagált rá.

Erszény István

Kis András:
A Magyar Honvédség újjászervezése

A Magyar Királyi Honvédség katonái, tábornokai és tisztjei tör
ténelmi jelentőségű feladatra vállalkoztak, amikor 1944 végén a 
kormányzói szózat szellemében szembefordultak a hitlerista 
megszállókkal, és csatlakoztak az Ideiglenes Nemzeti Kor
mányhoz. Ez a lépés vezetett el 1945 tavaszán a Magyar Hon
védség újjászervezéséhez.

Az esemény 50. évfordulója alkalmából megjelent könyvben a 
szerző korabeli dokumentumok alapján idézi fel a korszak tör
ténetét. A függelékben a Független Demokratikus Magyar- 
országért emlékéremmel, illetve a Nemzeti Ellenállásért emlék
lappal kitüntetett katonák névsora olvasható.

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1995. 225 old., 594 Ft.

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a 
Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest Pf.: 22 
Telefon: 133-9113 •  Fax: 114-2432
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Lockheed С-1 ЗОЕ Hercules szállító repülőgép

1. ábra: Felkészülés a felszállásra (KNF)

2. ábra: А С-1 ЗОЕ ugrás közben (KNF)

«  ____________________

3. ábra: A deszant elhagyja a gépet (KNF)

A bakonyi hadgyakorlaton szereplő amerikai C-130 Hercules 
szállítógép E változata nem fiatal, de igen jól használható típus. 
Arról ismerhető fel, hogy a törzs tetején kiemelkedik egy utólag 
beépített navigációs antennakupola sötét borítása, amely a GPS 
műholdjelek vételére szolgáló antennákat takarja. A későbbi H 
változat törzsteteje sima, csak a késantennák állnak ki.

Az alaptípust 1953-ban fejlesztették ki. A Lockheed cég egy 
tábori repülőtéren le- és felszállni képes, közepes terhelésű szál
lítógépet tervezett, már a koreai háború igényei alapján. Az 
YC-130 Hercules prototípusa 1954. augusztus 23-án szállt fel 
először, és igen jó repülőtulajdonságokat mutatott. Az első vál
tozatokban nem volt lokátor, így tompa orruk jellegzetessé tette 
ezeket a gépeket.

1956-ig fejlesztették, ekkor indult а C-130A változat gyártása, 
majd 1958-ban а В típusé, ezekből 461 db készült. Ezzel kezdték 
kiépíteni a közepes szállító légierőt, mivel leváltották a régi, ben
zinmotoros típusok nagy részét. A C változat speciális felada
tokra épült néhány példányban, a D típus a haditengerészeté 
volt, és 12 db készült belőle. Ezek sítalpas változatok, az arktiszi 
jégen történő leszállásra, és bár kerekük is van, a havon kitolható 
sítalpuk a leszállófelület.

1961. augusztus 25-én repült először az új £  változat, amely 
már a MAC (Military Airlift Command) részére készült, mint csa
patszállító gép. Ezért teljes lokátoros felszerelést kapott, erősebb 
gázturbinákat és két póttartályt a szárnyak alá, a hatótávolság

Harcászati-műszaki jellemzők

Külső méretek
a szárny fesztávolsága: 40,41 m
a repülőgép teljes hossza: 29,78 m
a törzs magassága: 11,66 m
a vezérsík magassága: 16,05 m
a légcsavar átmérője: 4,11 m
a szállítóajtó magassága: 2,71 m

szélessége: 3,05 m
az ejtőernyősajtó magassága 1,83 m

szélessége: 0,91 m
Belső méretek

a kabin hossza rámpa nélkül: 12,60 m
rámpával: 15,73 m
szélessége max.: 3,13 m
magassága max.: 2,81 m
padlózat területe: 39,5 m*

Tömegadatok
üres tömege: 34 300 kg
max. tehertömege: 19 740 kg
max. leszállótömege: 58 970 kg

Sebessége
maximális: 618 km/h
utazó: 603 km/h
gazdaságos utazó: 587 km/h

A repülőgép szabvány rakományai
-  92 fő katona felszereléssel;
-  64 fő ejtőernyős felszereléssel;
-  74 fő hordágyon fekvő sebesült két kísérővel;
-1 2  080 kg tömegű teher hat raklapon vagy F. 6.

pótkocsin;
-  egy db 155 mm-es tarack.

Az ejtőernyősök a félig leeresztett rámpáról vagy a mindkét
oldalon lévő ajtón keresztül ugorhatnak.
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1723 Model Master 
FS36118 
Gun-'..р Gray 
'“ jnkelgrau (M)
Grigio Blu Scuro (O)
Gris Narire d'* Guerre (M)

17t.* “ 'del Master 
FS3409?
European Green 
Tarngrün (M)
Verde Mimetico Eur (07 
Vert Européen (M) 4

4. ábra: Az USAF 317. TA W egységének С-1 ЗОЕ szállítógépe és festésmintája (Italeri nyomán)
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typ ica l l i t te r  a rra n g e m e n ttyp ica l tro o p  se a tin g  a rra n g e m e n t

\  '

5-6. ábra: A C-130E/H gép nézeti rajzai (a Verlinden Publication 
nyomán-ERCO Kft. engedélyével)

7-8. ábra: Fogadtatás Szentkirályszabadján (KNF)
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1740 Model Master 
FS36231 
Dark Gull Gray 
Möwengrau Dunkel (M) 
Grigio Gabbiano Scuro (O) 
Gris Mouette Foncé (M)

1728 Model Master 
FS36375 
Light Ghost Gray 
Schattengrau (M)
Grigio Azzurro Chiaro (O) 
Gris Fantóme Clair (M) 9

1710 Model Master 
FS34079 
Dark Green 
Dunkelgrün (M) 
Verde Scuro (O) 
Vert Foncé (M)

9. ábra: A francia légierő által a 61. szállítóezred keretében üzemeltetett С-1 ЗОН szállítógép festésmintája (Italeri nyomán)
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növelésére. A megerősített B/D gép törzsét és szárnyát csak javí
tották, így viszonylag olcsó volt. 1962 áprilisában indult a 
gyártása, és 1974-ig több mint 500 db-ot építettek belőle. A 
gépen Allison T56-A-7A 3037 kW-os (4050 LE) hajtóművek van
nak és 2 db 5145 l-es póttartály a szárnyak alatt. Ezzel normál 
felszállótömege 70 310 kg-ra nőtt, a hatótávolság teljes terhelés
sel 3895 km, az átrepülési távolság 7560 km lett.

Monoplán rendszerű, felső elhelyezésű szárnyai alumíniumból 
készültek. A sárkány félhéj szerkezete alumínium és magnézium 
elemekből készült. A törzs végében helyezték el a ki- és 
berakodást segítő rámpaszerkezet elemeit. A vezérsík teljesen 
fémszerkezetű. A repülőgép futóműve hidraulikus működtetésű, 
behúzható, orrkerekes. A három szerkezeti egységben iker

kerekeket alkalmaztak, amelyeket repülés közben a sárkányban 
kialakított fészkekbe húznak be. Az orrkerék 60°-os szögben 
elfordítható, így a repülőgép gurulás közben könnyen 
manőverezik. Az orrkerék méretei 39x13-16, levegőnyomása a 
kerekekben 0,425 MP. A főkerekek mérete 56x20-20, levegő- 
nyomása 0,56 MP. A hidraulikus fékeket blokkolásgátló rend
szerrel látták el.

A gázturbina áttételen keresztül hajtja meg az állandó 
sebességű, teljes tollú, fékezésre állítható légcsavarokat. A 
tüzelőanyagot 6 belső és két külső héjtartályban tárolják. A belső 
tartályok térfogata 26 344 I, így összesen 36 636 I a tüzelőanyag
tartaléka. Az olajtartály térfogata 1821.

A repülőgép személyzete 4 fő (pilóta, másodpilóta, navigátor 
és fedélzeti mérnök), szállításkor a létszám kiegészül a szállít
mányfelelőssel. A pilótafülke és a főkabin légkondicionált, a le
vegő nyomása szabályozható. A szabályozó rendszer maximum 
53 kP levegőnyomás-különbséget biztosít.

A C-130E gépeket több változatú hajtóművel látták el, így 
repülési adataik nem teljesen azonosak. A 4050 LE-s T56-A-7A 
típusnál a szolgálati magasság 8057 m, 58 970 kg repülőtömeg 
mellett. Emelkedőképessége 579 m/min, hatótávolsága 3790 km, 
a felszálló úthossz elemelésig 1091 m, felszállás 15 m 
átrepüléséhez 1573 m, leszállás 15 m-ről 731 m, leszállás pontra 
518 m. Ebből jól látható az állítható állásszögű, fékezésre állít
ható Hamilton Standard légcsavarok fékező hatása. A gép tör
zsén kétoldalt fészkek vannak 4-4 db JA TO gyorsítórakéta szá
mára, ezekkel a felszállás alig 300 m nekifutással lehetséges, 
akár magashegyi repülőtérről is.

Sárhidai Gyula

Helyreigazítás
A lapunk 1995/3. és 1995/4. számában megjelent „A volt NDK hadiflottájának négy évtizedes története és sorsa Németország újra

egyesítése utárí’c. tanulmányban a táblázatok nem a megfelelő helyre kerültek. Az 1995/3. szám 33. oldalán szereplő táblázat helye
sen az 1995/4. szám 19. oldalának ötödik bekezdése után következik, míg az 1995/4. szám 20. oldalának táblázata a 19. oldal első 
bekezdése után. Az 1995/4. számban a 21. oldalon a [13] jelzetű megjegyzés az 1995/3. szám 33. oldalán szereplő táblázat utolsó 
sorára vonatkozik. („USA-nak átadva”) (Szerk.)
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Hazai tükör

Német és holland légiegységek látogatása
Kecskeméten

3-4. ábra: Feladategyeztetés felszállás előtt (T. L.)

Német pilóták Kecskeméten

A volt NDK légierő fegyverzetéből csak a MIG-29M típusú 
vadászgépeket vette át és állította hadrendbe a német légierő. 
Előtte a Luftwaffe négy nagy tapasztalatú repülőgép-vezetőjét 
bízták meg, hogy különböző repülési módokban és magasságok
ban próbálják ki a Ш З-29-eseket. A pilóták egyenként 388 
feladatot hajtottak végre az átvételre váró típussal. Legelőször a 
gépek repüléstechnikai és harci alkalmazásával ismerkedtek 
meg. A repülésekkel együtt ez egy hosszú feladatsor volt.

Ezt követően értékelték a repülés során szerzett tapasztala
tokat és döntöttek a gépek hadrendbe állításáról, majd átalakítot
ták az ICAO-szabványnak megfelelően a fénytechnikai 
eszközöket. A műszereket átkalibrálták (km/h helyett csomóban, 
a magasságmérőt m helyett lábban) és saját-idegen felis
merőrendszert építettek a gépekbe. Előreláthatólag 2005-ig 
akarják ezt a típust rendszerben tartani. A rendszeresítést 
követően számos takarékossági intézkedést vezettek be. A 
sárkányszerkezet üzemidejét 800 óráról 1100 órára emelték, s el 
akarják érni, hogy a nagyjavítási időtartam 1500 órára emelked
jen. 1995 elején a MiG-29-es harcászti repülőezredet a 
prescheni légitámaszpontról a kedvezőbb fekvésű Laagéba 
telepítették át.

1995 nyarán egy magyar repülőcsoport utazott Német
országba, hogy tapasztalatokat szerezzen az ottani MiG-29 
típusú elfogó vadászrepülőgépek üzemeltetési sajátosságairól, 
kiszolgálási rendszeréről. A németek viszonozták ezt a láto
gatást, amikor a Partnerség a békéért program jegyében, 1995. 
szeptember 11-15-ig két db MiG-29-es, illetve egy db C -f 60-as 
típusú szállítógéppel Kecskeméten tartózkodott egy 17 főből álló 
küldöttségük. A delegációban a Luftwaffe 73. harcászati 
repülőezredétől két pilóta és tizenöt mérnök, illetve repülőműsza
ki volt. A Luftwaffe repülői a kecskeméti vitéz Szentgyörgyi 
Dezső Harcászati Repülőezred pilótáival közös repülési felada
tokat hajtottak végre. A német gépek első alkalommal repültek 
egy kelet-európai ország légterében végrehajtott közös gyakorla
ton. A repülőgép-vezetők a velük való beszélgetések során 
hangsúlyozták, hogy fontosnak tartják az ilyen és ehhez hasonló

44 HADITECHNIKA 1996/1



közös repüléseket a légi irányítás és az angol vagy német 
nyelvismeret gyakorlása céljából. Van mit tanulni egymástól, 
hiszen a két ezred azonos típust üzemeltet. Ez a közös repülés 
szeptember 12-én és 14-én az első lépcsőfok volt a különböző 
nemzetek közötti légvédelmi és repülési gyakorlatok 
előkészítéséhez és eredményes végrehajtásához.

Az első közös repülési napon Karmazsin Sándor repülő ezre
des, a Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred parancsno
ka megállapította:

-  A közös gyakorlásnak az ért is van nagy jelentősége, 
mert itt tudjuk igazán jól elsajátítani azokat a repülési mó
dokat, amelyeket a NATO tagországaiban alkalmaznak. 
Ezeken a repüléseken a légi harc megvívását is tudjuk 
gyakorolni.

Holland F-16-osok Kecskeméten

Előzetesen -  két helyszínen is -  egyeztetett tervek alapján 1995. 
október 6. és 13. között egy hetet töltött a kecskeméti katonai 
légibázison -  a twentei légitámaszpontról -  a Holland Királyi 
Légierő 313. „Tigris” vadászepülő-századának kijelölt állománya 
és 5 db F-16-os vadászrepülőgépe.

A holland katonákat Toine Brekelmans repülő őrnagy, a 313. 
repülőszázad parancsnoka vezette. A „Tigrisek” a Partnerség a 
békéért program keretében közös feladatokat hajtottak végre 
vendéglátóikkal, a vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati 
Repülőezred pilótáival.

A holland F-16-os vadászgépeket és a C-130 Hercules 
típusú katonai szállítógépből kiszálló kiszolgáló személyzetet -  
a parancsnok nevében -  Fülöp György alezredes, parancs
nokhelyettes fogadta. Az üdvözlések, bemutatkozások után 
azonnal megkezdték a Hercules „gyomrát" kiüríteni. A pilóták -  
a magyar repülőgép-vezetőkkel -  az érkezés napján elkezdték 
a felkészülést a közös repülések végrehajtására. Hétfőtől pén
tekig vegyes nemzetiségű személyzet repült a MiG-29 UB és 
az F-16-B/s kétkormányos oktatógépek kabinjaiban. Az első 
ülésben minden esetben az oktató pilóta foglalt helyet, így az 
F-16B-ben a holland, a MiG-29-esben pedig a magyar. A 
repülőgépek fedélzetén, a légi irányításban és az együtt
működés egyéb területein a beszélgetés, forgalmazás, társal
gás angol nyelven folyt. A két nemzet katonái jól megértették 
egymást.

Az ilyen és hasonló közös repüléseknek azért van nagy jelen
tőségük, mert lehetőség nyílik elsajátítani az olyan repülési 
módokat, légiharc-megvívási eljárásokat, légiirányítási szabá
lyokat, amelyeket a NATO tagországaiban már évtizedek óta 
eredményesen alkalmaznak. Arra is volt módjuk és lehetőségük 
a szaktiszteknek és a tiszthelyetteseknek, hogy a helyszínen 
tanulmányozhassák egymás fegyverzetének üzemeltetési és 
kiszolgálási rendszerét, valamint a légi irányítás szabályait. A 
konzultációra minden munkafolyamatban sor is került, hiszen 
közvetlen közelről láthattuk az F-76-os vadászgépek megle-
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9-10-11. ábra: Holland F-16B és F-16A gépek közös gyakor
lata magyar MiG-29-esekkel (T. L.)

hetősen hosszadalmas előkészítését. Az F-16-os vadászgép 
hajtóműve sokkal zajosabb, mint a két hajtóművel rendelkező 
MiG-29-e sé.

Az egyhetes közös repülési program simán, minden 
különösebb esemény nélkül zajlott le. Flazautazásuk előtt, a 
gépbe szálláskor kérdeztem Brekelmans őrnagyot magyarorszá
gi tapasztalatairól, repülési eredményeiről:
-  Most kezdjük kiépíteni kapcsolatainkat a volt keleti tömbhöz 
tartozó országok légierejével -  kezdte a beszélgetést a holland 
századparancsnok. -  Közös feladatokat hajtottunk végre a 
Békepartnerség keretében. A magyarok jól repülik a MiG-29-es 
repülőgépeket. Konzultációt folytattunk egymás technikai 
eszközeiről, üzemeltetési eljárásáról, a légi harc különböző mód
jairól.

-  Milyen gépnek tartja a MiG-29-est?
-  Már több mint egy évtizede ismerjük a MiG-29-est. Repültünk 

a levegőben is ellene a közös NATO-gyakorlatokon. 
Véleményem szerint jelentős különbség van a tervezők elgondo
lásában az F-16-os és a MiG-29-es között. Tökéletes a MiG-29- 
es gépágyúrendszere. Szerintem ez nagyon jó elfogó 
vadászrepülőgép.

Kenyeres Dénes

Járműszerelvény a KMT-5M jelű aknataposó 
felszerelés szállítására és rakodására II. rész

(A cikk első' része a Haditechnika 1995/4. számában jelent meg.)

Az aknataposó felszerelés másik részének szállítására alakí
tották ki a HAP-5 típusú pótkocsit. A pótkocsi, melynek két
tengelyes, szólókerekes futóműveit hosszirányú félelliptikus 
laprugókötegekkel látták el, a D-566.03 típusú vontató gépkocsi 
vonószerkezetéhez rugózott vonószemmel ellátott vonóhárom
szögön keresztül csatlakozik. A pótkocsi egyvezetékes légfék
berendezése működteti a kerékagyakba épített dobféket. A 
pótkocsi alváza létraszerkezetű, amely két hossztartóból és 
kereszttartóból álló hegesztett acélszerkezet. Az alváz mellső 
részén foglal helyet a golyókoszorús forgózsámoly, ehhez kap
csolódnak a mellső futómű rugókötegei, valamint a vonóhárom
szög. A pótkocsi felépítménye sík platójú, deszkaborítású rak
felület. A rakfelület homlokfala kiemelhető, míg oldalfalai és hát
fala lehajtható. Az aknataposó felszerelés egységeinek mál- 
házására és rögzítésére szolgáló szerkezeti elemek kialakítása

hasonló a vontató járműnél alkalmazott megoldáshoz. Az akna
taposó felszerelés egységei közül a következők málházhatók a 
pótkocsin:

-jobb  oldali aknakifordító;
-jobb  oldali keret a függesztőművel;
-  hengercsoport;
-  aknakifordító emelőszerkezet;
-  nyomdokló.
A pótkocsi málházott rakfelületét a 10. ábra szemlélteti.
A KMT-5M jelű aknataposó felszerelés szállítására és 

rakodására kifejlesztett járműszerelvény a kor technikai színvo
nalán álló haditechnikai eszközként értékelhető. A D-566.03 
típusú vontató jármű kiváló terepjáró képessége következtében a 
járműszerelvény jó menettulajdonságokkal és átlagon felüli 
manőverező képességgel rendelkezik földúton és terepen. A 
HAP-5 típusú pótkocsit igen jó vontathatósági tulajdonságok 
(nyomkövetés, fordulékonyság, fékezhetőség) jellemzik. A

46 HADITECHNIKA 1996/1



8. ábra: A daruszerkezet hidraulikus berendezésének fő
egységei: 1 -  fogaskerék-szivattyú; 2 -  vezérlőszeleptömb; 3 
-  szűrő; 4, 5 -  kétutas áramlásirányító; 6 -  visszacsapó 
szelep; 7 -  vezérelt visszacsapó szelep; 8, 9 -  zuhanásgátló 
szelep; 10 -  gémemelő munkahenger; 12 -  kitámasztó 
munkahenger; 13 -  gém forgató munkahenger; 14 -  záró

csap; 1 5 - furatos csavar; 1 6 - menetes csatlakozótömb; 17
-  olajleeresztő csavar; 18 -  tartólemez; 19 -  nyomóvezeték a 
szivattyútól; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 -  flexi
bilis nyomótömlő; 32 -  nyomó acélcső; 33 -  kettős bilincs; 34
-  bilincs; 35, 36 -tömítő alátét; 37 -  nyomásmérő csat
lakozási helye
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tehergépkocsira épített AR-7R típusú hidraulikus daru gyorsítja 
és könnyebbé teszi az aknataposó felszerelés egységeinek a 
járműszerelvényre történő fel- és lemálházását, valamint a 
harckocsira történő fel- és leszerelését. A harckocsira szerelt 
KMT-5M jelű aknataposó felszerelés vázlatát a 11. ábra szem
lélteti.

A járműszerelvény főbb műszaki paraméterei

-  hosszúsága (pótkocsival együtt): 13 400 mm;
-  szélessége: 2500 mm;
-  magassága: 3000 mm;
-  saját tömeg: 12 820 kg;
-tömege felmálházott KMT-5Mesetén: 20 320 kg;
-  kerékképlete: 6x10;
-  max. sebessége betonúton: 70 km/h;
-  lejtőmászó képessége: max. 20°;
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10. ábra: A pótkocsi málházott rakfelülete: 1 -  jobb oldali 
aknakifordító; 2 -  hengercsoport; 3 -  nyomdokló; 4 -  
aknakifordító emelőszerkezet; 5 -  jobb oldali keret a 
függesztőművel; 6 -  tartókeret; 7, 8, 9 rögzítőkötelek

9. ábra: A tehergépkocsi málhálzott rakfelülete: 1 -  rakodó
daru; 2 -  tartozékláda; 3 -  vasalt faalátét; 4 -  bal oldali 
aknakifordító; 5 -  hengercsoport; 6 -  PSZK-kazetta; 7 -  bal 
oldali keret a függesztőművel; 8, 9 -  rögzítőkötelék; 10 -  
tartókeret; 11 -  csatos szíj



-oldalstabilitás: max. 10°;
-  hatótávolság: 600 km;
-  vontató jármű típusa: D-566.03
-  pótkocsi típusa: HAP-5

D-566.03 típusú tehergépkocsi

-gyártómű: Csepel Autógyár
-  hosszúsága: 7100 mm;
-szélessége: 2500 mm;
-  magassága: 3000 mm;
-  tengelytáv

A-B: 2900 mm;
B-C: 1400 mm;

-  saját tömeg: 10 300 kg;
-tömege felmálházott KMT-5Mesetén: 14 050 kg;
-  lejtőmászó képessége: max. 30°;
-oldalstabilitás: max. 15°;
-  leküzdhető gázlómélység: 1200 mm;
-  hatótávolság: 700 km;
-  max. sebesség műúton: 80 km/h;
-  kerékképlet: 6x6;
-  rakfelület belső mérete: 3555 mm x 2200 mm;
-  motor

típusa: RÁBA-MAN 2156; 
üzeme: dízel;
felépítése: 6 hengeres, soros, vízhűtéses;
lökettérfogata: 10 3503 cm3;
max. teljesítménye: 148 kW (200 LE);

-  tengelykapcsoló
típusa: 082.1-1045-000; 
rendszere: egytárcsás, száraz; 
működtetése: hidropneumatikus;

-  daruszerkezet
típus: AR-7R;
gyártó: Épgép Emelőgépgyár; 
felemelhető teher

-  nagy horoggal: 3000 kg;
-  kis horoggal: 1500 kg; 

gémkinyúlás
-  nagy horoggal: 3,51 mm;
-  kis horoggal: 4,22 mm; 

hidraulikus rendszer
-  max. üzemi nyomás: 250 kg/cm2; 
-teljesítményfelvétel: 10 kW;
-  szükséges hidraulikaolaj térfogata: 72 I;

-  pótkocsi
típus: HAP-5; 
gyártó: Hódgép; 
hossza: 6300 mm; 
szélessége: 2350 mm; 
magassága: 1850 mm; 
tengelytáv: 2800 mm; 
nyomtáv: 1900 mm;
rakfelület belső mérete: 4220 mmx2120 mm; 
platómagasság: 1300 mm; 
saját tömeg: 2520 kg;
tömege felmálházott KMT-5M esetén: 6270 kg; 
kerékképlet: 0x4;
gumiabroncsok mérete/száma: 9.00-2074 + 1; 
fékberendezés: egyvezetékes légfék, dobfékekkel; 
rugózás: félelliptikus, laprugóköteges; 
felépítmény: fémvázas, sík platójú, lehajtható oldalfalakkal 
és hátfallal.

Sarkady József
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Forgásjel-digitalizáló egység az MC-127 célimitátorhoz

A rádiótechnikai századoknál telepített rádiólokátorok és harc- 
álláspontokon elhelyezett indikátorok kezelőinek kiképzése, 
gyakoroltatása, ellenőrzése fontos a Magyar Honvédség harc- 
készültsége szempontjából. A rádiólokátor-technikai esz
közök kezelőinek kiképzése során ilyen szimulációs berende
zések nélkül sok lokátor- és repülő-üzemóra igénybevételére 
lenne szükség. A hatékonyság növelése miatt fejlesztették ki 
és alkalmazzák a rádiótechnikai századoknál az MC-127 
célimitátor berendezést. A célimitátor használatának szük
ségességét indokolja továbbá a takarékos gazdálkodás és a 
kiképzési munka eredményességének növelése. Az eszköz 
lehetővé teszi olyan egyszerű és bonyolult légi helyzetek 
ábrázolását a valós helyzetnek megfelelő indikátorfelü
leteken, melyeket a valóságban csak igen nagy költségrá
fordítással lehetne elérni (pl. nagyszámú határsértő légi cél 
egyidejű mozgatása).

A berendezés első változatát 1977-79 között dolgozta ki egy 
újítás keretében Mészáros Sándor mk. alezredes. Az első min
tapéldány -  a Légvédelmi és Repülő Parancsnokság meg
bízása alapján -  a debreceni Légvédelmi Kiképző Központban 
készült, s azóta is folyamatosan üzemel Szolnokon, a Repülő 
Műszaki Főiskolán. Az üzemeltetői tapasztalatok alapján a 
berendezés kiképzési és szinten tartási feladatok ellátására 
alkalmas.

Az MC-1271990-ben történt alkalmazásba vételéig eltelt idő 
során a rendelkezésre álló alkatrészek és részegységek jelen
tősen fejlődtek, ezért -  a sorozatgyártási igényeket is figyelembe 
véve -  a konstrukciót át kellett tervezni. A korszerűtlen mikro
processzort és a lyukszalagos adatrögzítést felváltotta az akkori 
kor színvonalának megfelelő számítógép és elektronika, így az 
imitált célok száma 16-ról 127-re növekedett. A tervek az újító 
közreműködésével az MN EJÜ-nél (jelenlegi jogutódja a HM 
Arzenál Rt.) készültek 1987-1988-ban.

A rádiólokátor-antenna forgásjeleit digitális jel (előre, hátra, 
észak) formájában igénylő displayek megjelenésével szük
ségessé vált az eddigi hagyományos, 8 vezetékes forgásjel (3 
durva, 3 pontos, 2 referens) digitalizálása. Az új igények (digitális 
adatkimenet) kielégítésére az MC-127 célimitátorhoz soros 
oldalszögjeladó (forgásjel-digitalizáló: FD-7) készült. A téma 
kidolgozását az MH Haditechnikai Intézet kapta feladatul. A 
fejlesztés célja az MC-127 célimitátor digitális forgásjelekkel való 
kapcsolása a radarszelektorhoz, valamint az MC-127 analóg 
kimenet azimuthibáinak kiküszöbölése volt.

Az MC-127 rádiólokációs célimitátor az újonnan kifejlesztett 
MC-127 soros oldalszög-jeladóval (FD-7 forgásjel-digitalizáló- 
val) olyan számítógépes berendezés, amely lehetővé teszi:

-  előre és valós időben programozott repülési útvonalak 
alapján -  reális repülések igénybevétele nélkül vagy azzal 
párhuzamosan -  az adott rádiólokátor felderítési lehetőségeit 
figyelembe vevő légi helyzet megjelenítését a rádiólokátor és 
az automatizált vezetési rendszerek rendszeresített indoká- 
torain;

-  a szakkezelő állomány kiképzési programokban meghatáro
zott célkövetési normakövetelményei teljesítésére való fel
készítést;

-  több célimitátor alkalmazásával rendszerméretű harcászati 
gyakorlatok (gyakorlások) légihelyzet-imitálását, valamint a 
készültségi szolgálatok ellenőrzéséhez az imitált légi helyzet 
előállítását;

-  a hagyományos (8 vezetékes) forgásjel-kimenetű felderítő 
rádiólokátorok forgásjeleinek digitalizálását;

-  a hagyományos analóg adatkimenettel rendelkező (orosz 
gyártmányú) rádiólokátorok jeleinek fogadását;
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5. ábra: Az FD-7 forgásjel-digitalizáló egység

-  a légi helyzettel összefüggő számítások elvégzését és az 
adatok továbbítását a lokátorokhoz. (A kapcsolódó elektronikai 
áramkörök egy része a számítógép és a radar közötti illesz
téseket végzi, míg egy beépített második -  saját fejlesztésű -  
célszámítógép a forgásjel-előállítással vagy -feldolgozással fog
lalkozik);

-  a cm-es, dm-es, m-es sávban üzemelő eszközökkel való 
együttműködést (egy időben csak egy hullámhosszon képes 
imitálni);

-  digitális forgásjelek kiadását, illetve analóg forgásjelek di
gitálissá alakítását. Igény szerint a P-40 típusú rádiólokátor 
esetén képes az eredetileg harmadrészre csökkentett (a radar 18 
fordulat/perces forgásjelét a hagyományos szögátvivőrendszer- 
rel nem tudták megfelelő pontossággal követni, ezért osztották le 
harmadára) antenna-forgássebességet visszaállítani az eredeti 
értékre, így ezen rádiólokátor jelei most már nemcsak a saját, 
speciális megjelenítőeszközöknél használhatók fel, hanem 
bármely más megjelenítőeszközön is, illetve ezen rádiólokátor 
jelei is automatikusan továbbíthatók -  megfelelő jelfeldolgozás 
után -  magasabb vezetési szintekre.

Összefoglalva: az MC-127 rádiólokációs célimitátor az 
átmeneti időszakban (amíg hagyományos lokátorok is rendszer
ben vannak) segítséget nyújt a rádiólokátor-kezelők kikép

zéséhez, ugyanakkor az MC-127 soros oldalszögjeladóval 
(FD-7 forgásjel-digitalizálóval) kiegészítve alkalmas a digitális 
forgásjelet igénylő megjelenítőeszközökhöz való illesztés 
elvégzésére, és speciálisan alkalmas a P-40 rádiólokátor (és 
esetleg egyéb légvédelmi tűzeszközök, melyek hasonló forgás- 
jelkimenettel rendelkeznek) forgásjeleinek digitalizálására, 
melynek segítségével lehetővé válik ezen rádiólokátor adatainak 
megjelenítése saját kihelyezett indikátorán kívül más megje
lenítőeszközökön, pl. raszter szken munkaállomáson vagy mod
ernizált PIKET indikátoron is. Az MC-127 célimitátor már öt éve 
van alkalmazásban, bizonyítva felhasználhatóságát a rádióloká
tor-kezelők kiképzésében. Az MC-127 soros oldalszögjeladó 
(FD-7) elkészült mintadarabja pedig a csapatpróba során igazol
ta az elvárásokat. Az FD-7 csapatpróbája Debrecenben, a helyi 
rádiótechnikai századnál, 1994-ben történt, továbbá Győrben 
kipróbálták a P-40-es radarral való együttműködését is. A csa
patpróba 1995 májusában zárult. A csapatpróba-bizottság egy
hangú szavazással javasolta rendszeresítésre az MC-127 soros 
oldalszögjeladót (FD-7).

Prokob Tibor mk. őrnagy

1995. évi cikkpályázatunk eredményhirdetése
A beérkezett pályázatok közül az értékelő bizottság Kovács Vilmos őrnagy A magyar tábori tüzérség által a II. világháború 
során alkalmazott tüzérségi lőszerek című és Bartha Tibor mk. őrnagy Hellfire -  A pokol tüze című cikkét különdíjban 
részesítette. Kiss Csaba, Lippai Péter százados, Rosza Pál, Szabolcsi Róbert mk. százados és Vékony Miklós írásait 
későbbi közlésre vásároltuk meg. (Szerk.)
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Lövedékálló védőmellények vizsgálata

A közhiedelemmel ellentétben golyóálló mellény nem létezik. 
Egyrészt azért, mert a modern lőfegyverek a legritkább esetben 
lőnek ki golyó alakú lövedéket (általában csak a sörétes vadász- 
fegyverek), másrészt viszont is absolutely essential that 
those who select body armor and each officer who wears it rea
lize that there is no such thing as a bulletpropf vest. The routine 
use of appropriate soft body armor significantly reduces the likeli
hood of fatal injury, but 100-percent protection in all circum
stances is impossible. Body armor selection is to some extent a 
tradeoff between ballistic protection and wearability. The weight 
and comfort of soft body armor is inversely proportional to the 
level of ballistic protection that it provides...”* -  miként az a 
rendőrségi védőmellények ballisztikus ellenállására vonatkozó 
NIJ Std. 0101.03 amerikai szabványban áll. Annak ellenére, hogy 
az idézett szabvány csak rendőrségi védőmellényekre 
vonatkozik, mindenképpen megszívlelendő, mert megállapításai 
mindenfajta lövedékálló védőeszközre általánosíthatók. 
Ugyanakkor természetszerűleg merül fel a kérdés: mi ellen is 
védenek a lövedékálló védőmellények? Megint csak a szabvány 
szellemét alkalmazva következik a válasz, hogy azok ellen a bal
lisztikus hatások ellen, amiket a szabvány az adott típusú bal
lisztikai védelmi szinten védeni rendel.

Ezek a védelmi szintek például az NIJ Standard for the ballistic 
resistance of police body armor (Rendőrségi védőmellények bal
lisztikus ellenállása) című, az USA Igazságügyi Minisztérium 
Nemzeti Igazságügyi Intézete által kiadott NIJ Std. 0101.03 szab
vány meghatározásában a következők:

-  az I. típus általában a kis űrméretű, kis teljesítményű puskák 
és önvédelmi fegyverek ellen használatos, védelmet nyújt a .22 
LR töltény 320 m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási sebességű, 
2,6 g tömegű, ólommagvas, köpeny nélküli lövedéke, valamint a 
.38 Special töltény 259 m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási

1. ábra: A Jaspar-állványon rögzített ballisztikai mérőcső a cél- 
megjelölővel és a háttérben a próbatestek felfogására szol
gáló plasztilinállvánnyal a ballisztikai mérőlaboratóriumban

2. ábra: 9 x 1 9  mm-es Parabellum-mérőcső a Jaspar-állvá
nyon, mérési helyzetben

sebességű, 10,2 g tömegű, ólommagvas, köpeny nélküli 
lövedéke ellen, de védelmet nyújt a teljes köpenyes, ólommag
vas 6,35 mm-es (pl.: Zbrojovka) és a 7,65 mm-es (pl.: FÉG fí 78 
pisztoly) lövedékekkel szemben is;

-  a II. A. típus általában a kisebb teljesítményű szolgálati és 
önvédelmi marokfegyverek ellen használatos, védelmet nyújt a 9 
mm-es Parabellum-töltény 332 m/s (vagy ennél kisebb) be
csapódási sebességű, 8 g tömegű, ólommagvas, teljes 
fémköpenyes, kerek orrú lövedéke, valamint a .357 Magnum 
töltény 381 m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási sebességű, 
10,2 g tömegű, ólommagvas, köpenyes, lágy csúcsú lövedéke 
ellen, de védelmet nyújt a köpeny nélküli vagy teljes 
fémköpenyes, ólommagvas, kerek vagy lapos orrú .45 APC, 
továbbá a gyári Parabellum és .357 Magnum lövedékekkel 
szemben is, valamint ellenáll az I. típusú veszélyeztetéseknek;

-  a II. típus általában a standard szolgálati és önvédelmi 
marokfegyverek ellen használatos, védelmet nyújt a 9 mm-es 
Parabellum-töltény 358 m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási 
sebességű, 8 g tömegű, ólommagvas, teljes fémköpenyes, kerek 
orrú lövedéke, valamint a .357 Magnum töltény 425 m/s (vagy 
ennél kisebb) becsapódási sebességű, 10,2 g tömegű, ólom
magvas, köpenyes, lágy csúcsú lövedéke ellen, de védelmet 
nyújt a 9 mm-es és a .357 Magnum gyári töltényekkel szemben 
is, valamint ellenáll az I. és II. A. típusú veszélyeztetéseknek;

-  a III. A. típus általában a nagy teljesítményű szolgálati és 
önvédelmi marokfegyverek, valamint a géppisztolyok (a szab
vány értelmezésében a pisztolytöltényt tüzelő fegyverek) ellen 
használatos, védelmet nyújt a 9 mm-es Parabellum-töltény 426 
m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási sebességű, 8 g tömegű, 
ólommagvas, teljes fémköpenyes, kerek orrú lövedéke, valamint 
a .44 Magnum töltény 426 m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási 
sebességű, 15,55 g tömegű, ólommagvas, köpeny nélküli külön
leges lövedéke ellen, de védelmet nyújt a legtöbb maroklőfegy-

* Fontos, hogy azok, akik ilyen védőeszközt választanak, és minden rendőrtiszt, aki ilyet visel, tudatában legyen annak, hogy lövedékál
ló mellény nem létezik. Bizonyos megfelelő, lágy kivitelű védőeszköz rutinszerű használata szignifikánsan csökkenti a végzetes baleset 
valószínűségét, de százszázalékos védelem általában lehetetlen. A testi védőeszköz megválasztása bizonyos tekintetben kompromisz- 
szum a ballisztikus védelem és a viselhetőség között. A lágy kivitelű védőeszköz tömege és kényelme fordított arányban áll az általa nyúj
tott ballisztikus védelem színvonalával.
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verrel és géppisztollyal szemben is, valamint ellenáll az I., II. A., 
II. típusú veszélyeztetéseknek;

A felsorolt négy védelmi típusba tartozó mellények általában 
nagy ballisztikai ellenálló képességgel rendelkező szövet
anyagokból (pl.: kevlar, twaron, dyneema stb.) készülnek, közös 
jellemzőjük, hogy csak kerek vagy lapos orrú, lágy ólommagvas, 
köpenyes vagy köpeny nélküli lövedékek ellen nyújtanak védel
met!

-  a III. típus általában a nagy teljesítményű puskák, gép
puskák, karabélyok, gépkarabélyok, rohampuskák és golyó
szórók lövései ellen használatos, védelmet nyújt a 7,62 mm-es 
puskatöltény 838 m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási se
bességű, 9,7 g tömegű, ólommagvas, teljes fémköpenyes, 
hegyes csúcsú lövedéke (pl.: ilyen a 39M L jelű töltény lövedéke) 
ellen, de védelmet nyújt az 5,56 mm-es (.223 Remington) és a
7,62 mm-es (.30) karabélyok lövedékeivel szemben is, valamint 
ellenáll az eddig felsorolt négy veszélyeztetésnek;

-  a IV. típus a páncéltörőpuska- és karabélytöltények 
lövedékei ellen használatos, védelmet nyújt a 7,62 mm-es 
puskatöltény 868 m/s (vagy ennél kisebb) becsapódási 
sebességű, 10,8 g tömegű páncéltörő lövedéke (pl.: ilyen a 39M 
B32 jelű töltény lövedéke) ellen, de védelmet nyújt -  legalább 
egy találat erejéig -  az eddig felsorolt öt veszélyeztetés ellen is.

A III. és a IV. típusú védelem nagy ballisztikai ellenálló 
képességű szövetanyagokkal nem, vagy csak extrém 
rétegszámban (és ezért viselhetetlen tömegű mellénnyel) old
ható meg. Általában nagy szilárdságú fémeket (pl. titán) vagy 
kerámiákat alkalmaznak kiegészítő betétként az alapvédelmet 
(l.-lll. A.) biztosító mellénybe helyezve. A viselhetőség 
érdekében a szabvány a kiegészítő betét méretét 10" x 12"-ban 
határozza meg. Az ilyen méretű betét csak a létfontosságú 
szervek védelmét képes ellátni.

A szabvány speciális (hetedik) típusú védelmi szintjében a 
követelményeket az igénylő (a mellény vásárlója) határozza 
meg.

A szabványban meghatározott lövedékállóságot laboratóriumi 
körülmények között kell vizsgálni, ahol a védőmellényt 
meghatározott méretű és állapotú plasztilintömbre kell 
felfeszíteni. Mind a hét védelmi szintnél azonos követelmény, 
hogy a lövedék (vagy annak repesze) nem hatolhat át a 
védőmellény anyagán, valamint a becsapódás hatására a 
plasztilinben a lenyomat mélysége nem lehet több, mint 44 mm 
(ez az érték csak összehasonlítás céljára szolgál és nem azonos 
a testben észlelhető benyomódás mélységével!). A vizsgálat 
során a próbalövéseket pisztolytöltények esetén 5 m-ről, 
puskatöltények esetén 15 m-ről kell leadni, miközben minden 
lövés során mérni kell a lövedék sebességét. Pisztoly
töltényekkel a tesztsorozat hat lövésből áll a szabványban 
meghatározott találati geometria szerint, puskatöltényekkel a 
tesztsorozat szintén hat lövés, de más a találati geometria. Pán
céltörő lövedékkel csak egy lövést kell leadni a védőanyagra. 
Csak az a próbalövés fogadható el érvényesnek, amelynek so
rán a lövedék sebessége nem kisebb, illetve 15 m/s-mal nem 
nagyobb a szabvány által előírtnál. A megengedettnél nagyobb 
sebességű próbalövést a szabvány csak akkor fogadja el, ha az 
nem üti át a védőanyagot, vagy a keletkezett lenyomat mélysége 
nem nagyobb 44 mm-nél.

A felsoroltakból mindenképpen ki kell emelni, hogy a puska (pl. 
SZVD, M14, Lee-Enfield stb.), rohampuska (pl. M16, AUG stb.), 
valamint a gépkarabély (pl. AK, M1 stb.) lövedékei elleni védel
met csak kiegészítő betét(ek) alkalmazásával és csak a betétek 
által fedett testfelület(ek)en lehet szavatolni.

Az itt közölt védelmi szintek azonban csak az NIJ Std..
0101.03 szabvány szerinti lövedékállóságot határozzák meg, 
ugyanakkor tovább bonyolítja a kérdést, hogy szinte minden 
nagy védőmellénygyártó és/vagy -felhasználó nemzet kidolgozta 
a maga védőmellény-követelmény és -vizsgálati szabványát. Az 
ezekben a szabványokban rögzített követelmények azonban 
messze nem azonosak az NIJ 0101.03-ban vagy akármelyik 
másik hasonló témájú szabványban rögzített követelményekkel. 
Általában a lövedékbecsapódási sebességekben, illetve a

3. ábra: KISTLER COM Ballastic Analyser

4. ábra: A próbatestek felfogására szolgáló plasztilintömb a 
gördülő állványon, a kísérleti lőfolyosón (elölnézetben)

rálövési távolságokban mutatkozik olykor számottevő eltérés, de 
esetenként különböznek maguk az űrméretek vagy a lövedék
felépítések is. A nemzetközi egységesítési törekvés egy CEN 
szabványajánlás kidolgozását eredményezte, de a dolgok ter
mészetéből következően ezen szabványajánlás követelményei 
sem azonosak egyetlen más, hasonló tartalmú szabvány 
követelményeivel. Néhány ismertebb szabvány jellemző 
követelményeit az I. táblázat tartalmazza (lásd következő szá
munkban).

A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a lövedékálló 
védőmellények lövedékállóságának, valamint a lövedékállósági 
vizsgálat végrehajtásának követelményeit tartalmazó nemzeti 
szabványok egyik legáltalánosabban használt és nemzetközileg 
leginkább alkalmazott előírása az NIJ Std. 0101.03. A 
nemzetközi gyakorlatban jó összehasonlítási alapot jelent az 
egyes védőmellények (testpáncélok) ballisztikai védőké
pességének összehasonlítására.

Az eddigieket összefoglalva megállapítható tehát, hogy egy 
adott védőmellény ballisztikai védettségét a szabvány által 
meghatározott körülmények között végrehajtott lővizsgálaton 
való megfelelőség jelenti, azaz az ettől eltérő körülmények (pl. 
más lövedékkonstrukció, nagyobb lövedéksebesség, kisebb 
lőtávolság stb.) esetén előfordulhat, hogy a lövedék vagy annak 
repesze áthatol a védőrétegen.

A Haditechnikai Intézet a nyolcvanas évektől foglalkozik 
lövedékálló anyagok vizsgálatával. A „hőskorban" természetesen 
ennek nemigen voltak meg a szabvány(ok)ban meghatározott 
feltételei, a vizsgálatokat alapvetően meglévő kézifegyverekkel 
végezték, a lövedéksebesség mindenkori mérésével és a kapott 
adatok valamely közhasználatban álló szabványba való -  kissé 
önhatalmú -  beerőszakolásával. A folyamatosan gyűjtött adatok
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feldolgozásával, a szabványok alapos tanulmányozásával és az 
anyagi lehetőségek bővülésével ezek a mérések egyre korrek
tebbek lettek. A kilencvenes évek elejére került a HTI olyan 
helyzetbe, hogy -  most már tudományos alapon -  nekikezdhetett 
egy ballisztikai vizsgáló laboratórium kiépítésének Táborfalván, 
az intézet lőkísérleti állomásának zárt lőfolyosóján. A ballisztikai 
védelmet nyújtó anyagok vizsgálatára és egyéb ballisztikai vizs
gálatok elvégzésére szolgáló ballisztikai laboratórium 
próbaüzemelését az intézet 1995 kora nyarán kezdhette meg, az 
azóta eltelt időszakban elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy 
a laboratórium alkalmas az előírt vizsgálatok jelentős részének 
megbízható végrehajtására, két -  az adottságokból következő -  
eltérést figyelembe véve:

-  a nyugati szabványok a puskatöltények lövedékei elleni védel
mi kategóriában vizsgáló lövedékként a 7,62x51 NATO- (.308 
Winchester) töltény teljes fémköpenyes, ólommagvas, 9,6 g 
tömegű, hegyes csúcsú lövedékét írják elő. Az intézet a vizsgála
tok során az adott szabvány által előírt lövedéksebességre 
szerelt 7,62 x 54R (39M) L jelű töltény könnyű ólommagvas, tel
jes fémköpenyes, 9,6 g tömegű, hegyes csúcsú lövedékét hasz
nálja;

-  a 7,62 mm-es (.30-as) puskák páncéltörő lövedékei elleni 
ballisztikai védelmi szint próbalövéséhez a szabvány szerinti 
.30-06 Springfield APM2 vagy a 7,62 x 51 NATO AP töltény 
helyett az intézet a megfelelő sebességre szerelt és temperált
7,62 x 54R (39M) B32 töltényt használja, mely az előírt tölténnyel 
azonos hatású.

A ballisztikai laboratórium kialakítása megfelel a legtöbb szab
vány szerinti vizsgálati feltételeknek. Ezek közül a fontosabbak a 
következők:

-  a szabványban előírt lövedékek és sebességek használata, 
mely minden esetben a vizsgálat legkényesebb feladata. A bal
lisztikai labor általában nem használ gyári töltényeket, mivel a 
szabványok által megengedett lövedéksebesség-eltérések nem
igen haladhatják meg a 10-20 m/s-ot, hanem a helyszínen szere
lik azokat a szabványban előírt sebességre (esetleg többfajta 
lőpor felhasználásával is) speciális töltényegyesítő készülék fel- 
használásával, amely alkalmas az összes használt töltényfajta 
szerelésére. A vizsgálathoz felhasznált lövedékek gyári 
kivitelűek, tömegük szórása ±0,1 g értéken belül van;

-  a szabványok nem határozzák meg egyértelműen a 
tesztlövésekhez használandó lőfegyvertípusokat, de a már 
előbb is jelzett -  nagyon szigorú -  lövedéksebesség-határok 
miatt célszerű a lövéseket ballisztikai mérőcsövekből leadni.(A 
ballisztikai laboratóriumban a PROTOTYPA BRNO VZ típusú 
fegyvert használják.) A ballisztikai labor jelenleg 9x18  Makarov, 
9x19  Parabellum, .357 Magnum, .44 Remington Magnum, 7,62 
x 39 (43M) és 7,62 x 54R ballisztikaimérőcső-készlettel ren
delkezik. Ugyanakkor rendelkezésre állnak .22 LR, 5,56 mm-es 
(.223 Remington), 7,62 mm-es Tokarev, 7,65 mm-es Browning

fegyverek is a tesztlövésekhez (nem testpáncél-vizsgálatok 
céljára ugyan, de a ballisztikai labor rendelkezik 12,7 mm-es és
14,5 mm-es ballisztikai mérőcsövekkel is). A mérőcsövek meg
bízható rögzítésére, az irányzott lövés leadásának biztosítására 
átalakított Jaspar-állvány szolgál (1-2. ábra);

-  az előírt lövedékbecsapódási (találati) geometria betartása 
szabványonként változik ugyan, de igencsak kis tűrést enged 
meg a vizsgálat során. A találati geometria igen pontos 
betartását szolgálja a ballisztikai labor felszerelésében a lézer 
célmegjelölő, amely 1 cm-en belül teszi lehetővé a leendő talála
tok helyzetének előre kijelölését. A találatok és a célterület 
folyamatos figyelemmel kísérésére zárt láncú tv-rendszer szol
gál;

-  a lövedéksebesség folyamatos mérése minden tesztlövés 
folyamán, mely célra a ballisztikai labor a KISTLER COM Ballistic 
Analyser műszert használja (3. ábra). A műszer két optikai 
fénykapun keresztül érzékeli a lövedéksebességet, az adatokat 
a beépített 486-os bázisú számítógép elemzi és rögzíti;

-  a megfelelő kialakítású tárgyfelfogó asztal a védőeszköz 
mérési helyzetben való rögzítésére, figyelembe véve, hogy a 
szabványok követelményei ebben a kérdésben is jelentősen 
eltérőek (pl. az NIJ sík felületű, a német rendőrségi műszaki 
irányelv ívelt felületű felfogóeszközt ír elő stb.). Ugyancsak 
eltérőek azok az előírt lövedékbecsapódási szögek, melyeket a 
tárgyfelfogó elfordításával (megdöntésével) kell beállítani [az 
előző példapárnál maradva: az NIJ szerint jobbra és balra 
elfordítva 30-30° (NATO 30°), a német irányelv szerint lefek
tetve, a vízszinteshez képest 25° (NATO 75°)]. A felfogóasztal
ban alkalmazott plasztikus kitöltőanyag (plasztilin) kérdésében 
már szerencsére kisebbek a különbségek az egyes szabványok 
követelményei között. A plasztilintömb feladata részben az, 
hogy szimulálja a becsapódó lövedék hatását az emberi testben 
(4. ábra), de csak erősen megközelítő módon, hiszen ez az úgy
nevezett traumahatás (a lövedékbecsapódás nyomán kelet
kezett lenyomat mélysége a ballisztikai védőanyag mögött) 
nagyon erősen függ a célszemély fizikai és pszichikai alkatától 
és állapotától. Míg a plasztilintömb előírt vastagsága szabvá
nyonként változó (102-150 mm), az állapotukra vonatkozó 
követelmények és ezen állapot mérési módszere már azonos 
vagy nagyon hasonló. A plasztilinben mért traumahatás 
megengedett maximális értéke ugyancsak jelentősen eltér 
országonként (az Egyesült Államokban 44, Németországban 44, 
vagy 20 mm, kalibertől függően). A ballisztikai laborban alkal
mazott tárgyfelfogó asztal kialakítása lehetővé teszi a felsorolt 
több, sokszor egymásnak ellentmondó követelmény ki
elégítését. Mind függőleges, mind vízszintes síkban elfordítható 
és a meghatározott szögértékeken rögzíthető. Az előírt lőtávol- 
ságok beállítását síneken gördíthető állványa biztosítja. A 
plasztilintömb vastagságának, illetve geometriai formájának 
előállítását az asztal speciális geometriai kialakítása segíti. A 
plasztilintömb előírt kondicionálását ellenőrző mérés végrehaj
tására a szabvány szerinti ejtőtömeg szolgál (ezen az asztalon 
szúrásállóság-szabványossági vizsgálat is végezhető a szab
ványos ejtőkés használatával). A tárgyfelfogó asztal páncélle
mez lövedékcsapdája a biztonságot szolgálja (5. ábra). A 
plasztilintömb előírt hőmérsékleten tartását jelenleg folyamatos 
melegítéssel érik el, a zárt lőfolyosó klimatizálása a távolabbi 
tervekben szerepel és alapvetően az anyagi lehetőségek függ
vénye.

A ballisztikai labor 1995 szeptembere óta működik a ballisztikai 
védelmet szolgáló test- és egyéb páncélzatok vizsgáló- 
állomásaként (6. ábra) és azóta három igen fontos vizsgálatot is 
elvégzett (az orosz államadósság fejében felajánlott lövedékálló 
mellények vizsgálatát, a hazai fejlesztésű 95M lövedék- és 
repeszálló védőmellénycsalád minősítését, valamint a magyar 
IFOR-erők felszereléseként figyelembe vett védőmellények 
összehasonlító vizsgálatát -  e két utóbbi feladat ismertetése a 
következő írás feladata lesz), mindhármat kellő szakmai színvo
nalon, melyet az itt dolgozó állomány jó felkészültsége és áldozat
kész munkája tett lehetővé.

Földi Ferenc mk. alezredes
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Nebelwerfer a Magyar Királyi Honvédségben II. rész
A második világháború egyes sorozatvetői

(A cikk első része lapunk 1995/4. számában jelent meg.)

A 15 cm-es 43.M sorozatvető, majd közepes 
aknavető

Jellemző adatai:
-  hatcsövű, hátultöltős, sima csövű fegyver, mely alsó szög

csoporttal 6000 m-ig lő;
-  tűzgyorsasága 10 s alatt 6 lövés (a sorozatok között másfél 

perc szünetet kell tartani);
-  hatásos lőtávolsága 4-6000 m között;
-  magassági szöghatár-100V-+800 V-ig;
-  oldalszöghatár ±210 V (2°=36 V);
-  rendszeresített vontatóeszköze: 3 t-s tehergépkocsi.

Fő részei:
-  alsótalp a vonó- és felbakolóberendezéssel;
-  felsőtalp az oldal- és magasság irányzó gépekkel;
-  csövek;
-  irányzóberendezés;
-  villamos gyújtóberendezés;
-  tartozékok;
-  15 cm 43.M repeszgránát.
Az alsótalpat hegesztett acéllemezekből készítették, torziós 

rúdrugózással és fúvott kerekekkel. Teherhárító berendezéssel 
is ellátták. A felbakolóberendezés tette lehetővé a hárompontos 
alátámasztást.

A 15 cm 45 li. rakéta repeszgránát.

1. Szélaisak.
2. Szélsisak rögzitógyürü.
5. Eakéta hüvely.
4. Turbina.
5* Lövedék hüvely.
6. Zárócsavar.

A felsőtalp, amit hegesztéssel és szegecseléssel állítottak 
össze, tartotta a csöveket, és erre szerelték az oldal- és magas
sági irányzógépet. A felsőtalpat a sarokcsap kötötte össze az 
alsótalppal. Az oldalirányzó gép csiga-csigakerekes rendszerű 
volt, s a fogaskereket forgatta, mely az alsótalp fogasívével kap
csolódott.

A magassági irányzógép is csiga-csigakerekes volt, az általa 
forgatott fogaskerék a csőtartó lemezekre erősített fogasívvel 
kapcsolódott. A csövek hatszögű elrendezését a mellső és hátsó 
csőtartó lemez rögzítette. A csövek számozását és felépítését a 
fegyver műszaki leírása tartalmazza.

9. ábra: A 15 cm-es 43. M rakéta-repeszgránát fő részei
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Az eszközhöz a 43.M közepes aknavető-irányzékot rend
szeresítették, mely a 36/39. M aknavető-irányzék célzótávcsővel 
módosított változata volt. A ferde csőcsapállás kiküszöbölésére 
irányzékbillentő szerkezettel látták el. A csövek föléhelyezését az 
irányzékhosszabbító tette lehetővé.

A villamos gyújtóberendezés az áramfejlesztővel ellátott kézi 
hajtású gyújtógépből (12. ábra), a kapcsolószerkezettel felszerelt 
30 m hosszú, 7 eres gyújtókábelből, az elosztószekrényből és a 
6 csőre szerelt gyújtóérintkező-házból állt.

A gyújtókészülék hatszor egymás utáni működtetése a 
rakétákat a 1-4-6-3-5-2 sorrendben indította el. A gyújtó
készülék nézőnyílásában látható szám jelezte, hogy melyik csö
vet hagyta el a rakéta. A tartozékokat és tartalék alkatrészeket 
menethelyzetben a talpszárakon rögzített, hordozható, vasalt fa
ládában helyezték el.

A 43.M elektromos turbinagyújtó a rakétahajtómű indítására 
szolgált. Kúpos végével a gyújtórúdhoz közel fekvő fúvókába 
helyezték, a gyújtórúd érintkezőcsúcsát pedig az érint
kezőtányérral érintkeztették. Az előző ládában 600 db gyújtót 
helyeztek el. A sorozatvetőt esővédő ponyva védte menet köz
ben a szennyeződésektől.

A szélsisak a jobb ballisztikai alak elérésére szolgált, egy 
csavar rögzítette a hajtóműházhoz, mely 6 mm falvastagságú 
húzott acélból készült. A fúvókasor menetesen csatlakozott a 
ház aljához, a fúvókanyílásokat egy vékony alumíniumkorong

13. ábra: Az amerikai hadsereg által zsákmányolt német 42.M 
30 cm-es sorozatvető (A. V.)

12. ábra: A sorozatvető kenőanyag- és tartalékalkatrész-ládá- 
ja a szerszámokkal

zárta. A ferde fúvókanyílások száma 26 db volt, azok tették 
lehetővé a rakéta egyenes irányú haladó és hossztengely körüli 
forgó mozgását. A nyílásokat tároláskor keménypapír gyűrű 
védte.

A hajtóműházban, támasztótárcsák között helyezték el a 
diglikolos lőporból sajtolt lőporrudakat (7 db), az iniciálás az alsó 
és felső gyullasztó következtében két oldalról ment végbe.

A robbanóanyag háza 10 mm falvastagságú lövedékacélból 
készült és menettel kapcsolódott a turbinához. Az aljában 
gyújtófészek volt, ebben helyezkedett el a detonátor. A gyújtó 
centrifugális biztosítással ellátott fenékgyújtó, tároláskor tároló
csavart helyeztek a helyére.

Végezetül, az ismertetett eszközzel kapcsolatban megál
lapítható, hogy a maga korában hatékony eszköz volt, s a szük
séges korszerűsítések elvégzése után napjainkban is hatéko
nyan lehetne alkalmazni összfegyvernemi alegységeink közvet
len tűztámogatására. Egyszerűségénél fogva megtervezésére a 
HTI-nek, illetve gyártása hadiipari vállalatainknak nem jelentene 
megoldhatatlan feladatot.

Boros Géza

Irodalomjegyzék:

-  Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világhá
borúban.

-Tüzérségi lőszerek. Segédlet.
-  Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól 

napjainkig. Budapest, Zrínyi Kiadó.
-  Tüzérismeret a 15 cm 43.M sorozatvető számára. Ideiglenes 

utasítás. Budapest, M. Kir. Haditechnikai Intézet, 1943.
-  Szanati József: A tábori tüzérség az első és második 

világháborúban. Budapest, Zrínyi Kiadó.
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A 15 cm-es 43.M közepes sorozatvető lőszerei

Rendszeresített lőszerek:
15 cm-es 43.M rakéta-repeszgránát
15 cm-es 43.M rakéta-ködgránát

(Megj.: Ködgránáttal csak a német 41 .M sorozatvetőket látták
el.)
A 15 cm-es 43.M rakéta-repeszgránát:
hossza: 931 mm
tömege: 34,2 kg
robbanótöltet tömege: 2,4 kg
tömege a csomagolóeszközzel együtt: 37,0 kg

Fő részei:
-  szélsisak rögzítővel;
-  rakétaműhely (hajtóműház);
-turbina (fúvókák);
-  rakétatöltet (hajtóanyag);
-  lövedékhüvely zárótárcsával (robb. ag. háza a hajtómű

hőjétől védő tárcsával);
-  fenékgyújtó;
-  robbantópersely a töltettel (detonátorházzal);
-  robbantótöltet (robbanóanyag: nyújtott tri).

(Az MN megalakulása után a HTI a régi rajzok és megmaradt 
darabok felhasználásával újra elkészítette a 15 cm-es rakéta- 
sorozatvető dokumentációját. Ezt 1950-52-ben 3 pld.-ban biz
tosan legyártották és kipróbálták az újabb fejlesztésű, 18 csöves, 
180 mm-es új változattal együtt, ami 2 pld.-ban épült meg. Az 
1951-es bemutatón műszaki okok miatt igen rosszul vizsgázott 
Farkas Mihály vezérezredes, akkori honvédelmi miniszter előtt. 
Ekkor gyártása lekerült a napirendről, és a szovjet BM- 
sorozatvetőket rendszeresítették. A fennmaradt 3, ill. 2 példány 
darabjait 1980-ban a HTI átadta a Hadtörténeti Múzeumnak. A 
raktárban remélhetőleg még megtalálhatók, eddig nem volt pénz 
a kijavításukra. Szerk.)

J t

14. ábra: Az amerikai haderők által alkalmazott T-129 16,5 
cm-es sorozatvelő múzeumban (A. V.)

15. ábra: Az utángyártott magyar mintapéldány 1951-ben, 
amely csak kerekében és elektromos gyújtószerkezetében 
különbözött az eredetitől

Az 11-2 története újabb adatok alapján

Még sokan emlékeznek a géptípus háború alatti és utáni di
csőítésére. Ez volt a sztálini „sólymok” legnagyobb számban 
gyártott gépe, az „egyedülálló fekete halál", melyektől a német 
repülők annyira rettegtek. A német harckocsik -  a propaganda 
szerint -  azonnal „elbújtak”, ha az 11-2 gép árnyékát meglátták.

Újabb orosz források már bevallják, hogy ha a gép okozott is 
jelentős károkat a németeknek, sokkal több veszteséget hozott a 
szovjet légierőknek. Több mint 65 000 fő szovjet pilóta és 
fedélzeti lövész halt meg ezzel a típussal 1942 és 1945 között. 
Mint ismeretes, a gép eleinte (1941-42-ben) egyszemélyes volt, 
hátulról nem védte fegyver a pilótát, csak egy viszonylag vékony 
páncéllemez, így könnyen esett áldozatul a német vadász
gépeknek. Később (1943-tól) a pilóta mögé, a törzsbe egy nem 
páncélozott kabinba telepítették a szerencsétlen fedélzeti 
lövészt, akit nem védett a kettejük között lévő elválasztó 
páncéllemez. Ez a lövész védte is a pilótát, amíg ólt. Mivel nem 
páncélozott állása volt, a támadó német vadászok gépágyúval 
igen gyorsan kilőtték.

A kimutatások szerint egy 11-2 gép pilótája, mielőtt saját maga 
lezuhant volna, átlagosan 7 fedélzeti lövészt „fogyasztott el”. Ha 
meggondoljuk, hogy többnyire már 10 harci bevetés elégséges

volt egy 11-2 pilótájának, hogy a Szovjetunió Hőse címre ter
jesszék fel, láthatjuk az 11-2 személyzetének tragédiáját.

A típus fejlesztése és gyártása

A gép kifejlesztése igen kaotikus állapotok között folyt. 1930 
végén egy szovjet delegáció járt -  Saruhin repülőipari népbiztos 
vezetésével -  Németországban a Luftwaffe legjobb gépeinek 
megvásárlása és megismerése céljából. (Ez alkalommal 25 db 
gépet vettek meg; 5 db Bf-109E; 1 db He-100; 2 db Ju-88A\ 2 
db Do-215; 1 db Fi-156 Storch leszállítása ismert 1940 jú
niusában Moszkvában, fegyverzet nélkül. Szerk.)

Ekkor a szovjet repülőipari vezetők elejtették az //-2-höz sok
ban hasonló Ju-87B Stuka megvételét. „Öreg, lassú gép, miért 
kellene rá pénzt fecsérelni” -  mondták. Igaz, a szovjet légierőnek 
már volt egy gyorsbombázója (az 1937-ben kifejlesztett, később 
Szu-2-nek nevezett gép), amely bevonható futóművel ren
delkezett, s gyorsabb volt, mint a merev futóműves Ju-87B. 
Sztálin ezt a programot Ivanovnak nevezte el, és közölte, hogy 
„ezen egyszerű gépből annyit kell gyártani, ahány Ivanov van a 
Szovjetunióban".
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Ил-2 «ШТУРМОВИК »

Ennek ismeretében furcsának tűnik, hogy 1939 decemberében 
mégis repülhetett az lljusin-tervezőiroda TsKB-55 jelű proto
típusa 1350 LE-s Mikulin AM-35 motorral. (A gyártásba adott 
Szu-2 valójában mégsem volt jó, csak erró'l szó sem esett. 
Szerk.) Az agyonpáncélozott gép túl nehéz volt az aránylag 
gyenge motorhoz, hatótávolsága pedig túl kicsinek bizonyult.

A gépet -  a légierő kérésére -  igen korán átalakították 
egyszemélyesre (ezért volt a korai kabinoknak csapott teteje a 
pilóta mögött), megtakarítva így a lövészt védő hátsó páncélle
mezt. Helyére benzintankot szereltek, megnövelve a hatótávol
ságot. A TsKB-57 jelű átalakított típus már 1626 LE-s AM-38 
motort kapott, így sebessége is kissé megnőtt.

A gép sorozatgyártását először BS-2, majd 11-2 néven 
engedélyezték. Több helyen is akarták gyártani egyszerre, de a 
szovjet repülőgépgyárak annyira el voltak halmozva ren
delésekkel, hogy végül csak a voronyezsi 18. számú üzemben 
indították be építését.

Az első 2 gép 1941 márciusában készült el, áprilisban már 24 
db, májusban 80 db, júniusban 169 db együléses gép épült meg.

A gépekkel a egyes hadseregekhez szervezendő vegyes 
repülőhadosztályok Sturmovik-ezredeit akarták ellátni. Egy 
ezredben 4 század lett volna, összesen 63 db 11-2 géppel. A 34

tervezett hadsereghez tehát 2142 db 11-2-re lett volna szükség, 
amelyet 1942 tavaszáig a GAZ-18 üzem le is tudott volna gyár
tani.

A német támadás kezdetekor azonban csak egy 11-2 ezred 
létezett (s néhány ezred kerete). Ezek -  más típusokkal ellentét
ben -  nem szenvedtek nagy veszteségeket a földön a háború 
első napjaiban. A nagyarányú gyártás lehetővé tette újabb és 
újabb ezredek megszervezését, annál is inkább, mivel a gép -  a 
nagy veszteségek ellenére -  hasznosnak bizonyult. A 
veszteségek csökkentésére már 1942. augusztus 10-től új 
szervezést léptettek életbe: egy Sturmovik-ezred = 2 század 11-2, 
mindegyik 10 db géppel, egy vadászszázad 10 db vadászgéppel 
és az ezredtörzsben 3 db ll-2-es gép. Ez 33 db lett volna össze
sen, azonban vadászgépekkel egyszerűen nem rendelkeztek. 
Ezért -  már augusztus 20-án -  újabb szervezési utasítás szü
letett: egy Sturmovik-ezred (2 század) 2x9 db ll-2-es gépet kap
jon, az ezredtörzs 2 db-ot (összesen 20 db-ot). Természetesen a 
veszteségek ismét csak emelkedtek.

1941 őszén a nem túl jól szereplő Szu-2-kből osztottak be 4-4 
db-ot a Sturmovik-ezredekbe vadászgépfeladatra. A gyengén 
szereplő bombázóból még rosszabbul szereplő vadászgép lett. S 
az //-2-veszteségek nem csökkentek.
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2. ábra: А. К. Nyedbajlo hadnagy II—2M3 típusú repülőgépe 1943-ból

A háborús évek termelése

Sztálin a gyártás emelkedésében látta az egyetlen kivezető utat. 
Két újabb gyárat bíztak meg az 11-2 gyártásával, a GAZ-1 
üzemet, amely Moszkva Kodinka repülőterén dolgozott, és a 
GAZ-381 üzemet Jaroszlavban. Ez utóbbi gyár azonban csak 27 
db gépet volt képes előállítani 1941 végén.

1941 októberében még rosszabbra fordult a helyzet. Az 
előretörő német csapatok mind a moszkvai, mind a voronyezsi 
üzemet fenyegették. Mindkettőt kitelepítették a Volga partjára, 
Kujbisevbe. Ezzel a lépéssel Sztálin egy újabb hibát követett el, 
mivel a német erők képtelenek voltak ezeket a városokat elérni. 
A kitelepítés nélkül a termelés magas szinten maradt volna
1941-42 telén. így viszont Sztálin kénytelen volt 1941 decem
berében elküldeni hírhedt táviratát a két gyár igazgatójához 
Kujbisevbe, melyben közölte, hogy „az 11-2-re a Vörös 
Hadseregnek annyira szüksége van, mint a levegőre és 
kenyérre”. Valószínűleg a gyárigazgatókra az utolsó mondat 
hatott, melyben Sztálin kijelentette, hogy ez volt az utolsó intése. 
A gyárak vezetősége megértette: ha nem akarnak rövidesen 
szibériai gulágokba kerülni, emelniük kell a termelést minden 
akadály dacára, minden áron.

Hogy ez mit jelentett, erről egy rövid korabeli beszámoló ad 
képet. A „boldog” szovjet munkások a háború alatt két 12 órás 
műszakot teljesítettek Kujbisevben. Télen, esetenként -30°C- 
ban, tető nélküli „gyárban” építettek mind több és több gépet, 
ahol a műszaki feltételeket egyáltalán nem tartották be. Eközben 
a munkások jó része földbe vájt kunyhókban lakott, s napi négy 
szem főtt burgonyát fogyasztott. Az üzem dolgozóinak többsége 
műszaki ismeretekkel nem rendelkező paraszt volt, akiket a 
kerületi párttitkárok (és az NKVD) vezényeltek hadimunkára, s 
napi 12 órát dolgoztak hét napon át -  legalábbis 1942-ben -, 
télen még metsző hidegben is. A munkások között nők és 15-17 
éves gyerekek is voltak (a 18 éveseket behívták katonának), 
akiket mindenhol, ahol mód volt rá, a hadiiparba vezényeltek. 
Ezek teszik érthetőbbé a most már hivatalosan is beismert ada
tot, hogy a Szovjetunióban a Nagy Honvédő Háború alatt miért 
pusztult el 18 millió polgári lakos.

Végezetül 1941-ben a GAZ-18 üzem 1510 db, a GAZ-1 csak 
5 db ll-2-est épített. Az évi 1542 db-os termelésből az év végére 
nem sok maradt, a németek több mint 600 db-ot kilőttek, a szov
jet pilóták 500-at összetörtek. Az 1942-es évet a Vörös Hadsereg 
légiereje 400 db //-2-vel kezdte meg.

Még 1942 januárjában a Kremlben Sztálin utasítást adott 
Iljusinnak új Sturmovik-gépek tervezésére, nem kevesebb, mint 4 
különféle változatban. Már ekkor elhatározták a kétüléses 
II-2/3M gépek bevezetését, de Sztálin annyira féltette a gyártási 
teljesítményt, hogy csak csekély változtatásokat engedett meg.

így csak 1942 őszén jelentek meg az első kétszemélyes II-2M 
gépek, amelyeket az év végén, Sztálingrádnál vetettek be. 1942- 
ben a gyártás megfelelő szinten folytatódott. A GAZ-1 2991 db, a 
GAZ-18 pedig 3942 db gépet készített el Kujbisevben. Ezenkívül 
1942 márciusában egy új gyárat rendeztek be a kitelepített 
GAZ-1 helyén, a Moszkva melletti Hodinkában, amely már 1942 
során 1053 db 11-2 gépet állított elő. Ez volt a később annyira 
híressé vált GAZ-30, sok jó típus, így a MiG-29 gyártója is.

A jaroszlavi GAZ-381 üzem 243 db 11-2 legyártásával befe
jezte a típus építését, és a Lavocskin-vadászgépek (LaGG-3, 
La-5) gyártására állt át. A szovjet légierő már 1942 márciusában

10 csatarepülő-csoportot állított fel, vegyes szervezéssel. Egy 
csoport 6-8 ezredből állt. Az 1. csoport pl. 2-2 Pe-2, 11-2, DB-3F,
I -  1 Jak-1 és LaGG-3 ezredből állott. Nemsokára megjelentek a 
homogén 11-2 S/urmow'/c-hadosztályok is (40-60 gép), később
II- 2 hadtestek is voltak. 1942. május 5-én megalakították az 1. 
repülőhadsereget (magyar elnevezése szerint 1. légi hadsereg).

Mindezen események és intézkedések azonban nem tudták 
megállítani a német csapatok előrenyomulását, amelyek 1942 
nyarán elérték Voronyezst, Sztálingrádot és a Kaukázus előterét. 
Az //-2-veszteségek abszolút számokban növekedtek, száza
lékosan azonban csökkentek, mivel több vadászgép állt ren
delkezésre a védelmükre. Az év során a megépült 8229 db 11-2 
gépből a német erők több mint 1800 db-ot lelőttek, további 800 
gép a szovjet kiképzés és egyéb légi események során tört 
össze.

Maradt tehát 6000 gép, ami jelentős erőnek számított, de nem 
volt teljes egészében a fronton. A szovjet vezetés mind több 
gépet volt kénytelen beállítani a pilóták és lövészek kiképzésére, 
mivel hatalmasak voltak a veszteségek.

Közben -  1942 decemberétől -  módosították a gépet, és 
1943-ban már csak ezt a változatot gyártották. A kétüléses II-2M 
előbb 1700 LE-s AM-38F motort kapott, az 11-2 tip. 3 változat 
pedig 1770 LE-set (1301 kW). A szárnyában lévő 2 db 20 mm-es 
gépágyút 23 mm-esre cserélték ki, emellett 8 db 82 mm-es RSZ 
rakétát is szállíthatott, s bevezették a speciális harckocsi elleni 
bombákat. Ezen minőségi változásokra annál is nagyobb szük
ség volt, mert a gyártás most már nem emelkedett olyan szenzá
ciós mértékben, mint 1942-ben. A gyárak elérték lehetőségeik 
határát, másrészt a Luftwaffe új, nagyobb hatású vadászgépeket 
vetett be, a Bf. 109G-2-X és az Fw. 190A-2; -4-et.

1943-ban a GAZ-1 gyár 4257 db, a GAZ-18 4702 db, a 
GAZ-30 2234 db //-2 gépet gyártott, összesen 11 193 db-ot.
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Ebből a német erők 3900 db-ot lelőttek s a szovjet repülők 3300 
db-ot törtek össze. Az év végére kb. 10 000 gép maradt, de nagy 
része gyárakban állt javításon, másik része pedig kiképzőegy
ségeknél gyakorlógépként. Főleg a Luftwaffe gyengülése ered
ményezte azt 1943^бап, hogy a szovjet légierő egyre inkább légi 
fölénybe került. Ez különösen megmutatkozott 1943 júliusában a 
kurszki csata során, ahol egy hónap alatt a német erők 1000 db 
11-2 gépet lőttek le. Ezzel egyidejűleg mind több repülőegységet 
kellett a nyugati frontra és Olaszországba vezényelni, így került a 
szovjet légierő fölénybe 1943 végén.

1944 elején Sztálin nem engedélyezte az új, sokkal nagyobb 
teljesítményű Sturmovik, az 11-10 gyártásának beindítását, csak 
az év végén. így a gyártás mennyiségileg magas szinten maradt, 
bár kissé csökkent 1943-hoz képest. A GAZ-1 3719 db, a 
GAZ-18 4014 db, a GAZ-30 pedig 3388 db gépet gyártott, 
összesen 11 110 db készült el. A veszteségek nagyobbak lettek, 
a német erők lelövései 4100 db, a szovjet légierő baleseti 
veszteségei 4800 db gépet tettek ki. A gépek száma az év során 
csak 2200 db-bal emelkedett. 1944. október 1 -jén hivatalos ada
tok szerint a szovjet légierőnek 4785 db 11-2 gépe volt a fronton, 
a többi hátországban. A gyakorlatban mind több gép volt javítá
son, de ezzel együtt a szovjet légierőnek 1945 elején 9900 db 
11-2 gépe volt, a gyakorlógépeket is beszámítva.

Ezzel indult meg a Németország elleni végső támadássorozat. 
Egyedül a berlini légi csatában 7500 db gépet vetettek be, 3 légi 
hadsereg keretében, ezek 1/3-a nem tért vissza.

Ezúttal a Sturmovik-ezredek 3 századból, 32 gépből álltak, s 
voltak 100 gépes hadosztályok, valamint 300 gépes 
repülőhadtestek is. Ezzel szemben a Luftwaffe egyre kevésbé 
tudott fellépni a szovjet légierő ellen a súlyos üzemanyaghiány 
miatt, s a háború utolsó 5 hónapjában az angol-amerikai bom
bázások súlyosan rongálták repülőtereiket is.

Ennek ellenére 1945-ben rövid 4 hónap alatt a Luftwaffe 
vadászgépei és a légvédelmi tüzérség 2000 db ll-2-est sem
misített meg, 50%-kal többet, mint 1944 havi átlagában. Emellett 
1700 db 11-2 baleset áldozata lett. Ha a háború 1945 végéig tart, 
ez arányosan 11 100 gépet tett volna ki, amennyi az 1944-es ter
melés volt.

A háború végéig a Luftwaffe és szövetségesei (a finn, magyar, 
román, horvát, szlovák, olasz légierők) 12 400 db 11-2 gépet sem
misítettek meg, további 11 100 db gép baleset áldozata lett, 
illetve kiképzési célokat szolgált. Ezekkel 8100 fő //-2-pilóta és 
57 000 fő lövész halt meg. A súlyos és könnyebb sebesültek 
számáról nincs adat.

Az ll-2/3m főbb műszaki adatai

Fesztáv: 14,60 m
Hossz: 11,65 m
Magasság: 4,17 m
Hordfelület: 33,50 m2
Futónyomtáv: 3,50 m
Motor: 1x Mikulin AM-38F 

soros, vízhűtéses, 
telj.: 1500 LE (1103 kW)

Szerkezeti tömeg: 4525 kg
Tüzelőanyag: 535 kg
Hűtőolaj: 50 kg
Max. felszállótömeg: 6360 kg
Felületi terhelés: 1,65 kPa
Teljesítményviszony: 4,2 kg/LE
Max. sebesség tengerszinten 390 km/h
Max. sebesség 1500 m-en: 410 km/h
Hatótáv: 765 km (265 km/h 

sebességgel)
Repülési idő: 2h 45 min.
Csúcsmagasság: 6360 m
Gyakorlati magasság: 4525 m
Emelkedés: 5000 m/15 min.
Felszálló úthossz: 395 m
Leszálló úthossz: 535 m
Leszállósebesség: 145 km/h
Fegyverzet: 2 db VY 23 mm gépágyú,

2 db SKASZ 7,62 mm-es gpu., 
1 db UBT 12,7 mm-es gpu., 
4 db 100 kg-os bomba,
4 db RSZ-82 vagy RSZ-132 
rakéta

1945. május 10-én -  az európai háború befejezésével -  csak a 
GAZ-1 és GAZ-18 gyárakban állították le az 11-2 gyártását. 
Ezekben az üzemekben 1945 első felében még 957, ill. 931 db 
11-2 épült. Utána ezek is átálltak az 11-10 gyártására, mivel eddig 
ebből csak kis sorozatok épültek a régi //-2-vel párhuzamosan. A 
GAZ-30 üzem szeptember 2-ig, a japán kapitulációig építette az 
11-2 gépeket, 1945-ben 2201 db-ot állított össze. Vég
eredményben a Szovjetunió 36 163 db ll-2-est gyártott a háború 
alatt.

Az II—2 típus gyártásának főbb adatai

Táblázat

Év 1941 1942 1943 1944 1945 Összesen:

GAZ-18 (Voronyezs, majd Kujbisev) 1510 3942 4702 4014 931 15 099 db

GAZ-1 (Hodinka, majd Kujbisev) 5 2991 4257 3719 957 11 929 db

GAZ-30 (Hodinka) - 1053 2234 3377 2201 8865 db

GAZ-381 (Jaroszlav) 27 243 - - - 270 db

Összesen 1542 8229 11 193 11 110 4089 36 163 db

Lelövés + 600 +1800 3900 4100 2000 12 400

Kiképzési és egyéb veszteség 500 800 3300 4800 1700 11 100

Készlet az év végén kb. 400 kb. 6000 kb. 10 000 kb. 9900* ?

*1944. okt. 1 -jén 4785 db 11-2gép volt a fronton, a többi hátországban.

Az összesített adatok szerint 8100 fő pilóta és 57 000 fő lövész halt meg 1941-45 időszakában.
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Felmerül a kérdés: mennyi kárt okoztak az 11-2 gépek va
lójában a Wehrmachtnak? Kevesebbet, mint gondolták. Utó
lagos elemzések szerint a német élőerő veszteségének 60%-át 
az olcsó aknavetők okozták, a harckocsik 65%-át szovjet harc
kocsik és a tüzérség semmisítette meg, 16%-át pedig különféle 
aknák. Csak 6%-át repülőgépek, ezen belül 4%-ot az ll-2-es 
gépek. Sovány eredmény ilyen nagy áldozatért. Az 11-2 külön
leges gép volt a maga nemében, egyetlen más légierőnek sem 
volt ilyen gépe. Ez a veszteségeket tekintve nem is csodálható. 
Az 11-2 gépek nélkül a német vereség hasonló arányú maradt 
volna, viszont ennek a programnak elfecsérelt forrásai más 
területen hiányoztak.

Úgy 25 évvel ezelőtt O. Antonov egy sajtókonferencián azt állí
totta, hogy ha újra kellene terveznie az An-2 gépet, ugyanúgy 
csinálná, mint először. Nem hinnénk, hogy Iljusin is így válaszolt 
volna -  akinek a generalisszimusz előírta, hogy mit tervezzen -, 
ha ugyanezt kérdezték volna az 11-2 géppel kapcsolatban.

Visszatekintés
Érdekes módon -  és a szovjet propagandával ellentétben -  a 
németek sohasem értékelték túl nagyra az 11-2 gépet. Eleinte 
nem ismerték; amikor 1941. március-áprilisban német szakem
berek megtekinthettek 2 szovjet repülőgép-, 3 motorgyárat, egy- 
egy alumínium- és csapágyüzemet, valamint a Vörös Hadsereg 
légierejének kísérleti telepét, csak az 11-180, MiG-3 és Pe-2 
gépeket ismerték meg, melyek nem tettek nagy hatást a 
Luftwaffe szakembereire. Az 11-2 és TB-7 (később Pe-8) rejtve 
maradt. Ezért az 11-2 teljesen hiányzott a Luftwaffe 1941 előtt 
kiadott repülőgép-ismertető kézikönyvéből.

Csak 1941 októberében jelent meg ebben a kézikönyvben egy 
elnagyolt háromnézeti rajz és minimális információ a gépről. Még 
1941 novemberében -  miután sikerült a zsákmányolt gépeket 
kiértékelni -  a németek úgy ítélték meg a szovjet légierő 
helyzetét, hogy „sem a repülőanyag, sem a kiképzés terén nem 
tudja megközelíteni a Luftwaffét”. Ez az akkori helyzetben igaz is 
volt. Csak 1943 őszén értékelték már annyira veszélyesnek az 
ll-2-est, hogy hadászati bombázásokat készítettek elő a gyárak 
megsemmisítésére (azonban nem volt elegendő nehézbombázó 
gépük). A KG.1 repülőezred 100 db He-177nehézbombázójával

csak 1944 júniusában indította meg hadászati támadásait a 
Szovjetunió ellen, Gorkij bombázásával, de már egy hónap 
múlva ezt is le kellett állítani a katasztrofális üzemanyaghiány 
miatt. A normandiai partraszállás és a keleten indult Bagratyion 
hadművelet lefoglalta a Luftwaffe minden erejét. Már csak a 
feltartóztatás maradt, egyre kevesebb üzemanyaggal.

Vajda Ferenc Antal
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Német aknarobbantó repülőgép lezuhanása
1944-ben

1944 nyarán a kedvező magas vízállás"’ lehetővé tette, hogy a 
Duna magyarországi szakaszán a vízi út teljes szélességében 
biztonságosan hajózható legyen. A szövetséges hatalmak felis
merték ennek hadászati jelentőségét, ezért elhatározták, hogy e 
fontos vízi út forgalmát hajóaknák elhelyezésével megbénítják. 
Már 1944 áprilisában megjelentek a 205. Bomber Group 
Wellington és B-24-es aknarakó repülőgépei.

Az Olaszországban 3-5 percenként felszálló repülőgépek 
összerendeződtek, és hosszan elnyúlt hengerhez hasonló121 
alakzatban repültek. Az aknarakásra a kijelölt cél közelében 
ereszkedtek le, kb. 80 m-re a víz felszíne fölé. Az élen haladó 
repülőgépeket megelőzve egy bombázó repülőgép repült, mely 
minden gyanús célpontra -  provokatív módon -  fegyverével tüzet 
nyitott13’. így időben tudta figyelmeztetni a köteléket, hogy a 
védett területeket elkerüljék. A júniusig ledobott fenékaknák a 
mágneses térerősség változására és rezgésre késleltetve rob
bantak. Az ilyen C-306-os mágneses indukciós aknák helyszíni 
megsemmisítésére a német haditengerészeti repülőerők 
aknarobbantó repülőgépeket is igénybe vettek.

Ezt követően áttértek az A-105-ösm mágneses aknák 
telepítésére, melynél a hajócsavar rezgése blokkolta az aknában 
elhelyezett elektromos áramköröket, ezért ez a típusú akna csak

1. ábra: Egy Ju-52/3mg6 típusú repülőgép a levegőben (P. Gy.)
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az uszályok alatt robbant, késleltetés nélkül. Egy ilyen új típusú 
robbanóeszköz okozta július 2-án egy aknamentesítő repülőgép 
végzetét®. Ezen a délelőttön utólagos elemzések szerint 
Magyarország ellen a legnagyobb légitámadást hajtották végre (6).

4. ábra: A Vizcayai-öbölben települt Minensuchgruppe 1 
repülőgépei 1940 őszén

Délután viszonylag nyugalmas volt a légtér, folyt a pilóták 
kiképzése, hazarepültek a kényszerleszállt repülőgépek.

A budaörsi repülőtérről 14 óra körül szállt fel a szürke színű, 
feltehetőleg vöröskeresztes jelzést m viselő Ju-52/Зтдбе (MS)

5. ábra: Egy Ju-52/3m g6e(MS) repülőgép Gauss-gyűrűje és 
a gép árnyéka a vízen
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7. ábra: Zátonyok a Fájsz melletti partoknál, a 11-es jelű pont a roncs helye
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8. ábra: A zátony 1992-ben. A háttérben látszik az 1944-es 
rendezett part vonala

típusú német aknarobbantó repülőgép, hogy a június 30-án és 
július 1-jén a Duna középső szakaszára dobott hajóaknákat ha
tástalanítsa. Az 1503-as fkm-nél végrehajtott egy 180°-os for
dulót, miközben pár száz méter magasságból a vízfelszín 
közelébe ereszkedett. A felgyorsult repülőgép -  annak érde
kében .hogy munkasebességre álljon be -  kissé megemelte az 
orrát. így a 300 A áramerősséggel működő aknarobbantó gyűrű 
síkja vízszintes helyzetbe került.

Üzemi repülési helyzetben a gyűrű tengelye 10-15°-os síkban 
dől előre a függőleges helyzethez képest, azaz a mágneses tér 
tengelye a repülőgép mögé mutat, hogy a felrobbanó aknák ne 
veszélyeztessék azt. Utólag már nem lehet megállapítani, hogy a 
fedélzeten elhelyezett 1200 kg tömegű motor-aggregátegység 
előbb kezdte-e meg a gerjesztést, vagy folyamatosan bekap
csolva maradt, mert a hajózóúttól jobbra 150 m-re, közvetlenül a 
gép mögött (8) felrobbant egy 5 m mély vízben fekvő hajóakna.

A felcsapódó vízoszlop (a robbantómesterek által használt 
szóval: jegenye) elérte a repülőgép kormánysíkjait. Ezt követően 
-  pár bizonytalan manőver után -  orral északi irányban a vízbe 
zuhant. A folyónak ezen a partszakaszán 1910-ben irányterelő 
kőszórásokat helyeztek el. A kőszórásokat 1935-ben meghosz- 
szabbították, és a 196 cm-es dombori vízállásra magasították, de 
ezek az esemény napján nem látszódtak ki a vízből. A vízbe 
csapódás következtében a repülőgépen tartózkodók közül egy fő 
(Fritz Aust, 29 éves) koponyasérülést szenvedett, meghalt. A 
német katonát aznap a fajszi temetőben temették el. A személy
zet többi tagjának sorsa ismeretlen. A repülőgép roncsa nem 
zavarta a hajóforgalmat, ezért csak 1951-ben távolították el a 
mederből. A kiemelést Fábián István hajóskapitány vezette.

A kiemeléshez nem használtak úszódarut, hanem a roncsot 
hajóhoz kötve a komp lejáratáig vontatták, ott szétbontották és 
elhordták. A roncsok között orvosi táskákat és injekcióstűket 
találtak. A szemtanúk szerint a szétszedett repülőgép körül csak 
2 db csillagmotort láttak a parton. Ezért feltételezhetjük, hogy a 
közel 5 km-es vontatási út alatt az egyik motor a repülőgépről 
leszakadt, és mind a mai napig a Duna fenekén fekszik.

Egyetlen magyar repülőgép-múzeumban sincs Ju-52 
repülőgépekbe épített BMW-repülőgépmotor, ezért az eljövő 
nemzedék feladata lesz annak megkeresése.

Megkülönböztetett köszönet illeti meg Fekete István urat 
(Fájsz), akinek segítségével a történteket pontosítottuk, így a 
német Hadisírgondozó Egyesületet értesíthettük, továbbá Nagy 
Ferenc és Nagy Béla urakat, akik a repülőgép egy darabját 
megőrizték. , _

Tóth Ferenc
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(8) Egyes feltételezések szerint két víziakna robbanása 
következtében történt a repülőesemény. Az elsőként fel
robbantott akna lökéshulláma elindította a repülőgép alatti 
másodikat, és az rántotta a gépet a vízbe. Szerintem a már 
akkoriban is meglévő sodorvonal-terelő kőszórás ezt nem 
tette lehetővé.
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A 40/43. M Zrínyi—II rohamtarack fejlesztése és alkalmazása

l.rész

A második világháború időszaka alatt előállított magyar páncélo
zott harcjárművek legsikerültebb típusa a Zrínyi-ll rohamtarack 
volt.

Megszületése jellemzően a magyar hadifejlesztés kényszer 
szülte jegyeit viselte. A „szegény ember vízzel főz” mondásnak 
megfelelően a tervezők azt használták fel egy új konstrukció 
kifejlesztéséhez, ami másutt nem vált be; a jelen esetben adott 
volt a Túrán közepes harckocsi alváza, amely harckocsiként már 
gyártása évében sem számított korszerűnek, másrészt hasz
nálaton kívül tároltak 60 darab lövegcsövet, melyet eredetileg 
egy gépvontatású tábori tarackhoz készítettek, de a löveg nem 
készült el, ugyanis a vontatáshoz szükséges rugózást nem si
került tökéletesen megoldani. így a csövek „elfekvő készletté” 
váltak.

A külön-külön sikertelen két elem ötvözete mégis kedvező 
végterméket eredményezett -  egy, a maga kategóriájában jó 
terepjáró képességű, kis célfelületű, viszonylag jelentős tűzerőt 
képviselő rohamlöveget, a Zrínyit.

A rohamlöveg kialakításának igénye azonban nem csupán a 
fenti „adottságok”, hanem az 1942-re kialakult -  főként német -  
fronttapasztalatok értékelésének is tulajdonítható.

A német páncélos erők ebben az időszakban már nagy szám
ban alkalmaztak a harckocsik mellett harckocsialvázra épített, 
torony nélküli páncélozott harceszközöket; a gyalogság és a

2. ábra: A H-801-es rendszámú, vas felépítményű Zrínyi-ll 
prototípusa. Jól látszik a két kör alakú figyelőnyílás-fedél 
és a vezető felső, 43. M figyelőprizmája

harckocsik harcát közvetlenül támogató rohamlövegeket -  a 
rohamágyút és a rohamtarackot -, a páncélelhárítás 
hatékonyságának növelését szolgáló páncélvadászokat, 
valamint a tábori tüzérség önálló támogatására alkalmas önjáró 
lövegeket.

A rohamlövegeket a bevált harckocsik alvázának fel- 
használásával alakították ki, elölről és oldalról erősen páncélo
zott, zárt kocsifelépítményekbe épített 7,5-10,5 cm űrméretű -  
zömében kis csőhosszúságú -  lövegekkel (Stug-lll típusok). A 
harckocsiként már elavultnak számító [Pz-ll, Pz 38(t) stb.j, vagy 
zsákmányolt, főként francia harckocsik (R-35, H-39, F.C.M. stb.) 
alvázára provizórikusán felszerelt, nyitott küzdőterű, csak elölről 
és oldalról védett felépítményekbe 5,0-7,5 cm űrméretű 
páncéltörő ágyúkat telepítettek (Marder-ll, -III típusok). Nagy 
számban építették ezekbe a zsákmányolt szovjet 7,62 cm-es 
páncéltörő lövegeket is. A harckocsialvázak segítségével a 
páncéltörő lövegek gyorsan váltottak tüzelőállást, így nagy siker
rel voltak alkalmazhatók a tömegesen támadó szovjet harckocsik 
ellen.

Az önjáró lövegeket a szériában gyártott harckocsik alvázára 
telepített nagyobb űrméretű -  10,5-15,0 cm -  tábori lövegek 
alkották (Wespe, Hummel, Bison stb.). Miután alkalmazási körük 
szerint tüzérségi feladatokat oldottak meg, az ellenséggel 
közvetlen harcérintkezésbe általában nem kerültek, védettségük 
csupán a lövészfegyverek, repeszek elleni védelmet nyújtó elő- 
és oldallappal védett lemezpalást volt.

A magyar hadvezetés szívesen vásárolt volna bevált német 
rohamlövegtípust, illetve közepes harckocsit is (Pz. IV.), azonban 
a németek az eladástól mereven elzárkóztak. (Egyébként egy 
esetleges átállás a német licenciatípus gyártására hosszú időre 
leállította volna a magyar harckocsigyártást.)

1942 júliusában a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban 
HM) 3.b, Gép- és Harcjármű Fejlesztési Osztálya azt javasolta a 
honvédség illetékes vezetőinek, hogy a páncéloshadosztá
lyokhoz besorolt tüzérséget olyan önjáró lövegekkel szereljék fel, 
melyek a harckocsizó alakulatokat a mozgóharc során végig 
követni, illetve hatékonyan támogatni tudják.

Az önjáró lövegek hadrendbe állítását főként vitéz nemes 
Barankay József százados (1944-ben, az 1. rotü. oszt. parancs-
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1. ábra: A 10,5 cm űrméretű vontatott tábori tarack. Ennek 
módosított változatú csövét építették be a Zrínyi-ll roham
tarackba



nokaként halt hősi halált) szorgalmazta, aki 1942-ben jelentős 
fronttapasztalatokat szerzett a 2. Magyar Hadseregnél eltöltött 
hosszas megfigyelői tevékenysége alatt. Jelentései alapján a HM 
akkori anyagi csoportfőnöke, Denk-Doroszlay Árpád vezérőr
nagy is támogatta az önjáró lövegek gyártásának és alkal
mazásának ügyét.

A fronton szerzett tapasztalatok, főként a magyar hadsereg 
páncélos erőinek állapota, sürgős intézkedéseket követelt. Már a 
következő hónapban, 1942 augusztusában Denk-Doroszlay 
vezérőrnagy megbeszélést folytatott a Weiss Manfred Gyár (a 
továbbiakban WM) műszaki igazgatójával, Korbuly Jánossal a 
tervezett önjáró löveg kialakításának elvi és gyakorlati megoldá
sairól.

Az elképzelések szerint a HM olyan új haditechnikai eszköz 
kialakítását kívánta, amelynek fegyverzete a Turán-ll-be épített 
75 mm űrméretű ágyúnál nagyobb, hatékonyabb, ugyanakkor 
páncélvédettsége, mozgékonysága meghaladja az eddig gyár
tott magyar harckocsik hasonló értékeit.

Az új harceszköz terveit -  a megadott szempontokat figyelem
be véve -  Kovácsházy Ernő, a WM harckocsiosztályának főkonst
ruktőre készítette el. Tekintetbe véve a határidő és a 
gyártástechnológiai feltételek szorítását, Kovácsházy a terv 
elkészítésénél egy meglévő konstrukció felhasználásának 
lehetőségéből indult ki. A Túrán kocsiszekrénye, járószerkezete, 
motorteljesítménye és egyéb műszaki jellemzői -  leszámítva a 
kényes erőátviteli rendszert -  alkalmasnak látszottak az 
igénynek megfelelő átalakítás alapjául, ugyanakkor a fegyverzet 
tűzerő- és méretadottságai is adottak voltak a hazai gyártmányú 
40.M 105 mm űrméretű tarack alkalmazásával. Tehát leg
gyorsabbnak és legolcsóbbnak ez a megoldás látszott. Az 
érveket meghallgatva a HM is ezt a tervet támogatta -  bár ekkor 
döntés még elvi síkon sem született a harceszköz felhasználását 
illetően; támadó- vagy kísérőtüzérségi, esetleg páncélelhárítási 
célokra alkalmazzák az önjáró löveget.

A HM vállalta a kísérletek 150 000 pengős költségeit, és a 
vezérkarral egyetértésben utasította a Haditechnikai Intézet (a 
továbbiakban: HTI) szakembereit az új harcjármű létrehozására.

A WM gyárat bízták meg a mintajármű elkészítésével, ahol 
igen rövid idő alatt elkészült az önjáró löveg famodellje.

A terveknek megfelelően -  a beépítendő löveg oldalirányzása 
érdekében -  az alvázat 400 mm-rel megszélesítették. A löveget 
a harcjármű középvonalától balra tolták el, ezzel a kezelősze
mélyzet és a lőszer részére elégséges hely keletkezett. A mo- 
delljármű segítségével azt is megállapították, hogy a 40.M tarack 
beépítése sem okoz nehézséget, a kezelőszemélyzet célszerű 
tevékenységét a harcjárműben semmi sem akadályozza.

A kedvező eredményű kísérletek alapján a HTI egy vasból 
készült próbajármű megépítését javasolta, ennek értelmében 
1942 októberében a WM gyártól megrendelték a prototípust.

A mintajármű kialakításához a H-801 rendszámú Túrán harc
kocsit (a Turán-I vasból készült mintakocsiját) használták fel. A 
tornyot levették, s az alvázat a tervek szerint módosították, majd 
beszerelték a 40.M tarackot. Az új harcjármű a Zrínyi-ll el
nevezést kapta.
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Alig pár hét alatt, már decemberre elkészült a vas felépítményű 
kísérleti jármű, melyet Denk-Doroszlay vezérőrnagy és Korbuly 
János a budai vár udvarán Horthy Miklós kormányzónak is 
bemutatott. Ezt a H-801 rendszámú, vas felépítményű Zrínyi 
próbakocsit később az 1943 őszén megalakult 1. 
rohamtüzérosztály kapta meg, és kiképzőkocsiként használta. 
(Később 1944 decemberében ennek két ütege a budapesti be
kerítésben harcolt és ott is semmisült meg. Szerk.)
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Az átalakítás során a Turán-alvázon több módosítást hajtottak 
végre. A páncélteknőt 400 mm-rel szélesítették, így a kocsi leg
nagyobb szélessége 2900 mm-re változott. Hosszirányban a 
páncéltest mérete (5100 mm) az eredeti maradt.

A küzdőtér térfogatának növelésére a felépítmény első 
oldalélének magasságát 250 mm-ről 400 mm-re emelték. 
Megtartották a Túrán-alváz első homloklemezének 72°-os 
dőlésszöget, de a Túrán szabályos téglalap alakú homlokle
mezét középrészen 400 mm-ről 750 mm-re magasították, a 
löveg rendeltetésszerű működésének érdekében. Egyúttal a 
homloklap páncéllemezét 50 mm-ről 75 mm-re erősítették. A 
frontlemez menetirány szerinti jobb oldalán a Turánhoz hasonló 
figyelőnyílást alakítottak ki a vezető részére, míg a bal oldalon, 
a közvetlen lövegirányzás céljaira egy hasonló méretű 
környílást vágtak, melyet a szériakocsiknál később megszün
tettek, mivel az irányzótávcső a gömbhéjpáncélhoz torkollott. 
Az első lemez közepén -  a hossztengelytől 150 mm-re balra 
eltolva -  építették be a löveg mozgatását biztosító csuklós 
zárógömböt. Hivatalos elnevezése: gömbhéjpáncél, melynek 
első védőlemeze egy további 25 mm vastagságú lövegpajzsra 
volt felerősítve. Ebbe a csuklós zárógömbbe fogták be a 105 
mm űrméretű tarack csövét, mely függőleges szögtartomány
ban -5° és +25° között, oldalirányban 11-11°-ban volt képes 
elmozdulni.

A páncélteknő 60°-os dőlésszögű első lemezét 25 mm-es 
rátétlemezzel 75 mm-re egészítették ki. (Ez volt az ún. talpalás.)

A küzdőteret egy 10 lapból kialakított palást határolta, mely 
hátrafelé kissé magasodott (4°). A nyeregtetőszerűen 
kiemelkedő páncéltető síkjai igen enyhe szögben lejtettek előre, 
oldalra és hátrafelé. A küzdőtér oldalfalai 25 mm-es, tető- és hát
lapjai 13 mm-es páncéllemezből készültek -  természetszerűen, 
a vasból készült mintakocsi kivételével.

A palást első két, közel függőleges (80°-os) oldallapja a jármű 
hossztengelyére 60°-os szögben helyezkedett el, hasonlóan a 
Turánhoz. Méreteltérése csak magasságban volt. A tetőpáncél 
három lemeze közül a két 12°-os lejtésű lemezen egy-egy ajtóval 
fedett bebúvónyílást alakítottak ki a vezető és az irányzó 
számára. A tetőlemezen 5 forgatható és dönthető 43.M 
figyelőberendezést helyeztek el; 2 darab meghosszabbított 
alsórészű harckocsi-figyelőprizmát a lövész számára a bal oldali, 
1 db parancsnoki figyelőprizmát a palást hátsó részén, a három 
lemez találkozási pontjának csúcsán, további kettőt a vezető 
számára, a vezetőülés felett és ettől jobbra, a bal oldali lemezen. 
(A vezető feletti forgatható megfigyelőprizmát csak a vas 
mintakocsira szerelték, a későbbi járműveken ehelyett téglalap 
alakú, védőlemezzel körülvett figyelőprizmát rendszeresítettek.) 
A szériakocsikon a bal oldali ferde tetőlemez elején, a be- 
búvónyílás előtt ajtóval fedett keskeny nyílást alakítottak ki a lö- 
vegirányzék toldóléce részére. (Eredeti elképzelés szerint a 
Zrínyi rolg. -  mint tábori löveg -  közvetett irányzással is tüzel
hetett volna, az e tüzelési módhoz tartozó „tábori” irányzékot ki 
kellett volna emelni. A megosztott irányzással való alkalmazás 
gyakorlatilag nem valósult meg.

A Zrínyi rolg.-nek a táb. tüzérséghez sorolása kérdésében -  
tüzér vonatkozásban -  éppen ez a „szaktüzéri" feladata a főérv, 
amivel indokolták, hogy a „rohamtüzér” nem páncélos 
fegyvernem, hanem tüzér. Szerk.) A 43.M forgatható prizma a 
keskeny ajtóra került, ezzel együtt mozgott, ill. az ajtó kinyitá
sakor a fedlapra feküdt rá.

A palást hátsó, csonka háromszögű zárólapján kétszárnyú 
ajtóval zárható bebúvónyílást készítettek a parancsnok, ill. a 
töltőkezelő számára. A jobb oldali hátsó lemezen antennabe
meneti nyílást, a szériakocsikon kör alakú lapkával lezárható 
nyílást alakítottak ki a jelzőrakéta használatához. A személyzet 
esetleges meneküléséhez a küzdőtér alján kör alakú vészki
járatot is kialakítottak, ennek azonban gyakorlati haszna nem 
volt.

A küzdőtérbe telepített tarack utazómeneteknél történő 
tehermentesítéséhez a bölcső végén lecsapható, V alakú 
csőkengyelt alkalmaztak, amely a felső lövegtalpon kialakított 
rögzítő készülékben volt rögzíthető. Tüzeléskor a cső hátrasik-

5., 6., 7. ábra: A 3H-000 -002-es, vas felépítményű 
kiképzőkocsik a rohamtüzér-kiképző osztály állományában. 
Megfigyelhető a „Túrán típusú" vezető-figyelőnyílás és a bal 
oldalon lezárt figyelőnyílás kör alakú fedlapja. A vezető felső 
figyelőprizmája nincs felszerelve



lása csaknem egy méter volt. A kezelőket a hátrasikló lövegtől 
egy, a bölcsőhöz erősített korláttal védték. A védőkorlát 
utazómenetben visszahajtható volt, így ilyenkor megnövekedett 
a szabad belső tér.

Úgyszintén a kezelőket védték a cső hátrasiklásától a védő
keretre szerelt elektromos nyomógombokkal is. A löveggel csak 
akkor lehetett tüzelni, ha a parancsnok és a töltőkezelő mindkét 
kezével benyomva tartotta az elektromos nyomógombokat (kora
beli elnvezésén: töltőszánon). A lövegelsütő berendezés elektro
mos vezérlése csak így képzett zárt áramkört. A parancsnok 
ilyen esetben az R/5-a típusú rádió belső beszélő berendezését 
nem tudta használni, ezért egy elektromos kürttel adott jeleket a 
vezetőnek. A jelzőkürtöt a tetőpáncélra felszerelt nyomógomb 
fejjel történő megnyomásával szólaltatta meg, így az 
egyezményes kürtjelekkel a vezetőt tüzelés közben is tudta 
irányítani.

A kocsi célra irányítását rendszerint a parancsnok végezte, a 
Túrán harckocsival megegyező módon. A parancsnok által 
kitűzött irány jelzésére a parancsnoki 43.M figyelőprizmához egy 
órához hasonló szerkezet tartozott, mely a vezető és az irányzó 
előtt elhelyezett hasonló órákkal -  csuklórendszeren keresztül -  
kényszerkapcsolatban állott. Az órák alaphelyzetben, amikor a 
parancsnok figyelőprizmája pontosan a kocsi hossztengelyével 
megegyezően állt, 12 órát mutattak. A páncéltetőn, a kocsi
parancsnok keze ügyében egy elektromos nyomógomb volt, 
melynek benyomásával a vezetőnél megszólalt a korábban is 
említett jelzőkürt. Ha a parancsnok egy bizonyos célt megtalált, 
amely nem esett egybe a jármű haladási irányával, a kürttel 
jelezte a vezetőnek, hogy az irányjelző órán jelentkező eltérés 
irányába kell fordulnia mindaddig, amíg az óra ismét 12 órát nem 
mutat. (Természetesen, a kocsi bármely irányban történő elfor
dulása során a parancsnoknak állandóan a célon kellett tartania 
figyelőprizmáját.)

A parancsnokhoz hasonlóan az irányzó is tudott jelzéseket 
adni a vezetőnek a löveg durva oldalirányzásához. Az irányzó 
előtt elhelyezett két elektromos nyomógomb egyikének benyo
másával a vezető műszerfalán vagy egy zöld, vagy egy piros izzó 
gyulladt ki, s e szerint kellett a járművet jobbra vagy balra kor
mányozni, mindaddig, amíg erre a lámpák jelzést adtak.

A küzdőtérben ülések voltak a 4 fő személyzet részére, melyek 
közül a vezetőét és az irányzóét magasság- és hosszirányban is 
állíthatták, a töltőkezelő és a parancsnok ülőhelye rögzített ülés -  
tulajdonképpen egy-egy vasláda -  volt, melyekben szer
számokat és alkatrészeket tároltak. A parancsnok a löveg mögött 
helyezkedett el, tőle jobbra, a küzdőtér párkányán helyezték el 
az R/5-a típusú rádiót.

Ellentétben a Túrán küzdőterének belső berendezésével, a 
Zrínyinél -  a 40 cm-es szélesítés eredményeként -  a két akku
mulátor, a légszűrő és a motorolajtartály kikerült a küzdőtérből,

8. ábra: A Zrínyi-ll célmeghatározása megosztott irányzékkal

9. ábra: Széria 40/43.M Zrínyi rohamtarack a tüzérszertár 
udvarán

és a motortér bal oldalán helyezték el úgy, hogy a szélesítéssel 
kialakult térben alul a 230 literes tüzelőanyag-tartály, elülső 
részében a légszűrő és a sűrítettlevegő-tartály, a középső 
részben a két akkumulátor is elfért. A küzdőtérből kiemelt 
eszközök helyén, a válaszfalajtótól balra a töltényhüvelyt tartal
mazó rákászok, jobbra pedig a küzdőtér fűtésére szolgáló lég
csatorna volt beépítve. A válaszfalon nyílás volt a légszűrő olaj
tartály, továbbá két kör alakú nyílás a légszűrő tisztítógyűrűinek
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szervizmunkáira. A fűtés leállítására a fűtőlégcsatorna közép
táján elhelyezett zárószelep szolgált.

A Zrínyi prototípusának fegyverzetét a 40.M 105 mm űrméretű 
tarack képezte. A viszonylag rövid csövű (L/20), 2148 mm 
hosszúságú tarackkal -5°-+25°-ig, oldalirányban 11-11°-ig 
lehetett finom irányzást végrehajtani. A durva oldalirányzáshoz 
az egész kocsitestet a cél irányába kellett fordítani.

A tarackhoz repesz- és rombológránátot használtak. A 
38/33.M 15,04 kg tömegű repeszgránát 471 m/s, a 42.M 17 kg 
tömegű rombológránát 444 m/s-es kezdősebességgel hagyta 
el a lövegcsövet. Tűzgyorsasága -  osztott lőszerrel -  6 
lövés/min. volt. A löveget sűrített levegővel, illetve a későbbi 
szériajárműveken mechanikusan (lábbal) is lehetett működtetni. 
A Zrínyii közvetlen és megosztott célzóberendezéssel egyaránt 
felszerelve tervezték. A löveg lőszerjavadalmazása 52 db osz
tott lőszerű gránát volt, mely a gyakorlatban 90-95 db-ra volt 
növelhető. A jármű fegyverzetéhez egy golyószóró alkal
mazását is tervezték légvédelmi célokra. Rendszeresítése 
végül elmaradt.

A motortér feletti tetőlemez csaknem azonos a Túrán harcko
csiéval, csak a Zrínyin a motortér szerelőnyílása haránt irányú, 
kétszárnyú ajtóval volt zárható. Hasonló kismérvű változtatást 
alkalmaztak a sebességváltómű fedlapján is; a szabványos 
Túrán-ajtó mellett, balra még egy kisebb, egyszárnyú ajtót is 
kialakítottak. A motorteret és a sebességváltómű fedlapját 13 
mm-es páncélzat védte, a kocsi farlemezének páncélzata szintén 
25 mm maradt.

A 21 600 kg tömegű rohamtarackot a Túránéval teljesen meg
egyező, 260 LE-s, 8 hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses benzinmotor 
43 km/h-s maximális sebességgel mozgatta. Hatósugara viszont 
lényegesen -  220 km-re -  megnövekedett, miután a 
megszélesített pácéltestbe a 265 literes tüzelőanyag-tartály 
helyett 445 literest építettek. A motor- és erőátviteli tér elren
dezése és működése megegyezett a Túrán harckocsiéval.

Hasonlóan azonos maradt a kocsi kormányműrendszere is. A 
6 előre, 6 hátra sebességi fokozattal rendelkező jármű kor
mányzása két pár fékkarral történt. íves fordulásnál a hosszabb 
fékkar működtetésével az egyik oldali lánckerék a másik oldalinál 
kisebb sebességgel hajtotta a lánctalpat. Ez esetben 12 m volt a 
legkisebb fordulati sugár. A rövidebb kormányfékpár használatá
val az egyik oldal lánckerekét teljesen le lehetett állítani. Ilyenkor 
a kocsi az álló lánctalp irányában - 4  méteres fordulati köríven -  
úgymond „sarkon” fordult.

A kormányzást, fékezést és sebességváltást a sűrített leve
gővel működő berendezések könnyítették meg, ugyanakkor -  a 
Turánhoz hasonlóan -  ez a berendezés rejtette a legtöbb hiba 
forrását is.

A szerkezeti részek azonossága mellett a Zrínyi -  a Turánhoz 
viszonyított tömegnövekedés következtében -  fajlagos teljesít
ményeiben értékbeli változások jelentkeztek. így a fajlagos 
motorteljesítmény 12 LE/t-ra, a fajlagos talajnyomás értéke 0,72 
kg/cm2-re, e két érték következtében a maximális sebesség 43 
km/h-ra változott.

A Zrínyi kötényezésével megnövekedett tömege miatt ezek az 
értékek tovább romlottak; 11,6 LE/t-ra, 0,79 kg/cm2-re, illetve 40 
km/h-ra csökkentek.

Fenti adatok kapcsán meg kell jegyezni, hogy a Zrínyi-ll néhány 
műszaki adatának -  nevezetesen a fajlagos teljesítménynek és a 
fajlagos talajnyomásnak -  számértéke helyesbítésre szorul.

Ha a műszaki alapadatokat -tömeg, lóerő, lánctalp felfekvése, 
szélessége stb. -  valósnak értékeljük, néhány számított érték 
nem bizonyul helytállónak.

A fajlagos teljesítmény kiszámítása igen egyszerű osztási 
művelet végeredménye: lóerő osztva a tonnában megadott 
tömeggel = fajlagos teljesítmény. Jelen esetben 260 (LE): 21,6 (t) 
= 12 LE/t. Ugyanakkor valamennyi korábbi leírás 11,6 LE/t adatot 
közöl. Ebben az esetben a Zrínyinek 800 kg-mal súlyosabbnak, 
22 400 kg-nak kellene lennie.
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Hasonlóan ellentmondásos a fajlagos talajnyomás adata, a 
0,79 kg/cm2 is. Megbízható adatok alapján ez az érték is könnyen 
kiszámítható. A Túrán műszaki adatai kétséget kizáróan pon
tosak. így a fajlagos talajnyomás és a tömeg adatainak ismerete 
alapján a láncfelfekvési terület kiszámítása ismét egy számtani 
alapművelet: tömeg: fajlagos talajnyomás értékével = teljes 
felfekvés cnf-ben. A Túrán esetében 18 200 (kg): 0,61 = 29 836 
cm2.

Miután a Túrán és a Zrínyi járószerkezete teljesen meg
egyezik, nyilvánvalóan a 29 836 cm2-es érték is azonos marad.

A fajlagos talajnyomás értéke pedig kiszámítható a tömeg és a 
teljes felfekvési terület cm2 adataiból.

A Zrínyinél csupán a tömeg számadata változik 18 200-ról 
21 600-ra, a felfekvési terület adata változatlan marad. A szám
tani műveletet végrehajtva: 21 600: 29 836 = 0,72 kg/cm2 szem
ben az egyéb leírásokban szereplő, 0,79 kg/cm2-értékkel. (Ez 
utóbbi érték a Zrínyi '75, ill. Zrínyi-! adata. Szerk.)

Elvégezhető a fajlagos talajnyomás mértékének megállapítása 
a korábban megadott 11,6 LE/t-s fajlagos motorteljesítmény

alapján is. Ekkor a számított tömeg 22 400 kg-ra növekszik. Az 
ebből számított fajlagos talajnyomás értéke 0,75 kg/cm2, még így 
is kedvezőbb a fentebb említett 0,79-es értéknél.

A cikkben ezért a 21 600 kg tömegértéket, a 260 LE teljesít
ményt, a 3550 mm láncfelfekvési hosszot, valamint a 420 mm 
láncszélességet alapul véve, az ezek alapján számított 12 LE/t 
fajlagos teljesítmény és a 0,72 kg/cm2 fajlagos talajnyomás 
szerepel. (Meg kell jegyeznünk, hogy a rohamtarack tényleges 
bevetési tömege közel 800 kg-mal több volt, mint a leírásban 
szereplő, ez okozza a teljesítményadatok eltérését. A berakott 
lőszer 90-95 db gránát, 6 db kézigránát, 2 robbanótöltet, 4 gép
pisztoly volt, a névlegeshez képest több pótlánctagot szállítottak 
felerősítve, sok esetben egy hordó pót-tüzelőanyagot is. Ezek 
okozzák a tömegnövekedést, a régi gyári leírás erre nem tért ki.

A cikkben a korabeli mértékegységeket és megnevezéseket 
alkalmaztuk, átszámítás nélkül. Szerk.)

(folytatjuk)

Bíró Adám

Pályázati felhívás
A Haditechnika szerkesztősége ismét 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 tekintet
tel az újonnan alakult államok haderőire.

-  Külföldi hadseregek korszerű fegyverzetének ismertetése.
-  Fegyverek fejlesztésének, gyártásának ismertetése.
-  Az MH haditechnikai eszközeinek, fegyvernemeinek, szak

csapatainak bemutatása.
-  A helyi háborúk története, fegyvereinek ismertetése 1920- 

tól napjainkig.
-  Az első és második világháborúban alkalmazott 

fegyverzetek ismertetése.
-  A hadiipar történetének jelentősebb eseményei, fegyver

gyárak története, fegyverszerkesztők életútja, különös tekintet
tel a magyar vonatkozásokra.

-  Régi magyar egyenruhák, hadilobogók, érmek, kitüntetések 
bemutatása.

-  Forgalomban lévő, vagy megépíthető haditechnikai mo
dellek ismertetése, részletes fegyverzeti leírása, főleg modell
készítési szempontból.

-  A katonai űrtechnika és űrhadviselés eszközei.
2. A pályamunkákat 1996. október 1-jéig a Haditechnika 

szerkesztőségéhez kell beküldeni. Postacím: 1525 Budapest, 
Pf. 26.

3. A Haditechnika nyílt terjesztésű, postai árusítású folyóirat, 
ezért a pályázatra csak nyílt, nyilvántartási szám nélküli 
anyagokat fogadunk el. A nyílt közlés feltételeinek meg nem 
felelő cikkek a pályázaton nem vehetnek részt.

4. A beküldött pályamunkák terjedelme -  szövegrészben a 
papír egyik oldalára gépelve -  ne haladja meg a 6-8 szabvány
oldalt. Egy szabványoldal 2-es sortávolsággal, normál betűs 
géppel írva 30 sort tartalmaz, soronként 60 leütéssel.

A rajzok, fényképek vagy táblázatok száma nincs korlátozva, 
sőt kívánatos, hogy a pályaművek bőséges illusztrációs 
anyagot tartalmazzanak. Ezek terjedelme nem számít bele a 
szövegterjedelembe. Külföldi, nyílt forrás esetén elegendő a 
képanyag lelőhelyének pontos megjelölése. A pályaművet iro
dalomjegyzékkel kell kiegészíteni. Az illusztráció nélküli vagy 
kevéssé illusztrált pályaművek az elbírálás során minden
féleképpen 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 semmilyen formában nem 
szerepelhet. Ha a munka a feltételeknek nem felel meg, a 
pályázatban nem vehet részt, de a szerkesztőség közlésre 
beküldött cikknek tekinti.

Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére és visszaküldésére 
külön kérés esetén van csak 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 folyó
iratunkban közlésre nem kerülő cikkek közlési jogával a pályázó 
szabadon rendelkezik.

A pályamunkák elbírálása
A pályamunkákat a Haditechnika szerkesztőbizottságának 
elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A jutalmak odaítéléséről 
a bizottság dönt. A felsorolt témakörökben egy-egy 10 000 Ft- 
os, és két-két 6000 Ft-os díj odaítélésére van lehetőség.

A díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas pálya
munkákat a szerkesztőség megvásárolja.

(Szerk.)
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Az amerikai 7,62 mm-es Winchester-karabély

Az Egyesült Államok 1936-ban rendszeresítette a 7,62 mm-es 
Garand öntöltő puskát. Ugyanakkor hiányzott egy könnyű öntöltő 
fegyver, a nem harcoló hátországi és egyéb alakulatok önvédel
mi céljaira. A Thompson-géppisztoly drágasága, nagy tömege és 
gyenge ballisztikai jellemzői miatt szóba sem jöhetett. 1940-ben 
kiírták a „Light Rifle Project” pályázatot, melynek feltételei szerint 
a fegyver tömege 2,5 kg lehet, hatásos lőtávolsága 300 yard 
(274,32 m) a 7,62x33 mm-es, gömbhegyű tölténnyel. 1940 őszén 
a Winchester gyár főkonstruktőre, Edwin Pugsley bemutatta a 
prototípust René Studier őrnagynak, a bizottság szakértőjének, 
aki soknak találta a fegyver 3,4 kg-os tömegét. Ezután a 
Winchester szerkesztői -  kéthetes, éjjel-nappal folyó munkával -  
megvalósították az eszményi, 2,5 kg tömegű fegyvert, mely min
den próbát sikerrel kiállt. A karabély tervezői: Edwin Pugsley, 
William Roemer, Fred Humeston és David M. William a rövid 
gázdugatytyú tervezői voltak. A karabély gázdugattyús, öntöltő 
rendszerű, rejtett kakasos, forgózárfejes reteszelésű volt. 
Fatusával és kézvédővel rendelkezett, a tusában furat volt az 
olajozónak. 1941-ben a Winchester gyár megkapta az első 350 
000 darabra vonatkozó megrendelést. Később más üzemek is 
gyártották, a háború alatt több mint 6 millió darab készült belőle.
1942-ben a behajtható tusájú M1A1 típust kezdték gyártani, majd 
az М2 és М3 típusokat. A karabély jól bevált a dzsungelharcban 
-  kis távolságon belüli nagy tűzgyorsasága és elegendő 
átütőereje miatt. Rendkívüli hidegben azonban gyakran befa
gyott, mert rövid gázdugattyúja ilyenkor nem tudta a zárt 
hátralökni. A koreai háború után különböző országok 
rendőrségeinek fegyvere lett, és a harmadik világ hadseregeinek 
felszerelésében is szerepelt. Az amerikai hadsereg 1963 
folyamán 20 dolláros áron adott át vadonatúj karabélyokat az 
NRA-nak (National Rifle Association -  amerikai lövészszövet
ség) lövésztanfolyamok céljára. Jelenleg is árusítják 7,62 mm-es 
és 5,6 mm-es (Longrifle) űrméretben.

A 7,62 mm-es karabélyok leírása

M1: fatusával, kézvédővel, 15 töltényes tárral, csak öntöltő 
kivitelben.

M1A1: behajtható fémtusával, 15-ös tárral, csak öntöltő kivitel
ben.

М2: sorozat- és egyeslövésre alkalmas, 30-as tárral.
М3: mint az М2, de mesterlövész (Sniperscope) távcsővel.
Olajozó az összes típusnál, az M1A1 kivételével. A szurony

tartó jelzése 74, a szurony típusa M4 késszurony, a szurony
hüvely M8A1 típusú.

Méret- és tömegadatok
M1: Hossza szurony nélkül: 904 mm

Hossza szuronnyal: 1703 mm
Tömege üresen: 2,51 kg
Tömege töltve, 15 töltényes tárral: 2,77 kg

M1a1: Hossza kihajtva: 900 mm
Hossza szuronnyal: 1074 mm
Hossza behajtva: 648 mm
Tömege üresen: 2,8 kg
Tömege töltve, 15 töltényes tárral: 3,08 kg

М2: Hossza szurony nélkül: 904 mm
Hossza szuronnyal: 1073 mm
Tömege üresen: 2,53 kg
Tömege töltve, 30 töltényes tárral: 3 kg

М3:adatai megegyeznek az Műtípuséval.
A 15 töltényes tár tömege üresen: 77 g
A 15 töltényes tár tömege töltve: 268 g
A 30 töltényes tár tömege üresen: 91 g
A 30 töltényes tár tömege töltve: 499 g

A cső és az irányzék adatai
A cső és az irányzék adatai az összes típusnál egyformák. A 

cső űrmérete: 7,62 mm; hossza: 457,2 mm; a huzagolás hossza: 
426 mm; irányzóvonal hossza 546,1 mm; csavarzathossz: 508 
mm; csavarzat iránya: jobbra hajló; huzagok száma: 4 db.

Az irányzékok
Az első sorozat irányzéka egyszerű, billenő típusú volt, mely a 

német M 38/40 géppisztoly irányzékához hasonlított. Két állását 
150 és 300 yard távolságra jelölték fel. A későbbi gyártásúak már 
finom beállítású, csúsztatható típusú irányzékok voltak, 100,150, 
200, 250, 300 yard közötti beosztással. A lövész az irányzék jobb 
oldalán lévő menetes gombbal helyesbíthette az esetleges 
oldaleltérést.

1. á b ra : A z M 1 k a ra b é ly  n é z e ti k é p e i b a jo n e tte l s z e re lv e

2. ábra: Az M1A1 változatú karabély nézeti képei

3. ábra: Az М2 változat íves tárral

А-дат s* k  '.view
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72 HADITECHNIKA 1996/1



A 7,62 mm-es karabélyok gyártói M27-es fényjelző töltény

Gyártó
Inland Man.DivJGeneral

Telephely Darabszám Üzem i kódjel

Motors Dayton 2 625 000 I
Winchester R.A. Со. New-Haven 828 059 W
Saginaw Steering Div. Saginaw 739 136 SG
Underwood-Elliot-Fischer Hartford 545 616 U
National Postai Meter Rochester 413 017 N
Quality Hardware Chicago 359 662 Q
IBM Poughkeepsie 346 500 В
Standard Products Port Clinton 247155 S
Rock-Ola Ma.Corp. Chicago 228 500 R

A 7,62 mm-es karabélyok töltényei
Töltényfajta Kódja Jelzése
Éles Ball M1 nincs
Jelző M 16 piros
Jelző M27 narancs
Acélmagvas T 62 fekete
Gránátlelövő M 62 beperemezett hüvely
Csőkémlelő M 18 ónozott hüvely
Oktató M13 oldalt kifúrt hüvely

A töltények csomagolása

Egy kartondobozban 50 darab töltény van, 16 db kartondobozt 
egy légmentesen lezárt dobozba helyeznek (800 darab), végül 
három darab légmentesen lezárt doboz egy faládába kerül, mely 
összesen 2400 töltényt tartalmaz.

Ball M1 élestöltény

A töltény egyenes, rövid hüvellyel készült, lövedéke gömbhe
gyű, anyaga ólom, fémköpenyes palásttal. Töltényhossza: 42,7 
mm; hüvelyhossza: 32,6 mm; lövedékhossza 17,52 mm; a 
töltény tömege: 12,5 g; lövedék tömege: 7,19 g; lőportöltet: 0,84 
g, kétbázisú lőpor; csappantyú: rozsdamentes Berdán, 50%-os 
szórása 100 yardon 38 mm átmérőjű körben helyezkedik el.

M13 jelzésű oktató töltény
Ez a töltény csak a töltés és ürítés oktatására szolgált, ezért 

nem volt csappantyúja és lőportöltete. Az élestölténytől való 
megkülönböztetés miatt a hüvely egyik oldalát kifúrták. Hossza 
megegyezik az élestöltényével, de tömege kisebb: 11,47 g.

M18 jelzésű csőkémlelő töltény
Ezt a töltényt csak fegyvergyárban alkalmazták, nem került ki a 

harci egységekhez. A fegyvercső szilárdságát ezzel a normál 
gáznyomásnál 20-25%-kal erősebb hatású tölténnyel próbálták 
ki. A töltény tömege 15,3 g; lövedéke: 9,85 g; hossza: 29 mm; a 
hüvely tömege: 4,6 g; lőportöltet: 0,91 g tömegű kétbázisú lőpor. 
A normál tölténytől való megkülönböztetésül a hüvely ónozott.

M6-os gránátlelövő töltény

Ezzel a tölténnyel az M11A3 gránát 44 m/s sebességgel hagy
ja el a karabély csövét. A kilövéshez az M8 típusú gránátlövő 
irányzékot kellett alkalmazni. Kis teljesítménye miatt 
általánosságban nem vált be. A töltény hossza: 42,5 mm; 
tömege 6,67 g; a hüvely tömege: 4,99 g; lőportöltete: 1,36 g 
tömegű fekete és IMR 4809 típusú füst nélküli lőpor keveréke. A 
hüvelynyak csillag alakban peremezett.

T62-es acélmagvas töltény

Lövedéke kissé hegyes, eltérően az M1 élestöltényétől. A 
töltény jelzése fekete. A csekély lőportöltet miatt gyenge volt az 
átütőereje, ezért gyártását és harctéri alkalmazását beszüntet
ték.

Hossza: 42,7 mm; tömege: 12,37 g; a hüvely tömege: 4,6 g; a 
lövedék tömege: 6,67 g; jelzőelegy tömege: 0,36 g; lőportöltet: 
0,84 g kétbázisú lőpor; a jelzőelegy 100-400 yard között hatá
sos. A töltény jelzése narancsszínű. 50%-os szórása 100 yardon 
89 mm, tehát szórása lényegesen nagyobb, mint az M1 
élestöltényé.

M16-OS fényjelző töltény

Hossza: 42,7 mm; tömege: 12,4 g; a hüvely tömege: 4,6; a 
lövedék tömege: 6,93 g; jelzőelegye és intenzitása különbözik az 
M27-es töltényétől. A töltény jelzése piros színű. 1953 után 
leginkább az M27-es fényjelző töltényt használták helyette.

A felsorolt töltényfajták sárgaréz vagy acélhüvellyel készültek 
és rozsdamentes gyúeleggyel voltak szerelve.

Lőtáblázatok
U. S. karabély a  7,62 mm -es M1 élestölténnyel 
Kezdősebesség: 600 m/s. Energia: 1294 J.
Táv Indulószög Beesőszög Sebesség Energia Röpidő Tetőpont
(yard) (vonás) (vonás) (m/s) (J) (s) (cm)
100 1,45 1,69 481,6 834 0,171 3,6
200 3,40 4,57 387,7 540 0,383 18
300 6,06 9,09 328 387 0,641 51

Az M1 élestöltény legnagyobb lőtávolsága 1828 m. 
U. S. karabély a 7,62 mm-es M 16 je lzőtö lténnyel 
Kezdősebesség: 582,1 m/s. Energia: 1174 J.
Táv Indulószög Beesőszög Sebesség Energia Röpidő Tetőpont
(yard) (vonás) (vonás) (m/s) (J) (s) (cm)
100 1,54 1,89 451 704 0,178 4
200 3,86 5,33 354,8 436 0,410 21
300 6,94 10,65 304,4 321 0,689 60

Az M 16 je lzőtö ltény legnagyobb lőtávolsága: 1536 m. 
U. S. karabély a 7,62 m m -es M1 élestölténnyel 
Kezdősebesség: 600 m/s. Energia: 1294 J.
Táv Indulószög Beesőszög Sebesség Energia Röpidő Tetőpont
(m) (vonás) (vonás) (m/s) (J) (s) (cm)
50 0,73 0,79 533,4 1022 0,087 1
100 1,61 1,89 472,4 802 0,188 4,3
150 2,63 3,34 419,1 631 0,301 11
200 3,86 5,30 373,7 502 0,427 23
250 5,32 7,80 340,1 415 0,570 41
300 6,97 10,63 316,7 360 0,72 66

Átütőerő 1 colos (25,4 mm-es) fenyődeszka esetén 
Táv (yard) M1 élestöltény M16 je lzőtö ltény
100 12 db 11 db
200 8 db 8 db
300 7 db 7 db

M 27 je lzőtö ltény  
11 db 
8 db 
7 db

Forrásmunkák:
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1975.
Folyóiratok:
-  Magyar Honvéd, 1992. 43. szám 
-Visier, 1993. 5. szám 
Szabályzatok:
-  FM 23-7 U.S Carbine Cal. 30 M1. Field Manual 20 May 1942 

War Department.
-  FM 23-7 U.S Carbine Cal. 30 M1 and M1A1. Field Manual 

23 April 1944. War Department.
-  FM 23-7 U.S Carbine Cal. 30 M1, M1A1, М2 and М3. Field 

Manual January 1947. War Department.
Horváth János

[A cikkben a korabeli megnevezéseket változatlanul hagytuk. 
A lőtávolságértékeket yardban közöltük (1 yard = 914,4 mm), 
mivel a fegyverirányzékon ezt a léptéket alkalmazták. Szerk.]
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Urtevékenység

Űrrepülések sorrendje és időtartama V.

Ez az összeállítás mindazon -  emberek részvételével végrehaj
tott -  űrrepülések legfontosabb időadatait tartalmazza, ame
lyeknél az űrjármű által elért magasság legalább 80 kilométer (50 
mérföld) volt, vagy az űrhajós megkapta az aranysast, illetve az 
űrhajósjelvényt. Az összefoglalás időtartama: 1992. január 01-
1993. december 31.

A repülési idő megadásánál a szokásos kerekítési szabályt 
alkalmaztuk: 30 másodpercig lefelé -  azaz 0 perc -  30 másod
perc és azon felül felfelé -  azaz 1 perc -  az időtartam. A táblázat 
folytatása a Haditechnika 1986/2., 1986/3., 1990/1. és 1992/1. 
számaiban megjelent összesítésnek.

Jelölések:

A -  abszolút sorszám 
В -  abszolút nemzetközi sorszám 
C -  abszolút állami sorszám
D -  a szuborbitális repülések nélküli, nemzetközi sorszám 
E -  a szuborbitális repülések nélküli, állami sorszám 
F -  űrhajó hányadik repülése 
G -  űrhajós hányadik repülése

А В C D E Űrhajó F
Űrrepülések sorrendje és időtartama V. 

Start-leszállás Név G Repülési idő nap, óra, perc, mp Állam

473 191 116 184 109 STS-42 14 1992.1. 22-t. 30. Ronald Grabe CDR 3 8 01 14 44 USA
474 272 175 265 168 Discovery 14:52:33-16:07:17 Stephen Oswald P 1 USA475 273 176 266 169 William Readdy MS1 1 USA476 192 117 185 110 David Hilmers MS2 4 USA
477 129 65 122 58 Norman Thagard MS3 4 USA
478138 1 131 1 Ulf Merbold PS1 2 Ném.
479 274 1 267 1 Roberta Bondar PS2 1 Kan.
480 211 62 204 62 Szojuz TM-14 1 1992. III. 17—Vili. 10. Aleszandr

Viktorenko KDR 3 145 14 10 05 Or. о.
481 275 73 268 73 10:54:30-01:04:35 Alekszandr Kaleri

B1 0 145 14 10 05 Or. о.
482 276 4 269 4 -ill. 25. Klaus-Dietrich

08:51:22 Fiadé K1 1 7 21 56 52 Ném.
(A. Viktorenko és A. Kaleri a Szojuz TM-14-gyel, K.Fiadé a Szojuz TM-13-mal szállt le.)

483 203 124 196 117 STS—45 11 1992:111. 24-IV. 1. Charles Bolden CDR 3 7 22 09 25 USA
484 277 177 270 170 Atlantis 12:13:40-10:23:05 Brian Duffy P 1 USA
485 158 88 151 81 Kathrin О. Sullivan

MS1 3 USA
486 157 87 150 80 David Leetsma MS2 3 USA
487 278 178 271 171 Michael Foale MS3 1 USA
488 137 72 130 65 Byron Lichtenberg

PS1 2 USA
489 279 1 272 1 Dirk Frimont PS2 1 Belg.
490 131 66 124 59 STS—49 1 1992. V. 07—V. 16. David Brandenstein

Endeavour CPR 4 8 21 17 38 USA491 280 178 273 171 23:40:00-20:57:38 Kevin Chilton P 1 USA
492 281 164 274 157 Richard Hieb MS1 2 USA
493 241 150 234 143 Bonce Melvick MS2 2 USA
494 238 148 231 141 Pierre Thuot MS3 2 USA
495 231 142 224 135 Kathryn C. Thornton

MS4 2 USA
496 242 151 235 144 Thomas D. Akers MS5 2 USA
497 226 137 219 130 STS-50 12 1992. VI. 25—VII. 08. Richard Richards CDR 3 12 19 30 41 USA
498 281 179 274 172 Columbia 16:12:23-11:43:04 Kenneth Bowersox P 1 USA
499 194 119 187 112 Bonnie Dunbar MS1 3 USA
500 230 141 223 134 Ellen S. Baker MS2 2 USA
501 245 154 238 147 Carl Meade MS3 2 USA
502 282 180 275 173 Lawrence DeLucas PS1 1 USA
503 283 181 276 174 Eugene Trinh PS2 1 USA
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А В C D E Űrhajó F Start-leszállás Név G Repülési idő nap, óra, perc, mp Állam

504 215 65 208 65 Szojuz TM-15 1 1992. VII. 27-1993.11.01. Anatolij Szolovjov KDR 3 188 21 39 14 Or. о.
505 284 74 277 74 03:47:35 Szergej Avgyejev B1 1 188 21 39 14 Or. о.
506 285 2 278 2 -VII. 10. Michel Tognini K1 1 13 18 56 14 FR. А.

01:04:35
(A. Szolovjov és Sz. Avgyejev a Szojuz TM-15-tel, M. Tognini a Szojuz TM-14-gyel szállt le.)

507163 92 156 85 STS—46 12 1992. VII. 31—Vili. 08. Loren Shriver CDR 3 7 23 15 03 USA
508 286 182 279 175 Atlantis 13:56:48-13:11:51 Andrew Allen P 1 USA
509 287 1 280 1 Claude Nicollier

MS1 1 Svájc
510 235 146 228 139 Marsha S. Ivins MS2 2 USA
511 168 97 161 90 Jeffrey A. Hoffman

MS3 3 USA
512 204 125 197 118 Franklin R. Chang-Diaz

MS4 3 USA
513 288 1 281 1 Franco Malerba PS1 1 Olaszo.
514 139 73 132 66 STS-47 2 1992. IX. 12-IX. 20. Robert Gibson CDR 4 7 22 30 23 USA
515 289 183 282 176 Endeavour 14:23:00-12:53:23 Curtis Brown P 1 USA
516 225 136 218 129 Mark Lee MS1 2 USA
517 252 159 245 152 Jerome Apt MS2 2 USA
518 290 184 283 177 Jan Davis MS3 1 USA
519 291 185 284 178 Mae Jemison MS4 1 USA
520 292 2 285 2 Mohri Mamoru PS1 1 Jap.
521 233 144 226 137 STS-52 13 1992. X. 22-XI.01. James D. Wetherbee CDR 2 9 20 56 13 USA
522 264 169 257 162 Columbia 17:09:39-14:05:52 Michael A. Baker P 2 USA523 256 163 249 156 Charles Veach MS1 2 USA
524 221 132 214 125 William Shepherd MS2 3 USA
525 261 166 254 159 Tamara Jernigan MS3 2 USA
526 293 2 286 2 Steven McLean PS1 1 Kan.
527 161 90 154 83 STS-53 15 1992. XII. 02—XII. 09. David Walker CDR 3 7 07 19 47 USA
528 240 149 233 142 Discovery 13:24:00-20:43:47 Robert Cabana P 2 USA
529 165 94 158 87 Guion Bluford MS1 4 USA
530 270 173 263 166 James Voss MS2 2 USA
531 294 186 287 179 Michael Clifford MS3 1 USA
532 237 147 230 140 STS-54 3 1993.1.13-4.19. John Casper CDR 2 5 23 38 47 USA
533 255 162 248 155 Endeavour 13:59:30-13:38:17 Donald McMonagle P 2 USA
534 254 161 247 154 Gregory Harbaugh MS1 2 USA
535 269 172 262 165 Mario Runco MS2 2 USA
536 295 187 288 180 Susan Helms MS3 1 USA
537 239 69 232 69 Szojuz TM-16 1 1993. I. 24—VII. 22. Gennagyij Manakov KDR 2 179 0 43 45 Or. о.
538 296 75 289 75 05:58:00-6:41:45 Alekszandr Polescsuk Bl 1 179 Or. о.
539 250 157 243 150 STS-56 16 1993. IV. 08-IV. 17. Kenneth Cameron CDR 2 9 06 08 34 USA
540 272 175 265 168 Discovery 05:29:00-11:37:34 Stephen Oswald P 2 USA
541 278 178 271 171 Michael Foale MS1 2 USA
542 297 188 290 181 Kenneth Cockrell MS2 1 USA
543 298 189 291 182 Ellen Ochoa MS3 1 USA
544 177 106 170 99 STS-55 14 1993. IV. 26—V. 06. Steven Nagel CDR 4 9 23 39 00 USA
545 268 171 261 164 Columbia 14:50:00-14:29:00 Terrence Henricks P 2 USA
546 201 123 194 116 Jerry Ross MS1 4 USA
547 299 190 292 183 Charles Precourt MS2 1 USA
548 300 191 293 184 Bernard Harris MS3 1 USA
549 301 5 294 5 Ulrich Walter PS1 1 Ném.
550 302 6 295 6 Hans Schlegel PS2 1 Ném.

(folytatjuk)
Schuminszky Nándor

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a 
Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest Pf.: 22 
Telefon: 133-9113 •  Fax: 114-2432
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A jövő őrszállító rendszerei I. rész
Számos elképzelés került már napvilágra a jövő űrszállító rend
szereire vonatkozóan abból a szempontból, hogy a jelenlegi rend
szerekből kiindulva hogyan lehetne növelni a szállítókapacitást. A 
majdan megépülő rendszer megválasztásához pontosan ismerni 
kell a szállítókapacitásra vonatkozó igényeket és a földi kiszol
gálási feltételeket, melyek alapvető szempontok a megépítendő 
űrszállító rendszerek összehasonlításában. A tanulmány először 
a jövőben felmerülő szállítókapacitás-igényeket elemzi az újrafel
használható európai űrszállító rendszerek vonatkozásában, majd 
a költséghatékonyságról eddig megjelent adatokat, illetve a 
megszerezhető kereskedelmi és félkereskedelmi anyagi támo
gatásokat ismerteti ezen űrszállító rendszerek megvalósításához.

Rövid áttekintés

Mostanában komoly viták folynak arról, hogy milyen fajta űrszál
lító rendszert fejlesszenek ki a már meglevők (leginkább a nagy 
teherbíró kapacitásúak) felváltására. Az Egyesült Államok űrfej
lesztési tanulmánya a továbblépés egyik céljaként az újrafel
használható SSTÓ (egyfokozatú hordozóeszköz) megvalósítását 
favorizálja mint az Egyesült Államok legfontosabb fejlesztési 
elképzeléseit a 21. század elejére. Hasonló viták folynak 
Európában is. Néhány tervező a közeli jövőben megvalósítható 
elképzelése az 1. ábrán látható. Természetesen ezek közül a 
rendszerek közül csak akkor lehet majd választani, ha döntés 
születik a szükséges szállítókapacitás kérdésében. Ezen tanul
mány elsősorban az európai álláspontot veszi figyelembe, ez az 
álláspont azonban nemcsak kifejezetten Európára jellemző.

Két lehetséges érv szól amellett, hogy új űrszállító rendszert fej
lesszenek ki. Az egyik az, hogy a már meglévő hordozórakéták 
több feladatot kapnak az űrbe juttatandó tömeg mennyisége, vagy 
emberek világűrbe juttatása területén. A második érv az, hogy az 
új űrszállító rendszerek bevezetése különböző előnyökkel járhat: 
lehetővé tennék hasznos terhek olcsóbb feljuttatását a világűrbe, 
és versenyhelyzetet teremtenének a kereskedelmi űrszolgáltatá
sok terén. Történelmi távlatokat figyelembe véve úgy tűnik, hogy 
az egyes kormányok törekvése inkább az első érven alapszik -  a 
Vanguard-\ó\ a Thor rakétákon át, a Satum rakétáktól az 
űrrepülőgépig és az Ariane-ig. Azonban mostanra egyre több jel 
utal arra, hogy a jövőben a másodiknak említett érv is igen fontos 
lehet az űrtevékenységekkel kapcsolatban.

A jövő európai űrszállító rendszerének meghatározásához 
három kérdésre kell válaszolni:

-  milyen szállítókapacitással rendelkezzen az űreszköz?
-  a különböző űrszállító rendszereket hogyan lehet összeha

sonlítani a hatékonyság szempontjából?
-  milyen politikát kell alkalmazni a fejlesztési és kutatási költ

ségek terén?

Valószínűleg még egy pontot fel kellett volna venni a listára, ez 
pedig a „Hogyan valósítható meg?" kérdése, bár a meg
valósíthatóság összefügg a költségkihatással. Ha megfelelően 
hatékony befektető áll rendelkezésre, akkor még az olyan vál
lalkozások is megvalósíthatók, mint a Starship Enterprise. 
Azonban úgy tűnik, hogy ez a vállalkozás nem adna megoldást a 
jelenleg létező költséghatékonyság problémáira.

A szükséges szállítókapacitás meghatározásában óvatosan 
kell eljárnunk. A költséghatékonyság kérdése a kereskedelmi 
piac terén nem másodlagos szempont. A kérdés megvála
szolásakor óvatosan kell eljárni, nem szabad, hogy a hasznos 
teher tömegének növelése a költséghatékonyság rovására men
jen. Ezen tervezett rendszerek közül bármelyik kifejlesztése igen 
költséges vállalkozás lesz. Egyáltalán nem valószínű, hogy akár 
kettő is megvalósulhatna közülük. Az eljövendő rendszer ele
meinek meghatározása és kifejlesztése jelenti majd a kezdeti 
költségeket, s az egyes elemek közötti kölcsönhatások vizsgála
ta során az is kiderülhet, hogy a teljes rendszer nem alkalmas 
kereskedejmi célú hasznosításra.

Az űreszköz szállítókapacitása

Miféle kapacitással kell rendelkeznie egy ilyen űreszköznek? A 
válasz igen egyszerű: a szállítókapacitásnak maximálisnak kell 
lennie, amit az új rendszer segítségével el lehet érni. Minél na
gyobb tömeget tud az új rendszer pályára juttatni, a hatékonysá
gi költségek annál kedvezőbben alakulnak, egészen addig, amíg 
az űrszállító rendszer hatékonyan működtethető. A különböző 
űrtudományi társaságok tanulmányaiból kiderül, hogy nagyjából 
a 2. ábrán látható további űrberendezések kifejlesztése válik 
szükségessé a jövőben. A lista egy esetleges prioritási sorrendet 
takar, de valamennyiük megalkotása kívánatos lenne.

-  Jelenleg is, de a jövőben is szükség van tudományos vagy 
egyéb célú mesterséges égitestek geoszinkronpályára 
helyezésére. Az új űrszállító rendszer minden valószínűség 
szerint alacsony Föld körüli pályára fog csak feljutni, azért szük
ség van egy olyan rakétafokozatra, mely a kívánt pályára emeli a 
mesterséges égitestet.

-  Földmegfigyelő berendezések indítása napszinkronpályára. 
Ebben az esetben is valószínűnek tűnik, hogy a mesterséges 
égitest további gyorsítófokozatot igényel, mintsem hogy a saját 
hajtóművével jusson fel a 700 km-es magasságra, közvetlenül 
egy ehhez szükséges rakétafokozat hozzépítésével.

-  Alacsony Föld körüli pályán keringő űrállomások kiszol
gálása. A kiszolgálóberendezések felvitele jelenti az űrállomással 
kapcsolatos műveletek legjelentősebb részét (beleértve az űrál
lomásról a Földre visszaszállítás tevékenységét is). Az űrállomás 
egyes elemeinek űrbe juttatása sokkal kisebb számú űrha
jóindítást igényel, és egyéb űreszköz is felhasználható a lebo
nyolítására. (Nem minden ESA űreszköz startol Ariane rakétával.)

-  Emberek oda- és visszaszállítása az űrállomásra.
-  Különböző új űrkísérletek berendezéseinek alacsony Föld 

körüli pályánál magasabbra történő indítása (például a Holdhoz), 
figyelembe véve azt, hogy ezen űreszközök élettartama messze 
a következő évezredbe nyúlik majd.

Geoszinkronpályára a jelenlegi szállítókapacitás több mint hét 
tonna lehetne a már létező Eurostar 2200-zal és egy megfelelő 
perigeum fokozattal. Ha a felviteli költségek csökkennek, akkor 
kívánatos lenne olcsóbb, ám nehezebb mesterséges holdak 
építéséhez fogni, melyekhez a héttonnás tömeghatár nem 
kifizetődő. Nagy tömegű mesterséges égitestek geoszinkronpá
lyára való indítására azonban más mód is kínálkozik (különösen 
az űrállomások korszakában). Lehetőség nyílik arra, hogy a 
perigeum hajtóművet és a műholdat külön indítsák, majd 
összekapcsolásuk után emelkednének fel a kívánt orbitális
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2. ábra: Néhány hasznos teher és pályára állító rekétarend- 
szer tervezete

pályára. Ez lehetővé tenné, hogy az indítandó mesterséges 
égitestek tömegét a jelenlegi Olympus-méretnek (3,75 tonna) 
majdnem kétszeresére, 7 1 körülire növeljék.

A sarkok fölött átvezető pálya kapcsán nehéz megmondani, 
hogy mekkora tömeg lenne ildomos egy mesterséges hold 
számára. Nagy, multifunkcionális földmegfigyelő platformok -  
mint az űrkutató rendszerek elemei -  már léteznek. Egy 
kisméretű, mintegy 1 t tömegű, folyékony hajtóanyagú fokozat 
megengedné, hogy mintegy 3,3 t tömegű földmegfigyelő 
műholdakat juttassunk 700 km magas poláris pályára. A kapa
citás növelhető egy új űrszállító rendszer bevezetésével, mely 
olyképpen növelhetné meg az indítandó mesterséges égitest 
tömegét, hogy akkor indítaná a sarkok irányába, amikor a hor
dozóeszköz még szuborbitális pályán repül (pl. pontosan a fő 
rakétamotorok leállása után). Az indítóeszköz azonnal újrafel
használható lenne, miután befutott egy részleges orbitális pályát.

Ugyanez a folyékony hajtóanyagú rakétafokozat arra is 
használható, hogy mint kiszolgáló űreszköz 5,7 tonnás terhet az 
űrállomáshoz juttasson. Ha valakinek ez a hasznos tömeg 
kevésnek tűnne, ne feledkezzen el arról, hogy ez több, mint 
amire az orosz Progressz-rakéta képes. Ha az űrállomás kiszol
gálása aktuális lesz -  egész Európa szeretné a megvalósítását 
Nagy-Britannia kivételével -, akkor az évenkénti indítások száma 
jelentősen megnövekszik, körülbelül 6-8-cal évente, és ez a 
szám magában foglalja a személyzet váltását is.

Személyzet szállításánál célszerűbb űrkapszulát alkalmazni, 
mint egy teljes űreszközt -  beleértve annak személyzetét is. A 
megbízhatóság és a rendszer veszendőbe menő alkatrészeinek 
kérdése gazdasági megfontolást igényel, az űrállomásra induló 
űreszközben külön személyzet alkalmazása legalább két
szeresére növeli a költségeket (és a kiszolgáló jármű tömegéhez
2-5 tonna pluszt ad még). A személyzet kapszulában történő 
feljuttatása az űrállomásra ezért olcsóbbnak tűnik.

Végül itt van a közeli Föld körüli pályánál magasabban történő 
űrtevékenység kérdése. Az ESA-szervezet tanulmányaiban szere
pel egy, az alacsony Föld körüli pályát a Holddal összekötő újrafel
használható, illetve részben újrafelhasználható űrszállító rend
szer, az OTV (Orbital Transport Vehicle), melynek megépítése az 
űrállomás-tervezet részét képezi. Megfelelő Föld körüli pontokon 
állomásoztatva egy moduláris Hold-transzport rendszer is 
elképzelhető, mely szorosan illeszkedik a Föld körüli pályán 
tartózkodó egyéb rendszerekhez. Az e célra megépítendő űrszál
lító rendszerelem körülbelül 8,6 tonna lesz (mely pontosan ebben 
a méretben engedi majd meg hasznos terhek holdfelszínre jut
tatását -  leginkább a felszínen tartózkodó emberek vissza- 
hozatalát végző berendezéseket).

Ez utóbbi a legnagyratörőbb terv, és nem az, amelynek meg
valósítására a teljes rendszer megépülne. Bármelyik rendszer 
megengedi, hogy „nyújtsák", miután megkezdte működését. A 2. 
ábra a jelenlegi tervek által megálmodott űrszállító eszközök 
széles skáláját mutatja be, és egyben azt is sejteti, hogy a 8 és

8,5 tonna közötti tömegű -  alacsony Föld körüli pályára helyzett 
-  berendezések képesek ellátni a legtöbb feladatot.

Költséghatékonyság

Visszatérülő kiadások

Egy kis költséggel használható űrszállító rendszer új távlatokat 
nyithat a világűr felhasználásában is. Alapvető közgazdasági elv, 
hogy ha csökken az ár, akkor a szállítóképességet nagyobb 
arányban kell növelni, mint amekkora mértékű az árcsökkenés. A 
költséghatékonyság két problémának kell, hogy megfeleljen. Az 
egyik az, hogy milyen tételeket foglalnak magukban a vissza
térülő kiadások. A másik az, hogy a vissza nem térülő kiadásokat 
hogyan lehet finanszírozni -  ilyen kiadások többek közt a 
fejlesztés és az ellenőrző repülések költségei.

Mit kellene magukban foglalniuk a visszatérülő kiadásoknak? 
Az alábbi lista a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia űrte
vékenységekkel foglalkozó gazdasági bizottságától származik:

-  tartalék- és pótalkatrészek (valamint a megsemmisülő 
eszközök) költsége, melyekre szükség van a rendszer teljes 
működése alatt;

-  a karbantartó és kiszolgálószemélyzet költsége;
-  a repülést irányító csoport költsége;
-  a földi kiszolgálóberendezések és -eszközök karbantartási 

költsége;
-  a tartalékeszközök és -berendezések raktározási és szinten 

tartási költsége;
-  a hajtóanyag költsége (általában meglehetősen kicsi);
-  járulékos költségek: az űrhajósok gyakorlatban tartása, az 

irányítóközpont költségei stb.;
-  a rendszer biztonsági ellenőrzésének költségei és a rend

szerben fellépő hibák javítása.
A listán szereplő tételek nem mindegyike szerepel a jelenlegi 

űrszállító rendszerek költségei közt. Az utolsó tétel az eljövendő 
rendszerek számára lesz fontos. A program teljes költségének 
kiszámításához figyelembe kell venni, hogy egy-egy hor
dozóeszköz megsemmisülhet -  a költségek a „minden rendben 
megy” teóriára vannak alapozva - ,  továbbá alapvető beren
dezések mehetnek tönkre, vagy a rendszer működtetése peri
odikusan leállhat -  és ha ezen hibák bármelyike jelentkezik, 
akkor kiküszöbölésük általában többszörösébe kerül, mint az 
eredeti alapeszköz megépítése. Ezzel, a „kockázat költségének” 
nevezett tényezővel a legfrissebb elképzelések már számolnak. 
Bekalkulálva ezeket az összegeket, realizálható nyereség 
kapható, amennyiben az űreszköz teljesen megbízhatónak 
minősül, és majdnem teljesen automatikusan képes vészhely
zetekben reagálni. Ez azzal a haszonnal is jár, hogy az eszköz 
emberek szállítására is alkalmas lesz. (Ameddig egy-egy 
űreszköz előállítása mintegy egymilliárd dollár, nem engedhető 
meg, hogy elvesztése túl gyakran előforduljon.)

Számos előnye van, ha a rendszer tervezésekor figyelembe 
vesszük, hogy olykor egy-egy eleme megsemmisül:

-  a hordozóeszköz (és a hasznos teher) ismét felépíthető, ha 
valami elromlik;

-  nem nehezedik majd külső nyomás a rendszer visszafej
lesztésére, ha mégis valami hiba adódik;

-  pontosan meg lehet határozni, hogy mi romolhat el, így ki 
lehet küszöbölni;

-  az el nem romló dolgok újra és újra felhasználhatók, el
kerülve azt a lehetőséget, amikor vizsgálatokon át nem esett 
berendezéseket kell az űrbe feljuttatni.

A kockázat előzetes számítása ahhoz vezet, hogy meg
bízhatóbb konfigurációkat építenek meg. A kétfokozatú rend
szereket könnyebb kezelni és kevésbé érzékenyek, mint az egy- 
fokozatúak, azonban mivel két rendszerből állnak, kétszer annyi 
berendezés mehet tönkre, ezért megbízhatóságuk kisebb.

(Parkinson, Bob: Space transportation Strategie for a future 
launch system. = Spaceflight, 1994. 12. sz. p. 400-404.)

Fordította: Aranyi László
(folytatjuk)
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Az oktatás szerepe a biztonságos repülésben

Szappanos József
a kiképzőhelikopter-század parancsnoka 

Szolnoki Repülő Műszaki Főiskola

(Az alábbiakban közölt előadás a Repülőbiztonsági Workshop 
'95 konferencián hangzott el, Budapest-Ferihegy I. repülőtér 
ROK nagytermében, 1995. november 22-én.)
Szerte az országban folyik különböző szintű és nagyságrendű 
repülőkiképzés a repülőklubokban, üzleti vállalkozásokban és 
nem utolsósorban a Magyar Honvédség keretén belül is. 
Szakmai tevékenységük megítélése nem tisztem, nem is lehet 
az, hiszen korrekt ismereteim elsősorban a katonai repülő
kiképzésről vannak, jóllehet kapcsolatom a polgári repüléssel -  
családi kötődésem miatt -  sem szakadt meg.

Az oktatás repülésbiztonságra gyakorolt hatását két terület 
ismertetésével szeretném megvilágítani: az egyik a szubjektív 
veszélyhelyzetek elkerülésének lehetősége, a másik az objektív 
veszélyhelyzetekben történő ténykedés.

A szubjektív veszélyhelyzetek felismerésének vagy más meg
fogalmazásban a repülőszerkezet repülési képességének, az 
időjárás és légi helyzet körülményeinek, valamint a hajózó
személyzet szakmai képességének együtthatásából származó 
helyes értékrend kialakításában két dolgot tartok lényegesnek:

-  a megfelelő szakmai felkészültséget és
-  az oktatók oktató-nevelő tevékenységét.
Azért ezt a kettőt, mert az elmúlt évek repülőeseményeinek 

vizsgálatából kitűnik, hogy majd mindegyik repülőgépvezető
hibára vezethető vissza. Ezeknek a repülőeseményeknek nem 
kellett volna bekövetkezniük, ha az adott repülési szituáció 
veszélyességét felismerték volna, ha a repülésben egyébként 
szükséges egészséges magabiztosság nem csap át értelmetlen 
hősködésbe.

Ezeket a sajnálatos eseményeket meg nem történtté tenni 
sajnos nem lehet, de a kivizsgálások során szerzett tapasztala
tokat fel kell használni az oktatásban, azon belül is a jellem for
málásában. Fel kell használni már a kezdeteknél, mert „a kezdet 
a legfontosabb általában is, de különösen a fiatal és zsenge 
lényeknél, hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s 
ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani 
akarunk" -  mondotta Platon, s azt gondolom, hihetünk neki.

A repülésben a kezdet az oktatás, s az oktatás a tanteremben 
kezdődik. A tantermi foglalkozások elsődleges célja a gyakorlati 
repülőkiképzéshez szükséges elméleti ismeretek elsajátítása -  
és itt a szükséges szót nyomatékosan szeretném aláhúzni. 
Ahogy az élet egyéb területein, úgy a saját szakmánk mű
veléséhez szükséges ismeretek meghatározásánál is nehezen 
találjuk meg a középutat. Vannak törekvések, amik már-már 
leonardói képességekkel kívánják felruházni a hajózókat, és túl
ságosan szerteágazó, a gyakorlati repüléshez egyáltalán nem 
kapcsolódó ismeretekkel próbálják teletömni a képzésben részt 
vevők fejét. Külön tragédia, ha ehhez a törekvéshez az előadók 
hiúsága is társul, akiknek nem az előadás érthetősége a lényeg, 
hanem saját kvalitásuk fitogtatása.

Ilyenkor találkozunk például oldalakon keresztül levezetett 
aerodinamikai fejtegetésekkel, melyek egy repülőgép-tervező 
részére rendkívül fontosak, de bármennyire sajnálatos is, a 
leendő hajózó a gyakorlatban semmit sem tud belőlük kamatoz
tatni. Természetesen ezzel a véleménnyel nem az aerodinamikai 
ismeret szükségességét kérdőjelezem meg, csupán a tudás 
megszerzéséhez szükséges módszert. Találkozhatunk az

1. ábra: Az oktatásban is alkalmazható MC-127 egység

ellenkező véglettel is, amely még az elégséges szintet is sokallja. 
Már-már a repülés őskorát idéző, „repüljünk, mint a madár" 
vágyakkal borzolják a repülésért és a repülésben felelősséggel 
tenni akarók kedélyeit, de a vágyak mellett elfelejtik, hogy mára a 
repülés bonyolultabb és összetettebb lett, a légtér pedig zsú
foltabb, mint akár csak tíz évvel ezelőtt.

A repülőkiképzést tervező-szervező szervek vagy személyek 
felelőssége, hogy a kor követelményeinek megfelelő, a repülési 
körülményekhez szervesen illeszkedő elméleti tematikát állítsanak 
össze. Olyat, amely kiállja a gyakorlat próbáját is, és meggátolja az 
előbb vázolt szélsőségek kialakulását. Tíz-tizenöt éve változat
lanul hagyott, Csipkerózsika-álmot alvó szabályzatokkal nem lehet 
a biztonságra törekedni, mert az élet túlhaladta őket, ezáltal a 
gyakorlat és az elmélet ellentmondásba kerül. A magyar repülés 
egyre égetőbb igénye a polgári és katonai repülés szabályainak és 
repülésirányítási rendszerének egységesítése, mert enélkül se 
biztonságról, se a repülés jövőjéről nem beszélhetünk.

A tantermi foglalkozások másik lényeges feladata a hallgatók 
emberi tulajdonságainak megismerése és a nevelési folyamat 
elindítása, mely az egész repülőkiképzést végig kell, hogy kísér
je. A biztonságos repülés fontos feltétele a repülőgép-vezetés 
tudományának ismerete. Lényeges tudni, hogyan irányítsuk a 
repülőgépet, de legalább ennyire fontos az is, hogyan irányítsuk 
saját magunkat. Sok oktató annak tulajdonítja az oktató
munkában és saját repülőtevékenységében elért sikereit, hogy 
kitűnően ismeri az aerodinamikát, a repülőszerkezeteket, a kü
lönböző szaktárgyakat és az oktatási módszereket.

Kétségtelen, hogy mindezek elsajátítása nagyon fontos, de a 
sikerek eléréséhez még nem elegendő. A sikerek nem kevésbé 
fontos másik forrása az oktató és a hallgató pszichés 
tevékenységének alapos ismerete. Az oktató nem tévesztheti 
szem elől, hogy a rábízott hallgatókat nemcsak a repülőgép
vezetésre kell megtanítani, de nevelnie is kell. A nevelés azon
ban az ember jellemének, akarati szférájának, érzelmi életének 
ismerete nélkül nem lehetséges, mert ezek hiányában nem 
tudjuk, mi az, amit gyengíteni és mi az, amit erősíteni kell annak
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érdekében, hogy a hallgatóból kiváló, szélsőséges kilengésektől 
mentes repülőgép-vezető legyen. Az oktatónak hatalmas a 
felelőssége, ha mindezt szem előtt tartva igazi oktatója, nevelője 
akar lenni hallgatóinak. E munkának fontos része az önfegyelem 
és a személyes példamutatás, mivel a tanulás, az ismeretek 
elsajátítása, a viselkedés nem csak tudatos dolog.

Amennyiben ezeket az elveket az oktatók a gyakorlatban meg
valósítják, akkor a szubjektív veszélyhelyzetek megszüntethetők, 
vagy legalább nagymértékben csökkenthetők. Kiszűrhetők a 
repülésre veszélyes jellemű emberek, megakadályozhatok a 
negatív fejlődési tendenciák.

A repülésnek évek óta visszaköszönő problémája a pénz 
hiánya, az a gazdasági kényszerhelyzet, amelyben jelenleg 
élünk. Az utóbbi éveket csökkenő repülési lehetőség, romló 
alkatrészellátás és kényszer szülte üzemeltetési szabályozók 
jellemzik. Mindezek a körülmények már önmagukban is rontják a 
repülés biztonságát, s ha ehhez még szakszerűtlen repülő
kiképzés társul, a katasztrófák elkerülhetetlenné válnak.

A repülőkiképzésnek és az oktató-nevelő tevékenységnek a 
személyiségformáláson és a repüléstechnikai készség kialakí
tásán kívül másik lényeges eleme az objektív veszélyhelyzetek 
gyors felismerése és az azokra történő szakszerű válaszok elsa
játítása. Ez csak hatékony kiképzéssel érhető el, melynek során 
a cselekvési automatizmusok kialakulnak.

A hatékony és ezáltal is biztonságos kiképzés alappillérei a 
következők:

- jó  kiképzési tematika,
-felkészült oktatói gárda,
-egyértelmű követelmények,
-mindennapos repülési lehetőség,
- a  képzéshez szükséges üzemidő.
Ez utóbbi pont említése egyértelmű volta miatt sokakban 

valószínűleg megütközést kelt, hogy mégis megemlítem, annak 
egyetlen oka, hogy a „bűvös takarékosság" már a repülőgép- és 
helikoptervezető hallgatók kiképzésre fordítható repülési idejét is 
megnyirbálta.

Úgy gondolom, nem kell különösebben magyaráznom, hogy 
ez szakmai zsákutca. Gyenge alapokra nem lehet erős felépít
ményt tenni, ha pedig a felépítmény is hevenyészett, Isten 
mentse meg a benne lévőt. Hová vezet ez a folyamat? Idézek 
Kositzky Attila repülő dandártábornoknak az Aviator ez év 
január-februári számában megjelent cikkéből. „Repülési idő 
vonatkozásában küszöbértékre kerültünk.

Most már nemcsak a viszonylag kis repülési idő a veszély, 
hanem az, hogy évek óta így repülünk. Mindez potenciálisan 
magában hordozza a katasztrófák lehetőségét, mert:

-  nehezebben alakul ki vagy deformálódik a helyes figyelem
megosztás;

-  csábít a szabályzat megszegésével járó feladatgyorsítás 
ördöge;

-  nehezebben alakul ki pilótáinkban saját értékítéletük;
-  az idősebb állománynál a hibafelismerés lelassul, ami egy 

késői helyzetfelismeréssel egyenes út a katasztrófa felé.”
Eddig az idézet, és valljuk be őszintén, lehangoló a kép.

Mit tehet a biztonság érdekében az oktató és a repülőkiképzés 
tervezéséért felelős szakember ebben a repülőbarátnak egyál
talán nem nevezhető közegben?

Bár lehetőségeinknek lassan a végére érünk, még mindig 
sokat.

1. Törekedni kell, hogy két-három hallgató kiképzését ugyanaz 
az oktató végezze, mert csak így lehet objektiven értékelni a hall
gatók fejlődését, felismerni a hibák okait s ezáltal meghatározni a 
kijavítás módját;

-  mert csak így lehet tartani a követelmények egységességét,
-  mert csak így alakítható ki az oktató személyes felelőssége,
-  mert csak ilyen oktató-hallgató arány mellett lehetséges a 

repülőtevékenység személy szerinti teljes körű elemző értékelé
se, mely egy kezdőnél elengedhetetlenül szükséges.

2. A képzésre fordítható repülési óraszám csökkenése és a 
felkészültség megítélésének objektivitását segítő szimulátorok 
hiánya miatt növelni kell a gyakorlást földön, a repülőgép kabin
jában, hogy a hallgató otthonosan mozogjon a kabinban és min
den kezelőszervet, kapcsolót reflexszerűen találjon meg. Ez az 
első lépés a cselekvési automatizmus felé.

3. A felkészülés során állandóan ismételni kell a repülés külön
leges eseteiben szükséges cselekvés sorrendjét, ez vezet a 
meghibásodás gyors felismeréséhez és a helyes tevékenység 
kialakulásához.

4. Nem szabad a feladatok elsajátítását siettetni. Nagyot 
hibázik az az oktató, aki a hallgató első néhány hibátlan feladata 
után új gyakorlatra akar áttérni. Helyesen dönt az, aki további 
gyakoroltatással erősíti, rögzíti az eddig elsajátítottakat.

5. A rendelkezésre álló repülési időt -  a hallgató terhelhető
ségének figyelembevételével -  a lehető legrövidebb idő alatt kell 
teljesíteni, mert a repülőszerkezet vezetéséhez szükséges cse
lekvési automatizmusok, a helyes figyelemmegosztás csak így 
alakítható ki, és ezek nélkül a helyes és gyors döntések repülés 
közben nem hozhatók meg.

6. A kiképzési követelményeket a lehetőségek kell, hogy 
megszabják, nem a szakmai szűklátókörűség vagy a bizonyítási 
vágy.

7. Végezetül, tudni kelj nemet mondani. Erre a pályára csak a 
legjobbak kerülhetnek, akiknek esélyük van a jelenlegi mostoha 
körülmények átvészelésére is. Sok ember álma a repülés, de 
bármennyire szeretnénk is, nem mindenki alkalmas repülőgép 
vagy helikopter vezetésére. Az oktató mindenképpen szomorú, 
de elengedhetetlen kötelessége az alkalmatlanok eltanácsolása.

Dióhéjban ennyit szerettem volna mondani az oktatás lehe
tőségeiről a repülésbiztonság területén. A téma összetettsége, a 
polgári és katonai repülés lehetőségeinek különbözősége és a 
rendelkezésre álló idő miatt nem törekedtem a teljességre, és ezt 
kérem nézzék el nekem. Inkább gondolatébresztőnek szántam 
az elhangzottakat. Hiszem, hogy a sportrepülés terén is 
hasznosítható néhány gondolat. Ha más nem is, az bizonyosan, 
hogy be kell engedni a „pénzt" a repülésbe, de nem szabad, hogy 
az diktáljon a szakma törvényei és szabályai helyett, mert repülni 
meg lehet tanulni pénzért, de csupán pénzből életben maradni 
nem lehet.

Nagy László: Az USA európai katonai jelenléte
A kötet szerzője -  a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatár
saként -  évek óta foglalkozik a külföldi katonai jelenlét kérdé
seivel, ezen belül is az Egyesült Államok európai katonai jelen
létével.

A második világháborútól napjainkig -  1995 májusa -  terjedő 
időszakban elemzi témáját, különös tekintettel a hidegháború 
befejeződését követő időszakra.

Az amerikai csapatok nyugat-európai jelenlétének áttekintése 
mellett kitér ennek Közép-Európa országaiban -  így Magyar- 
országon is -  lehetséges formáira.

A szerző széles körű forrásanyagra támaszkodik (lásd: iroda
lomjegyzék), amelynek feldolgozásával gazdag ismeretanyagot 
nyújt a téma iránt érdeklődő olvasóknak és a hasonló témakö
rökben kutatóknak egyaránt.

Bp., Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet/Zrínyi Kiadó -1995 -  440 Ft
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Az oktatás repülésbiztonságra gyakorolt hatása

(Dr. Steiger István egyet, docens, BME Repülőgépek Tanszék)

(Az alábbiakban közölt előadás a Repülésbiztonsági Work
shop ‘95 konferencián hangzott el, Budapest-Ferihegy I. repülő
tér ROK nagytermében, 1995. november 22-én.)

Mit mondhatunk erre: nyilván alapvető. Mindenki emlékszik va
lamelyikjó oktatójára, akár siklásból való felvételt, akár akkumulá
torbekötést tanult tőle. De azért hibázunk is. „Csak az hibázik, aki 
dolgozik.” Az utóbbi évek tapasztalatai nálunk is rácáfoltak erre, 
mert hobbiból is össze lehet törni a szerkezetet. Szóval nem csak 
az hibázik, aki foglalkozásként űzi a repülés valamely fontos 
területét, de az ő hibája sajnos az egész repülést befolyásolja.

A szakterületet jó, ha szakember látja el. Ki a szakember? A 
sematikus válasz újabban: akinek papírja van róla.

Vizsgáljuk meg a „papír” születésének néhány követelményét. 
Vagy legalább azt, hogy mi mit szeretnénk feltételezni arról a 
repülős szakemberről, „akinek papírja van”.

A repülős szakemberré válás folyamata (nem a kiképzési 
előírásokban) főbb vonalakban talán így tekinthető át (1. ábra):

1. az egyén testi és szellemi adottságokkal születik, majd 
ezeket az oktatás keretében valamilyen szintre fejleszti (nincs 
felmentve sportból, nem ismétel minden osztályt stb.);

2. valamely repülős szakképzési ágazatban -  ha mód van rá, 
igen színvonalas képzés keretében -  fenti adottságait fejleszti 
tovább, és egy adott szakmában elméleti felkészültséget szerez;

3. a képzés keretében -  de azon kívül is, vagy amellett, vagy 
azt követően stb. -  az illető szakmában (repülőgép-vezető, -mér
nök, -mechanikus stb.) gyakorlati felkészültséget szerez;

4. mindezen ismeretszerzési törekvései közben és végén 
vizsgázhat. Ha minden jól megy, egyszer egy tárgyból, ha nem, 
többször. Remélhetőleg nyelv vagy nyelvek ismeretéből is. E fo
lyamat vége: a papír. Ha a polgári repülés területeiről beszélünk: 
az ún. szakszó (szakszolgálati engedély) egy tevékenységi terü
letre, egy szakmán belül, adott korlátozásokkal stb. Vagyis az 
illetőnek végzettsége van.

E folyamatból következően a repülés valamely szakterületén a 
szakembernek:

-  egyéni adottsága,
-  szakmájában elméleti és gyakorlati felkészültsége és
-  szakmai végzettsége van.
Van azonban a kérdéses személy szakmai megítélésében 

egy szabályokban nem rögzített negyedik tulajdonság is: a ráter
mettsége. Ez következhet a fenti 3-ból is, de tartalmazhat olyan 
kvalitásokat, melyek nem tanulhatók, de jól hasznosíthatók 
(szervező-, alkalmazkodó-, elhatározókészség stb.). Ennek fej
lesztését célozzák a szakirányú továbbképzések, melyek a fenti 
folyamat folytatásának tekinthetők (ha nem hiányoznának pil
lanatnyilag a hazai repülésből).

Egy ország repülésbiztonságának szintje a rátermett szakem
berektől függ, a repülős élet bármely szakterületén, bármilyen 
beosztásban. Ők ismernek bravúros szakmai megoldásokat 
pénzhiány esetén, hogy folytatódjon a repülés, de ők tudnak cso
darepülőgépeket vagy repülési helyzeteket elrontani is.

Ebből következően csak meg kell számolni, hogy hány ráter
mett szakember van egy adott repülési szakterületen, különböző 
kvalifikációs szinteken.

Valóban hasznos lenne egy ilyen létszámfelderítés (legalább 
a jövőbeni feladatok megvalósítását illetően), de az alapvető ten
nivalók sajnos kiterjedtebbek; a vázolt folyamat minden fázisát 
érintik. Az alábbiakban néhány olyan tényezőt említünk, amivel a 
képzési-rátermettségi szint növelhető.

A szakképzés egyes kérdései

Részben -  egyes területeken -  működik az az állami szakképzési 
forma, melynek keretében az alapoktatás után -  adott szakmában, 
adott mélységig -  repülős szakemberek képzése lehetséges.

Ez a képzés nem fogja át a repülés teljes szakterületét, főként 
a repülőműszaki területen létezik. A világ azonban megváltozott, 
az ismert ok: a hazai polgári repülésben bekövetkezett rend
szerváltás. Váltás a repülés gazdasági feltételeiben, a repülési 
(légtéri) feltételekben, a géptípusokban, az alapvető karban
tartási-javítási megoldásokban stb.

Az oktatásban e helyzet látható és előre meghatározható 
következménye az oktatás infrastruktúrájának alapos hiánya sok 
területen. Néhány ilyen „természetes” hiány:

-  a korszerűbb típusokhoz más oktatási anyag és köve
telményrendszer szükséges, ez jelentős részben repülőgépgyári 
vagy speciális repülésoktatási intézményi keretek között való
sítható meg;

-  hiányoznak a speciális tantervek a korszerű szerkezeti és 
repüléselméleti adottságokhoz;

-  hiány a célszerű, új típusokra vonatkozó demonstrációs esz
közökben, gyakorlóhelyekben, szimulátorokban stb.

K ÉPZÉS H O G V /H O L  V A L Ó S U L  M EG
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1. ábra: A szakemberképzés folyamatának vázlata
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A célszerű megoldás kézenfekvő: a szakképzési formáknak 
legalábbis osztoznak kell lenniük. A repülés képzési ágazataiban 
az oktatandó anyag egy része általános, de típusra, tevékeny
ségre orientált adatokkal a hazai képzésben, és valamennyi egy 
típust, illetve rendszert gyártó cégnél vagy rendszert üzemeltetői 
szinten oktató intézménynél.

Nem kétséges, hogy az osztott képzés hatékonyabb és egy
ben drágább. Az is valószínű, hogy a koncepció eltávolodik a 
korábbi állami repülős szakemberképzés lehetőségeitől, for
májától, és várhatóan a szakembert alkalmazó vállalat, illetve az 
alkalmazott saját igényei is megváltoznak.

A szakemberképzésben ezen érzékelhető változásokat nem 
egyének, intézmények kívánságai hozzák létre, ezek objektív 
követelmények a mai hazai repülésben, annak ellenére, hogy 
testületi szinten nem fogalmazódtak meg vagy nem nyertek 
hangsúlyt.

Ha ezen változások repülésbiztonságra gyakorolt közvetlen 
hatását vizsgáljuk, ez valószínűleg a korszerűsítési köve
telményekhez igazodó oktatás számonkérési rendszerének 
hatékonyságától lesz várható. Számonkérési rendszer alatt 
érthető a vizsga anyaga, a vizsgakérdések szintje, a szakszó
engedélyezés feltételei, az ellenőrző vizsgák gyakorisága, az 
erre fordított légügyi hatósági munka színvonala és hatékonysá
ga.

A kérdés soha nem volt időszerűbb. Tudjuk, hogy meg
született az új -  és legalább 1,5 évtizede várt -  légügyi törvény. 
Ennek lebontása alapos változásokat hozhat magával, pl. az 
ominózus 1/a Légügyi Utasítás és más típusorientált képzési for
mák, utasítások megreformálására.

Az bizonyosnak látszik, hogy lényeges javulás a kérdésben 
csak úgy lehetséges, ha a Légügyi Hatóság -  más hatóságokkal 
együttműködve -  valamennyi engedélyezési szintet határozottan 
kézben tartja (pl. a különféle repülőiskolák, oktatási programok 
alapításának, beindításának engedélyezését). Mint ismeretes, 
ezek névsorát külföldön évenként közzéteszik a légügyi hatósá
gok.

Ilyen, a hatósági elhatározással összefüggő kérdés pl. az is, 
hogy hány év alatt tesz eleget valaki egy adott szakmában (pl. 
repülőgép-vezető) az előírt követelményeknek. A sikertelen vizs
ga ismétlésére követett gyakorlat jelenleg: minimum 2 hét, maxi
mum 3 hónap. De hányszor? Mint tudjuk, egyes oktatási 
intézményeknél jelenleg 2-szer, és aztán csak nehezen, sok 
kérvénnyel. Ez a hatóság szabályozó szerepe.

Az említett időszerűség okán érdemes azt is hangsúlyozni, 
hogy milyen nagy segítséget adhatnak azok a kitűnően kidolgo
zott módszerek, melyeket a repülés nemzetközi szervei 
évtizedek óta folyamatosan kibocsátanak.

Néhány példa:
-  USA -  FAA -  FAR -  PART 183: Representatives of the 

Administrator. Teljesen átfogja a nemzetközi kapcsolatok gya
korlatát.

-  Németország: a közlekedési államtitkár alá rendelt I. 8. 
osztály feladata: „nemzetközi együttműködési teendők a re
pülésben”. Ennek az együttműködésnek jó része éppen az okta
tás-számonkérés, pl. a szakszó külföldi megfeleltetése stb.

-  Anglia: A BCAR -  Section L: Licensing -  A/c Maintenance 
Engineers (CAP 468). Nemcsak rögzíti az oktatási köve
telményeket, de részletezi is az egyes feltételek okát stb.

-  ICAO: szükségtelen arra utalni, hogy milyen közvetlenül 
érinti az ANNEX 1. Personnal Licensing témánkat.

Ismeretes, hogy a DOC 7192 Training Manual 1976 óta ren
delkezésre bocsátja és folyamatosan korszerűsíti a különféle 
személyzetek képzésével kapcsolatos összes követelményt: a 
személyzet munkaköri leírását, tananyagát, az oktatás anya
gát, az oktatáshoz szükséges berendezések listáját, az 
oktatás módszertanát, a vizsgaszinteket és -fokozatokat, a 
vizsgák lefolyását. Ezt a kész rendszert csak alkalmazni kel
lene.

Remélhetőleg ezeket a dokumentumokat a jövőben fel
használják a repülésbiztonság növelése céljából. A nemzetközi 
követelmények hazai megvalósulásával kapcsolatban is mond-

HULL-LOSS ACCIDENTS
Worldwide Commercial Jet Fleet— 1981 to 1990*
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2. ábra: A repülőesemények megoszlási diagramja 
1981-1990 időszakában

junk egy példát (a repülés kb. 50 szakmája közül): a 
repülőgéphajtómű-technikusok képzését. Ahhoz, hogy ebben a 
szakmában valaki univerzális legyen, a hajtóműismereteken 
(elméleti és gyakorlati) és a gyártási ismereteken túl a szerkezeti 
elemek és a hajtómű összeállítása terén is megbízhatónak kell 
lennie. Ezen az alapon használható mint szakember az állapot 
szerinti karbantartásban, az ellenőrzéseknél, javításoknál stb. 
(mind a dugattyús, mind a gázsugár-hajtóműves gépeknél).

Ilyen képzést ad pl. az MTU hannoveri repülőtéri intézménye, 
az MTU Maintenance GmbH vagy a Lufthansa AG a frankfurti 
bázison. Ezek olyan 10. osztályos tanulókat vagy középiskolá
sokat vesznek fel, akik matematikában + fizikában + műszaki 
rajzban kiválóak. Megkövetelik továbbá az alapfokú angol 
nyelvvizsgát. A maximális képzési idő 3 és fél év, de előzetes 
gyakorlat, rátermettség, jó elméleti felkészültség és a munkahely 
véleménye alapján már jóval előbb is elérhető a szakszó. Az első 
3 hónap próbaidő, ez időn belül a tanuló jogi következmények 
nélkül elküldhető. A képzés második éve a speciális szakképzés: 
ezalatt a hallgatók a legújabb hajtóműgyártó és -karbantartó 
állomásokon dolgoznak. A 3. év a pneumatika, hidraulika, az 
elektrotechnikai anyagok, szálasanyagok tanulmányozásával és 
különféle hajtóműtípusok megismerésével telik el. Az össz
képzés 182 hét, amelynek végén a tanuló önállóan dolgozhat pl. 
a hajtóműpróbapadon. A 182 hét szakmai tartalma ismert, előre 
közölt terv.

A képzés apparátusára jellemző, hogy az MTU-Hannover 700 
alkalmazottal évfolyamonként 12 főt képez, akiket azonnal el is 
helyez. A 3. évben teamekben dolgoznak (pl. V 2500, GE, 
PW-2040 B-757).
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Szakmai továbbképzések

a) Egy adott szakterületen foglalkoztatott szakember -  meg
szerzett ismeretei birtokában -  egy ideig egyéni továbbképzés
sel is képes a kívánt korszerűségi szintet tartani, ha erre módja, 
ideje, nyelvismerete és szakmai lehetősége van. Az ilyen to
vábbképzés anyagi áldozatokat és kemény elhatározást követel 
az egyéntől.

b) A másik lehetőség: különféle „hivatalos”, vagyis meghirde
tett, esetleg államilag is támogatott, intézményi keretekben 
végzett továbbképzés. Ennek költségeit általában a munkáltatók 
viselik, vagyis az egyénnek jórészt „csak” szabadidejébe kerül 
ez a forma, ami általában tanfolyami, néha egyetemi szint (pl. 
szakmérnöki) posztgraduális képzés. A továbbképzés anyagát 
megfelelő színvonalú szakemberek készítik elő, ismertetik, kérik 
számon.

A magyar repülés szakterületein belül a továbbképzés mind
két (a, b) formájában hosszú évek óta mind nagyobb mértékű 
hiány jelentkezik.

Milyen területeken érintik a repülésbiztonságot ezek a 
hiányok? Pl. a fejlesztésben, ahol gyorsan változnak a követel
mények, miközben a szakember gyanútlanul alkalmazza régi 
ismereteit. Ilyen terület pl. a repülőgép és rendszereinek fejlesz
tése (szárnymechanizáció, fly by wire stb.), vagy a szerkezeti 
anyagok generációváltásai (szálasanyag, lital stb.).

A továbbképzés hiányosságai a statisztika területén is jelent
keznek (katasztrófák vagy repülési események statisztikája). 
Nézzünk néhány ismert adatot (egész világ, kereskedelmi 
repülés, gsh-s gépek):

Az adatok két bázison (2. ábra):
1959-1980-22 év 259
1981-1990 -  10 év 112 összesen 371 = 11,6/év
töréssel járó esemény;
a) a repülőgép személyzetének hibája kiemelkedő arányú: 

76,8-70,5%, a további hibakategóriák 7-64-szerese; (rg) (karb.)
b) földi, illetve földközeli (akadálymagasság alatti) volt az 

események 4,7 + 29,6 + 40,2 = 74,5%-a;
c) a repülőtéri körzettel kapcsolatos repülési műveletekből 

következett az események 10,1 +10,7 = 20,8%-a;
d) az események 75%-a a teljes repülési idő 6%-a (I!) alatt 

következett be.
Ha a továbbképzést vizsgáljuk, a fenti adatokból látható, hogy:
-  a repülőgép-vezetők továbbképzése az elsődleges;
-  a továbbképzés anyaga főleg a földközeli műveletekre 

(cockpit system + flight szimulátorok) kell, hogy irányuljon;
-  az АТС továbbképzési anyagának is fontos részei a föld

közeli mozgások munkaműveletei.

A szakképzés folyamata és az alkalmaztatási helyzet

A hazai polgári repülésben korábban 7-10 olyan szervezet volt,

ahol a repülős szakterületen végzett szakemberek korlátozott 
számban elhelyezkedhettek. Ez visszahatott a képzésre is. A 
hazai repülési struktúra már említett váltásával a szervezetek 
száma többszörösére növekedett, a képzés folyamata viszont 
stagnál.

A jelenlegi hatósági követelmények által meghatározott szak
mai vezetői bázis minimuma egy üzemeltetőnél:

-  gazdasági vezető -  főmérnök -  főpilóta
(ügyvez. igazgató) (oki. repülőmérnök (a repülőtevékeny

üzemeltetési ségnek megfelelő
gyakorlattal) szakszóval és

gyakorlattal)
Az ország egyes térségeiben az erre alkalmas és ren

delkezésre álló szakembergárdából, a helyileg kialakult gyakor
latban:

a főmérnök és a főpilóta esetenként több szervezetnél látja el 
ezt a beosztást.

Ezt a gyakorlatot sok tényező alakította így. Ilyen tényezők 
pl. két szervezetnél azonos repülőgéptípusok, vagy mindkét 
szervezetnél kis repülőgépszám, vagy területileg közeli szer
vezetek.

Ennek a remélhetőleg átmeneti helyzetnek a repülésbizton
ságra gyakorolt hatása legkésőbben akkor érdemel részlete
sebb vizsgálatot, ha az adott szervezetnél a repülésbiztonság 
csökkenése jelentkezne. A helyzet általános szabályozása 
szintén az új légügyi törvény lebontása keretében végezhető 
el.

Befejezésül szeretném kiemelni, hogy a tárgyalt kérdés nem 
elsősorban pénzügyi jellegű. Fontosabb a vezető igényessége 
beosztottai képességét illetően. A repülős szakember számtalan 
dolgot megtanulhat, illetve gyakorolhat tanfolyamon, stáb, 
szimulátor stb. nélkül néhány könyv és a munkatársak segít
ségével. Ha ezt nem teszi, akkor kell a vezető véleményét halla
nia.

Fontos az adott szakmai környezet szerkezetének ismerete és 
behatárolása: repülési profil, géptípusok, ezeken belül a szű- 
kebb, de megkövetelt ismeretek, illetve a 3-4 év múlva meg
követelt szint. Ennek ellenőrzése vállalati, egyesületi stb. érdek. 
Felelőse csakis a vezető lehet.

A felkészültséggel kapcsolatos hatósági követelmények tekin
tetében:

-szükséges igazodni a nemzetközi normákhoz;
-  a gazdasági egység követelményeit értékelve, elfogadva 

vagy felülbírálva újabb speciális követelmények előírása, szá
monkérése. Nem célszerű a követelményeket a repülőtársada
lom nélkül meghozni, de a döntésnél a hatóság vétója elenged
hetetlen;

-  a repülős szakemberek képzésében jelenleg megvalósítha
tatlan a központi intézményekre, központi tananyagokra, köz
ponti vizsgákra való törekvés. Sokkal fontosabb, hogy az adott
ság -  felkészültség -  végzettség tekintetében a hatóság állandó, 
gondos gazdája legyen a területnek.

A Haditechnika vásárolható
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B, 133-9113) 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15., 166-7008) 
Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40., 156-9770) 

Profi Modellbolt Szaküzlet (Thököly út 13., 342-9541)
Sas Militaria (Sas utca 4., 117-2993)

Mega Modell (Bajcsy-Zsilinszky út 19., 132-5567)
Melódia Könyvesbolt (Semmelweis u. 1., 117-6628)
MÁV Nosztalgia Kft. (Belgrád rakp. 26., 117-1665)

4 HADITECHNIKA 1996/2



A magyar tábori tüzérség által a II. világháború során 
alkalmazott tüzérségi lőszerek

Kovács Vilmos őrnagy

Az európai hadseregek tüzérségi fegyverrendszerei az 1930-as 
évek végére jelentősen átalakultak. A lövegek és lőszereik a 
modernizációs folyamat eredményeként a második világháború 
kezdetére, illetve a háború előrehaladtával egyre hatékonyabbá 
váltak. Az ágyúk és tarackok lőtávolsága -  az első világháború
ban alkalmazott rendszerekhez képest -  megnőtt, lőszereik hatá
sa pusztítóbbá vált. A gépvontatású tüzérség részaránya ug
rásszerűen emelkedett, amely jótékony hatással volt a tüzérség 
mobilitására. Ugyanakkor a tábori tüzérségből kivált a légvédelmi 
tüzérség, az aknavetők és a páncéltörő lövegek pedig a gya
logság nehézfegyverzetét képezték.

A tüzérségi fegyverrendszerek korszerűsítésének igénye 
Magyarországon -  a trianoni békediktátum korlátozásainak ár
nyékában -  az 1920-as évek végén vált reálissá. A hadvezetés, 
az európai államok hadseregeihez hasonlóan, hozzákezdett egy 
korszerű tüzérség alapjainak lerakásához, melynek egyik oldalát 
a lőszerek átalakítása képezte. A lőszerek fejlesztése elérhe
tőnek látszott és -  bizonyos határig -  pótolni tudta a lövegbesz- 
erzések terén mutatkozó hiányosságokat.

A vezérkar 1927-ben bízta meg a Technikai Kísérleti Intézetet 
a világháborús lőszerek korszerűsítésével, amelytől a lőtávolság 
és a hatóerő növekedését várták. 1931-re az utódszervezet, a M. 
Kir. Haditechnikai Intézet elkészítette a lőszerek kísérleti példá
nyait, melyeket alapos tesztelés és hatásvizsgálat után 1933-tól, 
illetve 1934-től rendszeresítettek.

A tüzérségi lőszergyártásban az ipari hátteret az 1930-as évek 
közepéig a Weiss Manfréd Művek csepeli lőszergyára fogta 
össze, amely akkor közel négy évtizedes gyártási tapasztala
tokkal rendelkezett. Beszállítói közé olyan gyárak tartoztak, mint 
pl. a fűzfői Lőporüzemi Rt. (lőpor és robbanóanyag), a Vadász- 
töltény- és Fémárugyár Rt. és a Telefongyár Rt. (tüzérségi gyúj
tók). 1936-tól -  a fegyverkezés jegyében -  két új tüzérségi lő
szergyár kezdte meg működését: először a MÁVAG diósgyőri, 
majd a Fémáru, Fegyver- és Gépgyár Rt. törökbálinti lőszergyára. 
A háború során ez a három lőszergyár látta el a tüzérséget, a 
légvédelmi és páncéloscsapatokat, továbbá a gyalogságot tüzér
ségi, illetve nehéz gyalogsági lőszerrel.

Az új lőszerfajták 1933-tól
A M. Kir. Honvédség minden könnyű és közepes tábori lövegé- 
hez az 1933. M repeszgránátokat rendszeresítették. A gránátok 
az élő célok és a harci eszközök pusztításában egyaránt fősze
repet kaptak. A háború során a tábori tüzérség legnagyobb szám
ban ezt a lövedéktípust alkalmazta. A repeszgránátokat az 1933. 
M késleltetővel ellátott kétállású fejgyújtóval szerelték, amely a 
tüzérség standard gyújtója volt. A repeszgránátok időzítésére 
ezenkívül az 1935. M gyújtót, illetve a mechanikus működésű ún. 
óraműves gyújtót is rendszeresítettek (1932. M óraműves gyúj
tó), de használatuk nem volt általános.

1933. M kartács
A kartácslövedéket végül is -  sok vita után -  újból rendszeresí
tették a tüzérségi lövedékek között, de az alkalmazásukat, létjo
gosultságukat megkérdőjelező viták később sem jutottak nyug

vópontra. A lövedék rendeltetése, feladata -  a háborúhoz képest 
-  nem változott. Felépítése azonban a könnyebb kezelhetőség 
érdekében célszerűbbé vált.

A lövedék rendszeresítését két szempontból is támadták. 
Egyrészt korlátozott alkalmazhatóságát bírálták, mivel hatás- 
mechanizmusából adódóan csak csőszájfék nélküli lövegből volt 
kilőhető. Másik oldalról az üteg önvédelmére alkalmasabbnak
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3. ábra: Az 1937. M 10,5 cm-es hüvelytöltény

találták a géppuskát. Az ellenérveket figyelmen kívül hagyva, az 
ágyús és tarackos ütegek javadalmazásában 3-3 db-ot (15 cm-es 
űrméretnél 2 db-ot) helyeztek el. A könnyű lövegeknél a lövegmoz- 
donyban, a 15 cm-es fogatolt taracknál a lőszeres kocsin szállítot
ták, hogy a menet közbeni támadásoknál is kéznél legyen.

1939-től a kartács már nemcsak papíron szerepelt, hanem a 
szükséges mennyiséget legyártották és ellátták vele a tüzércsa
patokat. Bár egy esetleges gyalogsági támadás elhárítására -  a 
VKF véleménye szerint -  a géppuska vagy a géppisztoly megfe
lelőbbnek tűnt, ám erre a megoldásra az anyagiak nem álltak 
rendelkezésre.

1941 júniusában a kartácsokat gyártási hiányosságokra 
hivatkozva az összes hadtesttől bevonták, és ezzel a lövedéktí
pus sorsa megpecsételődni látszott. Az 1941. évi Szovjetunió el
leni hadműveletek azonban az eredeti rendszeresítési elképze
léseket bizonyították. A hadműveletekben részt vett 101. tüzér
parancsnokság részéről Ternegg vezérőrnagy szükségesnek tar
totta a kartácsot -  mint a tüzérség közelharcban rendkívül fontos 
lövedékét -  újra rendszerbe állítani. Indoklása szerint közeltá- 
madás esetén a repeszgránát kb. 300 m-ig hatásos. E távol
ságon belül a gránát a saját kezelőállományt veszélyezteti, a 
gyalogsági fegyverek tüze pedig nem éri el a kartács pusztító 
erejét. A csapatok kezdeményezésére a VKF is kívánatosnak 
tartotta a kartács alkalmazásának felújítását, és a HTI megkezd
te az új lövedékek terveinek elkészítését. Arra vonatkozólag, 
hogy 1943-tól ismét rendszeresítették-e a kartácsot a magyar tü
zérségnél, nem áll rendelkezésre megbízható adat.

Páncélgránátok

A korszerű hadseregekben ugrásszerűen megnőtt a páncélozott 
járművek, harckocsik száma, és hatékony pusztításában a tábori 
tüzérségnek is részt kellett vennie. Erre a célra a HTI -  a páncél
törő lövegek lőszereivel párhuzamosan -  kifejlesztette a tábori 
lövegekhez alkalmazható páncélgránátokat.

A páncélgránátok aerodinamikailag kedvező formáját a szél
sisak biztosította. A lágyacél sapka „felkenődött" a páncélra, 
csökkentve a lövedék lepattanásának lehetőségét. Becsapódás
kor a szélsisak összetört, és a páncélátütő lövedék -  a páncél
vastagság függvényében -  a harckocsin belül vagy a páncélban 
robbant.

Az 1934/1935. M páncélgránátokat 7,5 és 8 cm űrméretnél 
rendszeresítették. Páncélátütő képessége (60°-os találati szög
nél, 100 m-en) 24, ill. 35 mm volt, ami páncélelhárításra csak kor
látozott mértékben tette alkalmassá.

A korszerű lőszerek rendszeresítésekor a vezérkar megszabta 
az egyes lövegek lőszerjavadalmazását, amely könnyű ágyúnál 
120 db-ot (108 repesz, 6 időzíthető repesz, 3 páncél, 3 kartács), 
a 10 cm-es taracknál 120 db-ot (76 repesz, 36 romboló, 6 időzít
hető repesz és 2 kartács) jelentett. A 10,5 cm-es ágyú lőszer- 
kiszabata 80 db (71 repesz, 6 időzíthető repesz, 3 kartács), a 
nehéz mozsáré 40 db rombológránát volt.

A rombológránátok

A M. Kir. Honvédségben a rombológránátokat 10,0 cm űrmérettől 
rendszeresítették, elsősorban tartós védelmi építmények (beton
erődök) leküzdésére. A könnyű, közepes tarackok és a nehéz 
mozsár gránátjainak felépítése lényegesen nem tért el egymás
tól. A repeszgránátokhoz képest a lövedékfal vastagságában és 
a gyújtó elhelyezésében mutatott eltérést.

A rombológránátok kifejlesztésének fő célja az országot há
rom oldalról határoló erődrendszerek áttörése volt. Az 1930-as 
évekre Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia olyan -  erődele
mekből álló -  biztosítási rendszert épített ki magyarországi ha
társzakaszán, amely szükségessé tette a tüzérség hatékony lő
szerekkel való ellátását. Az 1934. M rombológránátok (10,0 cm, 
15 cm) betonerődök elleni hatását a rendszeresítés előtt gyakorlati 
próbának nem vetették alá, így 1938-ban, a csehszlovák erőd- 
rendszer elleni esetleges támadást megelőzően, pusztán elmé-

6 HADITECHNIKA 1996/2



leti számításokkal rendelkeztek. A gyakorlati vizsgálatok hiánya 
pedig nagyfokú bizonytalanságot hordozott magában.

A legsürgetőbb feladat a csehszlovák erődök rombolhatósá- 
gának megállapítása volt. A 30,5 cm-es rombológránátok hatá
sáról (1928. M csehszlovák fenékgyújtóval), sajátos módon, ma
gyar felderítési forrásból rendelkezésre álló adatokkal bírt a ve
zérkar. Ezek az adatok pedig azt mutatták, hogy a mozsár grá
nátjai 2,5-3 m födémvastagságú erődök ellen úgyszólván hatás
talanok.

A felvidéki események nem tették szükségessé a tüzérség 
alkalmazását, az erődrendszer jórészt magyar kézre került, ami 
lehetővé tette a rombológránátok tesztelését valós körülmények 
között.

1939 februárjában a HTI szervezésében nagyszabású erőd
lövési kísérleteket hajtottak végre Ragyolc térségében. A kiserő- 
dök födémvastagsága 1-1,2 m volt, felületüket föld fedte, oldal
falaikat erős, 1-1,5 m vastag kőhányás védte. Külön feladatot je
lentett tehát a pusztítandó erődhöz hozzáférni.

A kísérletet követő jelentés megállapította -  a 15 cm-es löve- 
gekkel végrehajtott rombolási próba alapján - ,  hogy nehéztüzér
ség alkalmazása nélkül a rombológránátokkal felszerelt tüzérség 
nem lett volna képes az erődrendszer pusztítására. Már az 1,2 
m-es falvastagság is ismételt találatokat igényelt (ugyanazon a 
robbanótölcséren belül), ami rendkívül idő- és lőszerigényes 
megoldás. A födém átütéséhez ezek az értékek a meredek röp- 
pályából származó nagyobb szórás miatt jelentősen nőttek!

Oldalfal rombolásánál három km-es lőtávolságból -  egy talá
lattal -  15 cm-es rombológránáttal 80 cm, 10 cm-essel 37 cm 
átütést érték el. Az oldalfal rombolását erősen gátolta a védő kő- 
hányásréteg. 1939 tavaszán a 30,5 cm-es mozsár rombológrá
nátjaival is tartottak erődlövési gyakorlatot, ez azonban -  az igen 
kis célfelület miatt -  nem vezetett eredményre.

Román viszonylatban várhatóan nagyobb kiterjedésű erődele
mekből álló erődrendszer okozott komoly gondot a vezérkarnak. 
Bár a nagy felületet adó (pl.: 12x18 m-es) erődök sokkal „hálá- 
sabb" célt nyújtottak a rombológránátoknak, mint a kb. 4 x 4 mé
teres csehszlovák betonépítmények, azonban ezek átlagos fö
démvastagsága elérte a 2-2,2 m-t! Igaz, ekkor már rendelkezés
re állt néhány 21 cm-es nehéztarack 1939/1934. M rombológrá
náttal, amely 117,5 kg-os tömegével jelentős átütőerőt biztosított, 
de födémlövésre gazdaságosan ezt a lövedéket sem lehetett 
alkalmazni. Az oldalfal rombolása viszont -  már reális lőszer
felhasználás mellett is -  hatásos lehetett. A födém rombolásánál 
1,2-1,4 m közötti vastagság biztos átütéséhez minimálisan 20 
találat volt szükséges, amely 750 lőszer, 2 m-es vastagságnál 
1000 lőszer felhasználását feltételezte. A 30,5 cm-es romboló
gránátoknál 2 m-es födémvastagságra minimálisan 100 lőszer 
felhasználását határozták meg. Az ilyen horribilis lőszerfelhasz
nálás nyilvánvalóvá tette, hogy az erődök elleni harc lehetséges 
iránya a tüzérség szempontjából a függőleges falak áttörése, de 
itt -  technikai adottságait figyelembe véve -  szinte kizárólag a 
21 cm-es tarack rombolóereje jöhetett szóba. Három km-es 
lőtávolságon (2 m-es függőleges falvastagság, kőhányással 
védve) 80 db 21 cm-es rombológránát felhasználását tervezték 
a beton áttörésére, ebből 20 db-ot a kőhányás elsöprésére. Az 
erődrendszerek áttörése kizárólag tüzérséggel már lehetetlenné 
vált.

A román Károly-vonal elleni harcra -  a második bécsi döntés 
miatt -  nem került sor, mint ahogyan a jugoszláv határ menti 
erődök megszállásakor sem került sor komoly mértékű romboló
gránát-felhasználásra. A jugoszláviai hadműveletek során a 
fővezérség közvetlen tüzérségét alkotó 30,5 cm-es mozsarak 
egyáltalán nem lőttek, s a 21 cm-es nehéztarackok is csupán 40 
db 1939/1934. M rombológránátot használtak fel.

A tábori tüzérség teljes lőszeranyaga 1941-től

1941-ben a tábori tüzérségnél -  a különleges lőszerekkel együtt 
-  51 különböző típusú lőszer volt rendszeresítve. A gyártott és 
alkalmazott lőszerek a 7,5 cm, 8 cm, 10,0 cm, 10,5 cm, 15 cm, 21 
cm, 30,5 cm űrméretű tábori lövegekhez tartoztak. Az alap

7. ábra: Az 1933. M kartács

rendeltetésű lőszerek közé sorolták a repesz- és rombológráná
tokat, a különleges lőszerek közé pedig az időzíthető repeszgrá- 
nátokat, a köd- és vegyi töltetű gránátokat, a kartácsot és a pán
célgránátokat.

A lövedékek mindegyike korszerű, az 1933-34-ben elfogadott 
és rendszeresített típus, illetve annak módosított változata volt.
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1* Széleiaak.
2. Szélaisak rögzítő.
3» Rakétahüvely.
4. Aluminium lemez.
5. Turbina.
6. Kifúró nyiláé.
7. Keménypapír védőgyürü.
8. Felső lőportámasztó tárcsa
9. Alsó lőportámasztó tárcsa.
10. Felső gyulasztó.
11. Alsó gyulasztó.
12. Tüzközvetitő kanóc.
13. Lőporgyürü.
14. Csólőpor.
15» Lövedékhüvely.
16. Zárótárcsa.
17* Cyujtófészek.
18. _ Robbantópersely.
19. Robbantótöltét.
20. Biztositócsavar.

9. ábra: Az 1943. M 15 cm-es rakéta-repeszgránát

A lőszerek osztott kivitelben, réz, illetve 1943-tól vas töltény
hüvellyel készültek, a tölteteket az ágyúknál és a tarackoknál, 
valamint a mozsárnál -  a lőtávolságnak és feladatnak megfele
lően -  változtathatták. Az 1931. M Í5cm-es gépvontatású köze
pes tarack, az 1931. M 10,5 cm-es közepes ágyú és az 1939/1940. 
M 21 cm-es nehéztarack indítótölteteinél töltényhüvelyt nem alkal
maztak, helyette indítótöltényt rendszeresítettek.

A lőportöltetek szereléséhez csöves vagy lemezes tüzérségi 
lőporokat használtak, mint például a 6,4 x 2,4 x 410 mm-es Ko-

10. ábra: A korszerűsítés előtti tüzérségi lövedékek 8 cm-től 
30,5 cm-ig

lozsvár, vagy a 4 x 1,5 X 10 mm-es Csíkszereda csöves, illetve a 
német nitroglicerines lemezes lőpor.

1943-ban a 2. hadsereg vezérkari főnöke, Kovács Gyula 
vezérőrnagy a hadsereg harcait követő átfogó értékelésében 
megállapította, hogy a magyar tüzérségi lőszerek hatékonyak, a 
lőszerkérdés megoldott. Ugyanakkor sürgette a tábori tüzérség 
hatásosságának növelését a páncélozott célok ellen, mert véle
ménye szerint „a tüzérség a páncélosok ellen teljesen béna".

A páncéltörő lövedékek a korszerű páncélosok ellen csak kor
látozottan vehették fel a harcot. A könnyű tábori tüzérség 
1934/1935. M páncélgránátjai a T-34-es harckocsi páncélját 
csak oldalról és csak 50-100 m-en belül voltak képesek átütni, 
legalább 60°-os találati szög mellett.

A tábori tüzérség bevonása a páncélosok elleni hatékony harc
ba új lőszert követelt!

A páncélosok elleni küzdelemben a tábori tüzérség részére 
egy új rendszerű, Magyarországon még alig ismert lőszer hozott 
megoldást. Ez a lőszer az 1942. M páncélrobbantó gránát volt.

A páncélrobbantó gránát páncéltestre csapódásakor a pil
lanatgyújtó működésbe lép, a közvetítőcsövön keresztül indítja a 
csappantyúdetonátort, majd a robbanótöltetet. A kumulatív bélés 
egy helyre -  a becsapódási pontba -  irányítja a robbanás teljes 
energiáját, ezáltal kis felületen hatalmas energiát gyűjt össze és 
szinte „átüti" a páncélt.

A páncélrobbantó (kumulatív) lövedéket a könnyű lövegeknél 
rendszeresítették, és kb. 1944-től látták el vele a tüzércsapa
tokat. Páncélátütése -  lőtávolságtól függetlenül -  jelentősen 
meghaladta az akkori páncélgránátokét (7,5-8 cm űrméretű lö
vedéknek 60-70 mm, 10,0-10,5 cm-es gránátoknak 80 mm). 
Ezek a paraméterek már elegendőnek bizonyultak akár a T-34- 
es harckocsik megsemmisítéséhez is.

A páncélrobbantó gránátok hazai gyártása német licencia 
alapján indult meg. Csak hosszas előkészületek és a gyártás 
megszervezése után kezdődött meg a csapatok ellátása. 
Elsősorban a rohamtüzérséget szerelték föl ezzel a típussal, 
alapfelszerelésükbe csövenként 48 db páncélrobbantó gránát 
került.

A másik -  a háború során rendszeresített -  lőszertípus egy új 
mechanizmuson alapuló fegyverhez kötődött. Az 1943. M 15 cm- 
es sorozatvetőket ténylegesen 1944-ben szállították a németek 
a magyar haderő részére, azzal a céllal, hogy a hadtestek tü
zérségének tűzerejét növeljék. Lövedéke a speciális repeszgrá- 
nát, illetve a ködgránát volt.

A gránát sajátossága, hogy reaktív elven működött, hajtó
töltete a robbanóanyag elé került. A kiáramló gázok a lövedék
test mellett hagyták el a rakétahüvelyt. Becsapódáskor a lö
vedék fenékgyújtója robbantotta a töltetet, amely a hagyomá
nyos repeszgránáthoz hasonlóan szórta szét a lövedéktestből 
képződött repeszeket. A robbanás még akkor következett be, 
amikor a teljes lövedéktest a föld felszíne fölött volt, ezért a 
repeszek szabad terjedését -  más repeszgránáttal ellentétben -  
semmi sem gátolta. Egy sorozatvető (6 cső) 1 javadalmazás 
lőszert (12 feltöltés repeszgránátot és 2 feltöltés ködgránátot) 
szállított magával.

A M. Kir. Honvédségben megtalálható alaprendeltetésű lősze
rek (repesz- és rombológránátok) minden más hadsereg fő lő
szertípusát képezték. A különleges lőszerek hasonlósága is 
megállapítható, de a nagyobb hadseregekben több típust sorol
nak ebbe a kategóriába. A szovjetek ide tagolták be a világító-, 
gyújtó- és propagandalövedékeket is, a németek szintén a 
speciális lőszerek széles skáláját produkálták. Általában megál
lapítható, hogy a lőszerek alaptípusai egyetemes rendeltetéssel 
bírtak, de ezen felül a nagy hadseregek az adott feladatra több
fajta lövedékkel rendelkeztek, amit a gyújtók specializációja 
egészített ki.

Az alaplőszerek vonatkozásában nem volt lényeges eltérés a 
korszerű gránátok között, bármely hadsereget vizsgáljuk. A ma
gyar repeszgránátok alkalmazásánál a lőtáblázatok ugyanazt a 
felhasználási értékeket adták meg (például a 10 cm-es gránátok 
számára, a gyalogság lefogására), mint az olasz, német vagy 
akár a zsákmányolt cseh gránátokra. Ebből következően
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11. ábra: Az 1911/16. M 30,5 cm-es mozsár 385 kg-os rom
bológránátja

ezeknek a gránátoknak a célban kifejtett hatása megegyező a 
magyar 1933. M repeszgránátéval (természetesen ennek az 
összehasonlításnak feltétele az azonos löveg, ebben az esetben 
az 1914. M 10 cm-es L-18 tarack). A repesz- és rombológráná
tok német és magyar viszonylatban teljesen csereszabatosak 
olyan űrméreteknél, melyek mindkét hadseregben rendszerben 
voltak (7,5 cm, 10,5 cm, 15 cm), ezt bizonyítják a nagymértékű 
magyar lőszerszállítások, melyek Németországba irányultak, 
illetve a magyar tarackokból lőhető német lőszerekhez használt 
lőtáblázatok. Ezenfelül a magyar lövedékek egy részét ereden
dően német gyártási eljárás alapján készítették. Hasonló követ
keztetésre jutottam a hatásadatok vizsgálatakor, a magyar re- 
peszgránátokat a szovjetekkel összevetve:

A magyar és szovjet repeszgránátok veszélyes 
repeszkörzete

A gránát 
űrmérete

Szovjet
megfelelője

Veszélyes repeszkörzet 
sugara (m)

magyar szovjet

8 cm (76,5) 76 mm 300-400 200-250

10,5 cm (104 cm) 107 mm 400-500 300-400

15 cm (149 cm) 152 mm 500-600 500-700

A táblázati és egyéb adatok azt bizonyítják, hogy a magyar 
repeszgránát (mint alapvető lövedéktípus) legalábbis egyen
rangú volt a szembenálló vagy akár a szövetséges hadseregek 
repeszhatású lövedékeivel. A különbség a nem alaprendeltetésű 
lövedékek és a speciális lövedékek magyarországi hiányában 
rejlett. Ezek a lövedékek és gyújtók a nagy hadseregekben már 
rendszerbe kerültek (német űrméret alatti páncélgránát, páncél
robbantó lövedékek más típusai, szovjet páncéltörő lövedékek, 
páncélrobbantó gránátok, amerikai távolsági rádiógyújtók stb.), 
de Magyarországon még nem voltak használatosak. Ez egyrészt 
az anyagi forráshiánynak, másrészt a csúcstechnológia hiányos
ságainak tudható be.

Források

-  Hadtörténelmi Levéltár (HL): Vezérkari főnök (VKF) iratai:
1937-1943-ig.

12. ábra: Az 1930-as évek előtt alkalmazott lövedékek, ill. 
hüvelytöltény

13. ábra: Az 1943. M 15 cm-es sorozatvető töltése az 1943. M
15 cm-es rakéta-repeszgránáttal

-  HL: Honvédelmi Minisztérium (HM) iratai 1936-tól 1943-ig.
-  A folyó háború tapasztalatainak értékelése. Páncélosok 

elleni közelharc. Bp., Attila Nyomda Rt., 1943.
-Tüzérségi lőszerek. Bp., Haditechnikai Intézet (HTI), 1943.
-  Pokony Hermann: Korszerű erődítések. Magyar Katonai 

Szemle (MKSZ), 1940. 12. sz.
-  Rauscher-Török-Jakab: Csehek által visszahagyott kiserő- 

dök rombolása. MKSZ, 1939. 4. sz.
-  Műszaki erődharc. Bp., HM, 1942.
-Tábori tüzérség lőutasítása 1. füzet. Bp., HM, 1939.
-  Ideiglenes lőtáblázat a 10,5 cm 40. M. könnyű tarackhoz. 

Bp„ 1943.
-  Ideiglenes utasítás a 15 cm 43. M. sorozatvető számára. 

Bp., HTI, 1943.
-  Kursz artillerijszkih ucsilisu. Moszkva, RKKA, 1938.
-  Lőtáblázat: az 1939. M. 76 mm orosz könnyű ágyú. Bp., HM,

1942.
-  Voinea, P. N.: Manual de trageliere artileriei. Cluj, 1940.
-  Lőtáblázat a 10,5 cm 40. M. könnyű tarackból lőhető német 

lőszerek számára. Bp., HM, 1944.
-  Lőtáblázat a 10 cm 14 és 14/a. M. könnyű tarack (32. M. 

olasz repeszgránát) számára. Bp., HM, 1936.
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Magyar felségjelek 1917-1945
A légierők gépein alkalmazott hadijelek

A 2. hágai békeértekezlet 1907. október 18-án kelt egyezményes 
határozatában ismerte el a szárazföldi háború törvényeit és 
szokásait.

Az egyezmény értelmében a hadviselő felekhez tartoznak 
azok, akiket felelős személy vezet, külső jelről felismerhetők, 
fegyverüket nyíltan viselik, s a háború törvényeit és szokásait 
betartják.

Az Osztrák-Magyar Monarchia is csatlakozott az egyezmény
hez, amit Magyarországon az 1913. évi országgyűlés elfogadott 
és becikkelyezett.

Amikor az első világháborúban a harcoló felek alkalmazásá
ban megjelentek a harci repülőgépek, tulajdonképpen rájuk is 
vonatkozott a külső felismerést szolgáló jelzések feltüntetése. 
Ezzel meg is születtek az első -  felségjelnek is nevezett -  hadi
jelek.

Megfigyelhető, hogy ekkor a két nagy harcoló koalíció jelleg
zetes alapformát vett fel. Az antanthatalmak jelzése a kör alakú 
kokárda lett, az egyes szövetségesek nemzeti színeiből összeál
lítva. A másik csoportban, a központi hatalmak eszközein a 
négyzetes alapba foglalható fekete, talpas kereszt jelent meg. A 
kör alakú jelek a továbbiakban nem változtak, csupán a színösz- 
szeállítások szaporodtak az újabb szövetségesek belépésével. 
Ezzel szemben a talpas kereszt négyzet alapja az idők folyamán 
eltűnt, és maga a kereszt is bizonyos átalakuláson ment keresz
tül, míg a végső forma már csak egy szegélyezett dorongkereszt 
volt. Ugyanakkor a bolgárok önálló jelként andráskeresztet is 
használtak, míg a törökök-valószínűleg a német jel lefestésével 
-  a fehér szegélyes fekete négyzetet alkalmazták.

Mivel a magyar honvédségnek az első világháborúban külön 
légiereje nem volt, a közös hadsereg révén a magyar hadijel 
azonos volt a fekete talpas kereszttel.

A Monarchia szétesésekor megalakult az első önálló magyar 
repülőcsapat, amely eleinte még a régi jelzést használta (1918 
novembere és 1919 márciusa között).

1919. március 24-én jelent meg az első, immár önálló ma
gyar hadijel: a hordfelületeken ék alakban, a nemzeti színekből ösz- 
szeállított sávos jelzés. Ez igen rövid ideig volt csak használat
ban, mivel április 25-én a Tanácsköztársaság -  e jeleket fehér
rel lefestve -  az ötágú, telt vörös csillag jelzést vezette be.

A Tanácsköztársaság bukása után, 1919. szeptember folya
mán a Nemzeti Hadsereg tulajdonképpen nem használt formális 
hadijelet, csupán egy fehér színű, tégla alakú mezőben lévő kez
dőbetűből és egy számkódból álló jelzést alkalmazott. Ez július
26-ig volt érvényben, amikor is hatályba lépett a katonai repülés 
eltiltása.

1930 és 1932 között a katonai repülés csak rejtve, polgári 
lajstromjelek alatt létezett. Csupán a vezérsíkokon alkalmazott 
nemzeti színek utaltak a rejtett légierőre.

1931- ben, a Csaba hadgyakorlat folyamán kísérleti jelleggel 
néhány gépre felfestettek egy tégla formába foglalt, nemzeti 
színekben elhelyezett fekete kettős keresztet.

1932- ben, a Sólyom hadgyakorlat során került fel újabb kísér
leti jel, amely piros szegélyű, fehér körbe helyezett zöld kettős 
keresztet ábrázolt. Ez a jel lényegében előkészített rejtett hadijel 
maradt, csak felriasztás (értsd: mozgósítás) esetén festették 
volna a gépekre.

1933- ban -  a Szent György hadgyakorlaton -  a nemzeti 
színekből összeállított kokárdát alkalmazták pár napig, utána 
eltávolították.

1932 és 1938 között a rejtett katonai gépekről eltűnt a polgári 
lajstromjel is, és csak a vezérsíkok viselték a nemzeti színeket, 
egyes típusokon viszont megjelent a tereptarka festés.

1938. augusztus 23-án a bledi egyezményben kimondták a 
fegyverkezési egyenjogúságot, s ezzel a honvédség szervezé
sében nyíltan megjelenhetett a légierő. Ekkor -  az 1919-es első 
önálló magyar hadijelhez hasonlóan -  az ékformába foglalt nem
zetiszínű hadijel került a gépekre, melyet a hordfelületekre, a 
fesztávolság 1/7-ben osztva, haladási irányba nézve festettek 
fel. A magasság az alap kétszerese, míg a színek elosztása 
egyenlő volt. A jel általános tetszést aratott. Rövid használat után
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5. a b ra : A z  19 3 2 -e s  h a d g y a k o r la t re p ü lő g é p e i (E. M .)

azonban kitűnt, hogy az egyenlő színosztás összemosódik, 
nehezen észlelhető. Ezen úgy segítettek, hogy a fehér csíkot jó 
másfélszeresre növelték, s a piros keskenyebb lett.

1941-ben, a Jugoszlávia elleni hadművelet megindulásakor, 
kiegészítő jelek felfestésére kerül sor.

Az első rendelkezés szerint a katonai gépek motorburkolatát 
sárgára kellett festeni. Pár nappal később a sárga festést a 
vezérsíkok teljes felületére előírták.

1941. április 5-től a pilótakabin mögött sárga gyűrűt festettek 
fel 0,5-0,7 m szélességben, és a gépek szárnyvégeinek alsó 
felületét is sárgára festették. Ezek a színek 1941. május 1. után 
változtak, a jugoszláv légierő megsemmisülése miatt az orr és a 
vezérsík sárga színét az eredetire festették vissza.

Mivel a légvédelmet nagyon zavarta, hogy a M. Kir. Honvéd 
Légierő gépeiből csak a jugoszláv hadjáratban részt vett

gépeken volt sárga jelzés, a többin nem, újabb egységesítést 
rendeltek el.

1941. június 15-én elrendelték a többi magyar gépen is a 
törzsre, de most a vezérsík elé, a 0,5 m széles sárga gyűrű 
felfestését, a szárnyvégek jelzésével együtt.

1942 márciusában, főleg német szövetségi érdekből, a hadijel 
újabb változtatására került sor. A németek egységesíteni akarták 
a hadijelzést -  a sajátjukhoz igazodva. Erre magyar részről olyan 
igény jelentkezett, hogy a közös hadijelet a magyar nemzeti 
színek összeállításában alakítsák ki. Ezt az elképzelést a néme
tek nem fogadták el. így végül a németjei változtatott formáját, a 
fekete négyzetbe foglalt fehér keresztet rendszeresítették. A füg
gőleges és vízszintes vezérsíkokra viszont felkerültek a magyar 
nemzeti színek, amiből néha zavarok keletkeztek. A honi bázi
son állomásozó gépeket a kiadott rajzok alapján egységesen 
festették át. Ugyanakkor a hadműveleti területen lévőket az ala
kulatoknak kellett ellátni az új jelekkel, amihez viszont csak rajz 
nélküli, írásbeli utasítások álltak rendelkezésre. így történt, hogy 
a józan értelmezésből kiindulva a függőleges vezérsíkot jobbra- 
balra kiterítve vitték át a vízszintesre. így a sorrend kívülről 
befelé piros-fehér-zöld lett. A hazai kiadású rendelethez mel
lékelt rajz viszont a sorrendet éppen ellenkezőleg határozta meg, 
vagyis a törzstől kifelé piros-fehér-zöld. Ez a félreértés még nap
jainkban is vitákat idéz elő.

A hadijeleket eleinte pontos méretekben adták meg. Foko
zatosan rájöttek azonban, hogy a különböző géptípusok miatt ezt 
nem lehet betartani. Ennek felismerése nyomán az alaprendelet 
úgy módosult, hogy a megadott méretek csak megközelítő ada
tok, és a felfestési méreteket minden egyes géptípusra arányo
san, külön-külön kell megállapítani.

A leírt hadijel -  főleg színezési, illetve árnyalási eltérésekkel -  
a második világháború végéig érvényben maradt.

1943-44-ben számos német repülőgépet adtak át magyar 
használatra, így ezek jelzése a német kereszt átfestésével ala
kult ki. Ezért van vékony és vastag fekete vonallal keretezett 
fehér kereszt számos repülőgépen. 1944-45-ben, a nyomasztó 
ellenséges légifölény miatt, a magyar fehér keresztet a szürke 
színnel lefújták, ködösítették, hogy ne legyen feltűnő.

A magyar hadijelek alakulása a légierő repülőgépein

(Táblázati összeállításban a B/2 oldalon, felül.)

1. Az első világháború német, illetve osztrák-magyar hadijele, 
a későbbi változatokkal.

2. Az első változat 1915-1917 között volt érvényben, a (2) jel
zésű 1917-1918-ban, ennek volt egy 1918-as változata, afekete 
vonalak közé foglalt vékony gerendakereszt.

Leírása a HM 6.503/eln. 1 .-1915 és a HM 26.186/eln. 1 .-1917 
számú rendeletéiben jelent meg.

3. Az első önálló magyar hadijel. 1918. november-1919. már
cius. Magyar Köztársaság, a) szárnyakon, b) törzsön.

4. A Tanácsköztársaság jelzése 1919. március 24,-augusztus 1. 
A rejtett légierő kísérleti hadijelei:

5. 1931. Csaba hadgyakorlaton,
6. 1932. Sólyom hadgyakorlaton,
7. 1933. Nemzeti színekből összeállított kokárda a Szent 

György hadgyakorlaton.
A tervezett hadijeleket kísérleti jelleggel alkalmazták, rendsze

resítésükre azonban nem voltak megfelelőek a körülmények.
8. Az 1938. augusztus 23-án, a fegyverkezési egyenjogúság 

elismerésekor bevezetett hadijel, mely alapformájában megkö
zelítette az 1918-as első önálló magyar jelzést.

a) Az eredeti rendeletben meghatározott színelosztás.
b) A gyakorlatilag módosított arányosítás.
(Leírása a HM 30.418/el. lü. 14/a -  1938 sz. rendeletben.)
9. A Szovjetunió elleni hadjárat folyamán, a német szövetség 

jegyében kialakított hadijel javaslati formája, mely nem valósult 
meg. (Leírása a HM 6.179/eln. 1. vkf. -1941. és 59.120/eln. le. 
vk. -1941. sz. ügyiratban.)

—
4. a b ra : A  S ó l y o m  h a d g y a k o r la t je lz é s e  1 9 3 2 -b e n  (E. M .)

■ '

6. a b ra : A  C s a b a  h a d g y a k o r la t je lz e s e  1 9 3 1 -b e n  (E. M .)
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10. Az 1942. március 12-én bevezetett magyar hadijel.
11-12. A háború folyamán később kialakult változatok. 

(Leírásuk a HM 142.415/eln. 30. -  1942 sz. ügyiratban.)

A magyar páncéljárművek hadijelei 
1917-1945

(A táblázati összeállítás szerint a B/2 oldalon.)

1. Az első világháborúban a magyar személyzetű Romfell 
páncélgépkocsin, a motorház páncélozott hűtőmaszkján és a 
kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. Megegyezett a 
repülőgépeken lévő talpas (máltai) kereszttel.

2. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli 
szervezése során hadrendbe állított két Büssing-Fross páncél
gépkocsi ideiglenes felismertető jelzése.

A szombathelyi tárolás következtében később még a Prónay- 
különítményben is megtalálható volt a két kocsi, a közölt jelzés
sel (1919-1920).

A békeszerződés végrehajtásával az időközben „Őrautó”-vá 
minősített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszere
léséből, s a rendőri karhatalmi szervekhez beosztva az ideigle
nes „hadijel” is megszűnt.

3. 1938 novemberében, a felvidéki mozgósításkor az akkor 
nyílttá vált magyar légierő rendszeresített hadijele a korabeli 2. 
sz. páncélvonat oldalfalain látható, talpára állítva. A páncélvona
ton való alkalmazás szabálytalan volt, s csak a vonatparancsnok 
egyéni kezdeményezéseként került oda. A megszállt célállomás 
elérésekor, felsőbb utasításra, el is távolították.

1940. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a 
páncéljárművek hadijelének megtervezésére, illetve javaslat- 
tételre utasította az érintett páncélos alakulatokat. A 4-9. ábrák 
ennek eredményét tartalmazzák.

4. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sor
ra felterjesztették hadijeltervezeteiket. így az 1. felderítő-zászló- 
alj az ábrán bemutatott jelzést javasolta -  mint látni fogjuk -  tu
lajdonképpen alapjelváltozatként.

5. Utalva a 4. sz. rajzra, az alapjel a nemzeti színek felhasználá
sával egészült ki, ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az 
alegységeket is. A zászlóalj a felterjesztett tervezetet, kísérleti jel
leggel, minden harcjárművére felfestette, így ezek a jelzések az 
erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. Ugyan
akkor az illetékes legfelsőbb helyen a javaslatot nem fogadták el, 
mivel a hadijel csak egyértelmű és egy kifejezésű lehet.

6. A 2. felderítő-zászlóalj egy körbe foglalt keresztet javasolt, 
ahol a kereszt, annak szegélye, valamint a körcikkek a nemzeti 
színeket fejezték ki. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes 
érintett járművére a javasolt jelzést, még mielőtt arról az össze
vetések során döntöttek volna. Mivel az elfogadott nyolcszögle
tes forma megközelítőleg egyezett a zászlóalj javaslatával, a 
felfestések megmaradtak. Ebből adódott, hogy 1941 -ben a szov
jet hadműveleti területre vonult páncéljárművek között ezt a jel
zést is megtalálhatjuk.

7. A gyorscsapat gyakorló- és kiképző táborának parancsnok
sága által beterjesztett hadijeljavaslat, melyet szintén rendszere
sítettek. A parancsnokság a felterjesztésében, a hadijeltől füg
getlenül, már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztá
lyig való lebontásban).

8. A 2. lovasdandár, ahol önálló páncélosalosztályok voltak, 
ezt a tervezetet javasolta. Mindössze egy Toldi harckocsira fes
tették fel, mintaként.

9. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet 
közös javaslata. Végül is ezt a jelet rendszeresítették, a 
színelosztás arányainak változtatásával.

10. Az 1941-es délvidéki hadműveletek megindulásakor szük
ségessé vált, hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésé
ben. A vezérkar főnöke, a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztá-

8. ábra: A gépkocsizójelvény, amely eleinte domború fémönt
vényből készült, egységes honvédségi gépjárműembléma 
néven, 1938-ban. Rövidesen felragasztható matrica lett, mi
vel így jóval olcsóbb volt

lyán keresztül, azonnali hatályú rendelettel határozta meg a pán
céljárművek hadijelét. A rendelet a következőkben adta meg a 
méreteket: keresztátmérő: 500 mm; szárvastagság: 80 mm; sze
gélyező szögsáv: 50 mm. Elhelyezés: valamennyi páncéljármű 
tetején, mindkét oldalán, valamint elöl és hátul.

A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott fe
lületen az 500 mm-es méret nem férne fel, úgy a jelzést -  ará
nyainak megtartása mellett -  350 mm-es nagyságban kell alkal
mazni (2). A hadijelnek a jármű elejére való felfestése rossz 
pszichikai hatással volt a jármű vezetőjére, ugyanis mind a Toldi 
harckocsi, mind a Csaba páncélkocsi vezetője éppen az első ha
dijel mögött ült. A markáns fehér keresztszegély azt az érzetet 
keltette a vezetőben, hogy a szemben álló elhárító fegyver irány
zójának támpontot nyújt. (Csak egyszer kellett valakinek ezt az 
észrevételt megtenni!)

11. A második világháború folyamán az egyszerűsítésre, illet
ve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatá
sához vezetett. 1942 novemberében a páncéljárműveken addig 
rendszeresített jelzést megszüntették, s helyette a légierőnél 
már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszere
sítették. Igazodva a felfestési felületekhez, három méretnagysá
got határoztak meg. A rendelet szerint a jelet a járművek minden 
fősíkjára fel kellett festeni -  a fenéklemez kivételével. A gyakor
latban azonban csak a felső és a két oldaljelzést tartották szük
ségesnek (3). A harcviszonyok közötti felismerhetőség végett 
minden kocsihoz egy keretre erősíthető, 500x500 mm-es nem
zeti zászlót is rendszeresítettek. A zászlót 1944-ben 1 m x 1 m 
méretűre módosították keret nélkül. A kiegészítő zászló tulaj
donképpen a saját repülők, illetve visszatérő menetben a saját 
földi csapatok tájékoztatására szolgált. Gyakorlati alkalmazása 
alig valósult meg.

Az 1943-as harcok folyamán, kiegészítésként, illetve pótlás
ként, több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz. A ma
gyar szolgálatba állított német harckocsik „átjelzése" többnyire 
nem történt meg. Ennek oka részben a szükséges festékek, de 
legfőképpen az idő hiánya volt. A hadviselő felet, a szövetség 
jegyében, egyértelműen a német hadijel fejezte ki.

A páncéljárművekre 1938 óta elhelyezett matrica, az „egysé
ges honvédségi gépjárműembléma", 1941 után fokozatosan 
megszűnt. Rendeletileg ugyan nem vonták ki; hallgatólagosan 
feleslegessé vált.

É d e r  M ik ló s
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Megjegyzések

(1) HL: 471.100/eln. 3. b. -  1940. sz. rendelet

A В C D

6 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0

9. ábra: Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es 
rendelet szerint. Méretek mm-ben

(2) HL: 440.348/eln. 3. b. -  1941. sz. rendelet
(3) HL: 18.535/eln. 3. b. -  1942. sz. rendelet

10. ábra: A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es ren
delet szerint. Méretek mm-ben

Nemzetközi haditechnikai szemle

Fejlesztési tervek és elképzelések a lengyel vadászrepölo-eroknél

A lengyel légierő fejlesztési elképzeléseivel azért érdemes 
közelebbről megismerkedni, mert azok sok vonatkozásban kap
csolódhatnak a magyar légierő fejlesztési terveihez. Mivel mind
két állam légiereje azonos típusú és korú repülőgépekkel ren
delkezik, illetve váltótípusként is azonos típusok jöhetnek 
számításba, érdemes a lengyel döntés előkészítő szakaszával is 
megismerkedni.

A lengyel vadászerők zömét ma mintegy 220 darab 
MÍG-21MF és MiG-21bis repülőgép alkotja. Ezek hadrehdben 
tartását még mintegy három évig tervezik. Ezen géptípusok 
felújítását a viszonylag kis költségek mellett sem tartják cél
szerűnek, így a légierő vezetése egy új repülőgéptípus rend
szeresítése mellett döntött. Az új típus kiválasztása Lengyel- 
ország esetében sem csupán katonai kérdés, hanem egyszers
mind gazdasági és politikai is.

A honvédelmi minisztérium a szóba jöhető típusok közül a 
francia Dassault Mirage 2000, az amerikai General Dynamics 
F-16 Fighting Falcon és McDonnell Douglas F-18, a svéd Saab 
Jas-39 Gripen, az orosz MiG-29 Fulcrum és Szu-27 Flanker 
repülőgépek beszerzésének lehetőségét vizsgálta meg. A kor
szerűsítési program mintegy 100 darab új repülőgép beszer
zésével számol.

A Mirage 2000 repülőgépet mintegy 30 millió dollárért kínálja a 
francia cég, és bár a repülőgép megfelel a mai követel
ményeknek, a lengyel vezetés valószínűleg csak érdeklődött a 
típus iránt.

Az F-16-os legújabb C/D változatának ára jelenleg 25 millió 
dollár, azonban egyes megfigyelők szerint a washingtoni kor
mányzat nem támogatja, hogy közép-európai állam ebből a 
típusváltozatból vásároljon. A lengyel vezetés viszont elzárkózott 
a használt F-16A/B típusváltozatok vételétől.

Az orosz Szu-27 Flanker valószínűleg ugyancsak csupán az 
érdeklődés tárgyát képezhette.

Mint lehetséges váltótípus, a F-18 is szóba jöhet, mivel 
elképzelés született a típus közös cseh-lengyel licenciagyártá
sára. Ennek részletei azonban még nem ismeretesek, és anyagi 
fedezete sem tisztázott.

A Gripen -  35 millió dolláros gépenkénti árával -  jelenleg a leg
drágább ajánlatnak számít. Azonban a svéd fél itt is felajánlotta a 
Gripen közös gyártásának lehetőségét, melyből a lengyel fél 
50-70%-ban részesedne. Ugyanakkor, amíg el nem készülnek az 
első lengyel összeszerelésű Gripeneк, a svéd fél két századnyi, 
körülbelül 80 darab Viggert adna kölcsön a lengyel légierőnek.

A gépenkénti árat tekintve az orosz MiG-29 -  a maga 18 mil
lió dolláros árával -  tűnik a legkedvezőbb ajánlatnak. A típus 
mellett szól az is, hogy a lengyel légierő jelenleg is rendelkezik 
MiG-29-es repülőgépekkel -  jelentős üzemeltetési tapasztala
tokat birtokolva ezáltal. Ráadásul az orosz fél javaslatot tett a 
MÍG-29M változatának a lengyelországi Mielecben történő 
gyártására egy egyelőre meg nem nevezett harmadik fél 
bevonásával, mely a nyugati elektronikai berendezéseket szállí
taná a lengyel építésű gépek számára. A gép típusjele -  az 
orosz javaslat szerint -  Mielec M 2000 lenne. A megállapodás 
további részét képezné, hogy az orosz fél lengyel építésű 
helikoptereket, illetve Ал-28-ast vásárolna, ezzel is tovább 
növelve a lengyel munkahelyek számát.

A MiG-29 választása mellett szól továbbá az is, hogy a cseh 
légierő 10 db MiG-29 repülőgépet ajánlott fel a lengyel fejlesz
tésű, illetve gyártású Sokol helikopterekért cserébe.

Az Air International 1995.9., 10., 11. száma nyomán
Barna Péter
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100 mm-es MT-12 páncéltörő ágyú

A 100 mm-es T-12 páncéltörő ágyúval a 100 mm-es M1944 
(BSZ-3) és a 100 mm-es M1955 ágyúkat, valamint a 85 mm-es 
D-48 páncéltörő ágyút váltották fel. Rendszeresítésére 1965- 
ben került sor. A 85 mm-es D-48 típusú lövegtől a cső mére
teiben, a lövegpajzs alakjában és jellegzetes kiképzésű csőszáj- 
fékében különbözik. A T-12-es további tökéletesítésének ered
ményeképpen 1972-ben rendszeresítették а T-12/A változatot, 
amit több országban -  többek között hazánkban is -  MT-12-nek 
neveznek. Az MT-12 páncéltörő löveg az alaptípustól töme
gében és futóművében különbözik (a T-12 löveg tömege 3000 
kg, futóműve 650 x 20). A módosítást az tette szükségessé, 
hogy a T-12-es változat vontatás közben gyakran felborult.

A löveg főbb szerkezeti egységei

A lövegcső sima, egyfalú, amelynek csőtorkolati részén 80 darab 
ferde furat található. A ferde furatok töltik be a csőszájfék 
szerepét.

A lövegzár függőleges helyzetű, lefelé mozgó ékzár, rugóval 
működtetett félautomatikával. Az önműködő zármozgató szerke
zet a lövegzár töltés utáni zárását és lövés utáni önműködő nyi
tását végzi. Az első lövés leadása előtt a zárszerkezetet kézzel 
kell kinyitni. A zárék hátsó felülete a homlokfelületi síkhoz viszo
nyítva szöget zár be, ezért a zárék felfelé mozgása közben kissé 
előre is mozog, ezáltal a lőszert a csőbe teljesen benyomja.

A hátrasiklást fékező berendezés -  amit a cső felett helyeztek 
el -  a folyadékfékből és a hidropneumatikus léghelyretolóból áll. 
A léghelyretoló lehet nitrogénnel vagy levegővel töltve. A löveg 
jobb oldalán található a rugóval működtetett, húzórendszerű 
kiegyensúlyozó szerkezet.

A magassági irányzógép fogasíves, az oldalirányzó gép 
csavarorsós rendszerű.

Az alsó lövegtalphoz csuklósán csatlakoznak a sarkantyúkkal 
ellátott, szekrényszerkezetű talpszárak. A talpszárakhoz kapcso
lódnak az ágyú menethelyzetben való rögzítésére szolgáló be
rendezések, a nyomórúd és a talpszárkerék, amelyek a löveg 
kézi mozgatását segítik elő. A futómű egytengelyes, rugózása 

„ torziós rendszerű, hidraulikus lengéscsillapítókkal, amelyek 
automatikusan ki-, illetve bekapcsolnak a talpszárak szétnyitása 
és összecsukása során. A gumiköpeny nem légtömlős, hanem 
tömör, szivacsos.

Az ágyú mély hótakaróban és mocsaras területen történő 
szállítására szántalpak szolgálnak, amelyek felső részén kialakí
tott fészkében helyezkednek el a lövegkerekek. A kialakítás 
lehetővé teszi, hogy az ágyú közvetlenül a szántalpról tüzeljen.

A lövegpajzs a felső, a lehajtható alsó és a két mozgó pajzsból 
áll.

Habár a löveget eredetileg közvetlen irányzásúra tervezték, 
valójában mindkét löveg (T-12/MT-12) alkalmas közvetett lövés 
leadására is.

Az ágyúhoz alkalmazható irányzékok

-  az OP4M-40U optikai irányzék (közvetlen irányzás esetén);
-  az Sz71-40 mechanikus irányzék a PG-1M lövegtávcsővel 

(fedett tüzelőállásból történő tüzelés esetén);
-  az APN-6-40 (vagy egy korábbi változat, az APN-5-40) 

éjszakai irányzék, amely a harcmező figyelésére, továbbá a lö-

1. ábra: A löveg vontatás közben (KNF)

végből az ellenséges páncélozott és egyéb célokra közvetlen 
irányzással történő célzott lövés leadására szolgál éjszakai kö
rülmények között.

Éjszakai lövészetek alkalmával az irányzóberendezések 
megvilágítására a LUCS-Sz71M világítóberendezést használ
ják.

Lőszerek
Az MT-12 100 mm-es páncéltörő ágyúhoz egyesített lőszert 
használnak. Az ágyúhoz űrméret alatti páncéltörő, kumulatív, 
repesz és repeszromboló lövedék alkalmazható. A lőszerek 
hüvelyei acélból készülnek.

Az űrméret alatti páncéltörő lövedék több szektorból álló 
vezetőabroncsa leválik a lövedékről, miután az a csövet elhagy
ta, ezért leválóköpenyes lövedéknek is nevezik. A nagy

2. ábra: Tüzelőállás elfoglalása (KNF)
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kezdősebességű űrméret alatti lövedék -  amelynek acél magja 
nagy keménységű és tömegű -  jelentős kinetikai energiával ren
delkezik. A lövedék kinetikai energiája elegendő ahhoz, hogy 
500 m-en akár 406 mm-es páncéláthatoló képességet is elér
jenek vele (90°-os becsapódásnál). A lövedék nagy 
kezdősebességének következtében az MT-12 pontosabb, mint 
pl. egy 100 mm-es huzagolt csövű ágyú. Összehasonlításkép
pen: a 100 mm-es huzagolt csövű ágyúnak egy 1000 m-en lévő, 
harckocsi nagyságú célra kb. 50% a találati valószínűsége, 
ugyanezt a találati valószínűséget az MT-12 -  űrméret alatti lö
vedékkel -  1500 m-en éri el. Ugyanakkor a nagy kezdősebesség 
miatt a lövőnek nehéz követni a lövedék röppályáját és korrigálni 
azt.

A lövedékek mozgását a röppályán stabilizátorok szabályoz
zák. A lövedékek röppályáját a stabilizátorok fészkeiben elhelye
zett fényjelzők figyelik.

Az ágyú pásztázó lőtávolsága, 2 m-es célmagasság esetén, 
űrméret alatti páncéltörő gránáttal 1880 m, kumulatív repesz- 
gránáttal 1020 m.

A iöveg egy javadalmazása 60 db lőszer.
A volt Szovjetunióban a T-12/MT-12-höz a 9M117 (NATO- 

kód: Bastion) lézerirányítású lövedéket is alkalmazzák, amely 
kumulatív robbanótöltettel rendelkezik és 100-5000 m között al
kalmazható. Páncéláthatoló képessége 550-600 mm között van. 
A lézeres célmegjelölőt az ágyú bal oldalán helyezték el. Az 
operátor feladata csupán annyi, hogy a célmegjelölő szálke
resztjét a célon tartsa.

Az MT-12 páncéltörő ágyúhoz használt lőszerek

Lőszertípus Űrméret alatti 
páncéltörő

Kumulatív
repesz

Repeszrom
boló

Lövedék jelölése BM-1, BM-2 BK-3 OF-15
Gyújtó - GPV-2 V-429E
Lövedék tömege 4,3 kg 9,9 kg 16,7 kg
A lövedék kezdő- 
sebessége

1500 m/s 990 m/s 700 m/s

Az ágyú az ellenség harckocsijainak, önjáró lövegeinek, kü
lönféle páncélozott eszközeinek, a fedezéken kívül és könnyű 
fedezékben elhelyezkedő élőerőinek és tűzeszközeinek meg
semmisítésére, továbbá az ellenséges páncélkupolák és tar
tósan berendezett tüzelőállások rombolására alkalmas.

A 100 mm-es MT-12 páncéltörő ágyú főbb harcászati-
műszaki adatai

Űrméret: 100 mm
Űrmérethossz: L/63
Oldalirányzási szögtartomány: 54°
A cső emelkedési szöge: -  legnagyobb 20°
-  legkisebb -7°
Az ágyú hossza menethelyzetben: 9650 mm
Az ágyú szélessége menethelyzetben: 2320 mm
Az ágyú magassága menethelyzetben: 1600 mm
Az ágyú tömege harc- és menethelyzetben: 3100 kg
Maximális tűzgyorsaság: 14 löv./min
Kezelők száma: 6 fő
Futómű: 900 x 20
Az ágyú menethelyzetből harchelyzetbe
történő átállításának ideje és viszont: 1 perc
Legnagyobb vontatási sebesség: -  műúton 60 km/h
-  terepen 25 km/h
Maximális lőtávolság
űrméret alatti páncéltörő gránáttal:
(közvetlen irányzással): 3000 m
kumulatív repeszgránáttal (közvetlen): 5955 m
repeszromboló lövedékkel (közvetett): 8200 m

4. ábra: Tüzelés előtt (KNF)

Abban az esetben, ha a talpszárakat leássák, és lehetővé 
válik a cső 45°-ba való állítása, a lőtávolság repeszromboló 
lövedékkel 18 000 m fölé növelhető.

Az ágyúhoz rendszeresített vontatóként MT-L és MT-LB 
lánctalpas vontatók, továbbá ZIL-131 (6x6), ZIL-175 és 
Ural-375D (6x6) tehergépkocsik szolgálnak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 100 mm-es T-12/MT-12 
túlságosan nagy, nehéz és sebezhető a modern harcmezőn. 
Különösen akkor érezhető ez, ha összehasonlítjuk a sokkal pon
tosabb irányított páncéltörő rakétákkal. Hátrányai ellenére a volt 
Szovjetunióban mindegyik gépesített lövész- és tüzérhadosztály 
rendelkezik T-12-es páncéltörő tüzérosztályokkal. Az önálló 
páncéltörő tüzérezredekben 36 darab (osztályonként 12 db), a 
gépesített lövészhadosztályok páncéltörő tüzérosztályaiban pe
dig 18 darab (ütegenként 6-6 darab) Iöveg található. A Magyar
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Honvédségen belül a vegyes páncéltörő tüzérezredek szervezé
sében található meg (ütegenként 6x6 darab). (Jelenleg mintegy 
60 darab.) (1)

Az MT-12 gyártása befejeződött. (Gyártotta a Szovjet Állami 
Fegyvergyár). Jelenleg a volt Varsói Szerződés országaiban és 
a korábbi jugoszláv hadseregben áll szolgálatban. Megtalálható 
a Közel-Kelet és Észak-Afrika egyes országaiban is. Hazánkban 
1981-ben rendszeresítették.

Megjegyzés: A T-12-es és MT-12-es löveget Afganisztánt 
kivéve valójában sohasem alkalmazták háborús körülmények 
között.

Bartha Tibor mk. őrnagy
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Az Otokar katonai gépjárműcsalád
Az isztambuli székhelyű Otokar gyár (melynek magyarországi 
képviselője a Landimex Kft.) már évtizedek óta készít katonai fel
szereléseket és járműveket. Az 1980-as évek fejlesztése volt az 
Akrep járműcsalád, majd ebből a kilencvenes évek elején 
fejlesztették ki a Cobra családot. Az Akrep-sorozat első tagjai 
1988-ban gördültek le a gyártósorról. Vannak köztük felderítő és 
páncélozott szállító járművek, ezek kerékképlete 4x4-es. A gép
kocsik konstrukciós alapja a Land Rover család volt. Fegyverze
tük variálható és az adott feladathoz alkalmazkodik. A járműve
ket számítógép segítségével tervezik meg, és az Otokar kísérleti 
tereppályáján próbálják ki.

Általános műszaki jellemzők

Szállíthatóság: ezek a járművek könnyűek, gyorsak, nagy manő- 
verezőképességűek. Bármilyen közepes helikopteren vagy szál
lító repülőgépen szállíthatók.

Páncélozottság: könnyű páncélzattal rendelkeznek, amely 
speciális alumíniumoxid-kerámiaötvözetből készült, így hatékony 
védelmet nyújt a max. 12,7 mm űrméretű fegyverek ellen.

Személyszállító kapacitás: a gépkocsivezetőn kívül még 7 tel
jes fegyverzetű katonát szállíthatnak. Az ülések száma 8. Ebből 
kettő van elöl -  a vezető és a kísérő részére - ,  míg hátul 
egymással szemben, a jármű mindkét oldalán 3x2 felhajtható 
bőrülés található. A jármű belsejét különleges habszivaccsal 
szigetelték, amely azonkívül, hogy védi a bent ülők fejét az 
ütődésektől, még jó hang- és hőszigetelő is.

Állandó felszerelések:
-  pótkerék;
-  a jármű elején található, 3,61 teherbírású csörlő;
-  8 db (2x4) ködgránátvető;
-  légkondicionáló berendezés;
-  sziréna két hangerősítővel, amelyek egyenkénti maximális tel

jesítménye 100 W, valamint egy 4 fokozatú hangerő-szabályozó.

Az Akrep karhatalmi gépjármű adatai

Motor: Land Rover 3,5 literes, V8 típusú, vízhűtéses benzin
motor, amelynek max. fordulatszáma 5000 l/min.

Sebességváltó: kézi, 5 előre, 1 hátra fokozottal
Tengelyek száma: 2
Gumiabroncsok: 7,50-es R16 vagy PR8 méretűek
Tüzelőanyag: 85 I benzin (egy robbanásbiztos tartályban)
Akkumulátor: 1 db 12V-OS
Hosszúság: 4200 mm
Szélesség: 1910 mm

1. ábra: Az Akrep felderítő harcjármű

Magasság toronnyal: 2856 mm 
Magasság torony nélkül: 1870 mm 
Szabadmagasság: 200 mm 
Szerkezeti tömeg: 3300 kg 
Max. tömeg: 3600 kg 
Max. sebességi 25 km/h 
Gázlóképesség: 0,6 m 
Terepszög elöl: 48°
Terepszög hátul: 54°
Minimális fordulási sugár: 6,6 m 
Max. emelkedőleküzdő képesség: 70%
Fegyverzet:
-  gázlőszervezető készülék
-  IR-videokamera
-  könnygáz-gránátvető készülék
-  a toronyban: 1 db 7,62 mm űrméretű géppuska 2000 db lőszer

rel és 1 db 40 mm űrméretű gránátvető 150 gránáttal felszerelve.
A kezelő munkáját az IR-videokamerához csatlakoztatott fe

kete-fehér monitor is könnyíti.

Az Akrep páncélozott szállító harcjármű adatai

Motor: Land Rover V8 benzinmotor 100 kW teljesítménnyel, 
vagy Land Rover 300 TDI 4 hengeres turbódízelmotor 83 kW tel
jesítménnyel
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Sebességváltó: ötsebességes kézi vagy négysebességes 
automata

Tengelyek száma: 2
Tüzelőanyag: 85 I dízelolaj vagy benzin (egy robbanásbiztos 

tartályban)
Gumiabroncsok: 7,50-es R16 méretű 
Akkumulátor: 1 db 12 V-os 
Hosszúság: 4440 mm 
Szélesség: 1915 mm 
Magasság toronnyal: 2410 mm 
Magasság torony nélkül: 2200 mm 
Szabadmagasság: 200 mm 
Szerkezeti tömeg: 3000 kg 
Max. tömeg: 3600 kg 
Max. sebesség: 125 km/h 
Max. oldaldőlés: 70%
Max. emelkedőleküzdő képesség: 80%
Terepszög elöl: 41°
Terepszög hátul: 49°
Gázlóképesség: 0,6 m 
Legkisebb fordulási sugár: 6,7 m 
Elektromos csörlő elöl, terhelhetősége 36 kN

A jármű fegyverzete:
-  1 db 7,62 mm-es (NATO-szabvány szerinti) géppuska 2000 

db lőszerrel, egy toronyban;
-  9 lőrés a jármű jobb, bal és hátsó oldalán, ahonnan a 

lövészek kézifegyverekből tüzelhetnek.

Az Akrep felderítő harcjármű adatai

Motor: Land Rover V8-as benzinmotor (100 kW) vagy Land Ro
ver 300 TDI 4 hengeres turbódízelmotor 83 kW teljesítménnyel 

Sebességváltó: ötsebességes kézi vagy négysebességes 
automata

Tengelyek száma: 2, állandó összkerékhajtás, a közbenső dif
ferenciálmű zárható

Tüzelőanyag: 110 1 benzin vagy dízelolaj (egy robbanásbiztos 
tartályban)

Gumiabroncsok: 8,25 R16 méretűek
Akkumulátor: 1 db 24 V-os
Generátor: 65 A
Hosszúság: 4190 mm
Szélesség: 1910 mm
Magasság toronnyal: 2563 mm
Magasság torony nélkül: 2010 mm
Szabadmagasság: 230 mm
Össztömeg: 3200 kg
Max. tömeg: 3600 kg
Max. sebesség: 125 km/h
Hatótávolság benzinmotorral: 650 km
Hatótávolság turbódízelmotorral: 1000 km
Gyorsulás: 0-60 km/h-ra 12 s
Max. oldaldőlés: 60%
Max. emelkedőleküzdő képesség: 80%
Terepszög elöl: 67°
Terepszög hátul: 54°
Gázlóképesség: 0,65 m

3. ábra: Az Akrep páncélozott terepjáró jármű fegyverfelfüg
gesztővei

Legkisebb fordulási sugár: 6,6 m 
A jármű fegyverzete:
Egy forgó torony a jármű tetején: 1 vagy 2 db 7,62 mm űrmé

retű géppuska 3000 db lőszerrel, vagy 1 db 12,7 mm űrméretű 
nehézgéppuska 1800 db lőszerrel, a toronyban, a géppuskák 
alatt egy elektronikus infratávcsővel felszerelt giroszkópos célzó
berendezés van.

A járműhöz tartozik még egy terepkövető navigációs rendszer 
is, amit a torony felső részén a géppuska fölé lehet helyezni.

Az Akrep páncélozott felderítő gépjármű adatai

Motor: Land Rover V8 benzinmotor 100 kW teljesítménnyel, vagy 
Land Rover 300 TDI 4 hengeres turbódízel 83 kW teljesítménnyel 

Sebességváltó: 5 sebességes kézi vagy 4 sebességes automata
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5. ábra: Az Akrep karhatalmi változata egy géppuskával a 
török csendőrség részére (Galovtsik G.)

6. ábra: A Cobra páncélozott harcjármű egy 12,7 mm-es ne
hézgéppuskával

Tengelyek száma: 2, állandó összkerékhajtás 
Tüzelőanyag: 110 I benzin vagy dízelolaj (robbanásbiztos 

tartályban)
Gumiabroncsok: 8.25 R16 méretűek
Akkumulátor: 12 V-os, kívánságra 24 V-os fedélzeti rendszer
Generátor: 65 A
Hosszúság: 4190 mm
Szélesség: 1910 mm
Magasság toronnyal: 2500 mm

Magasság torony nélkül: 2010 mm 
Szabad magasság: 230 mm 
Össztömeg: 3200 kg 
Max. tömeg: 3600 kg 
Maximális sebesség: 125 km/h
Hatótávolság benzinmotorral: 650 km; TDI motorral: 1000 km 
Terepszög elöl: 67°
Terepszög hátul: 54°
Legkisebb fordulási sugár: 6,6 m

A jármű felszerelése:
-  1 db rádió adó-vevő
-1  db földi navigációs rendszer
-  az automatikus működésű toronyban 2 db 7,62 mm űr

méretű géppuska 3000 db lőszerrel, melyhez egy infravörös táv
cső és egy elektromos monitorral ellátott figyelőrendszer tartozik.

A Cobra páncélozott jármű adatai

Motor: General Motors V8 típusú, vízhűtéses, turbódízel 
Sebességváltó: 4 sebességes, automata 
Tüzelőanyag: 1101 dízelolaj, robbanásbiztos tartályban 
Tengelyek száma: 2, állandó összkerékhajtással 
Elektromos rendszer: 24 V-os, 200 А-es generátor, 2 db 12 V- 

os 100 Ah kapacitású akkumulátor 
Hosszúság: 5100 mm 
Szélesség: 2156 mm 
Magasság torony nélkül: 2000 mm 
Szabadmagasság: 365 mm 
Össztömeg: 4800 kg 
Max. tömeg: 6000 kg 
Max. sebesség: 110 km/h 
Terepszög elöl: 62°
Terepszög hátul: 57°
A legkisebb fordulási sugár: 7,6 m 
Gázlómélység: 1000 mm

A Cobra járműcsalád tagjai:

1. Páncélozott szállító harcjármű8-12 fő szállítására, fegyver
zete 1 db 12,7 mm űrméretű géppuska.

2. Páncélozott felderítő harcjármű 4 fővel, fegyverzete: 1 db
7,62 mm-es géppuska és 1 db infratávcső.

3. Fegyverhordozó harcjármű 4 fővel, fegyverzete: 1 db 25 
mm-es gépágyú és 1 db infratávcső.

4. Páncélozott parancsnoki harcjármű 6 fővel, fegyverzete: 1 
db 7,62 mm-es géppuska, 1 db HF rádió adó-vevő, 1 db VH 
rádió adó-vevő és 1 db HFSSB típusú rádióadó.

5. Mentőjármű 1 gépkocsivezető, 2 fő egészségügyi személy
zet és 4 fekvő vagy 6 ülő sebesült szállítására

6. Karhatalmi gépjármű 9 fővel, fegyverzete: 1 db 7,62 mm-es 
géppuska és 1 db könnygáz-gránátvető.

7. Aknavető-hordozó harcjármű5 fővel, fegyverzete: 1 db 7,62 
mm-es géppuska és 1 db 81 mm-es aknavető.

8. Páncéltörőrakéta-hordozó harcjármű5 fővel, fegyverzete: 1 
db TOW rakétaindító és 6 db páncéltörő rakéta.

Összeállította: Berta Sándor

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a 
Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út29/B. Levélcím: 1440 Budapest Pf.: 22 
Telefon: 133-9113 •  Fax: 114-2432
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A Sikorsky CH-53 helikoptercsalád

Az 1995. július 21-én a Bakonyban lezajlott Combined Rescue 
gyakorlaton részt vett 2 db amerikai EH-53J típusú nehéz szál
lítóhelikopter, amelynek ez volt az első magyarországi szereplé
se. Ez a típus 30 éves múltra tekint vissza.

Az alaptípus a Sikorsky gyár S-65 jelű gépe volt, amely 1964. 
október 14-én végezte első repülését. A gépet eredetileg az 
amerikai tengerészgyalogság (USMC) rendelte meg mint szab
ványos, nehéz szállítóhelikoptert, CH-53A jelzéssel. Ez 2 gáz
turbinával és egy 6 tollú főrotorral épült, főegységeit (a farokro
tort, a főrotort, a hajtóművet és a gázturbinákat) a korábban már 
gyártott S-64A jelű daruhelikopterről vették át. A gép új törzset 
és pilótafülkét kapott, így általánosan jól felhasználható típus lett, 
jó repülőtulajdonságokkal. A 3 fő személyzetű gép 63 főnyi 
katonát szállíthatott vagy 24 sebesültet és 3 kísérőt. Normál 
bevetésnél -  4 t terheléssel -  hatótávolsága 370 km lehetett. Az 
alaptípust 2 db General Electric T64-GE-6 típusú gázturbinával 
látták el, ezek egyenként 2850 LE (2096 kW) teljesítményűek 
voltak.

E típus jól bevált, ezért megkezdték újabb változatainak gyár
tását. Az Egyesült Államok haditengerészete (USN) CH-53 A Sea 
Stallion jelzéssel rendelte meg saját gépeit, ezek főleg nehéz ter
hek átrakását végezték hajók között, vagy a partról a hajókra.

Az amerikai légierő (USAF) változata a HH-53B típus lett, 
amely elsősorban hosszú távú bevetésekre készült, ezért csak 38 
főnyi katonát szállított. Ezt erősebb, 2 x 3080 LE-s (2265 kW) 
T-64GE-3 hajtóművekkel, töltőcsövekkel, külső póttartályokkal, 
nagyobb belső tartállyal és fedélzeti fegyverzettel látták el, továb
bá 2 db 7,62 mm-es Minigun géppuska került az oldalsó ajtókba.

Az USAF javított változata a HH-53C típus volt, amely főleg 
mentésre készült, s állandóan alkalmazták a vietnami háború 
során lelőtt pilóták kimentésére a szárazföldi területről.

A tengeri mentést a flotta CH-53B gépei végezték, melyeket a 
még erősebb T64-GE-7 típusú, 2 x 3435 LE-s (2526 kW) gáz
turbinával és külső teheremelő horoggal szereltek fel. Az ajtók 
felett emelőcsörlőt alkalmaztak. Ezen már 3 géppuska is elhe
lyezhető volt, továbbá a két póttartály és a töltőcső lehetővé tette a 
tüzelőanyag-felvételt a KC-130 típusú légi utántöltő repülőgépekből.

Ezzel párhuzamosan készült el a tengerészgyalogság részére 
a CH-54D változat, amelyet jóval nagyobb terhelésre 
méreteztek. A T64-GE-413 hajtóművek már 2 x 3925 LE-t adtak 
le, így a gép 64 fő katonát szállíthatott. Ez a típus aknatelepítés
re, s vontatott trállal aknamentesítésre is alkalmas.

A nagyobb teljesítményű változatot exportálták is, Németor
szág CH-53DG jellel licencia alapján gyártotta, Ausztria S-65 О 
jellel vásárolt belőle, s Japán is megkezdte alkalmazását.

Az MH-53J helikopter

A Pave Low prototípusa a HH-53 változat, ez a bármely nap
szakban és időjárási viszonyok között alkalmazható helikopter 
volt. Első bevetése Ohio állam Wright Field bázisáról a Patterson 
Field-i bázisra vezetett 1975 júliusában. Itt építették be a kutató
navigációs rendszert, ami magában foglalta a számítógépes 
infravörös és rádiólokációs kereső berendezést. Az átépített heli
kopter vizsgálatait Panamában, a dzsungelekben fejezték be 
1976 második felében.

1987-ben tovább korszerűsítették a légierő HH-53B, C heli
koptereit. A repülést inerciális navigációs és doppler rádióloká
ciós rendszerekkel segítették elő. Az A-7D Corsair II terepfelde
rítő rádiólokátorát is felszerelték a helikopterre.

A nehéz szállítóhelikoptert több mint 22 m átmérőjű főrotorja 
emeli a levegőbe. A főrotor titán és acél szerkezeti elemekből

3. ábra: A CH-53E gépet magyar Mi-24-esek kisérik (KNF)
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4. ábra: Felszállás az alacsonyan lebegő helikopterre

5. ábra: A CH-53E hátulról nézve (KNF)

készült. A helikopter repülését a majdnem 5 m átmérőjű farokro
tor stabilizálja. Az első változatokat T64-GE-6 típusú gázturbi
nával szerelték, ezek teljesítménye 2125 kW (2850 LE) volt. Ké
sőbb a T64-GE-16 típusú 2561,5 kW-os (3425 LE), jelenleg a 
T64-GE-416-0S gázturbinát alkalmazzák, melynek teljesítménye 
már közelít a 3000 kW-hoz (4380 LE). A teljesítmény fokozására 
vizet fecskendeznek a turbinába, ezért az égés nem tökéletes, 
nagyon kormoz. A turbinák levegőbeömlő nyílásait kör alakú 
szűrők fedik, így csökken az infravörös kisugárzásuk. A turbinák 
két külön tartón, a sárkányon kívül helyezkednek el. A teljes tü
zelőanyag-tartalék 2384 I, amely a turbinához hasonlóan két kül
ső felfüggesztésű tartályban van. A helikopter maximális sebes
sége 315 km/h, az utazósebesség 278 km/h.

A sárkány félhéj szerkezetű, alumínium, titán és acél elemek
ből készült. A helikopter szerkezeti tömege 10,5 t, maximális fel
szállótömege 19 t.

A helikopter futóműve behúzható, orrkerekes. A futószárakon 
ikerkerekeket alkalmaztak. A levegő nyomása a kerékben 0,65 
MP, méretei 25-65 x 8, 50-10. Az orrkerekeket a sárkányba 
húzzák be, a főfutókat pedig a sárkány mindkét oldalára szerelt 
tartóba.

A személyzet három fő, de ez kiegészül a mindkét oldalon -  
nyitott ajtónál -  álló megfigyelőkkel. A főkabinban 37 katona 
helyezhető el vagy 24 hordágy négy kísérővel. A padlózatban 
kialakított mélyedésben rögzíthető a szállítmány-konténerek 
görgőfeje. A pilótafülkétől ajtó választja el a kabint. A berakodást 
a hátsó leereszthető rámpa gyorsítja.

A helikopter hatótávolsága 869 km, a légi utántöltő rendszer 
segítségével ez 1930 km-ig növelhető.

Különleges berendezései közé tartozik a nagy teljesítményű, 
többfunkciós fedélzeti számítógép, az éjjellátó infrakamera, a 
terepkövető lokátor, a térképkövető indikátorkijelző és a GPS 
(műholdas navigációs rendszer), amely lehetővé teszi a 
helikopter mindenkori tartózkodási helyének megállapítását 25 
méteres pontossággal. A felsorolt speciális berendezések teszik 
alkalmassá a helikoptert a légi kutató-mentő feladatok sikeres 
végrehajtására. A helikoptert a különleges hadműveleteket vég
rehajtó erők használják, felszerelése, műszerezettsége lehetővé 
teszi éjjel és bonyolult időben hosszú időtartamú bevetések 
végrehajtását.

1. táblázat

A CH-53 típusok fő műszaki jellemzői

CH-53A CH-53 DG
Max. sebesség: 322 km/h 315 km/h
Utazósebesség: 277 km/h 278 km/h
Normál magasság: 2195 m 4080 m
Hatósugár: 370 km 413 km
Emelkedés 0 m-en: 10 m/s 11,08 m/s
Átrepülési távolság: 3015 km 3200 km
Üres tömeg: 9503 kg 10 653 kg
Felszállótömeg: 15 191 kg 16 510 kg
Max. rep. tömeg: kb. 17 500 kg 19 050 kg
Rotorátmérő: 21,94 m 22,02 m
Törzshossz: 20,48 m 20,48 m
Magasság: 7,56 m 7,56 m

2. táblázat

Az MH-53J harcászati-műszaki jellemzői

-  a főrotor átmérője: 22,02 m
-  a farokrotor átmérője: 4,88 m
-  teljes hossza rotorral együtt: 26,90 m
-  teljes szélessége rotor nélkül: 4,72 m
-  a sárkány szélessége: 2,69 m
-  teljes magassága: 7,60 m
-  a kabin belső méretei: hossza: 9,14 m

szélessége: 2,29 m
magassága: 1,98 m

-  üres tömege: 10 690 kg
-  max. felszállótömege: 19 050 kg

Közös mentés '95 -  Combined Rescue '95

Az Egyesült Államok és a Magyar Köztársaság fegyveres erői 
közös hadgyakorlatot tartottak 1995. július 16-21. között a szent
királyszabadjai repülőtéren és a várpalotai kiképzőbázison. A 
gyakorlat célja a légi kutató-mentő szolgálatok felkészültségének 
felmérése volt. Az amerikai légierőt a különleges rendeltetésű 
csapatok Európában állomásozó alakulataiból kijelölt állomány, 
a Magyar Honvédséget a szárazföldi csapatok parancsnoksága
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®  HH-53 С - USAF, 37m ARRS; Рни Cat. Vieinam 1971

1713 Model Maste 
F S. 34102 
Medium Green 
Mittelgrün (M) 
Verde Medio (O) 
Vert Medium (M)

1742 Model Master 
FS30219 
Dark Tan 
Graubraun (M) 
Nocciola (O)
Brun Foncó (M)

1710 Model Master 
FS34079 
Dark Green 
Dunkelgrün (M) 
Verde Scuro (O) 
Vert Foncé (M)

1768 Model Master 
rS37875 
Flat White 
Weiss (M)
Bianco (О)
Blanc Mat (M)

>1742 Model Master 
FS30219 
Dark Tan 
Graubraun (M) 
Nocciola (O)
Brun Foncé (M) 6

6. ábra: Az USAF 1971-ben alkalmazott festése és az izraeli légierő színeiben repülő helikopter 
rajza (Italeri nyomán)
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állományába tartozó alakulatok közül alapvetően a 87. Bakony 
Harcihelikopter-ezred érintett csoportja képviselte.

A részt vevő 106 amerikai katona, két C-130 Hercules repülő
géppel és két MH-53J helikopterrel, ötórás repülőút után érke
zett Olaszországból a gyakorlatra. A közös munka során a ma
gyar állomány megismerhette az általa alkalmazott technikai 
eszközöknél jóval bonyolultabb berendezéseket, s elleshette a 
sokkal összeszokottabb, többéves (évtizedes) gyakorlattal, jár
tassággal rendelkező amerikai „profi" katonák fogásait.

Az első napon az amerikai személyzet a helyszínnel ismerke
dett, és a magyar katonákkal együtt készült a bevetésre. A ná
lunk megszokott, nagyméretű indító gépjármű helyett a Forma-1 
versenyeken látott sűrített levegős palackok segítségével indítot
ták be a helikopterek hajtóműveit. A magyar katonák tetszését 
leginkább a földi személyzet szem- és fülvédői nyerték el.

Egy apró rádiókészülék segítségével az irányítók parancsno
ka folyamatosan követte a légi helyzetet. Aki már repült a mi 
helikoptereinkkel, tudhatja, hogy a földi ellenőrzés pillanatok alatt 
véget ér, és indulhat a „nagy szitakötő”. Az amerikai pilóták 
három-négy percig engedelmesen végezték a földi irányító kéz
jelzésének megfelelő feladatot, terhelték a helikopter különböző 
rendszereit, és az irányító jobb hüvelykujja csak ezután engedé
lyezte a bevetést. Természetesen a technika ördöge megtréfálta 
az amerikaiakat is. Az ejtőernyősöket szállító repülőgép motorja 
eleinte nem engedelmeskedett, de aztán ők is elindultak.

A pilóták és ejtőernyősök négy nap alatt készültek fel a gyakor
latra. Feladatuk az volt, hogy a Várpalota melletti vezetési pont 
körzetében lezuhant vadászgép személyzetét felkutassák és 
kimentsék, majd a katasztrófa felszámolása során keletkezett 
tűz oltása, a sérültek mentése és kórházba szállítása követke
zett.

A gyakorlatvezetők megfelelőnek értékelték a kirendelt állo
mány tevékenységét, de feltűnt, hogy az amerikaiak nagyobb 
jártassággal végezték feladataikat, jobban ismerték technikai 
eszközeik lehetőségeit és sokkal gyakorlottabban kezelték 
azokat.

Szabó Miklós mk. alezredes

A végrehajtó személyzetek adatai 1995. július 21-én, 
a Közös mentés '95 hadgyakorlaton

A Bakony Harcihelikopter-ezredtől:
Gépszemélyzet-parancsnok: Hegyi Sándor őrnagy

másodpilóta: Markó László százados
száll. hel. szd.

technikus: Kiss János százados

A szolnoki vegyes szállítórepülő-dandártól:
Gépszemélyzet-parancsnok: Papp László százados

másodpilóta: Kovács István hdgy.
1. száll. hel. szd.

technikus: Tóth József hadnagy

Az USAF 21. különleges hadműveleti századától:
(Települési hely: a brit Királyi Légierő mildenhalli bázisa) 
Gépszemélyzet-parancsnokok: Steve Olive százados

Darrin Valha százados
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A NATO történetének eddigi legnagyobb katonai akciója

A Luftwaffe Tornado repülőgépei 
a Bosznia elleni bevetésekben

1995. szeptember elején a NATO sűrű bom
bázásokkal próbálta a balkáni konfliktust a 
béke közelébe kényszeríteni. A Luftwaffe 
négy évtizeddel ezelőtt történt megalakulása 
óta először vett részt harci bevetésen. Az 
Olaszországban állomásozó Tornado repü
lőgépek az ENSZ gyorshadtestét támogat
ták.

„A Bundeswehr egységei először harcoltak 
a második világháború óta" -  jelentették sza
lagcímekben szeptember 1-jén a sajtóügynök
ségek. A Bosznia feletti első harci bevetés 
nemcsak a Bundeswehr, hanem Németország 
történetében is mérföldkövet jelent, s hatással 
van a nemzetközi államszövetségben betöltött 
szerepére is.

Az adatok -  ahogyan az a következő 
napokban kiderült -  nem mindegyike felelt 
meg a valóságnak. Többek között azt állítot
ták, hogy a gépek augusztus 1-jétől végeztek 
harci repüléseket. A valóság az, hogy augusz
tus 7-től kezdődtek a bevetések. Az olasz- 
országi Piacenzában állomásozó Tornádók a 
harctér felett „gyakorlatoztak". Ezt teljes fegy
verzettel végezték, hogy bármikor aktivizálód
hassanak az ellenséges légvédelem fenye
gető lépéseivel szemben.

Mint hírlik, már augusztus 22-e óta egy 
tucatnyi bevetésen vettek részt; a gyors
hadtest elleni támadásokat hárították el a 
német szövetségi parlament jóváhagyása 
alapján. Az Igman-hegyre telepített NATO-tü- 
zérségnek rövidesen szüksége lett a szerb 
célpontok adataira.

A fotózásnál a felderítő Tornadó kát az 
ECR Tornádók támogatták. A korábbinál 
most nagyobb kockázatot vállaltak, mint a 
bevezetőben már említett állítólagos szep
tember 1-jei bevetésen. Az amerikai repülő
gépek megsemmisítették a szerb légvéde
lem felderítő és rakétaírányító lokátorállomá
sait.

Az augusztus 30-án éjfél után végrehaj
tott eddigi legnagyobb NATO-légitámadás 
elsődleges célpontjai a szerb föld-levegő 
rakétaállások és rádiólokátoraik voltak. 
Ebben a támadásban az amerikai szárazföl
di légierő EF-111 típusú, valamint az 
amerikai haditengerészeti légierő EA-6B 
Provler és F/A-18 Hornet típusú vadász- 
repülőgépei vettek részt HARM lokátor 
elleni rakétákkal.

A következő napokban rövid szünetekkel 
folytatódott a „Célirányos nyomás" fedőnevű 
akció. Az öbölháború óta szeptember 10-én 
vetették be először a nagy pontosságú har
cászati csapásmérő robotrepülőgépeket.
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3. ábra: Szerb MÍG-21M gép Banja Luka repülőterén 1994 
februárjában (Sygma)

4. á b ra : A z  e g y ik  s z e rb  MiG-21 M v a d á s z g é p  R-60-as 
ra k é tá k k a l s z e re lv e  (S y g m a )

5-6. ábra: Amerikai F-16C gépek felszállása az avianói 
légibázisról 1994. február 9-én (Sygma)

wp

A NORMANDIA repülőgép-hordozó fedélzetéről 13 Tomahawk 
robotrepülőgépet indítottak a szerb légvédelmi állásokra. A 
támadások akkor fejeződnek be, ha a szerbek elfogadják az 
ENSZ legújabb békeultimátumát. Ezek a következők:

-  vonjanak ki valamennyi nehézfegyverzetet a Szarajevótól 
számított 20 kilométeres körzeten kívülre;

-  biztosítsanak szabad útvonalat a városba, és tegyék 
lehetővé a repülőtér biztonságos használatát.

NATO-bevetések Bosznia felett

1995. augusztus 30., szerda

• Röviddel hajnali két óra előtt repülőgépek jelennek meg 
Szarajevó felett és detonációkat lehet hallani. A Jugoszlávia 
elleni akciót NATO-repülőgépek biztosítják.
• Hajnali négy órakor kezdődik a második offenzíva.
• 8 óra 30 perckor a NATO-gépek ismét Szarajevó fölött zúgnak.
• 17 órakor újabb támadás Pale környéki célpontok ellen.
• Több mint hatvan amerikai, francia, brit, holland, spanyol és 
török harci repülőgép vesz részt a szerb légvédelmi rádióloká
torok elleni akcióban. A szarajevói célpontok után Banja Luka-i, 
mostari, tuzlai és gorazdei rádióállomásokat, harcálláspontokat, 
tüzérségi állásokat és lőszerraktárakat támadnak.
• Délután a francia légierő egy Mirage 2000 D típusú gépét lelövik. 
A pilóták katapultálnak, de eltűnnek.

1995. augusztus 31., csütörtök

• A NATO-támadások éjszaka is folytatódnak, s csütörtök 
reggelig 23 célpont ellen 300 támadást hajtanak végre. Kilenc 
különböző célpontra összesen 250 tonnányi bomba hull, többek 
között a sokolaci, jahorinai, cajincei, vogoscai és tuzlai lokátorál
lomásra, a palei lőszerraktárra, továbbá a Han Pijesakába, 
Jahorinába, Gorazdéba telepített híradó központokra.
• A NATO kéri a német Tornádók bevetését, hogy biztosítsák a 
gyorshadtest mozgását. Azonban némi gond akad a légi után
töltő gépek körül, így ezek tüzelőanyag-hiány miatt kénytelenek 
visszatérni Piacenzába.

1995. s z e p te m b e r  1., p é n te k

• A NATO-bevetések folytatódnak. A rossz időjárás ellenére 8 
óráig a bevetések száma 500-ra emelkedik. Az éjszakai célpon
tok Mostar, Sokolac, Foca és Gorazde voltak. A szerbek lég
védelme ezúttal hallgatott.
• 11 óra 40 perckor a német légierő két Tornado-ECRje és két 
felderítő Tornado vadászrepülőgépe felszáll Piacenzában, hogy 
végrehajtsa a második világháború utáni legelső harci bevetését. 
14 óra 30-kor minden baj nélkül visszatérnek, s fegyvereiket sem 
vetették be. Délután a NATO leállítja bevetéseit azért, hogy a 
boszniai szerbek választ adhassanak a legújabb békejavaslatra.

1995. szeptember 3., vasárnap

• NATO-gépek járőröznek Bosznia felett, így demonstrálva jelen
létüket. Bármikor újra támadhatnak, az új lehetséges célpontok 
listája is elkészült már.

1995. szeptember 4., hétfő

23 órakor az ENSZ-ultimátum által megszabott határidő lejár. 
Ennek értelmében a boszniai szerbeknek nehézfegyverzetükkel 
Szarajevótól 20 kilométeres körzeten kívülre kellett vonulniuk, a 
városi repülőtérhez akadálymentes útvonalat kellett biztosítaniuk 
és a harci tevékenységet be kellett szüntetniük.
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13 óra 8 perckor a NATO folytatja támadását, mivel a boszniai 
szerbek nem vonták ki nehézfegyverzetüket. A NATO célpont
jai ezúttal is lőszerraktárak és a telepített híradó központok 
voltak. Mintegy 80 amerikai repülőgép is részt vesz a beve
tésen. Négy német Tornado felderítőrepüléseket végez Bosz
nia-Hercegovina felett.

1995. szeptember 5., kedd

1995. szeptember 6., szerda

A NATO reggeli támadásai folytatódnak, a bevetések száma egy 
hét alatt 1500-ra nőtt. A bevetések a rossz időjárás ellenére az 
éjszakai sötétségben is folytatódnak. A célpontok közé tartozik 
Kalinovik is. Az Egyesült Államok megerősíti, hogy a szerbek 
lelőttek egy felderítő robotrepülőgépet Bosznia felett.

1995. szeptember 7., csütörtök

8 óra után fokozódnak a NATO légitámadásai. Az idő enyhülése 
miatt még több bevetésre kerül sor. A célpontok között szerepel 
a Lukovica laktanya és a Szarajevó melletti Butila.

Villámháború Krajina visszahódítására

Horvátország légiereje a „Felhőszakadás” fedőnevű akcióban

A horvát hadsereg három nap alatt legyőzte szerb ellenfelét. A 
létszámfölényben lévő horvát hadsereg augusztus elején visz- 
szafoglalta az 1991-ben Szerbia által bekebelezett Krajinát. 
Ennél az akciónál érzékelni lehetett a bevetések számának 
növekedését. Miután a szerb légierő beavatkozása lehetetlenné 
vált, a horvát légierő gyakorlatilag teljesen ellenőrzése alá vonta 
a légteret.

Ahogy a horvát offenzíva jelei egyre nyilvánvalóbbá váltak, a 
krajinai szerbek augusztus 3-án meghozták első intézkedésüket: 
udbinai és krajinai repülőgépeiket visszavonták Banja Luka 
térségébe. Ezáltal a földi alakulatok légi támogatás nélkül 
maradtak, ami a horvát légierő előnyére vált. így tudták megsem
misíteni augusztus 4-én a gracaci rádióadó-állomást. Ennél az 
akciónál a szerb légierő a nehezebb körülmények ellenére is le 
tudott lőni egy horvát MiG-21-es vadászrepülőgépet.

A szemtanúk beszámolói szerint a horvát légierő nemcsak 
MiG-21-est, hanem Galeb típusú vadászrepülőgépet is bevetett 
az akciók közben, amit a horvát légierő vezetése nem erősített 
meg. Megfigyeltek még egy nagyobb csoport MÍ-8T harci 
helikoptert is. Lavrov orosz ENSZ-megfigyelő azt javasolta, hogy 
kérjék le a horvát légierő repülőeszközeinek javító és harcászati 
azonosítószámait. Lavrov javaslatának az a híresztelés is 
alapjául szolgálhatott, hogy a legnagyobb orosz fegyverexportőr 
cég, a Rozvooruzsenyije M/-8-asokat szállított volna egy meg 
nem nevezett ország számára.

A krajinai középkori erődítmény, Knin augusztus 5-én történt 
bevételével a horvátok egy-másfél nap alatt elérték egyik leg
fontosabb harci célpontjukat. Másnap a horvát védelmi miniszter, 
Tolj kijelentette, hogy a horvát légierő a villámoffenzíva során kb. 
180 bevetésen repült. Elvesztettek két sugárhajtású vadász- 
repülőgépet és egy harci helikoptert.

A nyugat-szlavóniai Petrinja közelében a harcok még pár nap
pal tovább tartottak. Itt vetette be plesói Mi-24-ese'A a horvát 
légierő. Szintén horvát légitámadásoknak volt kitéve Benkovac 
városa az Adriai-tenger közelében, és Glina, Észak-Krajina leg
fontosabb helysége.

A szerb menekülési útvonalak lövetését a horvát oldal azzal 
magyarázta, hogy a menekülők között fegyveres krajinai szerbek 
vannak. Augusztus 7-én a MiG-21-esek két bevetésen vettek 
részt. Egyik célpontjuk Dravuvar és Bosanski Petrovac, a másik 
a Kljuc és Bosanski Petrovac közötti úton lévő gépkocsikonvoj

7. ábra: Amerikai A-10A gép bevetésre indul Avianóból 
(Sygma)

8. ábra: Készenlét a ÜSS. THEODORE ROOSEWELT 
repülőgép-hordozó fedélzetén 1995. május 31-én (Sygma)

9-10. ábra: Az Adriai-tengeren őrjáratozó ROOSEWELT 
repülőgép-hordozó és egyik A-6E repülőgépe (Sygma)
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volt. Ezen a napon azonban az ellenfél meglepetésszerűen visz- 
szatámadott a levegőből. Banja Luka-i Super Galeb és Orao 
típusú vadászbombázó repülőgépek bombázták a Zágrábtól 
délre fekvő Mackovacot és a kottnai petrolkémiai üzemet. 
Állítólag az üzem felett lelőttek két repülőgépet. Ám ezek a 
támadások csak visszaütések voltak és nem volt harcászati 
értékük.

Látogatás a Luftwaffe 1. készültségi ezredénél

Augusztus elején a volt Jugoszláviában drámaian kiéleződött a 
helyzet. A szerkesztőségi lapzártáig azonban a gyorshadtest 
védelmére kirendelt Tornádó kát még nem vetették be.

Johann Georg Dora ezredest, a 32. vadászbombázó-ezred 
parancsnokát már nem érdeklik a „mi lenne, ha...?” típusú 
kérdések. Ugyanis a német szövetségi parlament állásfoglalása 
világos: irányítsa a NATO-erők kötelékében tevékenykedő 
ENSZ-gyorshadtest védelmét ellátó Tornádó kát a volt Jugoszlá
via területén zajló akcióban.

Ezért állomásozik már augusztus eleje óta a Milánó és Párma 
közötti Piacenza melletti San Damiano repülőtéren a Luftwaffe 
550 fős 1. készültségi ezrede az olasz légierő 50. ezredének 
vendégeként.

Július 17-én, az első szállító repülőgép landolásával kezdő
dött meg a légitámaszpont felépítése. Harmincöt ember rakodta 
ki és szállította el a kb. háromnegyedóránként érkező gépek 
gyomrából a felszerelést.

A hét folyamán három szállítóezred több mint száz bevetést 
hajtott végre, és ezalatt -  a szárazföldi járművekkel együtt -  kb. 
525 tonna terhet hozott Piacenzába. Ehhez tartozik még -  a 
Tornádók pótalkatrészei mellett -  egy 18 konténerből álló 
légifénykép-értékelő állomás is. Közben az utánpótlás már csak

napi egy szállítórepülésre csökkent. így a légitámaszpont 
kezelőszemélyzete 11 fő, akiket egy konténerben szállásoltak el.

Miután a technikai körülmények megfelelőek lettek, július 19- 
én áttelepült Piacenzába -  Jegeiből és Lechfeldből -  a 32. 
vadászbombázó-ezred 8 ESR Tornadó\a és az 51. készültségi 
ezred 6 felderítő Tornadója. Ha nem repülnek, akkor két sorban 
várakoznak a piacenzai repülőtér betonján. A gépek mögött 
javítóhangár áll a Luftwaffe rendelkezésére. Itt találhatók a 
pótalkatrészek, így például nyolc federítőkonténer is. Csakúgy, 
mint Németországban, számítógép segítségével javító- és 
próbamunkák folynak itt. A pilóták felszerelése is itt található.

A logisztikai részlegnek viszont meg kell elégednie fél tucat 
konténerrel. Egy Satcom-antennán keresztül közvetlen össze
köttetésben állnak a németországi számítógépekkel, amelyek 
másodpercnyi gyorsasággal közük a kért adatokat. így például a 
bevetések előtti helyi adatokat kevesebb mint egy nap alatt 
kapják meg az olaszországi kollégák.

Ezen nem változtat az olaszországi magas hőmérséklet sem. 
Július végéig az 1. készültségi ezred Tornadá Dora ezredes ve
zetése alatt mintegy 75 gyakorlórepülést végeztek. Ezekre 
Olaszország és a környező nemzetközi vizek fölött került sor.

Hogy hol és mikor voltak ezek a bevetések, az a mai napig 
sem derült ki. Ha a gyorshadtest kérné a légi támogatást, akkor 
azt először a nápolyi -  Dél-Európáért felelős -  NATO-főparancs- 
nokság és a piacenzai légi bevetési központ tudná meg először. 
A bevetések megtervezésénél német tisztek is folyamatosan 
jelen vannak. Nekik kell ellenőrizniük azt, hogy a német 
Tornádók tényleg csak azokon a bevetéseken vegyenek részt, 
amelyeket a német szövetségi parlament engedélyezett (gyors
hadtest védelme és nem megtorló akció).

(A Flug Revue 1995. 10. számából összeállította:
Berta Sándor)

Sarudy Ákos (1901-1996)
51 év a haditechnikai kutatás-fejlesztés szolgálatában

1996. m á rc iu s  11-én életének 96. évében elhunyt Sarudy 
Á k o s  ta r ta lé k o s  őrnagy, gépészmérnök, a Haditechnikai 
In té z e t  nyugdíjas polgári alkalmazottja, az utolsó azok közül, 
a k ik  még a  második világháború előtti Magyar Királyi Honvéd 
H a d ite c h n ik a i Intézetben dolgoztak.

1936-ban diplomázott a Magyar Királyi József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd felvételt 
nyert a Haditechnikai Intézetbe mint polgári gépészmérnök, és 
a tüzérosztályon kapott beosztást.

1941. március 8-án behívták tényleges katonai szolgálatra, 
és az egyéves tüzér-mérnöktiszti tanfolyam sikeres elvégzése

után hivatásos állományba vették. Feladata a szerkesztés, a 
hadfelszerelési utasítások szerkesztése, a hadianyaggyártás 
bevezetése, a gyártás irányítása és ellenőrzése, majd a szer
kesztési rajzterem vezetése volt.

A második világháborút az intézetben élte át, majd 1945 
januárjában a kitelepített intézettel együtt el kellett hagynia az 
országot: Ausztrián, Csehországon keresztül Németországba 
vitték, majd amerikai fogságban volt, ahonnan 1945 novem
berében került haza. Mint régi tisztet 1946 szeptemberében 
nyugdíjazták.

1949. október 3-ától a háború után újjászervezett Haditech
nikai Intézetbe vonultatták be; a tüzérosztály tábori tüzér szak
osztályán dolgozott őrnagyként, majd onnan helyezték tartalé
kos állományba -  mint létszámfelettit -  1955. november 17-én. 
Polgári alkalmazottként tovább dolgozott 1971-ig (70 éves 
koráig!), nyugdíjazásáig, mint szabványtáros.

Hosszú pályája során mindvégig jó munkatársi kapcsola
tokat teremtett. Segítőkész volt, és a fiatal mérnökök sikerrel 
tudták kamatoztatni a tőle tanultakat.

1971-től 1990 áprilisáig nyugdíjasként dolgozott az intézet 
műszaki dokumentációs osztályán. 89 éves kora után (teljes 
szellemi frissesség mellett) csak azért nem dolgozhatott to
vább, mert az intézet nem kapott pénzügyi fedezetet a nyugdí
jasok alkalmazására.

A dátumok alapján ténylegesen 51 évet töltött a haditech
nikai kutatás-fejlesztés területén. Már kevesen vannak azon 
munkatársak, akik vele együtt dolgoztak és ismerték törékeny 
alakját. Akik még ismerték, csak elismeréssel tudnak rá 
emlékezni.

Nyugodjék békében!
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Haditechnika-történet

Olasz és francia hadihajók a Dunán 
1920-1925

Olasz hadihajók a Dunán (1920-1925)

Az első világháborút követő belgrádi fegyverszünet után a 
győztes antant katonai ellenőrző bizottságai elkezdték működé
süket Budapesten. Ebben a vezető szerepet a brit admiralitás 
ragadta magához, mely akkor a világ legerősebb hadiflottájával 
rendelkezett. A brit bizottság elnöke Freeman tengerészkapitány 
volt. Az ő tevékenysége emlékezetes marad számunkra, mert 
1918 decemberében öt monitort és két őrnaszádot hurcoltak el 
óbudai kikötőbázisunkról. 1919 őszén, a Tanácsköztársaság 
összeomlása után az INN monitort és a többi hadihajót is elvit
ték. 1920-ban Budapesten tanácskozott a legyőzött államok 
hadihajóihoz kirendelt bizottság, melynek tagjai a következők 
voltak: T. Bedford brit tengernagy, a bizottság elnöke; dr. Casuya 
japán hajózási szakértő; Jones Bayley brit sorhajókapitány; 
Julien Daubé francia sorhajóhadnagy.

Olasz tagja nem volt a bizottságnak, de az olasz haditengeré
szet is részt akart venni a Duna ellenőrzésében, hiszen 1915-1918 
között az osztrák-magyar haditengerészet fő ellenfele Olaszor
szág volt. Az olasz hadihajók érkezéséről a Vasárnapi Újság 
1920 novemberében számolt be, egy rövid fényképes cikkel: „Két 
olasz monitor kikötött a budai rakparton, a Lánchíd alatt". A fény
kép előterében lévő hajó tatján a PN 57 jelzés látható. A PN típu
sú hadihajók a mi terminológiánk szerint őrnaszádok voltak. (Az 
újságírók akkoriban minden dunai hadihajót monitornak tituláltak.) 
A PN olasz őrnaszádok nemcsak a magyar Duna-szakaszt, ha
nem ingajáratban az osztrák Dunát is ellenőrizték. 1922. május 
12-én -  a bécsi újságok híradása szerint -  a Budapestről indult 
PN 69-es olasz őrnaszád kikötött a Marienbrückénél. Parancsno
ka lovag Rino Matteucci fregattkapitány volt.

Az olasz PN típusú őrnaszád

Ezeket a hajókat 1914-1918 között építették a Pattison hajó
gyár nápolyi üzemében, tehát a PN jelzés erre utal. 
Vízkiszorítása: 130 t; hossza: 42 m; szélessége: 5,8 m; 
merülése: 1,7 m volt. Két darab olajtüzelésű kazánja, két hajó
csavarja és háromszoros expanziójú gőzgépe volt 2400 LE-s tel
jesítménnyel, sebessége: 27 csomó; személyzete: 23 fő; 
fegyverzete: 1 db 7,6 cm-es löveg, 2 db 45 cm-es torpedó. 
Eredetileg tengeralattjáró hajók elleni harcra tervezték.

Az ERNESTO GIOVANNI hadihajó

A hazai újságok 1924 júliusában számoltak be az ERNESTO 
GIOVANNI olasz hadihajó budapesti látogatásáról. Ezt a hajót 
1921-ben Nápolyban bocsátották vízre a Pattison hajógyárban. 
Műszaki adatai: vízkiszorítás: 182 t; hossz: 52 m; szélesség: 5,8 
m; merülés: 1,7 m. 2 db olajtüzelésű kazánja és két hajócsavarja 
volt, 40 tonna üzemanyaggal hatósugara 900 tengeri mérföld 20 
csomó sebességnél. Gőzgépe 2400 LE-s, sebessége 23 csomó 
volt. Fegyverzete: 2 db 10,2 cm/35 löveg, 2 db géppuska, 2 db 
45 cm-es torpedó és vízibombák.

Egy 1924-es tudósítás szerint a GIOVANNI ágyúnaszád és a 
kíséretében lévő 75 O.L.T. jelzésű torpedónaszád április 
folyamán a magyar Felső-Dunán időzött, és Budapestről indulva 
1924. május 17-én a hajók Bécsbe látogattak.

1. ábra: Az ERNESTO GIOVANNI olasz őrnaszád a Gellért
hegy alatt horgonyoz

A DEL GRECO hadihajó

Ez az olasz hadihajó volt az utolsó a magyar Dunán, amikor a 
GLOWWORM brit ágyúnaszáddal együtt búcsúlátogatást tettek 
1925. június 22-én.

Ismeri adatai: a vízre bocsátás éve: 1922; vízkiszorítása: 2301; 
fegyverzete: 2 db 10 cm/45 löveg, 2 db géppuska; kazánja olaj- 
tüzelésű; gőzgépe 2800 LE-s; sebessége: 23 csomó; személyze
te: 54 fő. A 75 O.L.T. típusú hajók főbb adatai: hossza 45,7 m; szé
lessége 4,70 m; merülése 1,60 m; személyzete 28 fő. 1918-ban 
bocsátották vízre az orlandói hajógyárban, vízkiszorítása 200 t. 
Fegyverzete 2 db 7,6 cm-es L/30-as löveg, 2 db 45 cm-es torpedó 
és egy géppuska volt. Meghajtását 2 db Thorncroft-kazán és 2 db 
Zoethy-Orlando típusú gőzturbina végezte 2 hajócsavarral. 
Összteljesítménye 3400 LE, max. sebessége 29 csomó volt, s 301 
olajat vehetett fel.

Az olasz hajókat eredetileg tengeralattjárók elleni harcra 
építették. Torpedóval és vízibombákkal voltak felszerelve, de kis 
merülésük miatt alkalmasnak találták őket folyami szolgálatra is, 
ahol vízibombák és torpedók nélkül is ellátták folyamrendészeti 
feladataikat a magyar és osztrák Duna-szakaszon.

Francia hadihajóka Dunán (1920-1922)

Francia hadihajók már 1809-ben is megjelentek a Dunán, 
Napóleon parancsára. Ez a flottilla 10 hajóból állt, és a harcok 
befejezése után ellenőrizte az osztrák Dunát Passautól Bécsig, 
valamint a magyar Duna-szakaszt Győrig. A békeszerződés 
aláírása után, 1809 októberében vonták vissza Passauba a fran
cia hajókat és leszerelték őket. A francia flottilla parancsnoka 
Pierre Baste kapitány volt. 1919 után a franciák is részt kértek a 
Duna ellenőrzéséből. Maurice Fouché, a francia misszió telj
hatalmú megbízottja 1920 elején hajókat kért a francia hadi
tengerészettől.
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A francia kormány négy C típusú hadihajót küldött Buda
pestre, ezek a Lánchíd budai oldalán és a Margit híd-Erzsébet 
híd között horgonyoztak le. A Pesti Hírlap 1920. október 23-i 
számában egy rövid cikk jelent meg: „Charles Danelion úr és 
Maurice Fouché francia főmegbízott, titkára kíséretében a C 30 
francia hadihajón beutazták a magyar Duna egy szakaszát". A 
francia hajók -  az olaszokhoz hasonlóan -  ellenőrző ingajárat
ban közlekedtek Budapest és Bécs között. Egykorú bécsi újsá
gok 1922. június 31-i tudósítása szerint: „Budapestről Bécsbe 
érkezett a francia Duna-flottilla és kikötött a Reichsbrückénél".

A C típusú francia hadihajók

Ezek a hajók amerikai magánüzemekben és a W. Brooklyn 
hajógyárban épültek, tengeralattjáró elleni harcra. Eredeti 
amerikai jelzésük SC volt, azaz Submarine Chaser. Több mint 
355 db készült belőlük, a háború alatt a franciáknak 50 hajót 
adtak át ebből a típusból. A hajó teste fából készült, vízkiszo
rítása 70 t; hossza: 32 m; szélessége: 4,6 m; merülése 1,5 m; 3 
db 220 LE-s, 6 hengeres motorja volt és 3 hajócsavarja; ható
sugara 900 tengeri mérföld 10 csomó sebesség mellett. Üzem
anyag: 9 t benzin; sebessége 18 csomó; fegyverzete: 1 db 7,5 
cm/23 löveg, 2 db géppuska és vízibombák. A Budapesten 
kikötött francia C típusú hajókat még egy 47 mm-es löveggel is 
felszerelték. Személyzete 26-32 fő volt. A francia dunai flottilla 
négy hajóból állt: a C 27, C 30, C 45, C 80 számú hajókból. 
1922-ben a franciák kivonták hajóikat a Dunáról, két hajót (C 27 
és C 80) eladtak a bolgár haditengerészetnek, ahol a C 27 
számú hajó a BJELOMORJEC, a C 80-as pedig a CSER- 
NOMORJEC nevet kapta. Fegyverzetük változott: 1 darab 47 
mm-es löveg, 2 géppuska, személyzetük 26 fő volt.

Az antant az osztrák-magyar dunai flottillát szétosztotta a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és Románia között, de 
1920-1925 között csak a brit, olasz és francia hadihajók 
járőrözését engedélyezte a magyar és osztrák Duna-szakaszon. 
Ezzel a kisantant hadihajózását is korlátok közé szorította, 
figyelmeztetve őket arra, hogy létezésüket a nagyhatalmak 
háborús győzelmének köszönhetik.

Horváth János

2. ábra: C típusú francia dunai őrhajó horgonyoz a Várkert- 
Kioszk előtt

(A haditechnika-történeti cikkben a korabeli szakkifejezéseket és 
mértékegységeket nem változtattuk meg. 1 LE = 736 W; 1 tmf = 
1853,19 m; 1 csomó = 1 tmf/h. Szerk.)

Források

Könyvek

Perry, Lawrence: Our Navy in the War 1919. New-York.
Kemp, Paul J.: Die Royal Navy an der Donau 1918-1925. 
Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1918-1929.

Folyóiratok

Érdekes újság, 1919-1924. (Budapest)
Haditechnika, 1989/2. és 1992/2. (Budapest)
Képes Krónika, 1919-1922. (Budapest) 
Marine-Gestern-Heute, 1986-1987. (Wien)
Pesti Hírlap, 1920-1925. (Budapest)
Streffleurs, 1906. február (Wien)
Vasárnapi Újság, 1919-1922. (Budapest)

Múzeumban az Enola Gay

Washingtonban, a Smithsonian Intézet múzeumi hálózatának 
egyikében, a National Air and Space Museumban állították ki 
annak a B-29 típusú repülőgépnek egyes részeit, amely 50 éve 
ledobta az atombombát Hirosimára. A B-29 típusú bombázót a 
repülőgép parancsnokának, Paul Tibbets ezredesnek az édes
anyjáról nevezték el úgy, hogy az Alone nevet megfordították.

A kiállítás a földszinten kapott helyet, ahol eredetileg a heli
kopterek fejlődését és alkalmazását mutatták be. A magyar láto
gató azon bánatát, hogy a magyar helikoptertervezők (Petróczy, 
Kármán, Zurowetz) elképzeléseit nem láthatja, enyhíti az a tény, 
hogy a makettként bemutatott, Little Soynak becézett atombom
ba előállításával kapcsolatban a helikopterkísérletekhez képest 
több magyar nevet lehet megemlíteni.

A történelem feljegyezte az Enola Gay személyzetének teljes 
névsorát. A tízfőnyi személyzetből öt visszaemlékezését láthatta, 
hallhatta -  monitorokon és vetítővásznakon -  az érdeklődő kö
zönség.

A két kísérőgép egyikének neve Great Artiste volt, vezetője 
Charles Sweeney őrnagy, a másik, 44-27291 sz. repülőgép 
George W. Marquardt századossal repült.

1. ábra: A törzs orr-része a csarnokban
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A kiállítás szerint az Enola Gayt az Andrews légitámaszpon
ton tárolták a szabad ég alatt hosszú éveken keresztül. A mú
zeum 1 millió dollárt költött a repülőgép restaurálására.

Az első teremben a bombázó függőleges vezérsíkja látható, a 
szárnyrészekkel egyetemben. Egy másik teremben a repülőgép 
egyik motorját tették közszemlére. A leglátványosabb rész a leg
nagyobb terem, ahol az Enola orr- és törzsrészét mutatják be. A 
törzs jobb oldali részén a bombatár, valamint a mellette lévő 
atombombamakett is látható.

Ugyanitt tették közszemlére a B-29 négytollú légcsavarját. Az 
Enola Gay kiállított fedélzeti lokátorberendezése az ötven évvel 
ezelőtti amerikai lokátortechnika magas színvonaláról tanúsko
dik. Egy kialakított fordulónál be lehet tekinteni a törzs metszeté
be, ahonnan a gép belső felépítése is látható, végig a pilótafül
kéig. A kiállítás egy kisebb vetítőteremben folytatódik. A vetítőte
rem másik oldalán, egy kisebb vitrinben az Enolában használt 
kézi navigációs eszközöket állították ki. A vitrin melletti falfelüle
teken az atombomba ledobását követő nemzetközi sajtóvissz
hang eredeti dokumentumai láthatók.

A kiállítás hátterében különböző vélemények csaptak össze. 
Az eredeti tervek szerint szerteágazóbban mutatták volna be az

Az Enola Gay személyzete

Parancsnok: Paul Tibbets Jr. ezds.
Másodpilóta: Robert A. Lewis szds.
Rádióstiszt: Maurice Jeppson hdgy.
Fedélzeti mérnök: Wyatt E. Duzenberry
Bombázótiszt: Thomas W. Ferebee őrgy.
Lokátorvezető: Richard H. Nelson tiz.
Légilövész I.: George R. Ceron törm.
Légilövész II.: Robert R. Shumard őrm.
Navigátor: Theodore Z. Van Kirk szds.
Atombomba-szakértő: William S. Parsons sorha

jókapitány, hadmérnök 
(Navy Captain)

Az Enola Gay harcászati-műszaki adatai

Gyártó ország: Egyesült Államok
Gyártó cég: Boeing Aircraft Company
Típus: bombázó
Gyártási év: 1945
Motor: 4 db Wright R-3350-57 

Cyclone 18 hengeres, 
léghűtéses csillagmotor 
1620 kW (2200 LE) 
teljesítménnyel

Fesztáv (m): 43,05
Hossz (m): 30,18
Magasság (m): 9,02
Felszállótömeg (kg): 63 958
Legnagyobb sebesség: 576 (7620 m-en) (km/h)
Átrepülési távolság: 6600 (km)
Fegyverzet: 1 db 20 mm űrméretű 

gépágyú, 10 db 
12,7 mm-es géppuska, 
max. 9090 kg 
bombateher

Személyzet: 10 fő

atombomba bevetésének politikai-hadászati körülményeit. Az 
amerikai veteránszervezetek azonban tiltakoztak, hogy a ter
vezett kiállítás a japánokat ártatlan áldozatként kívánja bemutat
ni. Az ügyből országos vita keletkezett, amelynek hullámai az 
amerikai törvényhozás szintjéig is felcsaptak. Az események ha
tására a múzeum igazgatója lemondott.

A kiállítást végül is a technikai részletek lényegi bemutatása 
jellemezte, az atombomba ledobása és főleg későbbi követ
kezményeinek taglalása nélkül. Ennek hiányát az amerikai sajtó 
egy része szóvá is tette. (Teller Ede az ötvenedik évfordulóval 
kapcsolatban úgy nyilatkozott a Magyar Rádiónak, hogy talán 
elég lett volna a Tokiói-öböl felett egy demonstratív atombombát 
felrobbantani.)

Amaczi Viktor

^Jülstczia
Ára: 120 Ft

Szerkesztőség: 1146 Budapest, Városligeti körút 11. Tel.: 142-0565 
Megvásárolható: Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9. tel.: 342-0353)
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Repülőgépgyártás a Szovjetunióban 1939-1946
• - . , ' S’41”1’’ V

A szovjet repülőgépgyártás 1939 és 1941 között

1937-ben a Szovjetunió Hadiipari Bizottsága 42 üzemmel ren
delkezett, melyek közül 21 üzemben repülőgépet, 10-ben pedig 
repülőgép-hajtóműveket állítottak elő. 1939-től a repülőgépipar 
nagyarányú fejlődésnek indult. Első lépésként 1939 januárjában 
a Hadiipari Bizottságot négy külön bizottságra osztották fel: 
repülőgépgyártási, haditengerészeti, fegyverzeti és lőszerbizott
ságra. A repülőgépgyártásért felelős bizottság igazgatója M. M. 
Kaganovics volt.

1939 szeptemberében a Szovjetunió Politikai Bizottsága ren
deletet hozott 9 új, nagy repülőgépgyár létrehozására és 9 másik 
repülőgépgyár bővítésére. Ez a repülőgépgyártás 260%-os 
növekedését jelentette, vagyis az 1939. évi 10 000 db repülőgép 
helyett 1942-ben évi 26 000 db repülőgép gyártását irányozták 
elő. Az új repülőgépgyárak közül kettőt Kujbisevben, kettőt 
Tbilisziben, egyet-egyet pedig Rosztovban, Sztálingrádban, 
Sztalinszkban, Szverdlovszkban és Taskentben kívántak felé
píteni.

1939. október 26-tól egy szovjet repülésügyi delegáció 7 hetes 
látogatást tett németországi repülőgépgyárakban. Néhány hét 
múlva ezt egy újabb delegáció követte, amely 1940. február 11- 
én 35 db német repülőgépet és helikoptert -  összesen 9 külön
féle típust -  rendelt meg. Tárgyalásokat folytattak a licencia
vásárlásról is, amely szerint a repülőgépek 2/3 részét a Szov
jetunió, 1/3 részét pedig Németország számára állítanák elő. A 
németek 1940 május-júniusa folyamán szállították Moszkvába a 
gépeket, melyeket 3500 szakértő kezdett tanulmányozni. A szak
értők a Vörös Hadsereg légierejét, 21 repülőgépgyárat, 3 OKB-t 
és több más kutató-fejlesztő intézetet képviseltek.

Petrov, a CAGI vezetője 219 „objektumba" látogatott el Né
metországban, és úgy tájékoztatta Sztálint, hogy a német ipar 
napi 60-70 db harci repülőgépet állít elő (a valóságban azonban 
ez csak napi 25 db volt). Ez idő tájt a szovjet termelés napi 26 db- 
ot tett ki. Sztálin, aki ezt fenyegetőnek találta, azonnal elrendelte, 
hogy a szovjet harci repülőgépek gyártását 1941 júniusára napi 
50-re, majd 1941 szeptemberére napi 70 db-ra kell növelni. 
Ennek érdekében már 1940 júniusában 7 gyárat állítottak át re
pülőgépgyártásra. Ilyenek voltak pl. a harkovi mozdonygyár, ahol 
a bombázó repülőgépekhez dízelhajtóműveket állítottak elő, a 
leningrádi Kirov-gyár, ahol repülőgép-hajtóműveket kezdtek 
gyártani, a jaroszlavi autógyár stb. Ugyanakkor a repülőgépipar
ban a dolgozók munkaórája is jelentősen megnövekedett.

A Kaganoviccsal elégedetlen Sztálin már 1940 januárjában 
Sakurint nevezte ki a repülőgépgyártási bizottság élére, helyet
tesének pedig az igen tehetséges tervezőt, Jakovlevet választot
ta.

1940 végén a repülőgépgyártó ipar már 74 gyártó üzemmel 
rendelkezett; ezek közül 28-ban folyt repülőgépgyártás, 14-ben 
repülőgép-hajtóműveket, 32-ben pedig alkatrészeket, légcsava
rokat, futóműveket, műszereket, fegyvereket állítottak elő. 1941 
februárjára már valamennyi polgári célú terméket gyártó üzemet 
haditermelésre állították át.

1941. február 25-én a Népbiztosok Tanácsa új határozatot fo
gadott el a Vörös Hadsereg légierejének átszervezéséről: elkez
dődött 106 új ezred szervezése, ezek mindegyikét 60-64 új re
pülőgéppel látták el (6700 repülőgép plusz a tartalék). Másrészt a 
meglévő ezredeket is új repülőgépekkel kellett felszerelni.

Sztálin azt tervezte, hogy 1941. július 6-án támadja meg Euró
pát, de Hitler két héttel gyorsabb volt nála. A Szovjetunió határai 
közelében felhalmozott nagyszámú repülőgépet rövid idő alatt el
pusztította, de a szovjet repülőgépgyártó ipar egyre növekvő 
gyártási mennyisége lehetőséget teremtett az elpusztított gépek 
csaknem azonnali pótlására. A Luftwaffe 1941. október 22-én 
15 179 elpusztított vagy elfogott szovjet repülőgépet számlált. 
Szovjet források szerint 1941. június 22-én, a német támadás pil

lanatában 32 100 szovjet katonai repülőgép állt rendelkezésre. A 
szovjet ipar 1941-ben újabb 11 000 db-ot állított elő. Ebből a 43 
100 db-ból az 1941. június 22. és december 31. közötti időszak
ban összesen 21 000 repülőgép pusztult el.

A szovjet repülőgépipar számára a legdrámaibb helyzetet a 
német csapatok folyamatos előrenyomulása teremtette. Emiatt a 
szovjetek kénytelenek voltak keletre evakuálni 2539 ipari 
üzemet, több mint 12 millió munkásával együtt. Evakuálni kellett 
a 13 legnagyobb repülőgépgyárat is. A nem evakuált gyárakban 
a normál utánpótlások összeomlása drámai módon csökkentette 
a termelést. 1941 novemberében a repülőgépgyártás 3 és félszer 
kevesebb volt, mint szeptemberben.

1941. november 9-én a Központi Katonai Tanács jóváhagyta 
az 1941. decemberi és az 1942. januári repülőgépgyártás 
(csökkentett) terveit. A tervek csökkentése és a termelés 
növelésére irányuló minden erőfeszítés ellenére a tényleges 
gyártási mennyiség a decemberre vonatkozó tervnek kevesebb, 
mint 40%-át, a repülőgéphajtómű-gyártás pedig a decemberre 
előirányzott mennyiségnek csupán 23,6%-át tette ki.

1942 elején a repülőgépgyártás mennyisége még mindig igen 
kicsi volt. Januárban 1039, februárban 915 és márciusban 1647 
db-ot állítottak elő. 1942 júliusában azonban a gyártás meny- 
nyisége 1,3-szor volt magasabb az 1941. júniusiénál. Ezután a 
termelés mennyisége növekedésnek indult. 1942 második felé
ben a front havonta átlag 2260 repülőgépet kapott. így a szovjet 
repülőgépgyártó ipar már megnyerte a háborút...

A szovjet repülőgépgyártás 1942 és 1946 között

1942 tavaszán az evakuált gyárak megkezdték a katonai repülő
gépek tömeggyártását a Volga mentén, az Uraiban, Szibériában 
és máshol. Ezeken a helyeken 7,42 millió embert telepítettek le 
különböző munkavégzésre. Sajnos, nem állnak rendelkezésre 
statisztikai adatok arról, hány evakuált személy pusztult el 
1941-42 szörnyű telén...

A szovjet ipar azonban nyersanyagok tekintetében igen nehéz 
helyzetben volt: a szénbányák 63%-át, a vasöntödék 68%-át, az 
alumíniumfeldolgozó üzemek 60%-át és a villamosáram-fejlesztő 
telepek igen nagy százalékát elvesztették. Sürgősen meg kellett 
szervezni az elvesztett bányák és ipari üzemek pótlását. 
Ugyanakkor a tervezők kénytelenek voltak a repülőgépek alu
mínium és acél alkatrészei helyett fát alkalmazni.

1942 márciusától a még rendelkezésre álló gépi berendezé
sek felhasználásával Moszkvában új repülőgépgyártó üzemeket 
szerveztek az üresen álló evakuált gyárak helyén; ilyen volt pl. 
Hogyinkában a 30. gyár, Tusinóban a 82. gyár stb. Végül is a há
ború alatt a moszkvai körzetben több mint 16 000 repülőgépet 
állítottak elő.

A szovjet repülőgépgyártás mennyisége már 1942-ben jelen
tősebb volt a németekénél. Németország csupán 15 556, míg a 
Szovjetunió 25 436 db repülőgépet gyártott 1942-ben. 1943-ban 
Németország 25 527, a Szovjetunió viszont 34 884 repülőgépet 
állított elő. Mindössze két év alatt a Vörös Hadsereg légiereje 
20 000 repülőgéppel kapott többet, mint a Luftwaffe. Ezenkívül a 
szovjet légierőnek egy, a Luftwaffének viszont három fronton kel
lett harcolnia: az atlanti-óceáni, a földközi-tengeri és a keleti fron
tokon. 1943 nyarán a szovjet légierő naponta 100 repülőgépet 
kapott, beleértve 40 db vadászgépet is.

A szovjet sikernek több oka volt. Először is a bombázások -  a 
németországiaktól eltérően -  nem rombolták le a gyártó üze
meket. Másodszor Sztálin kijelentette: „ne nyúljanak a gyártó
sorokhoz”. Németországban a háború alatt sok új repülőgéptí
pust vezettek be (rendszeresítettek), emellett a már meglévő 
típusokat is állandóan korszerűsítették, módosították. A szovjet 
repülőgépgyártó ipar az igazi tömeggyártást a típusok számának
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csökkentése révén tudta megszervezni, valamint azáltal, hogy 
egyszerűsítették a repülőgépeket és a gyártási módszereket, ami

Szovjet repülőgépgyárak a II. világháborúban

Agyár
száma

Helye Az evakuálás A gyártott repülőgép 
helye típusa

1 Hogyinka Kujbisev MiG-3, II—2, 11-10
18 Voronyezs Kujbisev DB-3, Jer-2, II—2, 11-10,
21 Gorkij LaGG-3, La-5,

22 Fili Kazany
La-5FN,La-7 
Pe-2, Pe-8, Pe-3

23 Leningrad Fili Po-2, UT-2,

30 Hogyinka

LaGG-3, DB-3F,
Tu-2
II—2

31 Taganrog Tbiliszi LaGG-3, Jak-3
39 Hogyinka Irkutszk DB-3F, Pe-2,

47 Leningrád Cskalov
Pe-3bis, Jer-2 
UT-2, Jak-6, Scse-2

82 - Tusino Jak-7,Jak-9
84 Himki Taskent Li-2
99 Ulan Üde - La-5FN,La-7

116 Szemjonovszk Arszenyev UT-2
124 Kazany - Pe-8, Pe-2
125 Irkutszk - Pe-2
126 Komszomolszk II—4
135 Harkov Perm Szu-2
153 Novoszibirszk - LaGG-3, Jak-7, Jak-9
155 - Moszkva MiG-3
166 - Omszk Tu-2,Jak-9
168 Rjazany Rosztov UT-2
207 Vodnyiki-Moszkva - Szu-2
228 - - Be-4
292 Szaratov - Jak-1, Jak-3,
301 Moszkva - UT-2, Jak-1, Jak-7
387 Sztálingrád Kazany Po-2
447* - UT-2, Be-4
464 - Moszkva Jak-6, Po-2
471
494* ?

Jak-6, Po-2 
Po-2

381 Jaroszlav - II—2, La-5FN, La-7

*A 447 és 494 sz. üzem települési helye nem azonosítható.

viszont a repülőgépek előállítási költségeinek csökkenését ered
ményezte. Példaként megemlítünk néhány árat rubelben:

1941 1942 1943 1944

II—4 bombázó: 800 000 468 000 380 000 175 000
Pe-2 bombázó: 420 000 353 000 265 000 265 000

1943-ban egy //-2 repülőgép előállításához szükséges idő az 
1942. évinek mindössze 37,9%-a volt. A szovjet mérnökök 
hamar felismerték, hogy egy harci repülőgép tényleges élettarta
ma igen rövid. Emiatt a szovjet harci gépek szerkezetét oly 
módon könnyítették, hogy az csupán 50 órás repülést tegyen 
lehetővé.

1942 decemberében 3,3-szor több repülőgépet és 5,4-szer 
több repülőgép-hajtóművet állítottak elő, mint 1941 decem
berében.

A repülőgép- és hajtóműgyárak száma a háború alatt nem 
növekedett, sőt ellenkezőleg, néhány gyárat lezártak, má
sokat pedig nagyobb egységekké vontak össze. A szovjetek 
1942 nyarától kezdve képtelenek voltak új gyártósorok üzem
be állítására. A visszaszerzett területeken sok új gyártó 
üzemet létesítettek, de ezek egyike sem volt jól felszerelt, és 
egyikük sem tudta a gyártást megkezdeni a háború alatt, 
annak ellenére sem, hogy a szövetségesek igen komoly

gépiberendezés- és nyersanyag-utánpótlást szállítottak szá
mukra.

A szovjet repülőgép- és hajtóműgyártás a csúcsot 1944-ben 
érte el, sőt ekkor a német hírszerzés már enyhe csökkenésről 
számolt be. 1944-ben a szovjet gyártás elérte a 40 295 db-ot, 
míg a németeké -  a stratégiai bombázások és a gyárak szét
szórtsága ellenére -  40 593 db volt. A szovjet harcigép-gyártás 
17 872 db, a németeké 25 285 db volt ebben az évben. A szov
jetek 1944-ben 10 719 db Sturmovikot és 4039 bombázót is 
előállítottak. Ezekben a kategóriákban a német gyártás mennyi
sége a szovjetekének csupán a felét tette ki.

1945 közepén néhány szovjet típus gyártását teljesen leállítot
ták és más sorozatban gyártott típusok előállítását is lelassították. 
Az 1941. júliustól 1945 júniusáig eltelt időszakban 108 028 harci 
repülőgépet, valamennyi típusból pedig összesen 127 000 db-ot 
gyártottak a Szovjetunióban. A szovjet ipar azonban teljes mérték
ben kimerült. A békés termelésre való visszatérésre irányuló 
utasítás túlságosan későn érkezett. Emiatt 1946-ban az ipari ter
melés 17%-kal kevesebb volt, mint az egyébként is alacsony 
1945. évi termelés. Végül is az 1946. évi termelés az 1940. évinek 
mindössze a 77%-át érte el.

A repülőgépgyártás hasonló nehézségekkel küszködött. 
Rendszeresítettek néhány új harci repülőgépet, mint pl. a MIG-9- 
et és a Jak-15 sugárhajtóműves repülőgépet, valamint a Tu-4 
nehézbombázót. A többi repülőgép a háborús időszakból vissza
maradt, elavult típus volt. A polgári termelésben növelték a régi 
Li-2, Po-2 és UT-2 repülőgépek gyártásának mennyiségét. A 
szovjet repülőgépipar jövője időnként drámai módon alakult.

Ezért 1946-ban valamennyi használható németországi 
repülőgépgyárat szétszereltek és a Szovjetunióba szállítottak 
gépekkel, tervekkel, alkatrészekkel, nyersanyaggal és személy
zettel együtt. így pl. a rostocki Heinkel-gyár munkásokat és gépi 
berendezést telepített át Kiszeljovszkba, hogy itt létrehozzanak 
egy új repülőgépgyártó központot. Ez a gyár a későbbiekben a 
7~u-4-hez és más szovjet bombázókhoz állított elő szerkezeti 
részegységeket.

Kísérleti tervezőirodák a Szovjetunióban 1938 után

Az 1937-38. évi „nagy tisztogatások” után -  amelyek számos 
magas beosztású katonatiszt, politikus, mérnök, mint pl. Tuha- 
csevszkij marsall vagy Kalinyin és sok más OKB-vezető halálát, 
főkonstruktőrök (Tupoljev, Petljakov stb.) börtönbe vetését 
idézték elő -  Sztálin kénytelen volt átszervezni a szovjet légierőt. 
A СКВ-t (Központi Tervezőiroda) feloszlatták.

A spanyol polgárháborúból kapott jelentések alapján Sztálin 
felismerte, hogy a Szovjetunió számos vadászgépe elavult. Kö
vetkezésképpen két magas szintű konferencián -  melyek egyikét
1938-ban, a Kremlben, a másikat 1939 januárjában tartottak meg 
-  sok „új” tervezőiroda létrehozását javasolta. Valamennyi újon
nan létrejött OKB-t maga Sztálin és Berija, a titkosrendőrség 
(NKVD) főnöke felügyelte.

Sztálin utasítása értelmében a következő OKB-k (Opitno 
Konsztruktorszkoje Bjuro -  Kísérleti Tervezőiroda) jöttek létre: 
Egyhajtóműves, gyors vadászgépeket fejlesztő OKB-k: a moszk
vai Polikarpov OKB (1938 tavaszán) (1-180, 1-185); a moszkvai 
Lavocskin-Gorbunov-Gudkov OKB (1-22/1-301-tői a LaGG-1- 
ig); a gorkiji Pasinyin OKB (1-21), a moszkvai Jakovlev OKB 
(1-26, Jak-1-ig); a tusinói Jacsenko OKB (1938 tavaszán) (1-28); 
a gorkiji Borovkov-Frolov OKB (1938 tavaszán) (7211/1-207).

Nagy magasságon repülő, egyhajtóműves vadászgépeket 
fejlesztő OKB-k: a moszkvai Polikarpov OKB (1938 tavaszán) 
(TIS): a moszkvai Mikojan-Gurevics OKB (1938 tavaszán) (D/S); 
a moszkvai Jakovlev OKB (1938 tavaszán) (BB-2215/I-29); a 
kijevi Tajrov OKB (1938 tavaszán) (OKO-6/Ta-1, Ta-3); a 
harkovi Grusin OKB (1938 tavaszán) (IS/Gr-1).

Kísérleti repülőgépeket fejlesztő OKB-k: a leningrádi Nyi- 
kityin-Sevcsenko OKB (1938 tavaszán) (IS-1/2); a moszkvai 
Bisznovat OKB (1938 tavaszán) (SK-1/2); a voronyezsi Mosz- 
kaljov OKB (SAM-13)', a zsukovszkij Kozlov OKB (EOI)\ a gorkiji 
Borovkov-Frolov OKB (D); a Sziljanszkij OKB (IS/l-220).
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Szovjet repülőgépgyártás a II. világháború alatt

1941 1942 1943 1944 1945 Összesen

1-153 64 _ _ _ _ 64
1-16 356 - - - - 356
LaGG-1,3 2463 2771 1065 229 - 6 528
La-5 - 1129 5048 3826 - 10003
La-7 - - - 2236 3369 5905
MiG-1,3 3100 22 - - - 3122
Jak-1, 1M 1332 3476 2720 1128 - 8656
Jak-3 - - - 2180 2380 4560 4848

(1946-ig)
Jak-7 207 2431 3296 465 - 6399
Jak-9 - 59 2493 7831 5087 15 470 (1947-ig)
Pe-3 196 - 13 19 - 228

Vadászgépek 7718 9888 14 635 17914 11 136 61 291

II—2 1542 8229 11 193 11 110 4089 36 163
11-10 - - - - 2556 2556

Csatagépek 6645 38 719

SzB-2 237 _ _ _ _ 237
DB-3/II-4 757 858 1568 706 485 4374
Jak-4 63 - - - - 63
Szu-2 724 40 - - - 764
Pe-2 1671 2524 2428 2344 1634 11 201
Pe-8 23 22 29 5 - 79
Tu-2 - 79 17 379 742 1216
Jer-2 71 - 2 148 241 462

Bombázógépek 3546 3523 4044 4181 3102 18 406

Iskolagépek 1899 3249 4389 6188 4835 20 560

Szállítógépek 237 423 618 848 743 2869
Összesen 14 942 25 318 34 879 40 261 26 479 141 889

(Rövidítések:
OKB = Opitno Konsztruktorszkoje ßjuro 
CAGI= Centralnij Aerodinamicseszkij Goszudartsztvennij /nsztitut 
Megjegyzés: 1940-ben 64 db; 1941. 01.01-06. 22-ig 335 db 

Jak-1 vadászgép épült, így az ossz. darabszám 399-cel több. 
Más adat szerint Jak-1; Jak-1M gépekből 1940-1943-ban 8721 
db készült. A Jak-3 gépből 1942-1946 között 4848 db-ot gyár

tottak. A Jak-7-bő\ 1942-1943-ban 6399 db készült, a Jak-9; 
-9M; -9D  típusokból 1942-1945-ben több mint 15 000 db,
1942-1947 időszakában 16 769 db készült el.

Az UT-1 gyakorlógépekből 1936-41 (?)-ig 1241db-ot; az UT-2- 
ből 1936-1946-ig 7243 db-ot gyártottak. Az UT-3; Po-2; Jak-6 gé
pekre nincs pontos adat. A szállítógépek közé a Li-2 és Scse-2 tar
tozik, a táblázat nem tartalmaz 44 db Berijev vízi repülőgépet. Szerk.)

Bombázó repülőgépeket fejlesztő OKB-k: az Iljusin OKB 
(BS-2-től az 11-2-ig); a harkovi Szuhoj OKB (Ivanov) (Szu-2): a 
moszkvai Arhangelszkij OKB, egykori ANT OKB (SB-RK) (Ar-2- 
ig); az omszki Barlini OKB-4 (omszki börtön); a Jermolajev OKB 
a GAZ-240-ben (Voronyezs) (DB-240) (Ar-2-ig); a GAZ-156 
(az NKVD moszkvai különleges börtöne) (KB-29); STO 100 
Petljakov (VI-100-PB-1 OO-'ig -  Pe-2-ig); STO 101 Tomasjevics 
(1-101); KB 102 Mjasziscsev (DBV-102); OTB 103 Tupoljev 
(Szamoljot ? 03-tól a Tu-2-ig).

Az eddigiekben felsorolt projektek közül csupán háromnak 
kezdték el a sorozatgyártását. Még ebből a háromból is törölték 
a MiG-3-at 1941 végén. Végül is a második világháborúban 
csupán két vadászgép-típuscsaládot gyártottak sorozatban, 
ezek voltak a Lavocskin-féle csillagmotoros és a Jakovlev-féle 
soros V motoros repülőgépek. (A LaGG-1; LaGG-3; LaG-5; 
La-5; La-5FN; La-7b; a JAK-1; -1M; -7 ; -7B; -7  ÚTI; 9; -9D; 
-9DD; -3 ; -3M  sorozatról van szó. Szerk.)

Új hajtóműfejlesztő OKB-k 1939-ben:
Klimov-iroda: főleg soros motorok tervezésére;
Mikulin-iroda: főleg soros motorok tervezésére;
Svecsov-iroda: főleg csillagmotorok tervezésére.

Vajda Ferenc Antal

Források:
Grit szekretnosztyi sznjat -  Potyeri vooruzsennih szil 

SzSzSzR v vojnah. Moszkva, Vojennoje Izd., 1993.
Histoire de l’URSS. II. Moscou, Editions du Progres, 1977. 
Symons, Leslie. The Soviet Union. London, Hodder, 1983. 
Szamoljotosztrojenyije v SzSzSzR 1917-1945. Knyiga I. 

Moszkva, CAGI, 1992.
Vajda, F.-Dancey, P.: The Soviet aircraft industry and aviation 

1941-2000. London, Airlife (várható megjelenési időpontja 
1997).
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A March Field Muzeum

A March Field Múzeum Los Angelestől nem messze, San 
Bernardinótól D-re, az Egyesült Államok Légierejének (USAF) 
March bázisán, egy, a nagyközönség által is látogatható, el
kerített részen kapott helyet. Területe 40 acre (16,2 ha). A 
múzeumot 1979. december 19-én nyitotta meg James P. 
Mullins altbgy. Ezzel megindult a March katonai repülőtér alaku
latainak és személyi állományának gyűjtőmunkája a múzeum 
fokozatos gazdagítására.

Egy új, hangár típusú bemutatócsarnokba 1993 elején 
költöztették át a kiállítási anyagokat. Az új épületben, a kiállítási 
csarnok mellett helyet kapott egy színházterem, egy könyvtár, 
egy emlék- és ajándéktárgyakat árusító üzlet, valamint a 
múzeumot üzemeltető alapítvány igazgatósága.

A múzeum gazdag anyaggal mutatja be a March repülőtér 
történetét 1918-tól napjainkig.

A hangárban külön rész foglalkozik az 1918. évi alapítással 
és a rákövetkező évek eseményeivel. Kevés területet szentel
nek a ‘30-as évek bemutatására is. Jelentős területet kapott az 
eseményekben gazdag 1940-1950 közötti időszak. Külön kiál
lítási részen láthatók a koreai és vietnami háború, valamint a 
Sivatagi Vihar relikviái. A kiképző szimulátorok is sok helyet 
foglalnak el, amelyek arról tanúskodnak, hogy az Egyesült 
Államok Légierejének vezetői milyen nagy mértékben törek
szenek a repülőszemélyzet minél olcsóbb és hatékonyabb 
kiképzésére.

A. V.

1. ábra: Az S R -71A  egyik példánya

. f l r  ■ « 1  J

Я м »- , ....... ........
,

2. ábra: A B -17G bombázógép
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G y á r t ó G y á r t á s i  é v F e s z t á v H o s s z S e b e s s é g Á tr e p ü lé s i
t á v o ls á g

S z e m é ly z e t T e h e r G y á r t o t t  p ld .

( lá b /m ) ( lá b /m ) ( m p h /k m h ) ( m f /k m ) (fő ) (t)

A —9 N o r th r o p 1 9 7 2 4 2 6 /6 8 1 2

A —2 6  
In v a d e r D o u g la s 1 9 4 4 7 0 / 2 1 ,3 3 5 1 / 1 5 , 5 4 2 2 6 /3 6 1 9 0 0 / 1 4 4 0 3 2 2 5 0 0

A D - 5
S k y r a id e r D o u g la s 1 9 4 5 5 1 / 1 5 . 5 4 3 9 / 1 1 ,8 8 3 2 2 / 5 1 5 1 3 0 0 / 2 0 8 0 1 -2 5 3 0 0 0

A T —6 N o r th
T e x a n A m e r ic a n 1 9 3 8 4 2 / 1 2 , 8 0 2 9 / 8 , 8 3 2 0 8 / 3 3 2 8 5 0 / 1 3 6 0 1 0  0 0 0

B —1 7  
F ly in g  
F o r t r e s s B o e in g 1 9 3 5 1 0 3 / 3 1 , 3 9 7 5 / 2 2 , 8 6 2 8 7 / 4 5 9 1 7 0 0 / 2 7 2 0 1 2 2 1 2  3 7 1

B —2 9  
S u p e r 
fo r t r e s s B o e in g 1 9 4 3 1 4 1 /4 2 , 9 7 9 9 / 3 0 , 1 7 2 2 0 / 3 5 2 1 5 0 0 / 2 4 0 0 11 1 0 3 9 7 0

B —4 7  
S t r a to je t B o e in g 1 9 4 5 1 1 6 /3 5 , 3 5 1 1 0 / 3 3 , 5 2 6 0 0 / 9 6 0 lé g i u tá n tö lté s 3 1 0 2 0 0 0

B —5 2
S t r a to -
fo r t r e s s B o e in g 1 9 5 4 1 8 5 /5 6 , 3 8 1 5 6 / 4 7 , 5 4 5 6 5 / 9 0 4 6 2 9 7 4 4

C —4 7  
S k y tr a in  
( D a k o t a  D C - 3 )

D o u g la s 1 9 3 5 9 5 / 2 8 , 9 5 6 4 / 1 9 , 5 1 7 0 / 2 7 2 1 5 0 0 / 2 4 0 0 2 2 ,5 1 0  0 0 0

C - 6 0
L o d e s ta r L o c k h e e d 1 9 4 2 6 6 / 2 0 , 1 1 5 0 / 1 5 , 2 4 2 6 9 / 4 3 0 1 4 5 0 / 2 3 2 0 4 2 5 0 0

C - 1 1 9
P a c k e t F a ir c h ild 1 9 4 4 2 0 0 / 3 2 0 2 2 8 0 / 3 6 4 8 3 1 4 2 2 0

C —1 2 3 C h a s e -
P r o v id e r F a ir c h ild 1 9 4 5 1 9 0 /3 0 4 1 5 0 0 / 2 4 0 0 2 0 3 0 0
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A TÁTRA-osztályú rombolók és továbbfejlesztett változataik I. rész

A Danubius Hajó- és Gépgyár 1909-ben szállította le a cs. és 
kir. haditengerészet megrendelésére az utolsó ott épült 
HUSZÁR-osztályú torpedórombolót. Ezután, 1909. november 9- 
én újabb megrendelésekért fordult a cs. és kir. Hadügy
minisztérium tengerészeti szekciójához. Ugyanebben az ügyben 
a m. kir. kereskedelmi miniszter is felkereste a Hadügy
minisztériumot, mégpedig kétszer, december 1-jén és 23-án. 
Követelte, hogy a kvóta, azaz a Magyarország által fizetett 
közös hadügyi költségek arányában a magyar hajógyár is kapjon 
megrendelést. A tengerészeti szekcióban nem zárkóztak el a 
követelés elől, mert mint leszögezték, a haditengerészetnek is 
érdeke a Fiúméban (Bergudiban) működő új magyar hajógyár 
fejlődése és folyamatos üzemelése. 1910. április 27-én a 
tengerészeti szekció több hajóépítő céggel tartott 
megbeszélésen felkérte őket, hogy július 15-éig nyújtsanak be 
terveket egy 800 t vízkiszorítású rombolóra. A meghívott hajó
gyárak a következők voltak: Stabilimenti Tecnico Triestino, 
Cantiere Navale Triestino és Monfalcone, a Danubius és a 
német Vulcan A. G. Stettin. Az alábbi követelményeket támasz
tották a rombolókkal szemben: átlagsebesség 32,5 csomó (ten
geri mérföld), gőzturbinás üzem, Yarrow-kazánok 2/3 olaj- és 1/3 
széntüzeléssel, de legalább fele-fele arányban, a tárolandó 
fűtőanyag elegendő legyen teljes erővel történő menetnél 16 
órára (520 tengeri mérföld). A fegyverzet álljon két 10 cm-es, 50 
kaliberhosszúságú és négy 7 cm-es, 45 kaliberhosszúságú 
gyorstüzelő lövegből, három fedélzeti torpedóvető csőből, hat 
torpedóval (45 cm 0). Követelmény volt még a drót nélküli távíró 
beépítése és a legrövidebb szállítási határidő. Kikötötték, hogy a 
szállítási határidő csúszása, illetve 16 héttel történő túllépése, 
vagy az óránként 31 csomónál kisebb sebesség esetén a szek
ció nem köteles, a hajót átvenni.

Július 15-ig mind a négy pályamű beérkezett. A Haditenge
részeti Műszaki Bizottság javaslata alapján -  bizonyos javítások, 
módosítások kikötésével, mint pl. az első ütegfedélzet 
meghosszabbítása a parancsnoki hídig -  a megrendelést 1911. 
június 13-án kelt megbízási szerződéssel a Danubius cég kapta 
hat rombolóra, az alábbi szállítási határidőkkel: 1913. február
28., március 31., április 15., április 30., május 15. és május 31. 
Talán nem szükséges felhívnunk a figyelmet arra, hogy a meg
bízás milyen óriási jelentőségű volt a gyár életében, hiszen 
kitűnő és régi cégek elől sikerült elnyerni a megrendelést -  meg
nyerve a haditengerészet bizalmát.

1911. szeptember 28-án adta át a Danubius a szekciónak a

1. ábra: Az épülő TÁTRA és BALATON a Danubius gyár 
Porto Ré-i telepén, a vízre bocsátás után

2. abra: A TÁTRA és BALATON rombolók a végső átadas 
előtt, ponyvatakaróval a Danubius telepén

szerkezeti terveket és számításokat, majd a következő hónap
ban -  október 19-én -  megkezdték az első hajó gerincfektetését. 
Közben hosszas vita alakult ki a Danubius és a műszaki 
bizottság között, mert a gyár 53 tonnával túllépte a szerkesztési 
vízkiszorítást a próbajáratnál, és teljesen felszerelve az már -  az

P

"IHiw. ...

3. ábra: A CSEPEL a nyílt tengeren a háború első idősza
kában
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A CSEPEL torpedóromboló nézeti és metszeti rajza. A hajó a torpedótalálat utáni átépítés szerint látható, amikor TRIGLAV II típusú tatrészt kapott

/. A hajómester raktára; 2. élelmiszerraktár; 3. törzstisztek szállása; 4. folyosó; 5. tiszti szállások; 6. parancsnoki szállás; 7. parancsnoki kabin; 8. tiszti étkezde; 9. WC; 10. fürdőszoba; 11. 
gépüzemvezető szállása; 12. tálaló; 13. hátsó turbinaterem; 14. első turbinaterem; 15. hátsó kazánterem; 16. középső kazánterem; 17. első kazánterem; 18. rádiókabin; 19. kormányállás; 
20. konyha; 21. legénységi szállás; 22. altiszti szállás; 23. elektromos raktár; 24. lánckamra; 25. lőszerraktár; 26. torpedóraktár; 27. víztartály; 28. fűtőolajraktár; 29. szénraktár.



A TÁTRA-osztály fontosabb adatai

Név Vízkiszorítás Személyzet Hajtómű Sebesség Hatósugár Fűtőanyag Hosszúság Szélesség Merülés

TATRA

BALATON

CSEPEL

LIKA

TRIGLAV

szerkesztési 
850 t; 
felszerelve 
1050 t

5 fő tiszt, 
100 fő 
legénység

6 WR- 
kazán

2 AEG- 
Curtis- 
turbina 
2 csavar

közép 
32,5 cs

32,6 cs. 
max.

520 mf 
teljes 
erővel 
1200 mf 
20 mf-el

1041 szén 
125 t olaj

teljes:
83,5 mpp: 
80,7 m

CSEPEL új 
farral: 
85,28 m új 
olajtartály: 
142 t

7,80 m 2,42 m 
felszerel
ve:
3,20 m

ORJEN 1916. I. 2. 
után 
1130 t

20 500 
WPS

TRIGLAV II 

LIKA II 

DUKLA 

UZSOK

szerkesztési 
880 t; 
felszerelve 
1050 t

5 fő tiszt, 
110 fő 
legénység

6 WR 
kazán

16 atü. 2 
AEG- 
Curtis- 
turbina

közép:
32.8 cs

DUKLA:
33.8 cs 
LIKA:

560 mf
teljes
erővel

108 t szén 
142,71 olaj

teljes:

85,28 m pp; 7,80 m 
82,32

2,40 m
felszerel
ve:
3,20 m

2 csavar 
20 650 
WPS 
UZSOK: 
22 500 
WPS

33,64 cs 
UZSOK: 
33,36 cs.

Megjegyzés: a TRIGLAV maximális teljesítménye 23695 WPS volt; a négy új rombolónál 4 kazán olajtüzelésű, 2 pedig széntüzelésű 
olajbefúvatás hozzáadásával.

Fegyverzet: 2 db 10 cm-es 50 űrmérethosszúságú, 4 db 7 cm-es 45 űrmérethosszúságú gyorstüzelő löveg, 2 db 7 cm-es 45 űrméret- 
hosszúságú légvédelmi löveg, 1 db 8 mm-es géppuska, 2 db 45 cm-es iker-torpedóvető cső.

eredeti 800 t helyett -  977 tonnára nőtt. A műszaki bizottság 
ennél valamivel többet számolt (8661, illetve 10001), ezért előír
ta, hogy a gépek teljesítményét is növeljék 19 000 LE-re (tenge
lyen mért WPS-re). Az építésnél is adódtak bizonyos 
nehézségek, elsősorban a turbináknál. A Danubius kénytelen 
volt a resicai vasgyárból rendelt 50, illetve 35 darab acélöntvény 
járókereket, illetve dobtárcsát visszaküldeni, mert az első szállít
mány 17, illetve 9 darabja használhatatlan volt. A szekció 
közbenjárására végül is a Skoda művek szállíto tta  az 
öntvényeket. Mindezek miatt az építési ütem késedelmet

5. ábra: A TRIGLAV II befut Sebenicóba 1919. IX. 5-én

szenvedett. Amikor 1913. január 19-én megtarthatták az első 
rombolón -  amely vízre bocsátásakor a TÁTRA nevet kapta -  a 
jobb oldali turbina állópróbáit, a hajó erősen rázkódott, remegett. 
A hibát csak a szállító cég (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, 
Berlin) szakemberei tudták kiküszöbölni.

A szekció a továbbiakban nehezményezte, hogy a Danubius a 
romboló építésénél néhány esetben túllépte az előre kiszámított 
tömeghatárt, és ezt nem jelezte kellő időben. Ilyen tömegtúl
lépések voltak pl.: az elektromos berendezésnél 5548 kg, a 
boroshordók részére szolgáló tárolóhelyiségnél 400 kg, a 
rádióállomásnál 750 kg, a turbinahelyiség alatti olajtartály 
csővezetékénél és szerelvényeinél 500 kg.

A TÁTRA 1912. november 5-i vízre bocsátása után, 1913 
júliusában több üzemi próbaútra került sor. Az augusztus 24-i 
átvételi próbajáraton, amelyen a haditengerészet átvevőbizottsá
ga is részt vett, a hajó 32,59 csomó átlagsebességet ért el a 
turbinák 20 560 WPS teljesítményével. Az 1913. októberi, illetve 
decemberi átvételi próbajáraton a következő két romboló -  a 
BALATON és a CSEPEL -  átlagsebessége meghaladta a 
TÁTRÁ-ét (32,98 és 32,9 csomó).

(WPS = Wallenpferdestárke, csavartengelyen mért teljesít
mény LE-ben, nem azonos a turbina névleges teljesítményével. 
Egy tengeri mérföld = 1,852 km -  Szerk.)

(Folytatjuk)

Dr. Csonkaréti Károly
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A 40/43. M Zrínyi—II rohamtarack fejlesztése és alkalmazása
II. rész

1. ábra: A rohamtüzérség fegyvernemi jelvénye

(A cikk első része a Haditechnika 1996. 1. számában jelent 
meg.)

Az elkészült mintajármű kapcsán éles vita alakult ki az önjáró lö- 
veg felhasználása, ill. fegyvernemi besorolása körül. A rohamtü
zérséget a tüzérséghez kapcsolták, és annak felügyelőjét vonták 
be a kísérletekbe. Ez a mellőzés felháborította a harckocsigyár
tás felügyelőjét, Major Jenő altábornagyot, aki a HM-nek küldött 
ingerült hangú levelében fejtette ki véleményét az olyan félresi
került fejlesztésekről, mint a Nimród páncélos gépágyú vagy a 
Túrán közepes harckocsi, melyeknél a páncélos szakemberek 
véleményére nem támaszkodtak.

Miközben az alkalmazás, ill. a besorolás körüli vita tovább 
folytatódott, a munkálatok előrehaladtak, s az önjáró löveg min
tapéldánya csapatpróbára érett állapotba jutott.

Az 1942. december 12. és 1943. január 28. közötti időszak
ban rendelték el a csapatpróbát Hajmáskéren, a tüzérlőiskolán. 
A vizsgának kiemelten a harcjármű védettségére -  mint gyalog
ságot kísérő eszköznek különösen elöl kellett védettnek lennie

sebességére, akadályleküzdő képességére és hatótávol
ságára kellett kitérnie.

4 25°? ZR-ll
425*^ . ^  /72°
ал-l V4S*'S* . /

\—  - —  ZRÍNYI-II iúzvonal
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2. ábra: A Zrínyi-I és -II tűzvonalának sematikus összeha
sonlító ábrája

A csapatpróba eredményességét hátráltatta, hogy a pró
bára csak osztott lőszer állt rendelkezésre, valamint az, hogy 
motorikus meghibásodások miatt a próbát több ízben is le 
kellett állítani. Emiatt a vizsgát február 5-ig meghosszabbítot
ták.

A két hónapos, igen nehéz időjárási viszonyok között megtar
tott csapatpróba értékeléseként a harcjárműről a szakértők 
összességében kedvező véleményt alkottak. A mindössze 190 
cm magas Zrínyi stabilitását, fordulékonyságát és terepjáró 
képességét jónak ítélték, az erőátviteli rendszernél megmaradt 
Turán-hibák mellett.

A vizsgán megjelent tüzértisztek a harcjárművet tüzérségi 
szempontból megfelelőnek értékelték, egyedül a löveg -  5°-os 
süllyedési szögét tartották kevésnek, ők -15°-ot javasoltak. 
Ismételten hangsúlyozták az egyesített lőszer használatát, mely- 
lyel a tűzgyorsaság lényegesen fokozható. A tüzérségi szak
értők véleményezték továbbá, hogy a pneumatikus elsütőberen
dezés mellett lábbal működtethető, mechanikus elsütőt is épít
senek a harcjárműbe, melynek használatával kiküszöbölhető az 
esetlegesen lecsökkenő légnyomás miatt bekövetkező tüzelési 
akadály.

i*,r

3. ábra: A löveg, a motor és az erőátviteli szerkezet elhelyezkedése a Zrínyi rohamtarackban
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4. ábra: A különböző Zrínyi-változatok elölnézeti ábrái

A csapatpróbán felvetett javaslatok értékeléseként a ter
vezők az emelkedési szög -8°-ig történő növelését, valamint 
a mechanikusan működő elsütőberendezés beépítését 
ígérték.

5. ábra: A 75 mm-es, hosszú csövű löveggel felszerelt 
Zrínyi—I prototípusa. A háttérben Zrínyi—II

A HTI szakemberei -  a próba és a javasolt módosítások 
elvégzésének ígérete alapján -  a Zrínyit önjáró lövegként és 
rohamtarackként való felhasználásra alkalmasnak minősítették.

Még véget sem ért a csapatpróba, amikor a HM 1943. január 
26-án 40 darab Zrínyi rohamtarackot rendelt meg a WM gyártól, 
440 000 pengős -  nem végleges -  egységáron.

A harcjárműbe a löveget, a bölcsőt és a csőcsapokat a 
MÁVAG lövegüzeme, a 75 mm-es páncéllemezeket az Ózdi 
Vasmű szállította.

A gyártás megindult, de különböző kooperációs nehézségek 
miatt a munkálatok igen vontatottan haladtak.

1943 áprilisában, még a Zrínyi önjáró löveg rendszeresítése 
előtt, egy katonai bizottság utazott Németországba, hogy ott a 
német harckocsik, főként az önjáró lövegek gyártását tanul
mányozzák.

A látogatás tapasztalatainak értékelése során megállapítot
ták, hogy a Zrínyi fejlesztésével jó irányba haladnak, ugyanis 
ebben az időszakban a németeknél is a rohamlövegek vették át 
a páncélvadászok szerepét.

A nyert tapasztalatok mellett más érv is az önjáró lövegek 
gyártása mellett szólt, miután a Turánok harcértékét a módosítá
sokkal sem sikerült a kellő szintre emelni -  a nyersanyag teljes 
hiánya miatt a Túrán-program egyébként is végrehajthatatlanná 
vált -  a magyar katonai vezetés úgy döntött, hogy a Turánok 
gyártását -  a beindított szériák elkészültével -  befejezi, helyet
tük a Zrínyi rohamlöveg továbbfejlesztését, illetve sorozat- 
gyártását rendeli el.

Ezért 1943. május 1-jén, a HTI javaslata alapján, a HM elren
delte az önjáró löveg rendszeresítését, 10,4 cm 40/43. M ro
hamtarack jelöléssel, Zrínyi-ll elnevezéssel.

A Zrínyi rendszeresítésével kapcsolatosan több bírálat is érte 
a Honvédelmi Minisztériumot. A HM válaszában elismerte, hogy 
bár a Zrínyi tűzerejét tekintve gyalogságot kísérő tüzérségi esz
köznek megfelelő, de páncélvédettsége gyenge. A szovjet fron
ton tömegesen megjelenő T-34-es és az ennél nagyobb harcko
csik elleni közvetlen harcra -  a tarack rövid csövéből adódó kis 
kezdősebesség, valamint az ebből eredő gyengébb páncélátütő 
képesség miatt -  alkalmatlan.

A kétségkívül reális ellenérvek, a szakemberek javaslata és a 
csapatok igénye alapján a HM úgy döntött, hogy Zrínyi-le Ineve
zéssel egy 75 mm űrméretű, hosszú csövű harckocsiágyúval fel
szerelt rohamlöveget is kifejlesztenek. (Az új harcjárműbe terve
zett löveg megegyezett volna a Turán-lll átalakítására kialakított 
löveggel.)

A Zrínyi-ll rendszeresítésével egyidejűleg a VKF kiadta az 
1944. évi harckocsigyártással és -fejlesztéssel kapcsolatos kö
vetelményeit, melyben hangsúlyozottan kiemelte a rohamtüzér
ség felállításának fontosságát.

A tervek szerint minden gyalog- és lovashadosztályhoz egy- 
egy rohamtüzérosztályt kell szervezni, melyek állományába há
rom 10 löveges üteget írtak elő. A három ütegből kettőt és a pa
rancsnoki járművet 75 mm űrméretű ágyúval felszerelt Zrínyi-I-
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7. ábra: A Budapest védelmére felrendelt 1. rohamtüzérosz- 
tály 1. ütegének 3. számú, kötényezett Zrínyi-ll-/e

gyei, a harmadik üteget 105 mm-es löveggel ellátott Zrínyi-ll-veI 
tervezték felszerelni.

Egyúttal a vezérkar úgy rendelkezett, hogy a már megrendelt 
40 db Zrínyi-li-ből 1944 márciusáig állítsák fel a kiképző felada
tokat ellátó 1. rohamtüzérosztályt. Ezenkívül a tárgyévben még 
további három, 1945-ben újabb öt rohamtüzérosztály felállítását 
tervezték. Az 1944. évre tervezett három osztályt a Turánok 
helyett gyártandó 90 db Zrínyi-I-gyei, a következő évben 
megszervezendő öt osztályt további 110 Zrínyi-I-gyei és 50 db 
Zrínyi-ll típussal tervezték felszerelni.

A HM gép- és harcjármű-felszerelési osztálya megvizsgálta a 
VKF követelményeinek feltételeit, s jelentette, hogy a Zrínyi-I 
mintajárműve legjobb esetben is csak 1944 júliusára készülhet 
el, miután a Diósgyőri Lövegüzemben a löveg gyártása igen 
vontatottan alakul. (A lövegek hiánya volt az alapvető oka a Tu- 
rán-lll-gyártás beszüntetésének is.) Emiatt a HTI azt javasolta, 
hogy először az 1945-re tervezett II. széria -  50 db Zrínyi-ll- 
rohamtarackot gyártassák le.

A vezérkar a javaslatokat elfogadta, s ennek megfelelően 1944 
szeptemberéig 50 db Zrínyi-ll, szeptembertől 110 db Zrínyi-I 
sorozatgyártását rendelte meg a WM és a Ganz gyáraktól.

Eközben késett a kooperációs nehézségek miatt lassan ha
ladó I. sorozat átadása. Az első három rohamtarackot 
(3H-000-3H-002) csak 1943 szeptemberében adta át a WM 
gyár, ezeket is nem páncél, hanem vas felépítményekkel. (Ilyen 
rendszámú vaskocsik nem ismertek. A H-801 számú WM 
Turánból kialakított Zrínyi '105 valóban vasból volt. A felismer- 
hetésre vonatkozó leírás is csak annyiból felel meg, hogy az el
ső kibocsátások még így jelentek meg -  számuk nem érte el a
10-et de ezek már „éles" kocsik voltak. -  Szerk.) A kiképzés
mielőbbi megkezdésére, az 1. rohamtüzérosztály a három jár
művet -  oktatási célokra -  e minőségükben is átvette. (E kocsik 
felismerhetőek a szabványos Túrán-rendszerű vezető-megfi
gyelőprizma külső szerkezetéről, valamint a homloklemez bal 
oldalán látható, kör alakú, lezárt fedéllemezről. A parancsnoki 
figyelőprizma a szériakivitelűeknél magasabban, a hátsó 
lemezek találkozási pontján helyezkedett el.)

A 40 darabos szériából még hátramaradt 37 rohamtarack át
adási időpontjai az alábbiak szerint alakultak: 1943 októberében 
10 db, novemberben és decemberben 10-10 db, 1944 januárjá
ban a még hátralévő 7 kocsi. Természetesen ezek már a szab
ványos páncélzattal készültek.

(Folytatjuk)
Bíró Ádám

8. ábra: Elhagyott Túrán harckocsik és egy Zrínyi-ll a párká
nyi vasútállomáson, 1944-45 telén

9. ábra: Összeszerelésre váró Zrínyi-páncéltestek egy budai 
utcán, a Ganz Gyár környékén

10. ábra: Két szerelés alatt lévő Zrínyi-alváz a Ganz Gyár 
budai szerelőműhelyében
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Világháborús roncsok Magyarország vizeiben 
A hajózás megindulása 1945-ben

A Közmunka- és Közlekedésügyi Magyar Királyi Minisztérium 
1880. április 29-én 6588 sz. alatt rendeletet adott ki az elsüllyedt 
hajók kiemelése és kihúzatása tárgyában (1). A rendeletnek a 
történelem folyamán nem mindig lehetett érvényt szerezni. így 
volt ez 1945-ben is, amikor (az egykori kimutatások és a későb
bi kutatások adatai szerint) a Tiszában 76 hajó, a Dunában 400 
hajó, 15 repülőgép; a Balatonban 40 hajó és ugyanennyi 
repülőgép roncsa feküdt a mederben.

A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulását 
követően a Szovjetunió diplomáciai és katonai körei a romániai 
átállás mintájára Magyarországtól is hasonló fordulatot vártak el. 
E feltételezést alátámasztják a szövetséges hatalmak és Ma
gyarország között 1945. január 20-án Moszkvában megkötött 
fegyverszüneti egyezmény egyes pontjai is.

Magyarországot 300 millió amerikai dollár kártérítés meg
fizetésére kötelezték, noha az ország területén ebben az időszak
ban a legelkeseredettebb harcok dúltak. A fegyverszüneti 
egyezmény feltételeinek megfogalmazói fel sem tételezték, hogy 
Magyarország a háborús károk miatt fizetésképtelenné válhat, 
sőt, a feltételek lehetővé tették, hogy a jóvátételt természetben, 
hajókban, gabonában, jószágban fizesse meg.

Hol voltak ekkor a hajók? Nagy részük útban volt nyugat felé, 
másik részük már elsüllyedt, vagy később süllyesztették el (2), 
pedig az egyezmény 9. pontja értelmében az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány anyagi felelősséget vállalt ezekre a vagyon
tárgyakra, a Szovjetunió részére történő átadásukig.

A szövetséges (pontosabban a szovjet) főparancsnokságnak 
igen fontos lehetett a hajózás biztosítása, hiszen a 10. pont az 
összes magyar hajó hadműveleti célra való rendelkezésre bocsá
tásáról intézkedett. A 7. pont és a 3. pont függeléke szerint min
den német és magyar hadianyagot (mint hadizsákmányt) át kellett 
adni, „beleértve a német flotta hajóit is” (4). A német flottából alig 
maradt Magyarországon hadizsákmány. Az 1483,5 folyamki
lométernél egy német ágyúnaszád (5), az 1464. fkm-nél, a jobb 
part közelében az F 10350 és a Wm 208 Sch jelű hadikomp, az
1531,7 fmk-nél, a jobb parttól 10 m-re német katonai eredetű kis 
motoroshajó-testek (6) és a Kossuth híd felett lévő 2 db félponton 
már a Duna fenekén várták a háború befejezését (7).

Az egyezmény 17. pontja előírta a polgári közigazgatás helyre- 
állítását. Ennek fokozatos beindulásával a Földművelésügyi Mi
nisztérium VII. В főosztálya (akkoriban a hajózóutak fenntartása 
ide tartozott) 1945. február 28-tól nyílt parancsokat és utazási ren
delvényeket adott ki magyar és orosz nyelven. Ezek a munka fel
vételére szólították fel a vízügyi alkalmazottakat, egyben helyzet- 
jelentések készítését rendelték el. A jelentések az első időben az 
árvíz- és belvízveszélyre irányultak, így pl. a február 12-én a fadd-

1. ábra: A DGT MARCH nevű motoros vontatója az 1715. 
fkm-nél, zátonyon, 1946 nyarán. A hajó később szovjet 
kézbe került

2. ábra: A jugoszláv JHP-26.734 sz. uszály az 1735,3 fkm- 
nél, a jobb part közelében, 1947 szeptemberében

tolnai hajóállomás alatt 300 méterrel, ill. az 1505. fkm-nél észlelt 
töltésszakadások után kialakult helyzetről adtak tájékoztatást.

A március 8-án csónakkal végzett bejárás jelentésében (8) már 
feltüntették a Sión elsüllyedt tanyahajókat és dereglyéket, továbbá 
a Dunán az 1488,3 fkm-nél, a bal part mellett a NÓRA motoros 
hajó és az 1488,1 fkm-nél a RUTTHOFF gőzös roncsait is.

A 46. szovjet hadsereg alárendeltségében dolgozó magyar 
dandár március elején Szobnál az Ipoly folyón hidat vert a támadó 
hadműveletek elősegítése érdekében. A roncsok eltávolításával 
nem foglalkoztak. A front mozgásával együtt haladtak, újabb és 
újabb hidakat építettek Érsekújvárnál, továbbá a Vág és a Morva 
folyónál. A háború végét az alakulat Bécs körzetében érte meg.

Még ebben a hónapban a Budafoktól az országhatárig terjedő 
folyószakaszon 22 helyen helyeztek ki lámpákat vagy úszókat a 
hajózás biztonsága érdekében. A lámpával jelzett helyek egyike 
a budafok-hárosi pontonhíd hajózónyílása volt (III. 29-től), egy 
másik pedig a Dunapentelénél épült pontonhíd hajózónyílása. A 
jelzések közül 8 db az elsüllyedt hajókra hívta fel a figyelmet (pl. 
a BÁNFFY gőzös 1546,2 fmk-nél levő roncsánál kör alakú úszó
val ellátott jelzést helyeztek ki). A további 12 jelzést a kikötők és 
a partvonal kitűzésére létesítették.

A kihelyezett irányjelzések alapján már mindenki tájékozódha
tott, aki hajózni szándékozott, de ez akkortájt inkább a szovjet had
sereg igényeit szolgálta. A lámpák és úszók kihelyezésével egy 
időben több példányban a következő tájékoztatót is kifüggesztették:

„A dunapentelei telelőben 3 gőzös, 1 úszódaru, 2 kisebb 
kotró, 1-2 dereglye, valamint egy malom el van süllyedve. A 
dunapentelei hadihíd nyitását a hídparancsnokságtól kell kérni. 
A felrobbantott dunaföldvári közúti híd hajózónyílása még nincs 
megállapítva. A solti katonai pontonhidat a vihar szétrombolta, 
részlegei a híd alatt el vannak süllyedve, azonban megjelölve 
még nincsenek. A süllyedt járművek jelzéssel való ellátására és 
megvilágítására, valamint az irányjelző lámpák fehér fénnyel 
való üzembe helyezésére minden intézkedés megtörtént, azon
ban a fennálló anyaghiányra való tekintettel a megvilágításokat 
teljes mértékben biztosítani nem lehetett, ezért az éjszakai 
hajózásnál a jelzések fényszórókkal keresendők meg"; s. í. t.

A hónap végén a front mozgásba lendült, és a 22-ét követő 
napokban 6 gőzhajót, 15 motoros hajót, 15 uszályt, 4 kismo- 
torost és más hajót süllyesztettek el a Balaton Ény-i kikötőiben, 
mielőtt azok a szovjet hadsereg kezébe kerültek volna. A kisebb 
csónakokat, amelyek a Dny-i oldalon maradtak, már 1944. 
december elején baltával összetörték. Annak ellenére, hogy a 
balatoni hajók kerültek legutoljára a víz alá, a Balatonon 
kezdődött meg a roncsok kiemelése. Május 4-én a KELÉN gőzha
jó, május 8-án a BH II. sz. uszály, május 20-án a TÜNDE mo
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toros, május 29-én a Komp B. H. R. T. kiemelése fejeződött be, 
és ezeket az év végére úszóképessé is tették. Két magánhajót 
(Budai Lajos, Balatonalmádi PICI nevű hajóját, valamint Ezer 
Mihály, Siófok VIOLA nevű uszályát), továbbá két állami hajót (az 
ERZSÉBET, volt VESZPRÉM nevű gőzhajót, Balatonfüred, és a 
FOGAS-t, Áll. Halászat, Keszthely) később emelték ki. E korai 
roncsemelésekhez nagyban hozzájárult, hogy azokban a 
Balatonfüredi Hajógyár dolgozói is részt vettek, akik ismerték a 
hajók műszaki részleteit. Nagy részük ott lakott a gyár közelében, 
és tisztában volt azzal, hogy a beálló tél jelentős károkat okozhat 
a vízi járművekben, továbbá (a Sió hajózhatatlan volta miatt) nem 
fenyegetett az a veszély, hogy a kiemelés után a szovjet hadiszál
lítások parancsnoksága ezekre a hajókra igényt tarthat.

A Magyar Közlekedési és Kereskedelmi Minisztérium már
ciusban segítséget kért a Honvédelmi Minisztériumtól, amelyben 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottságtól a hadifogolytáborokban 
lévő vasútépítő és hidász szakképesítéssel rendelkező szemé
lyek átadását kérte. Ez időben az 1. sz. vasút- és hídépítő zász
lóaljaknál 350 fő dolgozott.

A közlekedési miniszter a 2. sz. vasútépítő és hidász-zász
lóalj felállításához újabb szakszemélyzet átirányítását kérte: 
„Miután a roncsok eltávolítása nemcsak az árvízvédelem szem
pontját, hanem a hajózás megindítását és biztonságosabbá 
tételét is szolgálja”.

A 2. ukrán front -  a SZEB engedélye alapján -  május 16-án 
Budapesten 400 hadifoglyot adott át a HM-nek, akiket a MÁV 
rendelkezési állományába soroltak.

A 2. vasút- és hídépítő zászlóalj feladata többek között az 
ideiglenesen helyreállított Margit-szigeti pontonhíd őrzése és 
működtetése volt. Az alakulat a munkavégzéshez szükséges 
vízi járműveket emelte ki a víz alól.

1945. június 8-án a Földművelésügyi Minisztérium 40259/1945. 
VII. B. 1. számú rendeletében a hajózási viszonyok jelentésére 
utasította a folyamszabályozási hivatalokat. Ebben a jelentésben 
már a hajóforgalomról, a hajózási akadályokról, az akadályok jel
legéről, valamint a hajóút kitűzéséről kellett összeállítást készíteni, 
és azt a Vízrajzi Intézetnek megküldeni. A bajai Folyammérnöki 
Hivatal június 27-re készítette el jelentését:

„A fenti számú rendeletére tisztelettel jelentem a következőket:
1. Jelenleg hajóforgalmat az orosz katonai hajózás bonyolít le 

a Dunán. A vontatás neme: gőzhajó és motoros hajó. A vontat
mány a jelenlegi vízállásnál teljes merüléssel szállítható. A hajó- 
forgalom nagysága változó, néha 2-3 napig teljesen szünetel, 
máskor naponta 8-10 vontatmány is végigmegy a szakaszunkon.

2. Hajózási akadályok:
a) Hídroncsok az 1480,2 fmk-nél a bajai...) (olvashatatlan.)
b) Elsüllyedt úszóművek a kimutatás szerint. (Kb. 70 db 

roncs, másolatban a szerző birtokában).
c) Gázlók. A jelenlegi vízállásnál gázlók a szakaszunkon nin

csenek.
d) Hajózóút-szűkületek. Az 1482,2 fkm-nél és az 1482,7 fkm- 

nél aknafogó, a kettő között 100 m-es nyílással. Az 1480,5 fkm- 
nél és az 1480,4 fkm-nél aknafogó, a kettő között szintén 100 
m-es nyílással, az 1480,1 fkm-nél úszóaljzatra épített vasúti híd 
(a hídnyitásnál a hajózóút-szélesség 35 m). Az 1479,7 fkm-nél 
úszóaljzatra épített közúti híd (hídnyitásnál a hajózóút szé
lessége 40 m). A híd nyitását érkezéskor az orosz tengerészeti 
parancsnokságtól kell kérni.

e) Aknazárak. Szakaszunkon aknazárak nincsenek.
3. A vízállás fokozatos csökkenésével az esetleg előálló 

akadályokat hivatalunk esetről esetre jelenteni fogja.
4. A hajóút kitűzése 1945. április 1-jétől részben, 1945. 

május 1-jétől megtörtént. A Dunán közlekedő vontatmányok a 
kirakott úszókat és bójákat állandóan kiverték (mármint nem 
törődtek a hajózási jelzésekkel, a szerző), így azoknak pótlása 
az anyagbeszerzés nehézsége miatt most van folyamatban, s 
f. hó végére a kitűzés ismét teljes lesz a szakaszunkon. A 
jelenleg meglévő úszók és bóják helyei a következők: (a kimu
tatás szerint). Villanólámpák szakaszunkon nincsenek, mivel a 
disszugázpalackok utántöltése nem biztosítható. Tekintve, 
hogy éjjeli hajózás a Dunán jelenleg nincsen, így ez nélkülöz
hető is.

3—4. ábra: A Szigetközben az alacsony vízállás miatt 1993- 
ban felszínre került német betonhajó maradványa, Ásvány
rárótól К-re. A gát egy része ráépült

5. Hajózási akadályok, gázlók távirati jelentése a Vízrajzi Inté
zet részére megindítható, és erre nézve a hivatalunknál működő 
két kitűzőcsapat vezetője a megfelelő utasítást megkapta.

6. Egyéb hajózásra vonatkozó adat hivatalunknak nincs bir
tokában. "

A biztonságos hajózás érdekében a magyar kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
tól engedélyt kért a roncsoknak a hajózóútból való eltávolításá
hoz. Az engedély megadását követően a hajótulajdonosoknak 
augusztus 4-én, 22.254/1945. III./3 iktatószám alatt a következő 
utasítás végrehajtását rendelte el:

„Értesítem, hogy a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság hozzám intézett átiratában hozzájárult ahhoz, hogy a ma
gyarországi vizekben elsüllyedt állapotban lévő hajókat, úszó 
munkagépeket, úszóműveket stb. a hajótulajdonosok kiemeljék. 
Egyúttal közlöm azt is, hogy amennyiben a hajótulajdonosok ha
jóik kiemelése körül késedelmeskednének, a szovjet Dunai Hadi
szállítási Hivatal a jövőben is folytatni fogja a hajózóútban aka
dályt képező elsüllyedt hajók és hajóroncsok kiemelési, ill. eltávo
lítási munkálatait mindaddig, amíg a hajózóút biztonsága helyre
állítva nem lesz. Ennél fogva nyomatékosan felhívom, hogy e lsü l
lyedt hajói, úszógépei, úszóművei stb. és hajóroncsai kiemelési il
letőleg eltávolítást munkálatait minden rendelkezésre álló erővel 
haladéktalanul kezdje meg, és erről tegyen hozzám jelentést. ”

A hajótulajdonosok többsége ez időben még nem volt megta
lálható, akikhez pedig az értesítés mégis megérkezett, azoknak 
nem állt módjukban a tulajdonukat képező roncsok eltávolításá
hoz szükséges anyagi és technikai feltételek előteremtése. Elő
fordult, hogy a folyammérnöki hivatalok felelős beosztottjai jelen
tésükben panasszal éltek:

„Ezek az elsüllyedt hajók azonban az eddigi vízállásnál hajó
zási akadályt nem képeztek. Ennek ellenére a megszálló alaku-
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5. ábra: 1945-ben felvett helyszín rajz a bajai révkapitányság területén fekvő hajóroncsokról és műtárgyakról

48 HADITECHNIKA 1996/2



latok a parthoz közel eső és könnyen kiemelhető, értékesebb 
hajók kiemelését itt-ott folytatják”.

Az akkori szakaszmérnök visszafogottan fogalmazott. 1945. 
november végéig ugyanis a bajai szakaszmérnökség területén 
26 uszályt (teljes rakományával) és 2 utászpontont emeltek ki. 
Ezek közül csak egy, az 1449. fkm-nél elsüllyedt uszály volt a 
Duna közepén, a többi mind a part mellett kikötve, ismert helyen 
került víz alá (9). Jelzésüket vagy nevüket csak részben sikerült 
fellelni: BEZDÁN 1479,2 fkm bal part; Bl... 1528,5 fkm bal part 
M. F. R. T. 100 csöves ponton 1480 fkm jobb part.

Az orosz katonaság a budapesti Folyammérnöki Hivatal 
területén is emelt ki hajókat. A Szentendrei-Duna-ágból 
Dunabogdánynál az FM 9-es, júniusban (az 1944. XII. 25-én el
süllyedt) FM 2-es uszályt, az FM 10-es és FFMRT 517-es uszá
lyokat, a Pap-sziget környékén a JÓZSEF elevátort, a DUNA 
fenékkotrót, a TIVADAR elevátort, a D. 1. és D. 25 kavicsde
reglyéket, a Soroksári-Duna-ágból a Kvassay-zsilipnél a TO- 
RONTÁL kotróhajót emelték ki 1945 végéig.

Úszóképessé tették továbbá az 1580. fkm-nél az I. számú és 
Bécs körül a III. számú úszódarut, az 1737. fkm-nél a B. Z. BRE
MEN motorhajót, és az 1909. fkm-nél elsüllyedt, majd 1945-ben 
eltűnt MAROS nevű kotróhajót.

Nyilvánvalóan a M. F. R. T. eltűntnek nyilvánított uszályparkja is 
ebben az időszakban kerülhetett végleg a veszteséglistára. Az el
tűnt 16 db, 6749 ezer összhordképességű uszály közül 4 a Dunán 
és 12 a Tiszán tartózkodott. Eltűnt még a 6. számú hajótest, a 43. 
sz. és az 57. sz. csőponton, továbbá az 504. sz. kis állóhajó is (10).

Magánrészről kisebb dereglyéket, uszályokat kivéve (pl. az 
1944. X. 20-án felrobbantott PAPRIKA nevű uszályt 1945. IX. hó
27-én, a Varga Mihály tulajdonát képező, 1994. XI. 2-án, az 
1532. fkm körül felrobbantott D 648 számú kompot 1945 
augusztusában emelték ki a víz alól) a bajai szakaszmérnökség 
területén a jelentés írásáig (Vili. hó 29-ig) törvényes hajókieme
lések nem történtek.

A Soroksári-Duna-ág 18. fkm-énél Fekete Gergely a tulajdo
nát képező MARGIT kis motoroshajót és a JULISKA uszályt 
emelte ki, az FM 15, FM 20, FM 22, FM 25 és FM 31 sárhajókat 
a Földművelésügyi Minisztérium tette úszóképessé.

A Tisza és mellékfolyói roncstalanítása is megkezdődött július 
1-jén, de ezekről a kiemelésekről csak az 1947-ben készült 
jelentésekben tesznek említést. így pl. a CSABA, a GÉZA (490 
fkm. XI. 22.) és a VÁSÁRHELYI PÁL nevű gőzhajók kiemelésére 
is 1945 szeptemberében került sor. A DÉLIBÁB és 
HORTOBÁGY motoroshajókat Sámánynál (augusztusban és 
októberben), a 45.081. sz. vasuszályt a Pervát-szigetnél (VII. 
hó), egy másik MFTR vasuszályt Kőteleknél (X. hó), az 
ÖRVÉNY és ZETA nevű hajókat (VII. hó) a 304. fkm-nél, a 
JÓKAI fauszályt júliusban Tiszainokánál emelték ki. A Bodrogból 
a 7. fkm-nél (az 1944. XI. 23-án felrobbantott) ZSUZSA fauszályt 
a sátoraljaújhelyi Folyammérnöki Hivatal 1945. szeptember 8-án 
emelte ki. A Marosból a 6,8 fkm-nél a STUKA nevű uszályt 
távolította el a szegedi Folyammérnöki Hivatal.

A Drávából a Felsőszentmártonnál elsüllyedt MKFH 5. és 
MKFH 7. uszályt 1945-ben emelte ki a nagykanizsai Folyam
mérnöki Hivatal.

Október 17-én a 9160/1945 M. E. rendelet alapján megalakult a

Hajózási Tárcaközi Bizottság. A bizottság jövőbeni tevékenységéről 
az FM VII. 2. ügyosztálya (Vízügyi Műszaki Főosztály) 124/1945. 
hivatkozási számon értesítette a folyammérnöki hivatalokat.

A bizottság zárt motorcsónakon dunai bejárást tervezett, hogy 
megállapítsa az elsüllyedt hajók tulajdonosait, felvegye a hajók 
méreteit, meghatározza pontos fekvésüket és helyszínrajzot 
készítsen. A feladat végrehajtásához kérték, hogy a folyam
mérnöki hivatalok egy-egy helyismerettel rendelkező személyt 
bocsássanak a bizottság rendelkezésére.

Ekkor a folyammérnöki hivatalok ismét elküldték a június 
végén készült kimutatásokat, melyben igyekeztek feltüntetni -  az 
október végéig végrehajtott helyi bejárások alapján -  a változá
sokat. Jelezték továbbá, hogy az „elsüllyedt hajók nagy része a 
jelenlegi +4 méter vízállásnál nem, vagy alig látható, tehát 
lehetőleg megvárandó a +2 méteres vízállás". Feltehetően, a 
tartósan magas vízállás miatt, a bizottság dunai bejárására 
1946. nyár végéig már nem került sor.

A hajóroncsok helye nemcsak a hivatalos szerveket érdekelte, 
hanem felkeltette a vízicserkészek kíváncsiságát is (11), akik 
vízitúráik során 38 db roncs helyszínét fedezték fel és rajzolták 
be térképükre.

Jegyzetek

(1) A Közmunka- és Közlekedésügyi M. Kir. Minisztériumnak az 
összes folyammérnöki hivatalhoz intézett rendelete az elsülylyedt 
hajók kiemelése s a kihúzatási költségek megtérítése tárgyában 
(1880. ápr. 29-én, Hieronymi sk.). A DGT 296. sz. vasuszályt 1945- 
ben kiemelték és felvontatták a tápéi hajójavító telepre, ahol 
1945-46 telén -  a jégzajláskor -  a jobb part mellett ismét elsüllyedt.

(2) A kisebb hajók közül több azért süllyedt el, mert gazdája 
nem tudott gondoskodni a hajó biztonságáról, és a jégzajlás 
vagy ismeretlenek tönkretették azokat.

(3) Az 1945. január 20. után bekövetkezett károkért a 300 mil
lió dollár kártérítésen felül újabb 150-180 millió dollár jóvátételt 
kellett fizetni Magyarországnak. A teljes jóvátétel kb. 500 millió 
dollárt tett ki.

(4) Korom Mihály: Fegyverszünet...
(5) Az 1947-ben készült jegyzőkönyvbe ceruzával beírva: 

„orosz kátyer?” A 100 t-s roncs még 1962-ben is megvolt.
(6) A bal parton levő 4 részes hajót az oroszoktól egy Réti nevű 

bajai vaskereskedő vette meg, majd elszállította 1948 áprilisában.
(7) Jelentés a Szovjetunió tulajdonába került hajókról. (A többi 

polgári hajó volt.)
(8) A háború előtt a Sió csak Siómarosig volt hajózható. A 

közeledő front miatt a Dunáról eddig a pontig tudták menekíteni a 
hajókat, többek között a bajai Folyammérnöki Hivatal kezelésében 
levő uszályokat is (Kiss József hajóskapitány közlése).

(9) Az OVF részére 1948-ban készített kimutatás szerint 
(Vörös Béla, Bajai Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása alapján).

(10) Szecsődi János (MAHART) közlése Forgács Emil hagya
téka alapján.

(11) Bokody József, a Vízicserkész Szövetség egykori vezető
jének térképe alapján.

Tóth Ferenc
Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet

Albert Speer 
Hitler bizalmasa voltam  

Emlékiratok
Albert Speer, a Német Birodalom legfiatalabb minisztere, politikusként és kiváló 

munkaszervezőként rendíthetetlen híve, sőt rajongója volt Adolf Hitlernek.
Magyar nyelven most először megjelent emlékirataiban számtalan eddig ismeretlen 

momentummal gazdagítja a Harmadik Birodalom belső, rejtett életével kapcsolatos 
ismereteinket a náci politikai elit mindennapjainak hiteles bemutatásával.

A háborús főbűnösöket vizsgáló nemzetközi bíróság Nürnbergben Speed is bűnös
nek találta, de mivel őszinte megbánást tanúsított, végül is nem halállal, hanem 20 évi 
bödönbüntetéssel sújtotta. Visszaemlékezéseit a bödönben -  titokban -  vetette papír
ra, ahonnan 1966-ban, 61 évesen szabadult. Memoárja Németországban rendkívüli 
könyvsiker lett. Több nyugati nyelvre lefordították, sőt még japánul is olvasható.

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1996. 547 old., 1680 Ft.
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A bécsi Hadtörténeti Múzeum 
tengerészeti terme

A bécsi „Arzenál”, azaz fegyvertár (Arsenal)m eredetileg az 
1850-es években épült. Az épületkomplexumban kapott helyet a 
különböző gyűjtemények összevonásával létrehozott Heeres 
Museum is. A létesítmény később a Heeresgeschichtliches 
Museum hivatalos megnevezést kapta. Gyűjteményének 
legrégibb tárgyai a 16. századból származnak. A kiállított 
fegyverek, festmények, csataképek, katonai felszerelési tárgyak 
az Osztrák Császárság, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadtörténelmének mintegy négy évszázadát szemléltették. 
Azonban a bécsi Hadtörténeti Múzeum csak a szárazföldi had
sereggel foglalkozott, a haditengerészettel nem, az utóbbi 
fegyvernem a pólai Tengerészeti Múzeum (Marinemuseum) 
hatáskörébe tartozott.

A pólai osztrák-magyar tengerészeti múzeum gyűjteménye 
(tengerészeti fegyverek, hadihajómodellek, régi szétbontott 
hajók szerkezeti részei, felszerelési és berendezési tárgyai, 
egyenruhák, kitüntetések, festmények, fotók stb.) világviszony
latban is előkelő helyet foglalt el. Az első világháború végén a 
gyűjtemény nagy része fosztogatások áldozatává vált vagy 
megsemmisült, a maradvány pedig hadizsákmányként Olasz
országba került®.

A második világháború utolsó szakaszában a bécsi Arzenál 
épületei -  beleértve a Hadtörténeti Múzeumot magában foglaló 
részt is -  romhalmazzá változtak. Az idejében biztonságba 
helyezett gyűjtemény zöme azonban épségben maradt. A

1. ábra: A múzeum előtti ágyúpark, zömmel 17-18. század
beli ágyúkkal

2. ábra: Mária Terézia korabeli dunai fregatt jellegrajza

3. ábra: Egy velencei vitorlás sorhajó modellje az 1800 körüli 
évekből

4. ábra: Az AUSTRIA (ex PIAVE, 1814) osztrák fregatt modellje

[.__________________ Slís___________________,|

5. ábra: A RE D'ITALIA (1864) olasz páncélos sorhajó jelleg
rajza

múzeumi épületrészeket az 1950-es években csaknem az ere
deti stílusban újjáépítették, majd elhatározták, hogy az egykori 
pólai tengerészeti múzeum pótlására, a szárazföldi hadseregi 
részektől elkülönítetten, egy tengerészeti részt is kialakítanak. 
Ezután 1957-ben -  tehát 39 évvel a pólai múzeum megszűnése 
után -  ismét létrejött egy, az osztrák, illetve az osztrák-magyar 
közös haditengerészet történelmét bemutató múzeumi részleg. 
Ennek elnevezése „Hadtörténeti Múzeum, tengerészeti terem" 
(Heeresgeschichtliches Museum, Marinesaal) lett.

A tengerészeti terem mai gyűjteményének első darabjait más 
kisebb múzeumok (Technisches Museum, Truppenmuseum 
stb.) és magángyűjtők adták össze, majd azóta is -  nem kis
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anyagi ráfordítással -  folyamatosan igyekeztek a kiállított 
anyagot bővíteni.

A tengerészeti terem a múzeum földszintjén, mintegy 900 irá
nyi területen helyezkedik el, négy főrészre tagolva.

Az első teremfőrészben egy a 17. század végéről származó 
angol vitorlás sorhajó modellje tűnik fel. Ezt a hadihajót tekin
tette mintának a korabeli iratok szerint VI. Károly császár 
(Kaiser Karl VI., 1685-1745)í3/ a Triesztben vízre bocsátott első 
osztrák vitorlás sorhajók -  a KAISER KARL VI. (1726)<4> és a 
TRIESTE (1728) -  építésénél. Az AUSTRIA (ex PIAVE) (1812) 
vitorlás fregatt modellje a napóleoni háborúk korának egy velen
cei építésű hadihajóját mutatja be. Az eredetileg olasz fregattot 
1814-ben Ausztria vette át. A kiállított nautikái műszerek, hajó- 
orrdíszítő fafaragványok és hajólámpák a 17-19. század hadi
hajóiról származnak. A három „légibomba'' Velence 1849. évi 
osztrák ostromából maradt vissza. Az osztrákok -  kedvező szél 
esetén -  hajóikról légballonokat bocsátottak fel a levegőbe 
Velence fölé, és ezek kosarából ejtették le a bombákat a város
ra^. A történelemben ez volt az első légibombázás.

Frigyes főherceg (Erzherzog Friedrich, 1821-1847; az osztrák 
haditengerészet főparancsnoka 1844-től 1847-ig) emlékét szá
mos kiállított tárgy őrzi. 1840-ben egy angol-osztrák-török flotta
kötelék alakult, hogy a Török Birodalom ellen támadó egyiptomi 
alkirály leverését segítsék. Frigyes főherceg -  akkor még csak 
19 éves hajóparancsnokként -  a GUERRIERA osztrák vitorlás 
fregatton részt vett a mai libanoni partok előtti tengeri hadműve
letekben, Saida (Sidon) és Akko (St. Jean d'Acre) elfoglalá
sában. Bátor személyes cselekedeteiért ő volt az első az osztrák 
haditengerészetben, akit Mária Terézia-renddel tüntetlek ki.

A második teremfőrész egyik oldalát a dunai hadihajózás 
történetének szentelték. Az itt kiállított legrégibb emléktárgynak 
egy Mária Terézia korabeli dunai fregatt modellje tekinthető. A 
hajó hosszú történettel rendelkezik. Az 1763-ban Klosterneu
burgban létrehozott hajógyárban 1769-ben készült el a THERE- 
SIA evezős-segédvitorlás fregatt('6L A hajótest alakja a korabeli 
svéd szigetvilág-flotta sekély járású gályáihoz hasonlított. A 
Klosterneuburgban dolgozó Erik Ashberg svéd hajóépítő mester 
-  alapvetően a THERESIA fregattot mintául véve -  egy 158 cm 
hosszú, 1:24 léptékű modellt készített, azonban a fregatt 
tényleges megjelenéséhez képest a modellen kisebb „kor
szerűsítő” módosításokat hajtott végre; az árbocokat, vitorláza- 
tot és evezőfelfüggesztéseket megváltoztatta. Célja az volt, 
hogy a THERESIA működése során jelentkezett hibákat az 
esetleges későbbi dunai fregattépítéseknél kiküszöbölje. A mo
dellt majdnem 200 évig a hajógyárban, majd a klosterneuburgi 
utászmúzeum (Pionier Museum) gyűjteményében őrizték, míg 
végül is a második világháború után meglehetősen megrongáló
dott, és hiányos állapotban a Hadtörténeti Múzeum birtokába 
került. Mielőtt a tengerészeti teremben kiállították volna, a mo
dellt Kurt Schäfer kutatómérnök restaurálta.

A többi kiállított modell szemléltetően ábrázolja a dunai hadi
hajózás fejlődését a 19. század elejének hadisajkáitól az első 
világháborús osztrák-magyar monitorokig.

A teremfőrész másik oldalán elhelyezett tárgyak az oszt
rák-magyar hadihajók 19. század második felében végrehajtott 
világ körüli útjairól szólnak. A NOVARA (1850) vitorlás fregatt 
modellje azt a hajót mutatja be, mely 1857-től 1859-ig az osztrák 
haditengerészetből elsőként hajózta körül a földet. Az úton részt 
vett Josef Selleny kiállított akvarelljei szemléltetik azokat a 
tájakat, ahol a NOVARA megfordult. Az időközben gőzgéppel is 
ellátott fregatt szállította 1864-ben Ferdinánd Miksa főherceget 
(Erzherzog Ferdinand Max) és kíséretét Mexikóba, majd mexikói 
császárként eltöltött rövid ideje után 1867-ben holttestét vissza, 
Európába. A szerencsétlen sorsú Habsburg főhercegre 
emlékeztet kiállított halotti maszkja is.

A harmadik teremfőrész a Lissánál 1866-ban vívott tengeri 
csatát eleveníti fel. Ezt a részt Alexander Kircher monumentális 
olajfestménye uralja, mely a KAISER osztrák sorhajót ábrázolja, 
amint harcban áll olasz páncélos sorhajókkal. A csata különböző 
jeleneteit szemléltetik az egykori szemtanú, Anton Perko sorha
jóhadnagy festményei. Ezenkívül életszerűnek tűnik Carl Fredrik 
Sörensen csataképe a RE D'ITALIA olasz páncélos sorhajóról,

9. ábra: Az Északisark-kutatásokban részt vett POLA (1871) 
osztrák-magyar gőzgépes szállítóhajó modellje

amint az ERZHERZOG FERDINAND MAX páncélos sorhajo17/ 
döfőorrával nekirohanva elsüllyeszti. Az ERZHERZOG FERDI
NAND MAX, Tegetthoff ellentengernagy zászlóshajójának mo
dellje, jól mutatja a kor osztrák páncélos sorhajóinak je l
legzetességeit. Ereklyének számít -  a teremfalon felfüggesztve 
-  az ERZHERZOG FERDINAND MAX megőrzött zászlója. 
Ismeretesen, Tegetthoff hadihajóin számos magyar tengerész is 
részt vett a csatában.
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12. ábra: A HELGOLAND (1914) osztrák-magyar kiscirkáló 
modellje

13. ábra: A TÁTRA (1913) osztrák-magyar torpedóromboló 
modellje

A negyedik teremfőrészben helyezték el az Osztrák-Magyar 
Monarchia északi-sarkvidéki expedícióinak emléktárgyait. Az 
1872-1874. évi expedíciót szemléltetik a jégmezőkön használt 
szán és Julius Payer festményei^. Ez az expedíció fedezte fel 
azt az északi szigetcsoportot, mely a Ferenc József-föld el

nevezést kapta. A Jan Mayen-szigeten 1882-1883-ban végzett 
tudományos kutatásra a PÓLA (1871) tehergőzhajó modellje 
emlékeztet.

Különböző teremrészekben szétszórtan helyezkednek el az 
első világháborús közös osztrák-magyar hadiflottát bemutató 
tárgyak. A VIRIBUS UNITIS csatahajót két modell is szemlélteti. 
Az egyik 1:50 léptékben részletesen kidolgozva készült, a másik 
pedig egy 1:25 léptékű (közel 7 m hosszúi), gerincvonalban 
metszett modell, mely betekintést nyújt a hajó belsejének rész
leteibe is. Ugyancsak gerincvonalban metszett modell mutatja 
be az egyik legeredményesebb tengeralattjárót, az U-27-et. Ez 
az első világháborúban Teufl sorhajóhadnagy, majd Holub 
sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt egy torpedórombolót és 
33 kisebb-nagyobb kereskedelmi hajót süllyesztett el. Az 1918- 
ban elsülylyedt, majd 1962-ben kiemelt U-20-ra emlékeztet a 
tengeralattjáró tornya és kagylókkal borított horgonya. Az 
ERZHERZOG KARL (1906), ÁRPÁD (1903), BUDAPEST 
(1897) és KRONPRINZ ERZHERZOG RUDOLF (1889) páncé
los sorhajó, a KAISERIN UND KÖNIGIN MARIA THERESIA 
(1894) páncélos cirkáló, a HELGOLAND (1914) kiscirkáló, a 
TÁTRA (1913) torpedóromboló, a TRABANT (1890) torpedó- 
ágyúnaszád, a T 51 (ex ANACONDA, 1906) és ТВ 11 (ex ТВ XI, 
1910) torpedónaszád modelljei jól szemléltetik az egykori 
osztrák-magyar hadihajók jellegzetességeit.

A második világháború korába is benyúló különös 
érdekességnek számít a 19. század közepéről származó, az 
egykori Prinz Eugen dragonyos ezred katonáinak felszerelé
séhez tartozott sisak, páncél mellvért és kard, melyet 1940-ben 
a PRINZ EUGEN (1940) német nehézcirkálón helyeztek el 
jelképként, a névadóra emlékeztetőén. Amikor 1945-ben a 
PRINZ EUGEN a győztes nyugati hatalmak hadizsákmányává 
vált, személyzete a hajó elhagyásakor titkon kicsempészte a 
dragonyos felszerelést, mely végül kalandos út után 1975-ben 
jutott vissza Ausztriába(9).

A bécsi Heeresgeschichtliches Museum teljes tengerészeti 
gyűjteménye ma már meghaladja a Marinesaal kiállítási 
területét, ezért a kiállított tárgyakat időnként cserélik, hogy 
folyamatosan minden bemutatható legyen.

Megjegyzések
(1) A magyarra fordított létesítménynevek mögött zárójelben a 

megfelelő német nyelvű kifejezés szerepel. A múzeum Bécs III. 
kerületében, egy nagyon szépen gondozott ligetben helyezkedik 
el, a déli pályaudvar (Südbahnhof) közelében.

(2) Az osztrák-magyar pólai tengerészeti múzeumból szár
mazó, Olaszországba került tárgyak nagy része ma a Civico 
Museo Navale Didattico (Milano), a Museo Storico Navale 
(Velence), a Museo del Mare (Trieszt) és a Museo Tecnico 
Navale (La Spezia) gyűjteményében található.

(3) A magyarul alkalmazott személynevek mögött zárójelben 
a megfelelő német név, valamint a születési és elhalálozási év is 
szerepel.

(4) A hajónév mögött zárójelben elkészülési éve szerepel.
(5) A „légibombák” és a velencei „légibombázás” megter- 

vezőjének az osztrák szakirodalom báró Franz Uchatius 
(1811-1881) osztrák tüzértisztet tartja.

(6) A THERESIA (1769) dunai fregattot a szakirodalomban 
gyakran MARIA THERESIA néven is említik.
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(7) A szakirodalomban a kor nehéz páncélos hadihajóira az 
általam használt páncélos sorhajó kifejezés helyett esetenként a 
páncélos fregatt megjelölést is alkalmazzák.

(8) Köztük a híres „Nie zurück” (Soha vissza) című festmény 
megragadóan ábrázolja a jég fogságába került sarkkutatók 
küzdelmét.

(9) Savoyai Jenő herceg (osztrák szóhasználatban Prinz 
Eugen, olasz szóhasználatban Eugenio di Savoia, 1663-1736), 
osztrák hadvezér a keresztény hadak élén a törökök elleni 
győztes háborúiban szerzett Európa-szerte hírnevet. Amikor 
1940-ben a harmadik ADMIRAL HIPPER-osztályú német nehéz
cirkáló elkészült, ez a PRINZ EUGEN nevet kapta az akkor 
Németországhoz tartozó Ausztria felé tett udvarias gesztusként. 
A nehézcirkáló túlélte a második világháborút. Végül is a Bikini
szigeteknél végrehajtott atombomba-kísérleteknél elszenvedett 
sérülései után, 1947. november 15-én a Kwajalein-lagúnában 
süllyedt el.

16. ábra: Az 51 T (ex ANACONDA, 1906) osztrák-magyar 
torpedónaszád modellje

Irodalom:
-  Heeresgeschichtliches Museum: Der Saal der Kriegsmarine. 

Wien, 1994. (Múzeumi útmutató)
-  Allmayer-Beck, J. C.: Die Marinesammlung des Heeres

geschichtlichen Museums in Wien. Marine Gestern- 
Heute, 1978/4. sz.

-  Gogg, K.: Österreichs Kriegsmarine 1440-1848. Salzburg, 
Stuttgart, Bergland-Buch Verlag, 1972.

-  Gogg, K.: Österreichs Kriegsmarine 1848-1918. Salzburg, 
Stuttgart, Bergland-Buch Verlag, 1974.

A fotók a szerző felvételei, a rajzokat Bak Ferenc készítette.
Dr. Bak József

A német 27 mm-es világítópisztoly médosítása 1941-42-ben

A korábban megszokottnál lényegesen szabadabbá vált 
„hatástalanított” fegyverek piaca olykor érdekes meglepetések
kel szolgál. Évtizedekig rejtegetett vagy most talált fegyverek és 
fegyverritkaságok is megjelennek -  olykor egészen szélsőséges 
állapotban -  a kínálatban.

Az elmúlt negyedév egyik ilyen börzéjén egy furcsa fegyvert 
forgatott a vevő. A szemre rakéta- vagy jelzőpisztolynak tűnő 
eszköz szokatlanul vastag csőfalával és huzagolásával nem 
fért bele az ilyen fegyverről kialakult általános képbe. Az 
egyaránt tanácstalannak tűnő eladó és vevő tárgyalása során 
szóba sem került, hogy a töltényűr erősen korrodált külső falán 
egy valamikor bizonyára feltűnő, de most is jól látható Z betű 
látható.

Pedig ez az a jel, amely teljesen egyértelműen azonosítható
vá teszi a fegyvert, melynek eredeti megnevezése Kampfpistole 
(csatapisztoly) vagy huzagolt csövű világítópisztoly volt. Mint ne
véből is sejthető, német gyártású, és a Wehrmacht használta a 
háború során. A fegyver viszonylag kevéssé ismert, talán éppen 
megtévesztő külseje miatt, a fennmaradt néhány példányt 
tapasztalatlan gyűjtők egyszerűen jelzőpisztolynak hiszik.

Létrejöttében lényeges szerepe volt a szovjet-német fronton 
1941 július-augusztusától egyre gyakrabban megjelenő, a 
németek számára keserű meglepetést okozó szovjet T-34 és 
KV harckocsiknak. Legjobban talán a korabeli magyar sajtóban
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5. ábra: A gyártóműtől függően esetenként jobbra, de 
általában balra behajtható válltámasz

is megjelent kép jellemzi az ott kialakult helyzetet, melyen mint
egy 50-70 m-es távolságon, egymás mögött három német 37 
mm-es páncéltörő ágyú hever a földbe taposva. E fegyverek 
közepes harckocsik elleni alkalmazhatóságának valódi értékét a 
kezelőszemélyzetük által adott „hadi rákoppintó készülék" meg
nevezés tükrözi szemléletesen.

A rendkívül jól páncélozott szovjet harckocsikkal csak az 
akkor még kisebb számban rendelkezésre álló 75 mm-es 
páncéltörő és 88 mm-es légvédelmi ágyú vehette fel a harcot 
nagy biztonsággal.

A lövészek azonban valamilyen könnyen kezelhető, mindig 
kéznél lévő fegyvert igényeltek, amivel a siker reményében 
kísérelhették meg az ellenséges harckocsik leküzdését. A 
fejlesztés megindult, és ez a munka -  számtalan többé-kevésbé 
hatásos kézi páncéltörő fegyver létrejötte után -  1944 nyarán a 
„páncélököl'' és a „páncélrém" megszületéséhez vezetett. A 
„csatapisztoly" mint köztes és rövid időn belül használható 
fegyver már 1942 elején a csapatokhoz került. Ez a név nem 
hivatalos, ebben a formában sem szabályzatban, sem kezelési 
utasításban nem fordul elő. Máig sem tisztázott, hogy e meg
jelölés az erősített, huzagolt csövű változatot, vagy ennek fel
csapható irányzókkal és válltámasszal kiegészített változatát 
jelöli-e?

Az újszerű, a töltényűr bal oldalán Z betűvel jelzett fegyver 
lényegében sikeres konstrukció volt. Nem csak az eredeti vál
tozathoz addig rendszeresített valamennyi lőszer indítására volt 
alkalmas, hanem számos, kimondottan ehhez a fegyverhez 
kifejlesztett és gyártott lövedék kilövésére is.

A pisztoly, a cső kivételével, teljesen azonos volt a német 
hadseregben addig alkalmazott világítópisztollyal. Az új, 
huzagolt csőhöz gyártott lövedékek legvastagabb részükön 
2,15 mm-rel meghaladták a vékony falú cső átmérőjét. így 
kívántak elkerülni egy esetleges lőszercseréből adódó csőrob
banást.

Az egyik e fegyverhez kifejlesztett speciális lőszer repesz- 
hatású lövedék volt, mely két változatban is készült. Teljes 
hossza 124,4 mm, átmérője a hüvely peremén 28,4 mm, a 
huzagolt résznél 27,2 mm volt. A lövedék fejét a gyújtómecha
nizmussal együtt le lehetett csavarni.

Az űrmérethez viszonyítva erősen repeszhatású, 118 g rob
banóanyaggal töltött lőszert nem páncélozott, hanem élő és 
páncélozatlan célok ellen alkalmazták. A hüvelyfenéken beütött 
azonosító jel SprZ. volt.

A másik, csak később gyártott repeszhatású lövedék a leírttól 
-  nyilván az időközben szerzett harctéri tapasztalatok alapján -  
erősebb robbanótöltetével és egy, a hátralökő erőt csökkentő 
kiegészítő csatornával tért el.

E módosítás egyben jelzi az egyik felmerült problémát is: az 
egyre növekvő tömegű speciális lövedékek célzott indítása a 
világítópisztolynál megszokott módon, hasonló tartással már 
nem volt lehetséges. Hamarosan kiegészítő berendezésekkel 
látták el az átalakított fegyvert.

Ezek egyike a csőre húzott, a töltényűr nyolcszögén megtá
maszkodó, két felcsapható villájú irányzók, a másik pedig a 
fegyver eredeti kialakítását felhasználó válltámasz volt. E párná
zott toldatot használaton kívül vagy szállításkor oldalra lehetett
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6. ábra: A később alkalmazott válltámasz eredetileg is szerelt 
csatlakozópontjai az alapkivitelnél a pisztoly rögzíthetősé- 
gét szolgálták



hajlítani. Az így módosított fegyver már nagyobb tömegű töltet 
indítására is alkalmas lett.

Fontos megemlíteni még azt a változatot, mely az addig is 
széles körben használt 39. M védő kézigránát (tojásgránát) 
hatótávolságát növelte meg. Hasonló gránátot a korábbi, vékony 
csőből is ki lehetett lőni, de ott -  az indítótöltet nagysága miatt -  
egy külön csőbélést kellett alkalmazni. Itt ez természetesen 
elmaradt. A gránátlövedék szállítása -  a kézigránátéhoz hason
lóan -  kiszerelt gyutaccsal, ládázva történt.

A fentebb le írt repeszlövedékkel ellentétben a Wurf- 
granatpatrone 326 (vetőgránátlőszer) korát meghaladóan kor
szerű lőszernek ítélhető. A sárgára festett fejrésszel jelölt lö
vedék nem látható -  hüvelybe süllyesztett -  stabilizáló szárnyá
val egy kisméretű aknagránát (szárnyas akna) volt. A korábbi 
kiviteltől eltérően ezt egy szélső csapódógyújtóval szerelték fel, 
melyet az indítás hozott éles helyzetbe. E lőszer már alkalmas 
volt gyengébb páncélzatú harckocsik elleni harcra is.

Erősen páncélozott célok elleni harchoz készült a 0,6 kg-os 
Panzerwurfkörper 42 (páncélvetötest). Alkalmazása csak válltá- 
masz mellett volt lehetséges, indítása ugyanis olyan hátralökő 
erőt keltett, amit a párnázott toldat nélkül két kézzel sem lehetett 
ellentartani. A névleges űrméretet jóval meghaladó lövedékfej 
ad magyarázatot az alkalmazott kiegészítő irányzék fe l
szerelésére.

Ez a kumulatív fejjel szerelt lövedék 60 m-es lőtávolságon 
belül 100 mm vastag acéllemezt ütött át. Figyelembe véve, hogy 
a korai T-34-es ferde páncélfelületeinek vastagsága 40, a füg
gőlegeseké 45 mm volt, a fegyvert -  megfelelő lélekjelenléttel 
párosulva -  már igen jól leheteti használni a harckocsik elleni 
küzdelemben. Nem kis elszántság kellett persze ahhoz, hogy a 
támadó harckocsit e távolságra bevárva célzott lövést lehessen 
leadni.

A felsorolt változatokon kívül gyártottak még narancsszín 
füstöt fejlesztő je lzőlövedéket (fenékjelzése: Deut. Z.), 
ejtőernyővel szerelt világítólövedéket (fenékjelzése: L. Leucht. 
Z.) és ködlövedéket is.

Ez utóbbi a repeszlövedékhez hasonló szerkezetű, azonban 
a robbanótöltet helyett ködképző anyaggal szerelték. E lö
vedék hatására -  ideális széljárás mellett -  a 60 m-en belül 
megcélzott harckocsit becsapódás után ködfelhő burkolta be. 
Az így átmenetileg látóképtelenné tett személyzet kikapcsolá
sával a harckocsi a szokásos közelharceszközökkel leküzd- 
hetővé vált.

A fentiekben leírt huzagolt csövű világítópisztoly bevezetését 
követően széles körben elterjedt. A több cég által gyártott 
fegyver a páncélököl és a bazookák előfutára volt, mely -  a 
lövész fegyvertárához tartozva -  a meglepetésszerűen fel
bukkanó ellenséges harckocsik leküzdésének legalább esélyét 
ígérte.

Schmidt László
Forrásmunkák:

Waffen Revue, 1971. évf.
Kováts Zoltán-Lőrincz István: A páncélelhárítás eszközei. 

Budapest, Zrínyi, 1964.
Barker: German infantry weapons of WW II. London, Lionel 

Leventhal, 1969.
Yasushi Shin: Firearms, uniforms, equipments. Tokio, 

Keseharu, 1980.
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8. ábra: A huzagolt csövű Kampfpistole szerkezeti részei

9. ábra: A Wurfgranatpatrone 326 nézeti és metszeti képe

10. ábra: A Wurfkörper 361 indítása válltámasz nélkül
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Modellezőknek

A magyar MiG-29-es gépek festése
1994 március végén a pécsi Armada Klub makettező szemmel 
vizsgálhatta meg a légierő új vadászgépeit Kecskeméten. A 
vendéglátók fegyverzet nélkül állítottak ki egy-egy harci és gya
korlógépet. Az együléses gép a 22-es, a kétüléses a 26-os szá
mú volt. Ezeket a gépeket körbe lehetett járni, és a kabinba is 
benézhettünk. A fentieken túl a javítás miatt a betonon álló 20-as 
számú gépet is megnézhettük, illetve a fedezékben álló 03-as 
gépet a földsánc tetejéről fotózhattuk. A repülőtéren megtudtuk, 
hogy a gépek az eredeti festéssel repülnek, változatlan számo
zással, átfestésüket nem tervezik.

A gépszámok (01-től 29-ig) pirosak, fehér kerettel. Érdekes
ség, hogy repülőbabonából a 13-as számot nem osztották ki. Az 
együléses gépek száma függőleges vezérsíkjuk tetején is szere
pel, fehérrel. A színeket a nemzetközi makettezőkörökben is elis
mert amerikai színskálán (Federal Standard 595a), illetve a né
met szabványszínskálán (RAL) próbáltuk azonosítani. Az előbbi 
skálák természetesen nem adják a létező színek teljes válasz
tékát, így az azonosításkor a skálákon a legközelebbi színeket 
próbáltuk megkeresni. Az együléses gépek eredeti foltozása (a 
látottak, illetve megjelent fotók alapján) szinte azonos. Némi 
eltérés a függőleges vezérsíkok festésében van. A gép teljes fe
lülete világosszürke (FS 26 373), a felső felületen és a függőle
ges vezérsíkokon zöldesszürke foltozással (FS 24 233). Ez a 
zöldesszürke igen érdekesen viselkedik. A ráeső fény irányától 
és erősségétől függően hol sötétzöldnek látszik, hol olyan vilá
gosnak, hogy szinte nem válik el az alapszürkétől. Ez lehet a 
magyarázata annak, hogy azok a makettgyártók, akik csak távol
ról azonosíthatták a gépek színeit, miért adnak erős zöldeket a 
gép festésére. A vörös csillagok lefestésére helyben kevertek 
festéket, így nem mindegyik gépen sikerült azt teljesen nyomta
lanul eltüntetni. A kiállított 22-es gép szárnyán levő csillagot 
zöldeskékkel festették át (kb. FS 25 193). Ez igencsak elüt az 
eredeti zöldesszürkétől. A dielektrikus panelek -  amelyek áten
gedik az elektromágneses sugárzást, tehát nem fémből vannak 
-  sötétszürkék (36 118). A futóaknák a gép törzsén is használt 
világosszürkére vannak festve. A futószárakat egy másik vilá
gosszürkével festették (kb. FS 25 622). A keréktárcsák a szoká
sos orosz keréktárcsazöldre vannak festve (ez néha egy gépen 
is különbözik). Csak hasonló szín van az FS-katalógusban (kb. 
RAL 6025), leginkább az FS 34138-ra hasonlít.

Megjegyzendő, hogy az orosz, lengyel, szlovák, román stb. 
gépeket is a magyar gépeken azonosított színekkel festhetjük.

Részletek:
A szárnyakon a besugárzásjelzők csontszínű műanyagból van
nak. Az IFF-antennák fémszínűek. Egy (UFHF) antenna bakelit
barna. Nem tévedünk nagyot, ha ezt az 1/72-es maketteken 
Flumbrol 62-es barnájával festjük. A gép hátán lévő URFI (HF) 
antenna fémszínű. Az állásszögadók, pitotok festetlenek. Az 
együléses gépek jobb vezérsíkjának tetején, a navigációs rend
szer antennája körül -  kívül-belül -  kék körvonalat festetlek. A 
kétüléseseknél ez piros. A fülke előtti csillogásmentesítő panel -  
a szokásoknak megfelelően -  fekete. A kabinbelső szürke (kb. 
FS 36 320), a katapultülés fekete. A kabin üvegének tömítése 
piszkosrózsaszín. Használhatjuk a Humbrol 200-as színét, feles
ben fehérrel vagy 8-10 csepp fehér egy csepp piros keverékét. A 
fékernyő borítása fekete gumi. A feliratok orosz nyelvűek, bár a 
kétüléses gép pilonjain angol feliratokkal is találkoztunk. A 
figyelmeztető feliratok pirosak (piros X után szöveg), a tájékozta
tó feliratok kékek. Az emelési pontokat jelző kampójel (a NATO- 
szabványnak is megfelelően) sárga.

A felsorolt FS-számok Humbrol-megfelelői, illetve keverésük

Federal Standard Humbrol
36118 125
26373 127 (3 rész + 129 (1 rész)
24233 115 (2) + fehér (1)

25622 122 (3) + 28 (1)

36320 128

34138 131

A fentiek az 1994. márciusi állapotokat tükrözik!

Papp Levente-Gál István 
Armada Makettező Egyesület, Pécs
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Kiss Á. Péter 
A pisztoly és használata

Első ízben kerül a magyar olvasók kezébe olyan kézikönyv, melyből min
den, a pisztollyal és használatával kapcsolatos gyakorlati tudnivaló meg
szerezhető.

A szerző, aki -  az amerikai hadsereg hivatásos katonájaként -  a téma szak
avatott ismerője, a pisztollyal kapcsolatos elméleti tudnivalók mellett olyan 
mesterfogások birtokába juttatja az olvasót, melyek eddig még a fegyveres 
testületek kiképzési anyagaiban sem szerepeltek. Ilyen például a fegyver
kezelés, lövészeti alapismeretek, harci lövészet, fegyverválasztás és -karban
tartás témakörei. A kötet használatát 220 nagyméretű fénykép segíti.

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1996. 155 old., 1185 Ft.



MiG-29 a magyar légierőnél

□ ÉPBZÁM, fehér

Készítette: Papp Levente * Federal Standard számok
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Hazai Tükör

Genius '96

3. ábra: A 12,7 mm-es mesterlövészpuska

1996. március 20. és 24. között rendezték meg Budapesten a 
Magyar Szabadalom centenáriuma és Magyarország ezer
egyszáz éves fönnállásának alkalmából a Genius '96 találmá
nyok és újdonságok nemzetközi kiállítását és vásárát. Első alka
lommal nyílt lehetőség, hogy a magyar katonai találmányokat és 
újdonságokat bemutassák egy nem kifejezetten védelmi jellegű 
kiállításon. A több mint húsz országból és hazánkból érkezett 
mintegy 600 téma között a Honvédelmi Minisztérium Haditech
nikai Intézete a Magyar Honvédségben folyó kutató-fejlesztő 
munka legújabb eredményeit mutatta be. Az intézet standján 12 
fejlesztés eredményeivel ismerkedhetett meg a nagyszámú 
közönség. Az intézet kiállítási anyagát elsők között tekintette 
meg Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke (a kiállítás 
egyik fővédnöke), valamint Sós Károly Attila, az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium államtitkára. Ä bemutatott eszközök 
sikerét bizonyította a látogatók kifogyhatatlan érdeklődése, de 
ezt támasztotta alá a zsűri által odaítélt 8 díj is.

A HM HTI által bemutatott fejlesztési eredmények, illetve 
műszaki alkotások a következő elismeréseket kapták:

Genius-nagydíj: Helymeghatározás elektronikus 
irányméréssel

(A HM HTI és a MIKI Rt. közös fejlesztése, mely kizárólag a 
Föld mágnesességét felhasználva képes a pontos navigáció 
segítésére.)

A honvédelmi miniszter különdíja: Ballisztikai 
védőmellénycsalád

(A HM HTI és az Union Plus Kft. fejlesztette ki, az országban 
bevizsgált mellények közül ez bizonyult a legjobbnak.)

Genius-díjasok:
-  Raszter szken munkaállomás
(A HM HTI és az Arzenál Kft. közös fejlesztése, amely lehető

vé teszi az orosz gyártmányú radarok automatikus adatlesze
dését és korrelált továbbítását.)

-  A kisméretű, pilóta nélküli repülőgép fedélzeti műszerei, 
illetve berendezései

(A HM HTI, az Aviatronic Kft., a Videoton-Mechlabor Kft. és a 
TKI Rt. közös fejlesztése, mely többek között vizuális, rádiótech
nikai, valamint vegyi- és sugárfelderítésre alkalmas.)

-  Reaktív páncél
(A HM HTI, az Inno-Coop Kft. és a Mechanikai Művek Rt. 

fejlesztette ki, a kumulatív lövedékek hatása elleni védelemre 
alkalmas.)

-  Számítógépes integrált repülési paramétereket rögzítő és 
értékelő objektív mérőrendszer

(A HTI és az Aviatronic Kft. közös fejlesztése. Repülőgép
fedélzeti rendszer a repülési paraméterek folyamatos, megbízha
tó tárolására és utólagos értékelésére.)

-  Rádióelektronikai ellenőrző és mérőrendszer
(A HTI és a MIKI Rt. fejlesztése, mely lehetővé teszi az MH 

rádióforgalmának ellenőrzését.)
-1 2 ,7  mm-es mesterlövészpuska
(A HTI fejlesztése, amelyet a világ legjobbjai között tartanak 

számon a maga kategóriájában.)
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АТОЮ M-1 SVSlM STOCnit

4. ábra: A reaktiv páncél és az Árpád M-1 rendszer felépítése

5. ábra: A pilóta nélküli repülőgép kommunikációs rendsze
rének egységei

8. ábra: A helymeghatározás elektronikus irányméréssel meg
nevezésű eszköz számítógépe és jeladói (jobb szélen), 
valamint a rádióelektronikai ellenőrző és mérőrendszer 
egyik munkahelye (középen)

Genius-diploma:
-  Mozgó objektum tevékenységének regisztrálása és adatfel

dolgozása
(A HTI és a HM El közös fejlesztése, mely DGPS felhasz

nálásával lehetővé teszi a gyakorlótéren a harcjárművek és hely
zetük folyamatos ellenőrzését.)

-  Tüzérosztályok tűzvezető rendszerének számítástechnikai 
alrendszere (Árpád M-1)

(A HTI és az MMG Automatikai Művek Rt. közös fejlesztése, 
mely nagymértékben megnöveli a Masina-rendszer hatékony
ságát és megbízhatóságát.)

-  A repülő-hajózóállomány fiziológiai állapotát jellemző élettani 
paraméterek repülés közbeni mérése és a földön történő objektív 
ellenőrzése

(A HTI és az Aviatronic Kft. közös fejlesztése, mellyel objek
tiven vizsgálhatók a repűiő-hajózóállományt érő különböző hatá
sok.)

A kiállításon elért eredményekre való tekintettel dr. Vedres 
András kandidátus úr -  a kiállítás rendezője, a Magyar Feltalálók 
Egyesülete főtitkára, illetve az Invenció '96 Alapítvány kuratóriu
mi elnöke -  felajánlotta, hogy a HTI két díjazott termékkel részt 
vehet az 1996. április 19. és 26. között rendezendő genfi 
Találmányi Szalonon.

Prokob Tibor mk. alezredes 
Bartha Tibor mk. őrnagy

7. ábra: A kisméretű pilóta nélküli repülőgép fedélzeti mű
szerei, illetve berendezései (középen), valamint a repülő
gép 4:1-es kicsinyített makettje (fent)
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A Gripen bemutatója Kecskeméten

1995. október 30-án rövid bemutatóra a kecskeméti repülőtérre 
érkezett a Saab JAS-39 Gripen vadászgép 07. sz. előszéria- 
példánya. Ennek során Kent Holger Harrskog altábornagy, a 
svéd légierő parancsnoka tartott rövid tájékoztatót a gépről, kí
sérő szaktisztjei pedig a berepülési folyamatról és a kiképzés je
lenlegi állásáról.

A tájékoztató mellőzte a műszaki adatokat, s csak az derült ki 
belőle, hogy a gép kipróbálási szakasza 1997-ig tart, de közben 
az első széria 30 db-ját legyártják. A gyár évi 20-25 db-nál töb
bet nem tud jelenleg átadni, az exporthoz külön megtervezett 
szerelési módszerre van szükség. A jelenlegi példányokat a 7. 
vegyes repülőezred repüli, mely főleg kiképzéssel és az alakula
tok pilótáinak átképzésével foglalkozik.

A rövid bemutató repülés egy vadászgépként végzett felszál
lással kezdődött, 4 db rakétamakettal. Műrepülés mellőzésével, 
a repülőtér légterében végzett bemutató után a Gripen ellen
irányban leszállt, a beton felétől visszagurult, és az állóhelyen a 
földi személyzet 15 perc alatt kézi csődökkel átfegyverezte 4 db 
Maverick-makettra. Ezután kigurulva újra felszállt, de sem tüze
lőanyagot, sem oxigént, lőszert, olajat nem pótoltak és a fedél
zeti rendszerek ellenőrzése sem történt meg. Pár perc repülés 
után mint bevetésről visszatérő gép szállt le erőteljes fékezéssel, 
majd begurult az állóhelyre, ahol 20 percig hűtötték a felhevült 
kerékagyakat és fékeket.

Ez a bemutató műszakilag senkit nem győzött meg a 15 
perces átfegyverzés és felkészítés lehetőségéről, s a gép tel

jesítményéről sem nyújtott információkat. Nagyon érződött a 
fékernyő hiánya, és az, hogy a gépet most csupa jól képzett 
szakember szolgálja ki, ami messze áll a sorkatonák színvo
nalától. A fegyverzetet és hajtóművet érintő fenntartásaink 
megmaradtak.

A svéd küldöttséget és járműveiket a svéd légierő egy 
C-130H és egy Saab-240-es repülőgépe szállította.

Sárhidai Gyula
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A kecskeméti repülőtér története I. rész

Kecskemét a magyar hadtörténelemben mindig kiemelkedő 
szerepet töltött be. A városban és környékén minden korszakban 
jelentős haderő állomásozott. A múlt században gyalogos és 
huszáralakulatok, majd e század elején tüzérek, később pedig 
repülők települtek a „hírős városba”.

A XX. század elején teret hódító repülés élménye, izgalma 
nem kerülhette el a kecskeméti emberek figyelmét sem. Az 
országban az első évtizedben (1909-ben Budapesten, majd más 
városokban is) több repülőbemutatót tartottak, amelyek óriási 
érdeklődést váltottak ki és nagy tömeget vonzottak. A repülés 
mint látvány is nagyszerű produkciónak mutatkozott. A kísér
letezgető, vállalkozó emberek hamar megtalálták az utat a 
repüléshez. így volt ez Kecskeméten is 1913-ban.

A repülés népszerűsítése céljából hívták meg 1913 már
ciusában Kecskemétre Dobos István pilótát, aki a felkérést öröm
mel fogadta. Repülőtérnek a nagykőrösi út melletti Nyomáspusz
tát jelölték ki, mely az előzetes szemle alapján alkalmasnak mu
tatkozott a repülésre.

Dobos pilóta rekordkísérletre is készült Kecskeméten, az első 
bemutatón az addig tartott 700 méteres magasságot 1000 mé
terre tervezte javítani. A nevezetes napon 7-8000 ember tolon
gott a mezőn. A szél közben felerősödött, veszélyeztette a 
repülés megtartását. A pilóta 1913. április 6-án, vasárnap 
délután öt óra előtt néhány perccel indította be a repülőgép 
motorját, majd rövid motorpróba után elstartolt az állóhelyről, s a 
levegőbe emelkedett. A nézők ámulva, tátott szájjal nézték a 
csodát; Kecskemét felett repülőgép szállt. Az első két felszállás 
alacsonyan és rövid távon sikerült csak a heves szél miatt. A 
harmadik felszállás már 100 méter magasra sikeredett. A szél 
csendesedése után a pilóta -  a negyedik felszállás után -  760 
méter magasra emelkedett, s egy hatalmas kört tett meg a ma
gasban közel fél óra alatt.

Kecskemét közönségére nem volt hatástalan a repülőbemu
tató. Az első világháború alatt számtalan, Kecskemétről szár
mazó fiatal lett katonai, később pedig polgári vagy sportrepülő. 
Az első világháborút követően megalakult a Magyar Köz
társaság, amely létrehozta fegyveres erejét. A Magyar Légi
csapatok Parancsnoksága alá tartozó alakulatok és intézmények 
szervezetét 1918. november 13-án kísérelték meghatározni. E 
szerint két repülőcsoport felállítását rendelték el. A budapesti I. 
csoporthoz tartozott volna a kecskeméti repülőosztály. A Had
ügyminisztérium 37. osztálya 1919. február 3-án újabb tervezetet 
dolgozott ki, mely szerint nyolc repülőosztályt szerveznének 
szeptember 1-jéig. Ebben a tervben szerepel, hogy az 5/A. 
repülőosztály egy különítményével -  Matzenauer Hugó repülő 
százados parancsnoksága alatt -  4 db kétüléses repülőgéppel 
Kecskemétre fog települni, az úgynevezett Széktói füves rétre. 
Egy 1919. február 26-án kelt jelentés arról számolt be, hogy 
Kecskeméten repülőkülönítmény települt, egyelőre a még 
Szegeden lévő 5. repülőosztály alárendeltségében. A különít
mény négy darab Brandenburg В I géppel rendelkezett (76.62, 
76.94, 176.55 oldalszámú gépek). Február 28-án ismét pontosí
tották a hadseregszervezést. A HM 2669/elnöki 6. osztály 1919. 
számú rendelet szerint az új hadsereg önkéntes lesz. A jövőben 
szervezendő hadosztályokhoz egy-egy repülőszázad tartozik 
majd, ezzel megszűnik a repülőosztály elnevezés. Az új 
szervezés érintette a kecskeméti különítményt is, mivel a 
Kecskeméten alakuló 5. repülőszázadot a miskolci 5. hadosztály 
alá rendelték, ennek megfelelően Északkelet-Magyarországra 
települt át. A miskolci repülőtér alkalmatlan volt a repülőszázad 
fogadására. A bekövetkező események miatt azonban elmaradt 
a repülőcsapatok átszervezése.

1. ábra: Dobos István Albatros típusú gépével járta a vidéket 
1913-ban

2. ábra: Egy Brandenburg felderitőgép Kecskeméten 1919 
nyarán, előtte a pilóta és Matzenauer Hugó megfigyelőtiszt, 
századparancsnok (jobbra)
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A Honvédelmi Minisztérium 1919. március 21-én adta ki az 
általa kidolgozott, 576/bk. számú, repülőcsapatra vonatkozó 
szervezési tervezetét. Ezt azonban a Károlyi-kormány 
lemondása és a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása miatt nem 
hajtották végre. Ebben a tervezetben а В oszlopban szerepel a 
miskolci 5. repülőszázad, amelyet a volt miskolci és kecskeméti 
különítményből állítottak volna fel.

A Tanácsköztársaság alatt a Hadügyi Népbiztosság 37. 
osztálya -  együttműködve a Vörös Repülőcsapat Parancsnok
ságával -  nyolc Vörös Repülőszázadot és egy Vörös Vízirepülő
századot szervezett a rendelkezésre álló személyi állomány és

5-6. ábra: A tf. osztály tisztikara két He-70K távolfelderítő gép 
előtt 1939-ben, a Budapestre költözés előtt (SGy)

repülőgépek átcsoportosításával. Külön paranccsal légi megfi
gyelőállomások felállítását rendelte el. A 90 km-es vonal 
Székesfehérvár-Kecskemét-Szolnok városokon húzódik át. A 
37. osztály április 1-jén kiadott 771. számú parancsában utasítot
ta a repülőszázadok parancsnokait, hogy mindennap este hat 
óráig jelentsék a másnapi bevetésre készen álló gépek meny- 
nyiségét.

1919. április közepén minden lap közölte a Vörös Hadsereg 
repülőcsapatainak toborzófelhívását. Toborzóbizottságot hoztak 
létre Kecskeméten is.

Az 5. Vörös Repülőszázad, amely Martinék Vince parancsnok
sága alatt szerveződött, a demarkációs vonalba került tá
maszpontja miatt kecskeméti részlegével vett részt a légi harcok
ban. A század megalakulásakor Haag István volt a parancsnok. 
Tőle május 28-án Matzenauer Hugó repülő százados vette át az 
alegység vezetését.

Matzenauer Hugó 1888-ban született. Elvégezte a bécsújhe
lyi katonai akadémiát, majd 1913-ban átkerült az Oszt
rák-Magyar Monarchia repülőcsapatainak állományába. Az 
első világháború kitörése kapcsán végrehajtott mozgósításkor 
a 13. repülőszázaddal a déli hadszíntérre került. A szerb fron
ton megfigyelőtisztként teljesített igen eredményes légi 
felderítést. 1915-ben már az orosz fronton, majd 1916 -tói az 
olasz fronton küzdött, ahol Pergine tábori repülőterén teljesített 
repülőszolgálatot a 40. felderítő repülőszázad kötelékében mint 
megfigyelőtiszt. Eredményes repülőtevékenységéért több alka
lommal kitüntették. Krakkóban a repülőkiképző iskolán alap
fokú pilótatanfolyamot végzett. Megkapta a tábori pilóta címet 
és a tábori pilóta jelvényt. Hosszú kort megérve, 1984-ben 
hunyt el.

Az 5. repülőszázad tagjai, pilótái, megfigyelői voltak többek 
között: Horváth János, Krause Brúnó, Jankovics Béla, Pomola 
József, Olcsváty Ferenc, Kovács Endre, Szajkovics Endre, 
Nánási Mihály, Didulica István, Pranger Adolf, Kaczirak Károly, 
Kaszander Ferenc.

Április 6-án a következő lajstromjelű gépeik voltak: 27.81 
Brandenburg, 1691183 jelű Br С I és a 161.177 jelű U С I. Az 5. 
Vörös Repülőszázad összesen 41 főből állt, ebből 12 fő megfi
gyelő és 8 fő pilóta volt. Május 8-án a repülőszázad a 
következő feladatot kapta: az I. hadtestparancsnokság aláren
deltségében naponta légi felderítéssel megállapítani a Ba- 
ja-Szabadka-Szeged vonal környékén végbemenő csapat- 
mozgásokat.

1919. május 12-én Kovács Endre megfigyelő Didulica István 
pilótával egy Brandenburg-U С I géppel a Kecskemét-Szen- 
tes-Csongrád-Martfű-Törökszentmiklós-Szolnok-Tiszakécske 
-Kecskemét vonalon végzett légi felderítést. A korogyi csárdától 
Szentes felé 20 járművet észleltek menetben. Szentistvánnál a 
Tiszán 8-10 tutajt kikötve, Csongrádon, a Tisza-híddal szem
beni tanyákon századerejű román gyalogságot táborban, a 
törökszentmiklósi vasútvonaltól pedig szépen kiépített tám
pontokat észleltek, s ezt jelentették is a parancsnokságnak. A 
század júniusban is több bevetésen vett részt az északi had
járat harcaiban, és rövid ideig Miskolcon is volt egy kihelyezett 
részlege. Legkiemelkedőbb fegyvertényük volt, hogy júniusban, 
a tiszántúli támadás során eredményes légi csapásaikkal 
meghiúsították a Csongrádnál tervezett román átkelést. A harc
ban közreműködött a kaposvári 1. Vörös Repülőszázad 
állománya is.

Június végére a gépállomány -  két új 369-es Brandenburg С I 
típusú géppel és az Újvidékről megmentett három Anatra isko
lagéppel -  nyolc darabra növekedett. Július 20-án, a Vörös 
Hadsereg nagyszabású támadásának megindulása előtt, 
Pomola József megfigyelő Nánásy Mihály pilótával és Kovács 
Endre megfigyelő Didulica István pilótával Szentes-Csongrád 
térségében derítette fel -  sikeresen -  az ellenséges állásokat. 
Másnap, a támadás megindulásakor a századból két Bran
denburg és az U С I géppel repülő Jankovich Béla, Szajkovits 
Ede és társaik heves bombázással és géppuskatűzzel támogat
ták saját csapataik harcát. A harctevékenység során Matzenauer 
századparancsnok az egyik Anatra iskolagéppel fontos futár
anyagot szállított a hadtestparancsnokságra, de az ellenség a
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földről lelőtte. A sérülten kényszerleszállt gépből azonban si
került elmenekülnie, és a parancsot átadnia.

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés megtiltotta 
Magyarországnak, hogy légierőt tartson. Polgári keretek között 
még 1921-ben -  különböző repülőtereken -  megkezdődött a 
repülőkiképzés. Különféle klubokban különböző nevű szakosztá
lyok működtek. A tisztek polgári ruhában szolgáltak, beosztásuk 
megnevezése is polgári volt. A légierő több mint egy évtizedig 
rejtve működött. A Kereskedelmi Minisztérium felügyelete alatt 
1922-ben megalakult a Légiforgalmi Szakosztály, s 1924-ben 
létrejött a Légügyi Hivatal (LüH) mint rejtett repülőparancsnok
ság.

A rejtett légierő időszakában különböző repülőversenyeken, 
rendezvényeken mérték össze tudásukat a pilóták. Több ilyen 
rendezvény is volt Kecskeméten; pl. 1933. július 30-án repülő
napot tartottak a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület (MSrE) ren
dezésében. Ezen a versenyen Bánhidi Antal műrepülő-, Rotter 
Lajos vontatási és vitorlázóbemutatót tartott.

1938. szeptember 2-án rendezték meg az első Magyar 
Nemzeti Csillagtúrát a Balatonon. Ebből az alkalomból 24 ma
gyar sport-, LüH-iskola- és gyakorló repülőgép sorakozott fel 
induláskor a közforgalmi repülőtéren. A csillagtúra Buda- 
pest-Kalocsa-Pécs-Kecskemét-Szeged-Tapolca-Szombat- 
hely-Székesfehérvár-Balatonkiliti útvonalon vezetett a Balaton
hoz. A 885 km hosszú túrát Krúdy Ádám repülte végig a legna
gyobb pontossággal, így ő nyerte el a csillagtúra díját.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes

7-8. ábra: A tf. osztály G.227 számú Fw-58 típusú futárgépe 
Kecskeméten 1939-ben (SGy)

Hazai fejlesztésű nagy szögkitérésű 
nyeregszerkezet

Az 1970-es években a Magyar Néphadsereg, majd a későbbiek 
során a Magyar Honvédség részéről több területen jelentkezett 
igény olyan nyerges járműszerelvények alkalmazására, amelyek 
a speciális feladatok végrehajtása céljából -  a kiépített köz- 
utakról letérve -  képesek a föld- és szükségutakon jelentkező 
különböző nehézségű terepszakaszok leküzdésére.

Az igények kielégítése céljából sor került a rakétaszállító jármű
vek, majd a repülőgép- és helikopterszállító jármű kifejlesztésére

és gyártására. Ezek a járművek a megfelelő teljesítménydotáció 
mellett olyan különleges, nagy szögkitérésű nyeregszerkezetekkel 
rendelkeznek, amelyek -  a normál közúti nyeregszerkezetektől 
eltérően -  kiküszöbölik a nyerges vontatók és a félpótkocsik között 
keletkező káros befeszüléseket, deformációkat és töréseket a 
terepen való mozgás esetén is. Ezeket a speciális nyereg
szerkezeteket a hazai ipar nem állította elő, így beszerzésük csak 
a körülményes és drága import útján volt lehetséges.
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3. ábra: Л nyeregszerkezet szerkezeti felépítése

4. ábra: Nagy szögkitérései nyeregszerkezettel ellátott raké
taszállító járműszerelvény terepen való mozgás közben

5. ábra: Nagy szögkitérésű nyeregszerkezet keresztirányú 
kitérése

Ezen probléma megoldására a Haditechnikai Intézet 1989. évi 
kutatás-fejlesztési tervébe felvették a nagy szögkitérésű nye
regszerkezet kifejlesztését. Az AUTÓKUT-tal kötött fejlesztési 
szerződés eredményeként -  az intézet témavezetésével -1991- 
ben elkészült a nagy szögkitérésű nyeregszerkezet mintapél
dánya (1., 2., 3. ábra), amellyel sikeres üzemi és haditechnikai 
ellenőrző vizsgálatokat hajtottak végre. Az időközben felmerült 
pénzügyi problémák miatt az eszköz sorozatgyártására azonban 
nem került sor.

A kifejlesztett nyeregszerkezet minden olyan nyerges vontató 
kapcsolószerkezeteként alkalmazható, amelynek nyeregterhe
lése nem haladja meg a 200 kN-t, és a rákapcsolandó félpótko
csi királycsapjának átmérője 50 mm. Konstrukciója az általános 
közúti vontatási feladatok ellátásán túl a terepen való mozgást is 
lehetővé teszi, mivel kialakítása elősegíti a félpótkocsi nyerges 
vontatóhoz viszonyított

-oldalirányú kitérését (bebicskázását): min. 90°-os szögben;
-  hosszirányú kitérését: max. +15°-os szögben;
-  keresztirányú kitérését: max. ±6°-os szögben.
A vontatójármű és a félpótkocsi közötti szögeltérések mértékét 

a 4. ábra szemlélteti.
A nagy szögkitérésű nyeregszerkezet főbb szerkezeti egysé

gei a következők:
-  nyeregtalp;
-  zárszerkezet;
-  kiegyenlítőszerkezet;
-  talplemez;
-  felfogólap.
A nyeregszerkezet szerkezeti felépítését az 5. ábra mutatja. A 

nyeregtalp (1) -  amelynek elsődleges feladata a félpótkocsi biz
tonságos alátámasztása és nyugtatása -  nagy szilárdságú 
acélöntvény. Felületén zsírgyűjtő és -elosztó járatok vannak, 
amelyek a nyeregtalp és a félpótkocsi között jó csúszási felületet 
adnak. A zárszerkezet a nyerges vontató és a félpótkocsi bizton
ságos, megbízható összekapcsolására szolgál. Konstrukcióját 
tekintve kétpofás, erőzáras szerkezet. A félpótkocsi királycsapja 
(7) a járművek összekapcsolásakor megnyomja a nyitott hely
zetben lévő zárópofák (2, 3) palástját, amelynek következtében a 
zárszerkezet záródik. A biztonságos zárást és a véletlen kinyitás
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elleni védelmet a reteszelővilla (5) és a biztosítóretesz (4) szava
tolja.

A zárszerkezet nyitására a kapcsolórúd (6) szolgál, amelynek 
kihúzása esetén a zárópofák (2, 3) szétnyílnak, és a félpótkocsi 
királycsapja (7) szabaddá válik. A kiegyenlítőszerkezetet azok a 
szerkezeti elemek alkotják, amelyek lehetővé teszik a félpótkocsi 
hossz- és keresztirányú elmozdulását (kitérését) a nyerges von

tatóhoz képest. A ±15°-os kitérést a nyeregtalpat ( 1) és a sarukat 
(9) összekötő gumiperselyes csapágyak (8) teszik lehetővé.

A nyeregszerkezet főbb műszaki adatai

-  nyeregterhelő erő: max. 200 kN
-  hosszirányú terhelés: max. 150 kN
-  keresztirányú terhelés: max. 10 kN
-  a járműszerelvény össztömege: max. 65 000 kg
-  a nyerges vontató tömege: 15 000 kg
-  a félpótkocsi össztömege: max. 50 000 kg
-  a nyeregszerkezet saját tömege: 250 kg
-  a nyeregszerkezet kitérési szögei:

-  oldalirányú kitérés a vízszintes síkban, jobbra és balra: min. 
90°

-  hosszirányú kitérés a függőleges síkban: max ±15°
-  keresztirányú kitérés a függőleges síkra merőleges sík

ban: max. ±6°.

A ±6°-os keresztirányú kitérést a sarukhoz (9) és a talple
mezekhez ( 15) hegesztett, 1-1 darab homorú pályapár biztosítja 
azáltal, hogy az acél pályapárok alsó (16) és felső tagjai (17) 
egymáson el tudnak csúszni (mozdulni). Az elmozdulás mértékét 
a talplemezhez (15) hegesztett ütköző (18) határolja a saruk (9) 
közé beszerelt összekötőtengely (10), a nyomórugó (11), az 
ütközőalátétek ( 12) és a gumi ütközőpárnák ( 13) segítségével. A 
talplemez (15) csavarkötéssel (19) csatlakozik a felfogólaphoz 
(14), amelyet ugyancsak csavarokkal rögzítenek a nyerges von
tató segédkeretéhez (20), amely a jármű hossztartóira (21) van 
erősítve.

A nagy szögkitérésű nyeregszerkezetek adottságait legjobban 
a hattyúnyakas, tört rakfelületű félpótkocsik képesek kihasználni. 
Ezekkel a konstrukciókkal lehet a legjobban megoldani a 
nyeregszerkezet szabad billegését (szögkitérését) hossz- és 
keresztirányban, ütközés- és befeszülésmentesen.

A kifejlesztett nagy szögkitérésű nyeregszerkezet olyan kor
szerű járműgépészeti főegység, amely nemcsak a speciális hon
védségi igényeknek felel meg, hanem alkalmazható a gazdaság 
számos olyan területén is, ahol nagy tömegű és méretű anyagok 
mozgatását kell elvégezni igen rossz útviszonyok között. így 
elsősorban a külszíni bányaműveléseknél, az erdőgazdasá
goknál és a mezőgazdaságban kerülhet sor alkalmazására.

Sarkady József

B. Szabó János-Somogyi Győző'
Az Erdélyi Fejedelemség hadserege 

(1544-1690)
A szerzők -  a hadtörténész és a festőművész -  az erdélyi fejedelmi hadsereg 
szervezetének, felszerelésének és tevékenységének bemutatását tűzték maguk elé 
János Zsigmond uralkodásától az önálló Erdély megszűntéig.
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______

IFOR-csapatok Somogyországban

gyarországi nagykövete, Deák János ve
zérezredes, a Magyar Honvédség parancs
noka és a 31. Kapos harcászati repülőez
red vezetése fogadta.

Az újságírók gyűrűjében Kindred Sa
muel tábornok, a szálláscsinálók parancs
noka és Ron Williams alezredes, az Euró
pában állomásozó amerikai 5. hadtest saj
tófőnöke nyilatkozott a későbbiekben érke
ző egységek magyarországi és boszniai 
feladatairól.

A következő napokban C-130 Hercules, 
C-141 Starlifter és C-17 Globemaster III 
típusú szállítógépekkel folyamatosan ér
keztek az egységek és felszereléseik (te
herautók, Hummer terepjárók, alkatrészek, 
élelmiszer, műszaki berendezések stb.). A 
gépek amerikai-magyar közös irányítással 
szálltak le Taszáron. A repülésirányító to
ronyban tizenegy amerikai és tizenhét ma
gyar katona dolgozott. A repülőtér kiszolgá
lására az amerikai légierő 250 katonáját 
rendelték Taszárra, ahol az amerikaiak ál
tal üzembe helyezett leszállítórendszerek 
üzemelnek jelenleg is. Naponta 12-16 óra 
alatt 30-60 szállítógép fordult meg a repü
lőtéren a 4400. ideiglenes irányítószázad 
(4400th Operations Squadron-Provisional) 
segítségével.

Az első napokban a Taszár légterében 
uralkodó rossz időjárási viszonyok miatt a 
C-5 Galaxy típusú, óriási szállítógépeket a 
Ferihegyi nemzetközi repülőtérre irányítot
ták át. Később már ezek a gépek is Taszá
ron szálltak le.

A szállítógépek mellett vasúton és kamio
nokban is érkeztek felszerelések a német- 
országi központokból. A kaposvári és ta- 
szári logisztikai bázisokon 3370 amerikai 
katona tevékenykedik folyamatosan, akik a 
kaiserslauterni 29. Dragoneers ellátócso
porthoz tartoznak.

Hazánkon közel 20 000 katona vonult át 
1996. január 15-ig, akik a magyar bázisok
ról pár nap pihenő után indultak boszniai 
állomáshelyeikre. Volt közöttük lövész, 
harckocsizó, légvédelmi és tengerészgya
logos is. A tengerészgyalogosok Spanyol- 
országból és Németországból érkeztek,

1. ábra: A háttérben W. J. Perry C-17A Globemaster-e (száma: 23292), elöl az 
Egyesült Államok magyarországi nagykövetének C-12 Huron (száma: 30495) gépe

2. ábra: Bevetésre felkészített AH-64A Apache (száma: 70440) a kapusújlaki repü
lőtéren

Miközben a világ a karácsonyra és az újév
re készült, az amerikai csapatok a daytoni 
békeszerződés értelmében Bosznia-Her
cegovinába indultak. Az Egyesült Államok 
elhatározta, hogy a Joint Endeavor (Közös 
Erőfeszítés) hadművelettel részt vesz a 
térség békéjének és stabilitásának létreho
zásában. A második világháború óta az 
amerikai szárazföldi hadsereg most vesz 
részt először ilyen nagyméretű hadműve
letben Európában.

Magyarországon Kaposvárt és a taszári 
repülőteret jelölték ki az amerikai békefenn

tartók logisztikai bázisául. A magyar parla
ment jóváhagyása után rövid időn belül 
megérkeztek az első egységek hazánkba.

1995. december 9-én szállt le, fedélze
tén 57 amerikai katonával, az első C-130E 
Hercules szállító repülőgép (jelzése: LK/64- 
541) a taszári repülőtéren. Ezt egy másik, 
az USAF (amerikai légierő) európai egysé
geihez tartozó C-130H (jelzése: USAFE 
37887) követte, 58 békefenntartóval. Az el
ső egységet, amely a németországi Hei- 
delbergből és Wiesbadenből érkezett, Do
nald M. Blinken, az Egyesült Államok ma-
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majd továbbindultak Száva melletti tábor
helyükre.

Az említett nagy légi forgalom miatt a fa
szán 31. Kapos harcászati ezred MiG-21- 
es és Szu-22-es repülőgépei Pápára tele
pültek át, hogy így oldják meg a hajózok ki
képzőrepüléseit.

A tervek szerint tavaszra visszatérhet
nek a magyar gépek, mivel addigra jelentő
sen lecsökken az amerikai szállítmányok 
száma.

Az IFOR-helikopterek számára a Kapos
vártól nyugatra fekvő kaposújlaki repülő
téren létesítettek bázist az amerikai béke- 
fenntartó erők. Erre azért volt szükség, 
hogy növeljék a térség légiforgalmi át
eresztőképességét.

1995. december 21-én, nem sokkal a 
délutáni szürkület előtt, kilenc CH-47D 
Chinook és tíz AH-64A Apache típusú he
likopter érkezett ide. Másnap UH-60A 
Blackhawk csapatszállító és mentőhelikop
terek követték őket. Az AH-1 Cobrákat és 
OH-58C Kiowákat C-5 Gaiaxyk fedélzetén 
hozták Taszárra, ahonnan a helikopterek 
összeállítás után repültek át a kaposújlaki 
bázisra. Közel 100 helikopter (CH-47D, 
UH-60A, OH-58C.D, AH-1F.S, AH-64A) 
állomásozott a repülőtéren, de január vé
gén nagy részük a boszniai Tuzlába tele
pült át. Jelenleg átlagosan 20 gép található 
Kaposújlakon, ahol a korábbi MÉM RSZ 
hangárját javítóüzemnek használják.

Az Apache és Cobra helikopterek a földi 
IFOR-egységeket és más típusú helikopte
reket támogatnak a boszniai területeken. 
Az Apache gépekre póttartályt, egy rakéta
blokkot és 4 db Hellfire rakétát függeszte
nek. A Cobrák szintén rakétablokkokat és 
TOW típusú rakétákat hordoznak félszár
nyaikon.

Az OH-58C típusokat VIP- (very impor
tant person) szállításra, míg az OH-58D tí
pusokat légi felderítésre és irányítási fel
adatokra használják. A Chinook gépek ka
tonai felszereléseket és gumi tüzelőanyag
tartályokat, a Blackhawk helikopterek ki
sebb egységeket szállítanak Boszniába. A 
Medevac UH-60A Blackhawk mentőheli
kopterek a Taszáron létesített tábori kór
ház előtt és Kaposújlakon állomásoznak. 
Utóbbiak reggelente az amerikai egész
ségügyi személyzettel Boszniába repülnek, 
a sérülteket a helyszínen látják el, majd 
napnyugta előtt visszatérnek a repülőtérre 
vagy sérülteket hoznak Taszárra, akiket ha 
kell, szállítógéppel később németországi 
kórházukba helyeznek át.

A jelen sorok megírásáig három esetben 
történt helikopterekkel kényszerleszállás. 
1995 utolsó napjaiban egy UH-60A

4. ábra: A rotorházon „Drachen Feuer" (Särkänytüz) feliratot viselő AH-1 FI Cobra 
(száma: 69-16445) a szerelőműhely előtt

5. ábra: Dércsípte OH-58D (száma: 31007) összeállításra vára taszári repülőtéren
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Helikopterbázis, Kaposújlak 

Task Force Eagle

------------------ r J ----------------------------------------------Г—
1st Brigade 2nd Brigade30th Medical Brigade

234th Med. Battalion

AAMB Company 
UH-60A Medevac

Attack Battalions
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AVN Reg 

AH-64A

1st Bat/1 Cavalry Reg 
AH-1F.S 
OH-58D 
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-------------------------1
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127/th Aviation 
Support 
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”E” Company/3-58th 
Air Traffic 
Service 
(mobil irányító- 
torony)

Blackhawk reduktorhiba miatt a horvátor
szági Zupanjánál szállt le. Másnap egy 
CH-47D Chinook külső függesztőhorgán 
szállította vissza a meghibásodott helikop
tert Kaposújlakra. A második esetben, 
1995. december 28-án éjfél után fél órával 
egy CH^t7D Chinook (száma: 70072) Zu- 
panjából tartott visszafelé a kaposújlaki re
pülőtérre, de a sűrű köd miatt nem kapott 
leszállási engedélyt. A pilóta ekkor Taszár 
felé irányította a gépet, de a kedvezőtlen 
időjárás miatt ott sem tudott leszállni. Amíg 
a Chinook a levegőben körözve engedély
re várt, vészesen fogyott az üzemanyaga, 
és végül a pilóta úgy döntött, hogy a kény
szerleszállást választja. Kaposvár belterü
letén, egy futballpálya nagyságú szántóföl
dön ért földet. A repülőgépet a közben 
odaérkező amerikai katonai rendészet ka
tonái őrizték másnap délutánig, amikor egy 
amerikai tartálykocsiból feltöltötték üzem
anyaggal, és a gép visszatérhetett Kapos
újlakra.

Harmadszor 1996. január 15-én két Hor
vátországból visszatérő UH-60A Black
hawk mentőhelikopter hajtott végre kény
szerleszállást. A Kaposvártól 15 kilométer
re délre fekvő Bőszénfa határában -  a köd 
és navigációs nehézségek miatt -  válasz
tották a pilóták a temető melletti szántóföl
det leszállóhelynek. Másnap délben, a köd 
felszálltával ők is épségben visszatértek 
kaposújlaki bázisukra.

A Somogy megyei Taszár két rangos 
vendéget is fogadott az amerikai IFOR-csa- 
patok mellett. 1996. január 2-án William J. 
Perry, az Egyesült Államok védelmi minisz
tere és John Shalikasvili tábornok, az ame
rikai vezérkai főnökök bizottságának elnö
ke látogatta meg a csapatokat, majd Keleti 
György honvédelmi miniszterrel együtt saj
tótájékoztatót tartottak a repülőtéren. A leg
nagyobb megtiszteltetés azonban 1996. 
január 13-án jutott részéül e kis somogyi 
falunak. Bili Clinton, az Egyesült Államok 
elnöke, a tuzlai mostoha időjárási körülmé
nyekre hivatkozva, a sorrendet megcserél
ve, először Taszárra érkezett egy C-17 
Globemaster ///fedélzetén. A csapatok üd
vözlése után találkozott a magyar vezetők
kel, majd folytatta útját Tuzlába. A Taszá- 
ron járt amerikai vezetők mindegyike kö
szönetét fejezte ki a magyar félnek, és bíz
nak abban, hogy ez a nagyarányú békete
remtő misszió végérvényesen lezárja a 
Balkánon dúlt hosszú háborút.

Végül köszönetemet fejezem ki az aláb
bi, munkámat segítő tiszteknek:

-  Lt. Col. Ron Williams, IFOR-sajtófő-
nök;

-  1 Lt Patrick Ryder, USAF-szóvivő;
-  Capt. Michael Huth, 1 Lt Byron K. Hart

zog, US Army;
-  Mesztegnyei Imre alezredes és Kiss 

Dezső százados, a taszári médiaközpont 
munkatársai.

Dr. Toper ezer István

70 HADITECHNIKA 1996/2



С + D '95 kiállítás

А 2. Közép-Európai Védelmi Felszerelés- és Repülési Szakki
állítást és Védelemgazdasági Konferenciát 1995. november 
14-17. között rendezték meg a Budapesti Nemzetközi Vásár- 
központban. A kiállítók összesen 4376 m2 területet vettek igény
be. Ebből a külföldiek 633 m2-t, a belföldiek 3203 m2 fedett és 
540 m2 szabad területet vettek birtokba. A rendezvényen össze
sen 178 kiállító vett részt, ebből 60 külföldi, 118 pedig hazai be
jegyzésű cég volt. A külföldi cégek közül sokan magyarországi 
képviseletükön keresztül jelentkeztek be. A C + D '95 a kiállítók 
számát tekintve lényegében túlhaladta a '93 mutatóit (178, illetve 
174), de a kiállítási területet tekintve elmaradt attól: 4376 m2, 
illetve 5410 m2.

A hajdani VSz országai közül a Cseh Köztársaság 1, Lengyel- 
ország 1, Oroszország 8, Románia 2, Szlovákia 1, a Tatár Köz
társaság 1 és Ukrajna 1 kiállítóval vett részt a C + D '95-ön. 
Ugyanezen országok közül csupán Oroszország 3 és Románia 1 
kiállítója tartotta érdemesnek, hogy haditechnikai termékeinek 
színvonalát Budapesten bemutassa. Az orosz résztvevők a C + 
D '93 gazdag anyagához képest ezúttal meglepő módon csak 
fényképekkel, tablókkal, katalógusokkal reklámozták termékei
ket.

Először szerepelt a C + D-n 1-1 kiállítóval Hollandia, Izrael és 
Kína.

A bemutatott termékeket a szervezők előzetes egyeztetés 
alapján 14 fő csoportba regisztrálták. Az egyes csoportokban 
megjelenő kiállítók száma további következtetésekre és 
elemzésekre ad lehetőséget:

1. ábra: A Gepárd mesterlövészpuska

2. ábra: Az átépített Mi—17 helikopter
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A Joint Endeavor hadműveletben részt vevő légi szállító egységek:

C-5-ös egységek:
Travis AFB, 60th Air Mobility Wing, 20th Airlift Squadron 
Dover AFB, 436th Airlift Wing

C-17-es egységek:
Charleston AFB, 437th Airlift Wing, 7th and 14th Airlift Squadrons 
Charleston AFB, 315th Reserve Airlift Wing, 300th and 317th Airlift Squadrons

C-141-es egységek:
Charleston AFB, 437th Airlift Wing, 15th Airlift Squadron
Charleston AFB, 315th Reserve Airlift Wing, 701st and 707th Airlift Squadrons
McChord AFB,
McGuire AFB, 305th Air Mobility Wing, 6th and 13th Airlift Squadrons 
Travis AFB, 60th Air Mobility Wing, 19th Airlift Squadron

C-130-as egységek:
Ramstein AFB, 86th Airlift Wing, 37th Airlift Squadron 
Little Rock AFB, 341th Airlift Wing, 50th Airlift Squadron

9. ábra: Ron Williams alezredes, sajtófőnök a megérkezés utáni repülőtéri sajtótájékoz
tatón



Csoport Kiállítók 
összesen

Ebből
magyar külföldi

1. Fegyverek és lőszerek 45 23 22
2. Páncélozott harcjárművek 

és egyéb járművek 13 13 _
3. Katonai elektronikai 

berendezések 79 69 10
4. Repülőgépek és fedélzeti 

eszközök 16 3 13
5. Mérőműszerek 5 3 2
6. ABV-védelem eszközei 6 6 -

7. Műszaki csoportok eszközei 1 - 1
8. Harctámogató és általános 

célú berendezések 
és szolgáltatások 21 15 6

9. Rendőrségi és biztonsági 
berendezések 3 3

10. Kiképzési eszközök 
és szimulátorok 9 5 4

11. Ruházat és felszerelés 11 10 1
12. Katonai nevelés 4 4 -

13. Katonai kiadványok, újságok 5 2 3
14. Egyéb 35 29 6

A HM részvénytársaságai 300 m2-en mutatták be termékeiket. 
A kiállítást számos magas rangú vendég, illetve delegáció tekin
tette meg, ideértve a diplomáciai képviseleteket és a katonai 
attasékat is. Összesen 11 255 érdeklődőt regisztráltak, ebből 
hazai 10 184, külföldi pedig 1071 fő volt.

A kiállításhoz kapcsolódóan 1995. november 15-én egész 
napos konferenciát rendeztek Felhasználók és gyártók fóruma '95 
címmel a NATO-kompatibilitás jegyében. November 16-án a 
SAAB cég rendezett sajtótájékoztatóval összekötött előadás-so
rozatot, amelynek egyik része a Saab-Dunai Repülőgépgyár ün
nepélyes szerződésaláírása volt a Gripen-program tárgyában.

A rendezvény egyik érdekes színfoltja volt, hogy a Dunai 
Repülőgépgyár több jelentkező újságírót, látogatót sétarepülésre 
vitt Mi-2 helikopterrel és An-2 repülőgéppel.

A kiállítás értékeléséhez feltétlen hozzátartozik az a tény is, 
hogy az Álba Kör ellendemonstrációt szervezett a vásárváros elé 
mintegy 50 fő részvételével.

Lapunkban a C + D '95 kiállításon bemutatott haditechnikai 
újdonságokról tematikus cikksorozat jelenik meg.

Amaczi Viktor
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Aknák és telepítSrendszerek 
a C + D '95 kiállításon

Budapesten 1995. november 14. és 17. között rendezték meg 
másodízben a közép-európai védelmi felszerelési és repülési 
szakkiállítást (Central-European Defence Equipment and Avia
tion Exhibition), a C+D '95-öt, melyen 18 ország 182 kiállítója 
volt jelen. Az alábbiakban az itt bemutatott aknákkal, aknatelepí
tő és -mentesítő rendszerekkel foglalkozunk.

Műszaki-katonai vonatkozásban az ez évi kiállítás elmaradt a 
két évvel ezelőtt rendezettől. A lengyel kiállítók el sem jöttek, 
csupán Lotnictwo-Aviation International című folyóiratuk egy 
speciálisan a C+D '95 alkalmából kiadott számát küldték el. Eb
ben mutatták be hadiipari vállalataik termékeit, melyek közül em
lítésre méltó a BELMA S. A. (Bydgoszcz) [mely feltehetően át
vette a C+D '93-on kiállító CENZIN (Varsó) gyártmányait] által 
kínált MN-111 harckocsiakna (két évvel ezelőtt már bemutatták), 
valamint az újdonságként ható MN-121 elektronikus gyújtójú, 
szórással telepíthető harckocsiakna. Az MN-111 mágneses 
gyújtójú, szórással telepíthető harckocsiakna légi aknatelepítő 
eszközzel juttatható a célterületre.

Harcászati-technikai adatai:
-  mérete: 116 x 255 mm
-  tömege: 3,5 kg
-  űrmérete: 116 mm
-  kiszórási magassága: min. 100 m
-  zuhanási sebessége: 60 m/s-ig
-  hatásossága: 70 mm-es páncélt 0,5 m távolságról üt át
-  alkalmazható: -223 °K -  323 °K (-50 °C -  +50 °C)
Az aknát három (elektronikus és mechanikus) szállítási biztosító 

rendszerrel látták el, robbanása három esetben következik be:
-  a közeledő páncélozott jármű megváltoztatja az akna kör

nyezetének mágneses erőterét;
-  elmozdítják a helyéről a telepített aknát;
-  letelik a beállított önmegsemmisítési idő.

Az MN-121 akna átmérője 116 mm, tömege 2,8 kg. A közölt 
adatok szerint a második generációs, mágneses indukció alap
ján működő aknák 60 mm vastag páncél átütésére képesek, 50 
cm távolságról. Az MN-121 akna légi telepítéssel, valamint tü
zérségi eszközből kilőve is eljuttatható a célterületre.

A svéd Bofors a korábban már látott FFV 028 harckocsiaknát 
és a 155 mm-es BONUS lőszert hozta el újból. Annyi változás 
történt csak, hogy a BONUS fejlesztésébe és gyártásába be
szállt a francia GIAT Industries (Versailles Cedex) is, és azt 
mindkét ország hadseregében hadrendbe állították.

Két évvel ezelőtt már bemutatták a 84 mm-es, AT4 vállról in
dítható páncéltörő fegyvercsaládot, melyet most új alkalmazási 
lehetőséggel bővítettek: oldal elleni aknaként való használatra is 
képessé tették.

Ebben a változatában az AT4 páncéltörő rakéta tömege 9,8-ra 
nőtt (az alapváltozat kevesebb, mint 7,0 kg). Hosszúsága 1 m. 
Páncélátütő képessége az alkalmazott lőszer függvénye; 
420-600 mm. Hatásos lőtávolsága 300 m-ig.

Új kiállítóként jelentkezett a kínai NORINCO (China North In
dustries Corp., Peking) cég, mely többek között műszaki aknate
lepítő (aknaszóró) eszközeit -  vagy legalábbis azok makettjét és 
prospektusát -  mutatta be.

Az aknákat tartalmazó csöveket 6x6 , illetve 4 x 6  elrendezés
ben kötegelik, és ezekből a konténerekből helyeznek el különbö
ző lánctalpas és gumikerekes hordozójárműveken 4-6-8 darabot. 
Az aknákkal gyárilag töltött kivetőcsöveket a konténeren belül 
tetszőlegesen helyezhetik el, egyes helyek akár üresen is 
hagyhatók.

3. ábra: Műszaki aknaszóró a kínai Dong Feng 240 6x6-os 
gépkocsi alvázán

1996/2 HADITECHNIKA 73



A rendszerhez három kivetőcsőtípust fejlesztettek ki.
a) SAPM (Scatterable Anti-Personnel Fragment Mine Maga

zin) gyalogsági repeszaknaszóró konténer.
-  átmérő 122 mm, hosszúság 800 mm;
-  tömege 16 kg;
-  aknák száma a csőben 15 db.
A SAPM gyalogsági repeszakna:
-  átmérő 52 mm, magasság 97 mm;
-  a flegmatizált hexogén töltet tömege 52 g;
-  pusztító hatás sugara 6 m;
-  kivetés után 2 db 2-10 m hosszú húzószálat lő ki oldalra, 

melyek 1-4 N erő hatására működésbe hozzák az aknát.
b) SAPEM (Scatterable Anti-Personnel Explosive Mine Maga

zin) gyalogsági rombolóakna-szóró konténer:
-  átmérő 122 mm, hosszúság 800 mm,
-tömege 11 kg;
-  aknák száma a csőben 45 db.
A SAPEM gyalogsági rombolóakna főbb adatai:
-  hosszúság 71 mm, szélesség 54 mm, magasság 31 mm;
-  össztömege 85 g, a flegmatizált nitropenta töltet tömege 14 g;
-  elektromechanikus gyújtó 20-50 N nyomóerő hatására rob

bantja az aknát.
c) SATM(Scatterable Anti-Tank Bottom Mine) fenék elleni harc- 

kocsiakna-szóró konténer és SATM fenék elleni harckocsiakna:
-  egy konténerben 5 db akna található;
-  az akna átmérője 114 mm, magassága 125 mm;
-tömege 2,2 kg;
-  páncélátütő képessége 140 mm;
-  kettős gyújtóval rendelkezik, a szeizmikus állítja harckész 

helyzetbe az aknát, az elektromágneses pedig végzi az indítást; 
az aknát zavarás elleni védelemmel látták el, mely kizárja a menny
dörgés, villámlás, elektromágneses sugárzás és impulzus kö
vetkeztében történő elműködést.

Az aknaszóró konténerek a hordozójárműveken 180°-ban 
elforgathatok. Az aknák minimális kivetési távolsága 30 m, ma
ximális 150 m. A csőkötegek kivetési szöge 40°. Az aknákat 
önmegsemmisítő berendezéssel látták el, mely 1-272 óráig 
állítható, órás intervallumokkal.

Az eszközök -32-+50°C hőmérsékleti tartományokban alkal
mazhatóak.

A szórással létrehozott aknamező sűrűsége SATM harckocsi
aknák alkalmazásakor -  egy 8 csőköteggel rendelkező aknaszó
ró esetén -  0,2-1 akna/m, SAPM gyalogsági repeszaknáknál 
0,5-2 akna/m. A kiszórt aknák száma összesen:

-  SATM fenék elleni harckocsiakna: 8 x 36 x 5=1440 db;
-  SAPM gyalogság elleni repeszakna: 8 x 36 x 15=4320 db;
-  SAPEM gyalogság elleni rombolóakna: 8 x 36 x 45=12 960 db.
Szintén új kiállító volt a TAAS -  Israel Industries Ltd., mely

többek között reaktív átjárónyitó eszközt és kazettás tüzérségi 
lőszereket is bemutatott.

Az ATMINS reaktív átjárónyitó eszközt egy egytengelyes, gya
logsági fegyverekkel és repeszekkel szemben páncélvédett 
utánfutón helyezték el (tömege 7,0; hosszúsága 5,5 m; széles
sége 3,5 m; magassága szállítási helyzetben 2,2 m, kilövési 
helyzetben 3,2 m; vontatási sebessége műúton 50 km/h, terepen 
30 km/h).

A C-4 robbanóanyaggal töltött, hajlékony burkolatú töltettel lé
tesíthető átjáró hossza a hagyományos (nyomásra működő) ak
nákból álló harckocsiakna-mezőben 170 m, szélessége 6-8 m. 
Az utánfutó már 25 m-re telepíthető az aknamező határvonalától. 
Az eszköz újbóli felhasználáshoz való előkészítésének idő- 
szükséglete 4 óra.

A műszaki és tüzérszakemberek közös érdeklődésére tarthat
nak számot az izraeli cég által bemutatott DP-ICM M335 122 
mm-es és ER DP-ICM M350152 mm-es kazettás lőszerek.

A 122 mm-es kazettás lőszer:
-  tömege 22 kg;
-  max. lőtávolsága 16 500 m;
-  a lövedék 24 db M85 típusú, kettős rendeltetésű aknát tartal

maz.

A 152 mm-es kazettás lőszer:
-  tömege 42,3 kg;
-  max. lőtávolság 20 300 m;
-  a lövedék 49 db M85 típusú, kettős rendeltetésű aknát tartal

maz.

Ugyancsak a már említett, kettős rendeltetésű aknákkal töltöt
ték meg az ATAP-500 repülőgépre függeszthető aknaszóró 
konténert:

-tömege 230 g;
-  átmérője 406 mm, hossza 2124 mm;
-  512 db M85 aknát tartalmaz, mellyel kb. 126 m sugarú kör 

aknásítására képes.
Az M85 kettős rendeltetésű „szubmuníció":
-  tömege 292 g; a hexogén keverék robbanóanyag tömege 44 g;
-  az akna ejtőernyővel ereszkedik le, páncélos eszközre esve 

kumulatív töltetével 105 mm vastag páncél átütésére képes; ha 
nem talál célt, a talajon gyalogsági repeszaknaként működik to
vább, melynek robbanásakor kb. 1200 db repesz képződik, 9 m-es 
pusztítási sugárral;

-  az akna 15 perc után hatástalanítja önmagát.

6. ábra: M.14 típusú időzített gyújtószerkezet
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Már két évvel ezelőtt is kiállított a román ROMTECHNICA (Bu
karest), de sem akkor, sem most nem mutattak be műszaki zá
rással kapcsolatos eszközt, berendezést. Szakmai konzultáció 
után sikerült mégis pár prospektust szereznem, melyek szerint 
az alábbi harcanyagokat és eszközöket forgalmazzák:

a) MAT-76 nem detektálható harckocsiakna:
-  az aknatest és a gyújtó zöld vagy barna színű műanyag;
-  átmérő 320 mm;
-  össztömeg 10,0 kg;
-  az öntött TNT robbanóanyag-töltet tömege 9,35 kg;
-  a közbenső detonátor (öntött TNT) tömege 0,16 kg;
-  a gyújtó működtetéséhez szükséges nyomóerő 200 kg;
-  kézzel és géppel telepíthető.
b) M. S.-3 meglepőakna:
-teherelvételre működő akna, mely más aknák felszedés elle

ni biztosítására, valamint meglepőaknák készítésére alkalmaz
ható; az akna szerkezetét tekintve hasonló a magyar GYATA-64 
gyalogság ellent taposóaknához, csak a taposónyelvnek megfe
lelő működtető szerkezetet fordítva helyezték el, és az élesítés 
után az akna fölé helyezett tárgy súlya tartja meg alaphelyzeté
ben, a rugó hatása ellenében;

-  a barna színű műanyag aknatest átmérője 110 mm; magas
sága 65 mm;

-  össztömeg 0,63 kg; a robbanóanyag-töltet (öntött TNT) tö
mege 0,31 kg;

-  a ráhelyezett tömeg min. 6,0 kg.

c) M-14 időzített gyújtószerkezet:
-  építményromboló és szállításgátló aknák gyújtószerkezete;
-  méretei 203 x 153 x 122 mm;
-tömege 3,5 kg;
-  időzítési határok 4 órától 14 napig;
-  a gyújtási idő pontossága ± 1 óra.

Befejezésül kijelenthető, hogy az ilyen kiállítások nagy jelentő
ségűek nemcsak a kereskedők, hanem -  továbbképzési jelleg
gel -  a szakemberek számára is. Ugyanakkor igaznak tűnik az a 
megállapítás, hogy a kiállítások történetében meghatározó a má
sodik megrendezés: az elsőn részt vevő cégek szerzett tapasz
talataik alapján döntenek arról, érdemes-e ismét pénzt, időt és 
energiát fektetni az újbóli megjelenésre? A C+D '95 ebben a te

kintetben felemás képet mutatott. Ha a számokat nézzük, a nyi
latkozatokat olvassuk és hallgatjuk, akkor minden a legnagyobb 
rendben volt. Ha viszont a látottakat összevetjük a két évvel ko
rábbi tapasztalatokkal, akkor kiderül, hogy korántsem volt olyan 
rózsás a helyzet. Egyrészt sok fontos korábbi kiállító el sem jött, 
másrészt a jelenlévők is lényegesen kisebb területen, szűkebb 
választékkal állították ki (a Bofors standja kb. 1/4-e volt a két év
vel ezelőttinek, az orosz kiállítókról már nem is szólva). Újdon
ság volt viszont a kínai és az izraeli részvétel. Ezek után érdek
lődéssel tekinthetünk a tervezett C+D '97 elé.

Dr. Lukács László mk. őrnagy, egyetemi adjunktus, 
a hadtudomány kandidátusa

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata a

Hadtörténelmi Közlemények
Megjelenik negyedévenként. Éves előfizetési díj: 400 Ft
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Lövedékálló védőmellények vizsgálata II.

(A vonatkozó cikk a Haditechnika 1996/1. számában jelent meg. Szerk.)

Egyes szabványok főbb követelményeinek összehasonlítása

Szabvány
jele

Védelmi
osztály
(szint)

Fegyver
űrmérete

Lövedék
konstrukció

Lövedék
tömege

(g)

Lövedék
sebessége

(m/s)

Rálövési
távolság

(m)

NIJ 0101.03 I. .22 LR P 2,6 320+ 15 5
.38 P 10,2 259 + 15 5

CEN Bl .22 LR P 2,6 300 i  10 10

NIJ 0101.03 II. A. .357 Magn. MZ 10,2 381 + 15 5
9x19  Para. VMR 8 332+ 15 5

DIN 52290 1 9x19  Para. VMR 8 360 ±5 3
TR* L 9x19  Para. VMR 8 365 + 5 10

NIJ 0101.03 II. .357 Magn. MZ 10,2 425 + 15 5
9x19  Para. VMR 8 358 + 15 5

CEN B2 9x19. Para. VMR 8 400 ± 10 5
CEN B3 .357 Magn. VMS/ZK 10,2 430 ± 10 5
S 1310" 12 9x 19. VMR 8 410110 5

357 Magn. '  VMF/ZK 10,25 4201 10 5
DIN 52290 2 .357 Magn. VMS/ZK 10,25 42015 3
TR* I 9x19  Para. VMR 8 410 10

NIJ 0101.03 III. A. .44 Magn. SWC 15,6 . 426 + 15 5
9x19  Para. VMR 8 426 + 15 5

CEN B4 .44 Magn. VMS/ZK 15,6 440 1 10 5
S 1310** 3 .44 Magn. WMF 15,6 4401 10 5
DIN 52290 3 .44 Magn. VMF/ZK 15,55 4401 5 3
TR* II .357 Magn. MsF 7,45 570 1 20 10

NIJ 0101.03 III. 7.62x51 VMS/ZK 838 + 15 15
CEN B5 5.56 x 45 VMS/ZK/S 4,0 920 110 10

B6 7.62 x 51 VMS/ZK 9,7 8301 10 10
S 1310" 4 7.62x51 VMS/ZK 9,45 8601 10 100
DIN 52290 4 5.56 x 45 VMS/ZK 3,56 9701 5 10

7.62x51 VMS/ZK 9,45 7901 5 10
TR* III .223 Rém. VMS/ZK/S 4,0 9201 10 10

.308 Win. VMS/ZK 9,55 8301 10 10

NIJ 0101.03 IV. .30-06 AP 10,8 868 + 15 15
CEN B7 7.62 x 51 AP 10,2 8201 10 10
s 1310* 5 7.62 X 51 AP 8.45 960 1 20 100
DIN 52290 5 7.62 X 51 AP 10 8051 5 10
TR* IV .308 Win. AP 9,75 8201 10 10

S 1310** 6 .50 Br. AP 50 890 1 20 100

Jelmagyarázat: VMR teljes köpenyes, kerek orrú, ólommagvas
VMS/ZK teljes köpenyes, hegyes csúcsú, ólommagvas
VMS/ZK/S teljes köpenyes, hegyes csúcsú, ólommagvas acélpenetrátorral

(5.56x45 NATO SS 109)
VMF/ZK teljes köpenyes, lapos csúcsú, ólommagvas
MZ köpenyes, lágy csúcsú, ólommagvas
MsF köpenyes, lapos csúcsú, teflonozott
SWC hengeres testű, csonka kúp orrú, köpeny nélküli, ólommagvas
AP páncéltörő
P köpeny nélküli, kerek orrú, ólommagvas

*TR = Német Rendőrségi Műszaki Irányelvek
**S 1310 = osztrák szabvány: ÖNORM S 1310 (a lövedéksebességek itt átlagsebességek!)

Földi Ferenc mk. alez.
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A jövő űrszállító rendszerei II. rész

(A cikk első része a Haditechnika 1996/1. számában jelent meg. 
Szerk.)

Vissza nem térülő kiadások

Úgy tűnik, hogy aránylag nagy pontossággal meg lehet határozni 
a visszatérülő kiadásokat, azonban a vissza nem térülő kiadások 
pontos előzetes felmérése szintén fontos. Az űrrepülőgép-rend
szerek tervezése és működtetése során többször merült fel 
olyan alrendszerek lehetősége, melyek működtetési költsége 
kicsi, de végül is azért nem építették az űrrepülőgépekbe, mert a 
beruházási költség túl nagy lett volna. A választás a kis 
működtetési költség, ám nagy beépítési költség, illetve a nagy 
működtetési költség, ám kis beépítési költség között stratégiai 
döntést igényel.

A pontos módszer, amelynek során a vissza nem térülő költ
ségek hányadáról döntenek, attól függ, hogy a rendszer 
üzemeltetésére és fejlesztésére milyen pénzügyi elképzeléseket 
dolgoznak ki. A rendszer teljes költségére vonatkozó első becs
lésnek magában kell foglalnia a rendszer fejlesztési költségét, a 
működtetéshez megteremtődő infrastruktúra létrehozási költ
ségét és a repülésirányítási költséget is. Az előzetes tervezésnél 
számba vett repülések számát nem lehet -  és nem is szabad -  
pontosan meghatározni. Ami elvárható az első költségbecsléstől, 
az az, hogy a folyamatos működtetés közben az egy-egy indítás 
során felmerülő üzemeltetési költségek csökkenjenek. Egy 
tipikus teljes költség -  felvitt hasznos teher viszonylat látható a 3. 
ábrán. A működő új rendszerekre vonatkozóan kisebb teljes költ
ség mutatkozik, mint a már meglévő, régi rendszerekre vonat
kozóan (ebben a táblázatban az Алале-5-től elvárt működtetési 
költségek szerepelnek). Ha a tényleges működtetési költségek 
nagyobbak lesznek, mint a kritikus érték, akkor nyilvánvalóan 
alultervezés történt.

Az ezen az elképzelésen alapuló összehasonlításnak az az 
előnye, hogy nem szükséges pontosan ismerni a rendszer teljes 
élettartama alatt szóba jöhető valamennyi repülés számát. 
Ehelyett elegendő figyelembe venni egy ésszerű minimális 
értéket.

A tervezések jelenlegi szakasza ebbe az irányba mutat. A har
madik táblázatból is kitűnik, hogy a költségek meglehetősen jól 
körvonalazottak (valójában azonban közel sem ennyire jól 
meghatározottak). Bármelyik űrszállító rendszert választjuk is ki, 
azt tapasztalhatjuk, hogy a költségbecslés tekintetében megle
hetősen nagy a tanácstalanság. A táblázatban látható vonal 
valójában nem egyenes és vékony, sokkal inkább vastag és cik- 
cakkos. Amikor az ilyen típusú „egyenesek" átfedik egymást, 
nem lehet egyik rendszert sem előnyben részesíteni a másikkal 
szemben, ehelyett további kutatások válnak szükségessé, hogy 
a helyes döntést meg lehessen alapozni. Ahogy tovább dolgoz
nak a költségbecslés terén mutatkozó bizonytalanság felszá
molásán, két dologban történik változás. Az egyik a technikai 
megvalósíthatóság, a másik pedig a programozható költségek 
területe. Mindkettő azt mutatja, hogy minél drágább a tervezendő 
űrszállító rendszer, annál nagyobb a bizonytalanság a bekerülési 
költség terén.

A vissza nem térülő költségek finanszírozhatósága

Valószínűtlennek tűnik, hogy egy új rendszer fejlesztése minden 
húsz év elteltével kivitelezhető legyen úgy, hogy erre kor
mányzati pénzeket használnak fel, és aztán leírják a fejlesztési 
költségeket -  mint ahogy ez eddig történt. Nemsokára azonban 
tovább kell lépni ebből a helyzetből a fejlesztési költségek egyéb 
módon való finanszírozása felé, vagy pedig az új űrszállító rend
szereket mint kereskedelmi termékeket kell megépíteni. A 
kereskedelmi célú légitársaságok kialakításának története azt 
mutatja, hogy ez nem egyszerű dolog, de az egyértelmű, hogy 
ebbe az irányba kell elmozdulni.

A kívánatos nézet szerint -  miszerint a fejlesztési költségeket 
a rendszer teljes megépítési költségének részeként tekintjük -  a 
jelenleg létező rendszereket még más módon ítélik meg, ily 
módon a tervezés alatt álló berendezéseket nem lehet összeha
sonlítani a már meglévőkkel. A jelenlegi hordozórakéták -  mint 
pl. az Atlas vagy az Ariane -  értékét csak maga a hordozórakéta 
és a startköltségek jelentik.

Ha a fejlesztési költségeket nem vennénk figyelembe, akkor 
arra a felismerésre jutnánk az új űrszállító rendszerekkel kapcso
latban, hogy a kis szintű vissza nem térülő költségek miatt a 
startköltségek is kicsik lesznek.

A 4. ábra azt mutatja, hogy miként csökkenhetnek a vissza nem 
térülő költségek az üzemeltetés során. A visszatérülő kiadások 
legnagyobbrészt függetlenek az indítások számától (legfeljebb az 
első költségbecslésnél kell figyelembe venni). Az indítások számá
nak növekedésével a vissza nem térülő költségek részaránya a 
repülési költségek viszonylatában csökken. Két fő stratégia látható 
a vissza nem térülő költségek megteremtésére a 4. ábrán. Az 
egyik esetben a fejlesztési költségeket hosszú időre terjedő perió
dusban fizetnék ki (jelen esetben 20 éves időtartam alatt), a 
második esetben pedig egy összegben -  esetleg kölcsönökből - , 
és a kölcsönök törlesztése akkor kezdődne, amikor a repülések 
megkezdődnek. A második stratégia sokkal többe kerül, ám -  mint 
a példa is mutatja -  ennek az elképzelésnek is van létjogosultsá
ga, amennyiben az éves indítások száma 16 és 25 közé esik. Az 
árplafont a tervezett Ariane-5 számára állapították meg.

Habár a tervezett új rendszereket a jelenlegiekkel verse
nyezve kell bevezetni, egyértelmű, hogy az „árplafon” olyan fo
galom, mely a döntéshez hozzásegít. Amennyiben az új űrszál
lító rendszerek esetében az egyes indítások költségei közel
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esnek a jelenleg használatosakéhoz, akkor az új rendszernek 
meglehetősen nehéz lesz versenyeznie -  tisztán kereskedelmi 
eszközként -  azokkal a rendszerekkel, melyek kormánytámo
gatást élveznek. A tisztességes verseny még így is fennállhat, 
egészen addig, amíg a kormányzatok úgy nem érzik, hogy 
hathatós támogatásra van szüksége az általuk üzemeltetett 
rendszernek. A tény, hogy a visszatérülő költségek jelenleg 
fontos tételét jelentik a startköltségeknek, azt jelenti, hogy a 
startköltségeket hozzá kell igazítani a mindenkori elvárásokhoz a 
fejlesztési költségek mérséklésével. Ráadásul a kormányzatok -  
így vagy úgy -  jelentős felhasználói az űreszközöknek, érdekelt
té tehetők abban, hogy az új űrszállító rendszerek megépítését 
támogassák.

Finanszírozás

A jövedelmezőség önmagában nem az egyetlen kritériuma egy 
kereskedelmi vállalkozás megindításának. A hosszú befektetési 
idő további problémákat vethet fel, és sokkal összetettebb anya
gi hátteret igényel. Az egyik lehetséges megoldás, hogy egyfajta 
keverék áll fel a kormánytámogatások és a magánvállalatok 
összességéből, és az eszköz forgalmazásából (egy működő 
űrszállító rendszerből) közösen részesülnek. Ilyen például az 
Arianespace vállalkozás.

Vita folyik arról, hogy a világnak vajon jobb lenne-e, ha 
versenyhelyzet állna elő az ilyen rendszerek között. A gyártók
nak minden bizonnyal jobban menne, mert több űreszközt tudná
nak eladni. A vevőknek is jobb lehetne a verseny, hiszen az 
egymással való vetélkedés alacsonyabb szinten tartja az árakat. 
Az üzemeltetőknek pedig be kellene érniük kisebb haszonnal. A 
meggyőződés, hogy az ilyen űrszállító rendszerek meg
valósítása esetében szükséges a nemzetközi együttműködés, -  
mert egy ország számára túl nagy terhet jelentene -, túlzó (az 
együttműködés növeli a költségeket), azonban a több nemzet 
részvételével zajló űrfejlesztések eleve garantálják a nagy pia
cot. Az ESA egymagában négy új űrszállító rendszer meg
valósításában érdekelt. Az oroszokkal és az amerikaiakkal való 
együttműködés megháromszorozhatja ezt a számot.

Szükséges, hogy pontosan körvonalazzuk, vajon lehetséges-e 
hatékony verseny különböző teherbírású rendszerek között. 
Hiszen az új rendszerek megvalósítási költségeinek legnagyobb 
részét a vissza nem térülő költséghányad teszi ki (a fejlesztés és 
a működtetési feltételek megteremtése), a működtetés hosszabb 
távon válik előnyösebbé. Az analízis eredményét az 5. ábra 
mutatja, hogyan változik a működtetési költség bizonyos számú 
évenkénti indítás mellett. A következtetés az, hogy egy egyszerű 
űrszállító rendszer -  kicsi, ám hatékony működtetési hátteret 
feltételezve -  a remények szerint képes versenyezni a bonyolult 
és nagyra tartott szerkezetekkel.

A fejlesztési költségek fedezése mind a kormányzatok 
részéről, mind a kereskedelmi célú vállalatoktól egyaránt 
várható. Az üzleti részvétel hasonlóan képzelhető el, mint az 
űrrepülő eszközök fejlesztési költségeinek meghatározásánál, 
ahol a program egyes elemeit kereskedelmi vállalkozás for
májában működtetik. A kormányzati támogatásnak állandónak 
kell lennie évről évre, a kereskedelmi ügyleteknél pedig be kell 
tartaniuk a szerződéseket. Valójában az érdeklődés az új rend

szer befektetői részéről nagyobb mértékben növekszik, mint a 
program saját költsége. Egy tízéves programot alapul véve a 
befektetők nem kockáztatnak nagyobb összeget a negyedik év 
előtt, azon idő előtt, amikorra a kockázati tényezőket már nagyon 
jól meg lehet határozni. Később már lehetővé válik, hogy a 
kezdeti beruházókat további befektetésekre vegyék rá, amikor a 
rendszer már majdnem működésre kész. Ha a kereskedelmi 
tevékenység egynél több működtetőt igényel, a fejlesztés költ
ségei tovább növekszenek. Mivel a kormányzatok is érdekeltek, 
a kereskedelmi beruházók további érdekeltsége esetleg háttérbe 
szorulhat.

Természetesen további elemzések szükségesek még ahhoz, 
hogy a megépítendő új űrszállító rendszerrel kapcsolatban 
stratégiai döntés születhessen. A döntés költségnövelő 
tényezővel is jár, melynek során megpróbálják az egyes rend
szerek kedvező tulajdonságait egyesíteni. A megfelelő háttér 
biztosításával azonban a tisztán kereskedelmi megvalósítás is 
járható út.

л kérdés súlypontja a megfelelő háttér megteremtése. A 
ke-jskedelmi cégek részvétele nélkül alapított és a működtetés
ben részt nem vevő űrszervezetek, mint például az ESA vagy a 
NASA, nem foglalnak el megfelelő pozíciót az új űrszállító rend
szerek kifejlesztésében. Az ilyen típusú hivatalok működése túl 
sok dologtól függ (politikai, szervezeti és a rendelkezésre álló 
műszaki színvonaltól való függés). A vevők igényei alapján 
működő iparvállalatok sokkal hatékonyabban működhetnek, 
miközben kevesebb költségveszteséges döntés születik. 
Természetesen az lenne a kívánatos, ha nem az űrhivatalok 
fizetnék a kiválasztott új űrszállító rendszert -  sokkal inkább 
megvennék azt.

A jelenleg működő űrhivatalok feladata az lehetne, hogy 
bemutassák a kereskedelmi vállalatoknak és a befektetőknek, 
hogy a szükséges műszaki megoldások alkalmazásával a koc
kázat reális keretek között tartható. Ilyesfajta repülési bemu
tatókat hajtott végre a NASA elődje, a NACA az 1940-es és 
1950-es években. Ez a törekvés az ESA jövőbeni tervei közt is 
szerepel az ESA Európa jövőbeni űrszállító rendszerének 
beruházási programjában (FESTIP). A gondolat, miszerint szük
ség van egy demonstrátorra a kereskedelmi megrendelések 
alapjainak létrehozásához, az új űrszállító rendszer kifej
lesztéséhez szükséges anyagi alapok megteremtéséhez és a 
leghatékonyabban működtethető rendszer kiválasztásához, 
nagyon fontos. Úgy tűnik, hogy egyfajta előszelekció szükséges 
a végső döntés meghozatala előtt, és ennek a döntésnek nem 
szabad egyedül az űrhivatalok véleményén alapulnia, min
denképpen szót kell kapniuk a velük együttműködő feleknek és a 
kereskedelmi beruházóknak is.

Természetesen a kormányzatoknak, az ESA-nak, a NASA-nak 
és egyéb űrhivataloknak szintén érdekükben áll, hogy megfelelő 
érdeklődést tanúsítsanak a beruházási környezet megterem
tésében. A kormányzatoknak tisztázniuk kell, hogy a jövő űr
szállító rendszerei milyen működési feltételek mellett üzemel
tethetők, hogyan versenyezhetnek más rendszerekkel, mekkora 
részt kapnak a gyártók és hogyan lehet lebonyolítani a 
kereskedelmi ügyleteket.

Ez az elvárás egyre erőteljesebben fogalmazódik meg, főként 
az Egyesült Államokban. Mivel politikai vonzata is van, sok idő
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eltelhet, amíg a különböző konzorciumok belekezdenek egy 
ilyen vállalkozásba.

Tanulságok

Végezetül tekintsük át az új űrszállító rendszerekkel szemben 
támasztott legfőbb követelményeket:

-  az űreszköznek nem érdemes túl nagy méretűnek lennie, a 
kívánt érték mintegy 8,51 alacsony Föld körüli pályára;

-  a különböző rendszerek működtetési költsége -  azonos 
tömegű hasznos teher pályára juttatása esetén -  összehason
lítható kell legyen egymással;

-  a repüléssorozatok tervezett költségeinek magukban kell 
foglalniuk az űreszköz esetleges elvesztésének vagy a repülés 
kudarcának az összegét is. Az esetleges veszteség előzetes 
beszámítása erős hatást gyakorol a visszatérülő költségek kis 
szinten tartására;

-  a különböző rendszerek összehasonlításakor figyelembe kell 
venni a teljes költségeket, melyek magukban foglalják a fejlesz
tés és gyártás költségeit, a kezdeti próbákat és a teljes működési 
időtartamra vonatkozó működtetési költségeket is.

Az űrhivatalok számára (NASA, ESA) fontos feladat, hogy 
meghatározzák a műszaki kockázatot, és a politikai környezetet 
érdekeltté tegyék a fejlesztések kivitelezésében, valamint abban, 
hogy a vásárló ne legyen egy személyben a fejlesztő és a 
működtető is.

Könnyen belátható, hogy számos variáció jöhet szóba a jövő 
űrszállító rendszerének meghatározásakor. Ha ezek közül több 
is közel esik egymáshoz a gazdaságos működtetés vonatko
zásában, akkor végül is mindegy, hogy melyikre esik a vá
lasztás.

Bizonyosnak tűnik, hogy az eljövendő rendszerek kifej
lesztésében a kereskedelmi részvétel nem megy túl azon a 
határon, amit a műszaki bemutatók eredménye lehetővé tesz. 
Nagy-Britannia határain kívül ez egyelőre kormányzati feladat. 
Az érdektelenség, melyet Nagy-Britannia az ESA FESTIP-prog- 
ramjába való beruházás terén tanúsít, nagy adag értetlenséget 
takar az eljövendő űrfejlesztési stratégiával szemben.

(ESA: European Space Agency; OTV: Orbital Transport 
Vehicle)

(Parkinson, Bob: Space transportation Strategie for a future 
launch system. = Spaceflight, 1994. 12. sz. p. 400-404.)

Fordította: Aranyi László

Frekvenciameghatározási táblázat

Frequency Designation Chart

Previous Frequency 
Designations

Frequency Designations 
(WW II)

United States 
Standard Waveguides

Wavelength (cm) 300

Wavelength X(dB/Meter) 4.8 

Frequency (GHz) 0.1

Current Frequency д В С D Г71 F Г71 H 1 J К L
Designations U _ _

10 7.5 6 5 3.75 3

-10.0 -13.0

3 4 5 6 8.0 10

-23.0 -25.2

40 50 60 70 100

A rádiótechnika fejlődése során a használatba vett 
frekvenciatartomány folyamatosan szélesedik, és elsősorban a 
nagyobb frekvenciák felé tolódik.

A frekvenciatartományok jelölése már a második világháború 
kezdetén sem volt egységes -  sem az egyes országok, sem a 
tudományterület különböző részei és iskolái között.

Az alábbi táblázat a szakcikkek olvasóinak és szerzőinek ad 
támpontot az érvényben lévő jelölések használatához.

1. Frekvenciajelölési táblázat

2. A korábbi frekvenciatartomány-jelölések
3. A frakvanciatartományok jelölése a második világhábo

rúban
4. Az Egyesült Államok szabvány hullámtartomány-jelölése
5. A jelenleg érvényes frekvenciatartomány-jelölések az 

Egyesült Államok haderőnemeiben
6. Hullámhossz (cm)
7. Hullámhossz (dB méter)
8. Frekvencia (GHz)
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Borító 3. oldal: A 43. M Zrínyi—I rohamágyú modellje (Bíró Á.)

Címképünkön:
Az USAF C-17A Globemaster-lll 
szállítógépe (MDD)
Hátoldali képünkön: EH-53J helikopter Szentkirályszabadján (Szabó M.)
С —5B Galaxy szállítógép Taszáron (Dr. Toperczer I.)
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Szabályozási rendszerek optimális méretezése 
négyzetes integrálkritériummal

Szabolcsi Róbert mk. százados, főiskolai adjunktus

1. Bevezetés

A szabályozási rendszerekkel szemben támasztott alapvető kö
vetelmény, hogy a szabályozott jellemző tökéletesen kövesse az 
alapjelet, a rendszerre ható külső és belső zavaró jellemzőktől 
függetlenül. Ez az általános követelmény magában foglalja a 
szabályozási rendszer viselkedését mind állandósult, mind át
meneti állapotban. A szabályozási rendszer tervezése során el
engedhetetlenül fontos az állandósult állapotbeli (maradó) sza
bályozási hiba minimálása. A szabályozástechnikából ismeretes, 
hogy az állandósult állapotbeli szabályozási hiba a hurokerősítés 
növelésével csökkenthető. A hurokerősítés növelése azonban 
általában a szabályozási rendszer instabil működésének irányá
ba hat, ezért a statikus követelmények maradéktalan teljesítése 
csak a dinamikus követelmények (dinamikus stabilitás, túlszabá- 
lyozási idő, lengésszám) rovására hajtható végre. A statikus és 
dinamikus követelmények ezért csak kompromisszumok árán 
elégíthetők ki (1,2, 3, 4, 5).

A műszaki gyakorlatban a szabályozási rendszerek tervezése 
során a kompromisszumot gyakran ún. integrálkritérium alkalma
zásával teremtik meg. Optimálisnak akkor neveznek egy dinami
kus folyamatot, ha egy előre kiválasztott integrálfunkciónál vala
milyen szélső értéket vesz fel. Ha az integrálfunkcionált minimál
ni kell a tervezés során, akkor a kiválasztott célfüggvényt költ
ségfüggvénynek is szokás nevezni. Ha az integrálfunkcionált 
maximálni szükséges, akkor haszonfüggvényről is szokás be
szélni (1,2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18).

A szakirodalomban sokfajta integrálkritériummal találkozunk, 
amelyek közül gyakran alkalmazzák az egyszerű (lineáris) integ
rálkritériumot (IE) és annak idővel súlyozott válfajait (ITAE), vala
mint a négyzetes (kvadratikus) integrálkritériumot (ISE) és annak 
idővel súlyozott változatait (1,2, 3, 4, 5, 7, 8,10,11,12,13,16).

Az integrálandó xTQx kvadratikus alak a minőségi jellem
zőkről hordoz információt, míg az uTRu kvadratikus alak a költ
ségeket jellemzi (19). Ezek a tagok skalár mennyiségek, mivel 
(14,15,19):

x TQ x  =  [ x , . . .  x j

" q ,  0  
0  q 2

. 0  0  ‘  

. . 0

x ,

=  [ * , ■ ■ ■  x j

" q , x , "

• О

о
 о

 
___

1

■ q„-, о  

• 0 q„. x n . q - x » .

i=1

valamint:
(3)

" Г, 0  
0  r2

. 0 0 '  

. . 0
u, " r,U,"

n

uTR u  =  [ u , . . .  u j
0  . 

.  0  0

• r„, 0  
■ 0  K , un■

=  [U , . .  . U j

■ r"u " i

= 2  4 XI 
H

(4)

A (3) és a (4) egyenletek alapján azt mondhatjuk, hogy a (2) 
integrálkritérium az x?(t) és az u?(t) görbék alatti területet minimálja.

3. Az elfajult Ricatti-féle mátrixegyenlet

Tekintsük adottnak a vizsgált rendszer állapotegyenletét (1,2, 3,
4, 5, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 17):

d* =Ax+Bu (5)
dt v

Az optimális vezérlési törvény (13, 14, 15, 19):

2. A négyzetes integrálkritérium u°(t) = -Kx(t) (6)

Önmagában stabilis, lineáris autonóm szabályozási rendszer ál
lapotegyenletét és a kimeneti egyenletet az alábbi alakban 
szokás megadni (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19):

d *  =Ax+Bu 
dt

y=Cx+Du
( 1 )

ahol: x-(nx1) állapotvektor; u-(rx1) bemeneti vektor; y-(qx1)
kimeneti vektor
A-(nxrí) állapotmátrix; B-(nxr) bemeneti mátrix; C-(qxn) 
kimeneti mátrix 
D-(qxr) segédmátrix.

Többváltozós, állandó paraméterű irányított rendszer 
esetében a minimálandó funkcionált az alábbi egyenlettel 
szokás megadni (1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19):

alakú, amely biztosítja a (2) négyzetes integrálkritérium minimális 
értékét. Az optimálási feladat megoldottnak tekinthető bármely 
x(0) kezdeti értékre, ha ismertek а К mátrix elemei. Az optimális 
szabályozási rendszer hatásvázlata az 1. ábrán látható.

Helyettesítsük a (6) egyenletet az (5) állapotegyenletbe. 
Kapjuk, hogy

dA =Ax-BKx = (A-BK)x (7)

J = 1 J  (xTQx+uTRu)dt = min W

ahol: Q-pozitív definit (vagy pozitív szemidefinit) diagonális
hermitikus mátrix,
R-pozitív definit diagonális hermitikus mátrix.

A továbbiakban feltételezzük, hogy az (A-BK) mátrix 
sajátértékei negatív valós részűek. Helyettesítsük a (6) egyen
letet a (2) egyenletbe. A következő egyenletet kapjuk:

00 00

J = 1 Jf (xTQx+xTKTRKx)dt = 1 JT xT(Q+KTRK)xdt = min (8)
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A (8) integrálkritérium minimálásához Ljapunov második, 
közvetlen módszerét használjuk. Feltételezzük, hogy bármely x 
állapotvektorhoz rendelhető egy P pozitív definit Hermite-féle 
hermitikus mátrix, amelyre igaz a következő egyenlet (1, 3, 7, 
11,12,13, 14, 16, 19):

xT(Q+KTRK)x = - ^ ( x TPx) (9)
dt

Az xTPx kvadratikus alak deriválása után kapjuk, hogy (1, 3, 
7, 11, 12,13, 14,16, 17):

xT(Q+KTRK)x = -x TPx-xTPx = -x T[(A-BK)TP+P(A-BK)]x
( 10)

Ljapunov második közvetlen módszere szerint, ha az (A-BK) 
mátrix sajátértékei negatív valós részűek, akkor Q+KTRK pozitív 
definit mátrix esetén létezik olyan pozitív definit P, amelyre igaz 
(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18):

(A-BK)TP+P(A-BK) = -(Q+KTRK) (11)

A (11) egyenletet szokás Ljapunov-féle mátrixegyenletnek 
nevezni (14, 15, 19). A négyzetes integrálkritérium most a 
következő alakban adható meg:

oo

J = ±  f  xT(Q+KTRK)xdt = -[xTPx]°° = -x T(c°)Px(°°)+xT(0)Px(0) 
2Jo 0 (12)

Mivel az A-BK mátrix sajátértékei negatív valós részűek, ezért 
x(°°)(0. A (12) egyenlet a következő alakban írható fel:

A P pozitív definit Hermite-féle mátrixot a (11) egyenlet 
alapján lehet meghatározni. A P mátrix megállapítására gyakran 
alkalmazzák az ún. elfajult Ricatti-féle mátrixegyenletet (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19):

ATP+PA-BPR-1BTP+Q = 0 (21)

Az eddig elhangzottak alapján megfogalmazhatjuk az opti
málási feladat megoldásának lépéseit:
1. A (21) egyenlet alapján meghatározzák a P pozitív definit 
mátrixot;
2. A kapott P mátrixot behelyettesítik a (19) egyenletbe. А К 
visszacsatolási mátrix optimális, az optimális vezérlési törvényt a 
(20) egyenlet definiálja.

Az optimális K° visszacsatolási mátrix meghatározását 
számítógépes programcsomagok segítik, úgymint a MATLAB 
(MATrix LABoratories), MATRIXX, CTRL -  C. A MATLAB prog
ramcsomag Iqr.m file-t tartalmaz, amely adott A, B, Q és R 
mátrixok esetén meghatározza az optimális K° visszacsatolási 
mátrixot. A MATLAB parancs alakja: K=lqr(A,B,Q,R), amely mi
nimálja a (2) négyzetes integrálkritériumot (6,14,15).

A továbbiakban (14) alapján vizsgáljuk meg az Iqr.m file alkal
mazását. Legyen adott a szabályozási rendszer hatásvázlata (2. 
ábra). A vizsgált szabályozásirendszer-állapot és kimeneti 
egyenletei:

^  =Ax+Bu 
dt

(2)
y=Cx+Du

J=xT(0)Px(0) (13)

Mint az a (13) egyenletből látszik, az integrálkritérium az x(0) 
kezdeti feltételtől is függ. Korábbról ismeretes, hogy az R mátrix 
pozitív definit Hermite-féle hermitikus mátrix. Ezért igaz, hogy 
(13,14, 15):

R=Tt T (14)

ahol: T -  nemszinguláris (reguláris) mátrix.

A (14) egyenlet figyelembevételével a (11) egyenletet a 
következő módon írhatjuk fel (2, 3, 4, 5, 13, 14, 15):

(At-KtBt)P+P(A-BK)+Q+Kt Tt TK = 0 (15)

ahol: A =
' 0 1  0 

0 0 1 ;B  =

■------
О

 О
 

■___

;CT =
' Г
0

0 -2  -3 1 0
(22a)

2. ábra
vagy más alakban:

АтР+Ра+[ТК-(Тт)~1 ВтР]т[ТК-(Тт)-1 BtP]-PBR_1 BtP+Q = 0 (16)
A 2. ábra alapján az u bemeneti jel az alábbi módon hatá

rozható meg:

A négyzetes integrálkritérium minimálása, vagyis az optimális 
vezérlési törvény К visszavezetési mátrixának meghatározása 
az

xt[TK-(Tt )~1 BtP]t[TK-(Tt )-1 Bt P]x (17)

szorzat minimálását jelenti. Mivel a (17) mátrix nem negatív, 
ezért a (17) kifejezés minimális (zérus) értékét akkor veszi fel, 
amikor

TK = (Tt )-1Bt P (18)

A (18) egyenletből fejezzük ki а К visszacsatolási mátrixot:

K° = T-1(Tt )-1Bt P = R-1Bt P (19)

A (19) egyenlet definiálja az optimális К visszacsatolási 
mátrixot. Az optimális vezérlési törvény:

u°(t) = -K°x(t) = -R -1 BTPx(t) (20)

A szabályozási rendszer r alapjele legyen zérus. Határozzuk 
meg а К visszavezetési mátrix elemeit, amely esetén a (2) 
egyenlettel definiált négyzetes integrálkritérium minimális értékű 
(14,15):

J = 1 J  (xTQx+uTRu)dt = min (^4)

ahol: Q =
' q„ 0 0 ' 

o qs  0 ;R  = [ i ] ;x  =
' X,'

х2
У
У

О О -О в . x3. У
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Gyors működésű szabályozási rendszerek esetében köve
telmény, hogy teljesüljenek a q11»q22 > q1i ,,q33 és a q^xR  
egyenlőtlenségek. Ezért legyen:

q11=100; q22=q33=1; R=0,01 (25)

A MATLAB-programcsomag К = lqr(A,B,Q,R) parancsának 
alkalmazása a (22a) és a (25) egyenletekre a következő 
megoldást adja (14, 15):

К = [100,000 53,12000 11,6711] (26)

Tehát: k1 = 100; k2 = 53,12; k3 = 11,6711. A programcsomag 
lehetővé teszi továbbá az optimális szabályozási rendszer 
átmeneti függvényének meghatározását is (14).

4. Az automatikus repülésvezérlő-rendszer optimális 
méretezése

Az automatikus repülésvezérlő-rendszerek analízisének és szin
tézisének egyik gyakran alkalmazott módszere az állapotmód
szer (8, 9, 12, 13, 18). A MATLAB-programcsomag Iqr.m file-jának 
használatához elengedhetetlen az A és а В állapot és bemeneti 
mátrixok ismerete. A repülőgép hosszirányú és oldalirányú 
mozgásának dinamikáját meghatározó mátrixok különböző 
repülőgéptípusokra és repülési üzemmódokra a (8, 12, 13, 18) 
irodalmakban lelhetők fel. így tehát az A és В mátrixok négyhaj
tóműves szállító repülőgépre a következők (13):

A =

'-0,056 0 -1 0,042 0,0022"
-1,05 -0,465 0,39 0 0

0,6 -0,032-0,115 0 0
0 1 0  0 0
0 0 1 0  0

BT = [0 0 0 0 4]
(27)

Mivel a repülésvezérlő-rendszerrel szemben támasztott egyik 
fontos minőségi követelmény a gyors működés, ezért most is 
igaz a (25) egyenlet. A MATLAB programcsomag К = 
lqr(A,B,Q,R) parancsának alkalmazásához a Q mátrixnak (5x5) 
méretű diagonális mátrixnak kell lennie, ezért:

044=Ч55= 1 (2 8 >

A (25), (27) és a (28) egyenletek figyelembevételével az Iqr.m 
file már alkalmazható. A programcsomag kiszámítja a K° opti
mális visszavezetési mátrix egyes elemeit. Hasonló módon az 
automatikus repülésvezérlő-rendszer bármely hatásvázlata opti
malizálható. Az optimálás feltétele a repülőgép állapotegyen
letében az A és В mátrixok, valamint a (2) integrálkritérium Q és 
R mátrixainak ismerete.
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A raszter szken munkaállomás
(Dr. Balajti István mk. őrnagy, Prokob Tibor mk. alezredes)

Napjainkban a Magyar Honvédség működését befolyásoló felté
telrendszer alapjaiban változik. Függetlenségünk megó'rzése 
megköveteli, hogy ne legyen elég a kor követelményeiből, a 
fegyveres küzdelem eszközeinek fejlődési tendenciáiból, a har
cászat, a hadműveleti művészet és a hadászat korszerűségéből 
fakadó igényeket (teendőket) megfogalmazni, hanem megkülön
böztetett figyelmet kell fordítani a hazai feltételeknek (követelmé
nyeknek) megfelelő megvalósítási lehetőségekre is. Ezért egyet
len lényeges hazai feltételt és adottságot sem szabad számítá
son kívül hagyni. A hazai fejlesztések terén jelentkező adottsá
gaink kihasználatlansága a haditechnikai eszközökkel kapcsola
tos honvédségi gazdálkodásra jelentős többletköltséget ró. Külö
nösen igazak ezek a megállapítások a légvédelmi vezetési rend
szerek korszerűsítésével kapcsolatban. Ezen a területen minden 
jól átgondolt hazai fejlesztés megvalósítása 100 millió Ft-os 
nagyságrendű megtakarítást eredményezhet.

Az Öböl-háborúban már egyértelműen az elektronikai eszkö
zök és számítástechnikai berendezések lehetőségei, a kezelők 
hozzáértése voltak azok a tényezők, melyekkel győzni lehetett. 
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy akár több méter vastag be
ton és acél sem nyújt megfelelő védelmet a korszerű érzékelők 
és digitális vezérlőrendszerek által irányított megsemmisítő esz
közök ellen.

Egy korszerű légvédelmi rendszer alkalmazhatósága szem
pontjából meghatározó jelentősége van a rendszer bemenő ada
tait szolgáló érzékelő (szenzor) rádiólokátor-elemek és az ehhez 
kapcsolódó valós idejű vezetési rendszer harcászati-műszaki jel
lemzőinek, mivel ezek az eszközök nagyon gyorsan változnak -  
fejlődnek, korszerűsödnek - ,  így periodikus lecserélésük, kor
szerűsítésük (kb. 5-10 évenként) szükségszerű.

Cikkünkben a raszter szken munkaállomás (RSZM) -  a HM 
HTI és a HM Arzenál Rt. közös fejlesztése -  jelentőségét és le

hetőségeit szeretnénk kiemelni, illetve bemutatni. Ez a berende
zés (különösen az elkövetkezendő kb. 10 év átmeneti időszaká
ban) kulcsfontosságú lehet a Magyar Honvédség légvédelmé
nek, a rádiólokátor-adatok automatikus feldolgozásának és 
továbbításának területén. A berendezés komoly érdeklődést vál
tott ki a legutóbbi C+D kiállításon mind a hazai rádiótechnikai 
szakemberek, mind a külföldi országok hasonló berendezést 
gyártó cégei [pl. Westinghouse, Lockheed Martin (USA), Alenia 
(Olaszország)] körében.

A raszter szken munkaállomás rendeltetése: az elsődleges és 
másodlagos rádiólokációs adatok fogadása (primer, szekunder, 
magasság, távoli rádiólokátor-adat), feldolgozása különböző al
goritmusok szerint (plot-képzés, track-képzés, különböző szűrések, 
manőverező célok megkülönböztetése), és egyidejű, azonos ábrá
zolófelületen történő megjelenítése (szintetikus légihelyzetkép).

A raszter szken munkaállomást a rádiótechnikai századok 
[vagy egyéb rádiótechnikai információt szolgáltató egységek, pl. 
a Kitelepülő Rádiótechnikai Lokátor Csoport (KRLCS)] technikai 
környezetében való működésre optimalizálták, szintetikus infor
mációmegjelenítési képességgel rendelkezik, amely magában 
foglalja az egyszerű, automatikus céltárgydetektálást és a helyi 
útvonalképzést is.

A raszter szken munkaállomás illeszkedését a rádiótechnikai 
századok technikai környezetébe az 1. ábra szemlélteti.

A raszter szken munkaállomás a rádiótechnikai századok 
technikai környezetében a hagyományos analóg videojel-kime
netű rádiólokátorok (P-13, P-18, P-19, P-37, P-40, K-66) jeleit 
az RS4 típusú radarszelektoron keresztül fogadja.

A d ig itá lis  adatkimenettel rendelkező rádiólokátorok 
(SzT68-U, Kaszta-2) külön erre a célra kifejlesztett illesztőegy
ségek segítségével, híradóvonalon keresztül kapcsolódhatnak a 
raszter szken munkaállomáshoz.

1. ábra: Az RSZM illeszkedése a rádiótechnikai századok technikai környezetébe
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A CD2 adatstruktúrával rendelkező IFF-SSfí berendezés je
leit a raszter szken munkaállomás közvetlenül az IFF adatfeldol
gozó egységtől fogadja.

A raszter szken munkaállomás a távoli információforrások 
(LRI információs rendszer vagy bármely más szabványos FIS 
422 illesztőfelületen érkező rádiólokációs információ) híradóvo
nalon érkező adatait közvetlenül képes fogadni, és a feldolgozott 
rádiólokációs információt képes a saját monitorán megjeleníteni, 
és/vagy soros adatkimeneten, távoli vagy lokális hálózaton ke
resztül a felhasználók részére kiadni. Lehetővé teszi különböző 
adatok bevitelét kezelő által (magassági adat, rádiótechnikai 
szám, különleges cél stb.), felügyeleti, módosítási lehetőségeket 
nyújt (magasságmérő és digitális rádiólokátorok vezérlése, cél
pályák módosítása). Mód nyílik az adatok szelektív adatvonalra 
történő kiadására további felhasználóknak, a légihelyzet-feldol- 
gozó, illetve harcvezetési rendszereknek. A raszter szken mun
kaállomás blokkvázlata a 2. ábrán látható.

A bemenetre különböző típusú interfészeken keresztül csatla
kozhatnak a videojel-kimenetű (hagyományos 2D), a digitális 
adatkimenetelű és az IFF-SSR rádiólokátorok, valamint a távoli 
rádiólokációs adatfeldolgozó rendszer. A hagyományos rádiólo
kátorok analóg-digitális átalakítón és plot-extraktoron keresztül 
csatlakoznak a trackerhez (útvonalképző).

Az adatfeldolgozást, megjelenítést és a vezérlést -  összefog
lalóan az ember-gép kapcsolatot -  az adatfeldolgozó egység 
végzi (egy PC, esetleg munkaállomás pl. DEC, HP stb.) a meg
jelenítőegység (monitor és monitorvezérlő), a klaviatúra (billen
tyűzet), track ball (esetleg egér) valamint a két illesztő -  az 
azonosítókérdezés (NRZ-  A/azemnij fíagyio Zaprosz) és a ma
gasságmérő (PRV) -  részegység segítségével.

A távoli rádiólokációs adatfeldolgozó rendszerekkel való kap
csolattartásra a modem, illetve a munkaállomás mellett elhe
lyezett telefonkészülék szolgál.

A 3. funkcionális működési ábrán az alábbi elemeket láthatjuk:
-  plot-extraktor(ok) analóg-digitális átalakítókkal, jelillesztők- 

kel;
-tracker (útvonalképző);
-  az ember-gép kapcsolatot megteremtő adatfeldolgozó egy

ség (host-számítógép) a kiegészítő egységekkel.

A plot-extraktor rövid működési leírása

Az extraktor (mint a radarjel-feldolgozás egyik legfontosabb ele
me) a rádiólokátor vevőrendszere által feldolgozott jelek olyan 
adatfeldolgozó berendezése, mely a céltárgyról visszaverődött 
és detektált jelekből egy, a rádiólokátor települési helyéhez vi
szonyított koordinátákkal jelzett adatot képez. A plot-extraktorok 
bemenő jeleiket közvetlenül a rádiólokátoroktól vagy több beme
netű információforrásból, választhatóan a radarszelektor (RS4) 
illesztőfelületéről fogadják. Ezen csatlakozó felület megegyezik a 
rádiólokátorok kihelyezhető indikátorainak csatlakozó felületei
vel. Az extraktor az általa feldolgozott jeleket a trackernek (útvo
nalképzőnek) továbbítja.

Az útvonalképző közvetlenül kapcsolatban van a magasság- 
mérő (PRV) adatforrással, a szekunder rádiólokátorral (AN/TPX 
54) és az NRZ-vel (NRZ-kérdezés). A tracker három szabad so
ros csatornával is rendelkezik. A tracker az útvonaladatokat az 
adatfeldolgozó egységnek (host-számítógép) továbbítja.

A host-számítógép feldolgozza az útvonalképző felől érkező 
adatokat, és soros adatkimeneten keresztül továbbítja azokat a 
felhasználók részére. Ezenkívül több munkahely párhuzamos 
működése esetén elvégzi a Windows NT lokális hálózati funk
ciók kezelését. (A Windows NT operációs rendszer használata 
lehetővé teszi, hogy az RSZM szoftver akár aránylag kis kapaci
tású, PC-kompatibilis, akár nagy teljesítményű, megbízható 
munkaállomás típusú számítógépeken futtatható.)

A főbb részegységek működésének ismertetése.

1. Extraktor

A plot-extraktor funkcionális felépítése a 4. ábrán látható. A plot- 
extraktorban a jelfeldolgozást digitális jelfeldolgozó processzor 
(DSP) (TMS 320C40) végzi. A programozható logikai áramkör 
(PLA) (Xilinx) a DSP tehermentesítésére is szolgál az „Indítás”, 
„Észak", „Előre”, „Hátra", „NRZ” jelek kezelésének elvégzésével. 
A plot-extraktor 1 MB írható-olvasható memóriát (RAM) tartal
maz, amelyre elsősorban a passzív zavartérkép tárolásához van 
szükség, de a radarspecifikus táblázatokat is itt tároljuk. (Ez

6 HADITECHNIKA 1996/3



ECHO 1 

NRZ 1

Pelleng 1

Aktív v.

Indítás

Észak

Előre

Hátra

ECHO 2A

ECHO 2B 

NRZ 2 

Pelleng2

3. ábra: A raszter szken munkaállomás funkcionális működése

szükség esetén további 1 MB memóriával bővíthető.) A memória 
a globális adat- és címbuszokon keresztül kapcsolódik a jelfel
dolgozó processzorhoz. A plot-extraktor 2 db Boot EPROM-ot 
tartalmaz, amelyek a jelfeldolgozó processzor bekapcsolás 
(vagy reset) utáni alaphelyzetének beállításához szükséges 
programokat tartalmazzák.

Az ECHO 1, ECHO 2A és ECHO 2B jelek elválasztó fokozato
kon keresztül érkeznek az analóg-digitális átalakítókra, amelyek 
elvégzik az analóg jelkimenettel rendelkező rádiólokátorok által 
továbbított videojelek digitalizált jellé történő átalakítását. Az

analóg-digitális átalakítókkal egybeépítették a Simple-Hold-funk- 
ciót ellátó egységeket, amelyek a mintavételezés idejére elvég
zik az analóg jelek szinten tartását. A 10 bites digitalizált analóg 
jelek DMA segítségével kerülnek a digitális jelfeldolgozó pro
cesszor lokális adatbuszára.

Az „Indítás”, „Észak", „Előre", „Hátra", „NRZ” jelek illesztő 
komparátorokon keresztül kerülnek a programozható logikai 
áramkörre, amely elvégzi ezen jelek előzetes jelfeldolgozását, 
majd a digitális jelfeldolgozó processzorra történő továbbítá
sát.

4. ábra: A plot-extraktor funkcionális működése
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5. ábra: Tracker (útvonalképző)

A „Peleng” és „Aktív válasz" jelek illesztő komparátorokon ke
resztül kerülnek a digitális jelfeldolgozó processzor lokális adat
buszára.

A digitális jelfeldolgozó processzor a beérkező adatok alapján 
elvégzi a céltárgy helyzetadatainak automatikus detektálását, ér
tékelését és további adatfeldolgozására való előkészítését, majd 
a kimenő adatcsatornán DMA segítségével a tracker felé történő 
továbbítását. Szükség esetén lehetőség van ugyanezen feldol
gozott jeleknek még egy tartalék (segéd-) adatcsatornán történő 
továbbítására is.

A digitális jelfeldolgozó processzor rendelkezik még egy soros 
kimenettel, amely egy, a berendezés tesztelését elősegítő in- 
put/output csatlakozási lehetőség.

2. A tracker (útvonalképző egység)

A tracker (útvonalképző egység) -  funkcionális felépítése az 5. 
ábrán látható -  a plot-extraktor adataiból útvonalképző algorit
mussal (Kalman-szűrő) célpályát hoz létre. A probléma megol
dásának nehézsége abban áll, hogy a plot-extraktor nemcsak 
valós, létező célok adatait dolgozza fel, hanem a hamis célok 
adatait is. Bizonyos esetekben annyi „hamis” céljellel kell számol
ni, hogy a plot-extraktor(oka)t és a tracked, így végső soron a 
rendszed működésképtelenné teheti. A probléma általunk al
kalmazott megoldásának jelentőségét növeli az a tény, hogy a 
NATO-szabványnak megfelelő korszerű rádiólokátorokkal szem
ben elvárás, hogy egy antennafordulatonként max. 194 hamis 
plotot képezhetnek. Még a legkorszerűbb katonai rádiólokátorok
nál (most tervezünk beszerezni ilyeneket) is nagy mennyiségű 
hamis plot megjelenésével kell számolni (a jelenleg a Magyar 
Honvédségben rendszerben lévő, erkölcsileg elavult lokátoroknál 
pedig még inkább jelentkezik a hamis céljelek problémája). A 
trackerben a plotokat tárolják, majd a repülőeszközök manővere
zési lehetőségeinek függvényében minden plot köré egy kaput 
(korrelációs kapu) képeznek. A rákövetkező antennafordulat alatt 
a kapun belül érkezett, plotokat egymáshoz rendelik, s az így 
kialakuló „kezdeti útvonalakat" tárolják. A kezdeti útvonalakra a 
számítógép kiszámítja a sebességvektort, ezt eltárolja, és a 
következő antennafordulat alatt érkező plotok közül (a lehetséges 
hibák szórása és az időkésés figyelembevételével meghatározott 
becsléssel) kiválasztja az útvonal folytatását. A „hamis" adatok

útvonalba való beépülését (korreláltatását) a különböző bo
nyolultságú és hatásfokú pályaszűrési algoritmusok akadályoz
zák meg, illetve csökkentik annak valószínűségét. Az útvonal
képzés legkorszerűbb (egyben legbonyolultabb) megoldásai a 
Kalman-szűrők különböző adaptív típusaira épülnek. Az adaptiv
itás következtében az útvonalképző Kalman-szűrő bemenő 
paraméterei széles határok között változhatnak, a mérési hibákat 
figyelembe vevő kovariancia mátrix a csatlakoztatható rá
diólokátorok paramétereinek ismeretében optimalizálható, így le
hetővé válik a repülőeszközök nagy megbízhatóságú követése.

Az útvonalképzőben a plot-extraktorból érkező jelek feldolgo
zását a DSP (TMS 320C40) végzi. A programozható logikai 
áramkör (Xilinx) a digitális jelfeldolgozó processzor tehermente
sítésére szolgál. A tracker 1 MB kapacitású RAM-ot tadalmaz, 
amely szükség esetén 2 MB-ra bővíthető.

A tracker 3 db soros meghajtó IC-vel rendelkezik. Ezek mind
egyike 2 db duplex soros vonalat biztosít, amelyeken keresztül a 
magasságmérővel, a szekunder rádiólokátorral (AN/TPX 54) és 
a host-szám(tógéppel áll kapcsolatban a tracker. (A maradék 3 
db soros vonal tartalék.)

Két darab mintaberendezés 1994 végére készült el, melyek 
csapatpróbája 1995. február 15-én kezdődött és 1995. október 
31 -én fejeződött be. Az RSZM képességeibe a 6. ábra adhat né
mi betekintést, amely egy valós légi helyzetet ábrázol.

Ez is azt igazolja, hogy azonos helyen települt információfor
rások esetében az RSZM képes útvonalképzésre, amely magá
ban foglalja az automatikus útvonalképzést a detektált visszavert 
jelek alapján, az útvonalképzést kezelői utasításra, 2 plot alap
ján, az útvonalak összetűzését kezelői utasításra, egy helyi pri
mer rádiólokátor információja alapján irányszög(peleng)-adatok 
kialakítását, illetve kiadását, automatikus extrapoláció (más szín
nel ábrázoltuk) elvégzését.

Az ábráról is kitűnik, hogy az RSZM kezelése rendkívül egy
szerű (gyakorlatilag ugyanúgy kezelhető, mint bármely más Win- 
dowsos program: trackball-lal és billentyűzettel is elérhetők a 
menüpontok és sok funkció közvetlenül ikonnal is végrehajtha
tó). Nagyon könnyű pl. az ábrázolt légtér méretarányának meg
változtatása és a látni kívánt rész kiválasztása (a 6. ábra jobb al
só részén látható ablakos megoldással).

Az útvonalképző szoftver legalább 100 légi célra képes útvona
lat kialakítani, kezelői beavatkozással szektor és távolság szerinti 
jelfeldolgozás-tiltásra. Kezelői beavatkozással megváltoztatható a
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szektor és távolság szerinti vaklárma-valószínűség, illetve a 
detekciós valószínűség (érzékenység) minimum 8 szektorban 
kijelölhető. A parancsnok döntésének megfelelően képes a ren
delkezésre álló adatforrások tetszőleges kombinációjának kor- 
reláltatására, és a célok magassági adatainak pótlólagos megha
tározására. (A magasságmérő félautomatikus beforgatása a meg
adott irányba, illetve a kezelő magassági adat lekérdezésére, a 
magassági információ bevitelére a magasságmérő kezelője által.)

Az RSZM képes a feldolgozás eredményeit monitoron ábrá
zolni. Ábrázolható a légi helyzet és a passzív zavartérkép. A 
csatlakoztatott rádiólokátoradat-feldolgozó rendszertől (pl. Gló
ria) kapott légihelyzet-adatokat, azokat a saját radartól származó 
adatokat, amelyekről a csatlakoztatott rendszer is szolgáltat in
formációt, a saját lokátor felderítési adatait, a különösen fontos 
célok adatait különböző, a parancsnok által beállítható színnel 
képes ábrázolni. Plot-üzemmódban csak a primer plotokat ábrá
zolja. Lehetőség van a polárkoordináta-rendszer és/vagy az egy
séges légvédelmi fokháló szerinti ábrázolás közötti váltásra. Áb
rázolja a statikus információkat (országhatár, nagyobb folyók és 
tavak, rádiótechnikai századok, légvédelmirakéta-alegységek és 
harcászati repülőegységek települési helyei, repülőterek, légte
rek, repülési útvonalak stb.).

Az ábrázolt terület (légtér) méretarányának többféle változ
tatási lehetősége is van. Mód van a légi célokra vonatkozó rész- 
információk lehívására és megjelenítésére, egyidejűleg 2 célra 
(6. ábra, jobb oldal). A színes monitor effektiv átlója 19”- 21”, fel
bontása 1280 x 1024.

Megoldott az objektív kontroll, valamint a valósághű kiképzési 
támogatás. (A merevlemez-egységre automatikusan elmentjük 
az adatokat, és azok visszajátszhatok.)

Kimenetei vannak: plot-információk elsősorban a perspektivi
kus légvédelmi rendszer, útvonaladatok elsősorban a helyi fel
használók, másodsorban a rádiótechnikai dandár zászlóaljszintű 
radaradat-feldolgozó és -ábrázoló rendszere felé.

Az adatokat választhatóan korrelált, szelektív (különbségi) 
módon, programozható középpontú koordináta-rendszerben, vá
lasztható formátumban, soros adatvonalon, az installáláskor be
állítható 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 Baud adatátviteli se
bességgel képes kiadni.

A nyomkövetés 5 g gyorsulásig, valamint 80-4500 km/h se
bességtartományban működik. Több munkahely párhuzamos 
működése esetén alkalmas a Windows NT lokális hálózati 
funkciók kezelésére. Lehetővé teszi a kétcsatornás, csator
nánként háromvezetékes kérdezésvezérlést (ismertebb nevén: 
„NRZ”).

A csapatpróba-bizottság a raszter szken munkaállomást rend
szeresítésre javasolta, a szükséges módosítások elvégzése és a 
részleges csapatpróba sikeres végrehajtása után. A főbb várha
tó módosítások a következők:

-  a jelenleginél kisebb méret (1040 x 1129 x 1344);
-  a PRV-16 rádiólokátornál elkészült interfészt alkalmassá 

kell tenni PRV-13 és PRV-17 rádiólokátorok magassági adatai
nak kezelésére is;

-  az RSZM-et képessé kell tenni az intelligens PPI indikátorral 
való együttműködésre;

-  a rádiótechnikai dandár zászlóaljszintű radaradat-feldolgozó 
és -ábrázoló rendszerének elkészülte után rendszerintegrálást 
kell végezni;

-  a jelenlegi RSZM-hardverrel az N7-előírások mechanikai és 
klimatikai védelemre vonatkozó követelményei nem teljesíthetők

F ilc  V issza já tszá s  Foto B eá llítások  L is ták  H ozzá férések jn fo

Q3 tadar
69  »«<Ьм

m irw m

[Budabri

~ M i* i radar track’

IS AfKUÓtf IMfcu

Cl Oiipt/dtv i4*dw 
03 r
П ti vök átf. foci.

ÍC/112 7«4<S
I / 2C X C -------\ r ' ^  \ .
a j f v w V ' " !

г- Х д а * ; ;

OM11 G n tcpáK I

6. ábra: A raszter szken munkaállomás működés közben (hard copy)
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7. ábra: A raszter szken munkaállomás kezelői munkahelye

(jelenleg 0 °C alatt nem működik a számítógép), ezt pl. ipari PC 
vagy munkaállomás alkalmazásával lehet megoldani.

Összefoglalva a raszter szken munkaállomás sikeres fejlesz
tésnek tekinthető. A világban található hasonló berendezésekkel 
összehasonlítva nagyon jó paraméterekkel rendelkezik (különö
sen az ár-teljesítmény viszonylatában). A Magyar Honvédség 
ezzel a berendezéssel olyan eszköz birtokába jutott, amellyel a 
NATO-országok sem rendelkeznek (bizonyos részegységekkel 
rendelkeznek, melyek ára kb. 150-250 ezer USD-ba kerül, de 
ezek nem csatlakoztathatók a volt Szovjetunióban gyártott rádió- 
lokátorokhoz és az amerikai gyártmányú IFF berendezésekhez). 
Részmegoldásaiban hasonló eszközöket a környező országok 
(Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) is kifejlesztet
tek az elmúlt években. Az RSZM a világpiaci árakhoz képest ol
csón (kb. 50-70 ezer USD) előállítható eszköz, amelyet külföldi 
cégektől függetlenül (a hardver, illetve technika nyugati színvo
nala mellett) bármikor továbbfejleszthetünk, valamint illeszthet
jük a sajátos magyar lokátorparkhoz, illetve a leendő rádióloká
ciós információfeldolgozó és vezetési rendszerhez.

8. ábra: A jelfeldolgozó egységben használt magyar fejlesz
tésű digitális jelfeldolgozó kártya (DSP)

Felhasznált Irodalom:

Skolnik, Merrill, /.; Radar Handbook. 2nd ed. New York, 
McGraw-Hill, 1990.

Rövidítések:

DSP= digital signal processing (digitális jelfeldolgozás)
DMA = cfirect memory access (közvetlen memóriahozzáférés) 
PPI = plan position indicator [a rádiólokátor térképező (oldal

szögtávolság) indikátora]
PLA = programozható fogikai áramkör

Nemzetközi haditechnikai szemle

70 év a lengyel honvédelem szolgálatában

A lengyel hadsereg Katonai Fegyverzettechnikai Fejlesztő Inté
zete (Wojskowy /nstytut Techniczny Uzbrojenia, a továbbiakban: 
WITU) ez év március 25-én ünnepelte fennállásának 70. évfor
dulóját.

A tüzérségi és fegyverzeti törzs 1925. november 4-én adta ki 
a Tüzérségi Fejlesztő Intézet megalapítására vonatkozó utasí
tást. Az intézet vezetése öt hónap múlva adta ki első parancsát, 
ezzel elkezdődött az a hosszú, eredményekben gazdag fejlesz
tői munka, amely tevékenységüket mindig jellemezte. A WITU 
megalakulásakor, 1926-ban már jelentős szerepet játszott a fia
tal lengyel állam hadseregének megerősítésében, fegyverzeté
nek fejlesztésében, s e fejlesztőmunka sikeresen folytatódik 
napjainkig.

Dr. Wíecinski Wlodzimierz mérnök ezredesnek, az intézet 
igazgatójának vezetésével az alábbi területeken folytatnak kuta
tó- és fejlesztőtevékenységet:
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4. ábra: Légvédelmi gépágyú légvédelmi rakétákkal kombinálva

6. ábra: Dr. Wiecinski Wlodzimierz mk. ezredes, az Intézet 
parancsnoka

3. ábra: Lokátorbemutató a magyar vendégeknek

4

5. ábra: Tengeriakna-romboló berendezés

-  lövészfegyverek és lőszerek;
-  tüzérségi eszközök és lőszerek;
-  rakétatechnikai eszközök;
-  rádiólokációs eszközök;
-  a haditechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása.

A lengyel WITU jelentős gazdasági önállósággal rendelkezik, 
a kutató- és fejlesztőtevékenység alapvetően a lengyel Honvé
delmi Minisztérium megrendeléseire épül és szerződésekben 
realizálódik.

A HM Haditechnikai Intézete több mint harminc éve folytat kö
zös munkát a haditechnikai kutatás és fejlesztés területén a len
gyel WITU-val. Ez korábban alapvetően a két- és többoldalú ha
ditechnikai együttműködést szabályozó szervezetek irányításá
val valósult meg. A politikai rendszerek átalakulása után ez a kö
töttség megszűnt, és 1993 óta a két intézet között közvetlen, 
szerződés szerinti együttműködés folyik. Ez a munka jelenleg 
közös elemzésekben, harcászati-műszaki követelmények kidol
gozásában, műszaki információcserében nyilvánul meg.

Az intézetek vezetői és szakértői között kiváló szakmai kap
csolat alakult ki, az eredmények jelentősen hozzájárulnak a had
seregfejlesztés kérdéseinek megoldásához, hiszen a kérdések 
közel egy időben és azonos mélységben jelentkeznek mindkét 
hadseregnél.

Juhász Gábor mk. alez.
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A Mirage 2000-5 vadászrepülőgép

1. ábra: A Mirage 2000-5 prototípusa két póttartállyal (D)

2. ábra: A MICA légiharc-rakéta próbainditása egy Mirage 
2000C -rőt (MATRA/CEV)

3. ábra: Próbarepülés teljes rakétaterheléssel (D)

A Mirage 2000 család

A Mirage 2000 típusú repülőgépek jellemzőit már 12 éve folya
matosan javítják a francia légierő igényei szerint, ugyanis az el
ső gépeket ekkor kezdték alkalmazni a harcoló egységeknél. A

Dassault Aviation cég rendszeresen és intenzív módon használ
ja fel a rendelkezésre álló legújabb megoldásokat, sőt a francia 
űrkutatási és repülőgépiparban fejlesztés alatt álló technikát is.

Jelenleg a repülőgép két változatban készül -  Mirage 2000-5 
és Mirage 2000 D -  a legkorszerűbb műszaki megoldások alkal
mazásával.

A Mirage 2000 családnál a több célú felhasználhatóság és az 
optimális karbantartás igen vonzó sajátosságoknak számítanak. 
Az eredmény az ipari partnerek közötti szoros együttműködés
nek, valamint a francia és a külföldi felhasználók közötti folyama
tos párbeszédnek köszönhető.

1984-ben szerelték fel az első francia repülőszázadot Mirage 
2000 C-vel, s 1985-ben adták át az első exportszázadot a meg
rendelőnek. 1995-ig kb. 550 db Mirage 2000 repülőgépet rendelt 
meg 8 ország légiereje, ebből több mint 400 db-ot még 1995 ele
jéig leszállítottak. További 110 db Mirage 2000-5 repülőgépre 
tart igényt Tajvan, Katar és Franciaország.

A Mirage 2000-5 típus

A Mirage 2000-5 a Mirage 2000 repülőgépcsalád legfiatalabb 
tagja. A gép a Mirage 2000 DA-ból származik (légvédelmi célú), 
hogy megfeleljen a francia légierő követelményeinek a többcélú 
felhasználhatóság szempontjából, és teljesen összhangban van 
azokkal a jellemzőkkel, amelyeket a Mirage 2000 E exportválto
zatoknál értek el, továbbá illeszkedik a most még fejlesztés alatt 
álló jövőbeni fegyverzethez.

A Mirage 2000-5 magában foglalja mindazokat a fejlesztési 
eredményeket, amelyeket a Mirage 2000 család más tagjainál 
alkalmaztak, többek között az alábbi területeken:

-  aerodinamikai jellemzők;
-  a kormányszervek hatásos elektromos működtetését végző 

repülésirányító rendszer;
-  kompozit anyagok jelentős mértékű alkalmazása.
A gép SNECMA M53-P2 típusú, kétáramú, gázturbinás hajtó

művének előnyei -  a megbízhatóság és a hajtóanyag hatékony 
(takarékos) felhasználása -  már beigazolódtak.

A Mirage 2000-5 egy- vagy kétüléses változatban készül. Ez 
utóbbi kiképzési feladatokra is alkalmazható.

Hasonlóan a korábbi Mirage 2000-мкltozatokhoz, ennél a tí
pusnál is jellemző a szárny kis felületi terhelésértéke, ami -  
kombinálva aerodinamikai jellemzőivel, a nagy tolóerőteljesít- 
mény-aránnyal és a kormányszervek kimagaslóan jó elektromos 
működtetésével -  a repülőgép különlegesen jó manőverezőké
pességét és kezelhetőségét eredményezi. A légiharc szempont
jából ez igen vonzó sajátosság, hasonlóan a rövid fel- és leszál
lási úthosszhoz. A Mirage 2000-5 pilótafülkéjébe épített, telje
sen új HUD/MLD kombinált célzókészülék végtelenre állított, kol- 
limált, fejmagasságban történő megjelenítést tesz lehetővé a 
kezeléssel (vezetéssel), navigálással, légi és földi célok elfogá
sával és a tüzeléssel kapcsolatos adatok optimális biztosítása 
érdekében.

A kabinban lévő oldalsó megjelenítők közül az egyik a repülő
gépvezető számára teszi lehetővé a harchelyzet legjobb áttekint
hetőségét a lokátorkép megjelenítésével.

Valamennyi szükséges beállítás és működtetés real-time 
üzemmódban működő kezelőszervekkel történik a botkormá
nyon és a fojtószelep-vezérlőn (HOTAS).

Az ember-gép interface, a navigációs rendszer, a célazonosí
tás és a fegyverek érzékelőinek integrálása a Mirage 2000-5
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együléses változatában a célok megsemmisítését a repülőgép
vezető csökkentett terhelése mellett teszik lehetővé. A lézeres 
célmegjelölő segítségével (POLCT) a Mirage 2000-5 autonóm 
üzemmódú és nagy pontosságú tüzelésre alkalmas nappal és 
éjjel egyaránt.

A Mirage 2000-5  repülőgépet több üzemmódú 
Thompson-LSF RDY rádiólokátorral látták el, mely egyidejűleg 
max. 24 db cél detektálására és követésére alkalmas, miközben 
ezek közül a 8 legveszélyesebbet kiválasztja és kijelzi. Ez a 
lokátor doppler rendszerű, minden magasságon alkalmazható, 
terepletapogató és tűzvezető üzemmódban egyaránt. A gép 
beépített integrált önvédelmi elektronikus rendszrerrel ren
delkezik, mely nem igényel külső' konténert.

A Mirage 2000-5 új tűzvezető rendszerét úgy tervezték meg, 
hogy alkalmas legyen a több légi cél ellen egyidejűleg bevethető 
Matra MICA levegő-levegő rakétákhoz (max. 4 db-hoz) és még 2 
db Magic-2 légiharc-rakéta indításához is. A Magic-2 IR-fejének 
felhasználásával a rendszer teljessé teszi a repülőgép autonóm 
célfelderítését. A Mirage 2000-5 együléses változatát 2 db 
beépített, nagy tűzgyorsaságú 30 mm-es gépágyúval is ellátták.

A Mirage 2000-5 jó lehetőségeket kínál a levegő-föld harcfel
adatokhoz. Légvédelmi feladatoknál jelentősen javult a gép 
járőrözési ideje a 3 db külső tüzelőanyag-póttartály szállításával, 
valamint a tűzereje 4 db MICA és 2 db Magic-2 rakéta egyidejű 
szállításával.

A fegyver célbajuttató és navigációs rendszerének (WDNS) 
felépítése és kábelvezetése lényegesen növeli az új érzékelők 
és fegyverek további integrálási és alkalmazási lehetőségeit.

Főbb műszaki adatok

-  A szárny fesztávolsága: 9,11 m (29,9 láb)
-  Hossz: 14,66 m (48,1 láb)
-  Harci tömeg: 9526 kg (21 000 font)
-  Max. sebesség nagy repülési

magasságon: + 2,2 Mach
-  Leszállósebesség: 259 km/h (140 csomó)
-  Max. emelkedési sebesség: 18 288 m/min
-  Emelkedés 15 000 m-re/Mach 2-nél: 4 min
-  Üzemi csúcsmagasság: 18 300 m
-  Üzemi járőrözési idő

0,8 Mach-nál 7620 m-en, 3 külső
hajtóanyagtartállyal, 4 MICA és
2 Magic rakétával: 150 min

-  Hatótávolság 5 perces
harctevékenységnél,
Mach 0,8, 9144 m-en, 4 MICA
és 2 Magic rakétával,
hajtóanyagtartályokkal, a harc
megkezdése előtti kioldásnál: 1445 km

A Mirage 2000-5 a pilóta szemszögéből

Jean Camus, a Dassault cég berepülőpilótája az alábbiakban 
foglalta össze a Mirage 2000-5 típusú repülőgép jellegzetessé
geit:

A fejlesztés célja az volt, hogy az alap, a Mirage 2000 C vál
tozat minden előnyét megtartsák, s egy agresszív vadász
bombázót alakítsanak ki, amely megfelel a NATO-ajánlásoknak. 
így egy univerzális légvédelmi harcra alkalmas gép jött létre, 
amely hosszú idejű bevetésekre, és másodlagosan földi célok 
elleni támadásokra is képes.

A gép 3,2 g-9 g közti tartományban terhelhető, 30 m-17 400 
m közti tartományban képes repülni, max. M 2,2 sebességgel. 
Az orsózás 270°/sec szögsebességgel, a vízszintes forduló 
28°/sec sebességgel végezhető. A gép minimális sebessége 
185 km/h, így nagy tolóerővel még a levegőben tartható.

A korábbi 2 fő kritikát -  nevezetesen a kevés tüzelőanyag- 
kevés fegyverzet kérdését -  megoldották. A Mirage 2000-nél a

4. ábra: Egy Super 530D rakéta indítása Mirage 2000C-ró7 
(CEV)

5. ábra: Az Apache rakéta egy Mirage 2000C szárnya alatt 
(MATRA Del.)

A Mirage 2000-5 program fő állomásai:
1990. október 24. -  a prototípus első repülése
1992. II. félév -  az első megrendelés
1995. november -  a MICA-EM rakétákkal kettős

célra végrehajtott első lőpróba
1995. november-december -  a két exportváltozat első

sorozatban előállított 
repülőgépének első repülése

1996. február 26. -  az első francia Mirage-2000-5
változat első repülése

1996. évi előrejelzés
1996. július -  az első exportrepülőgép

szállítása
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tervezési cél a francia terület védelme volt, ezért a távolságok 
adottak lettek. A Mirage 2000-5 törzse alatt 4 MICA rakéta, a 
fékszárnyak alatt 2 Magic-2 rakéta van felfüggesztve, ezek mel
lett felkapcsolható 2 db 2000 l-es és egy db 1300 l-es póttartály, 
utóbbi a has középrésze alá. így sokkal nagyobb a hatótávolság, 
a gép lépést tart az amerikai F-16 és F-18 gépekkel. A gép re
pülése és vezethetősége kedvező, nem esik dugóhúzóba lassú 
repülés során sem, az orrsegédszárnyak és az elevonkormá- 
nyok részben automatikusan működnek.

A fegyverzet fő erőssége a beépített új RDY lokátor, amely 6 
féle üzemmódban képes működni, és nem rosszabb az 
APG-68-nál, amely az F-í6-ban van. A vásárló ország saját 
maga készíti el a gép felhasználási adatait, az ún. „könyvtári" 
programot, ezt nem kell készen megvenni, segítséget adnak 
hozzá. Az RDY lokátor a célt nagyobb távolságról „látja”, mint az 
F-16-os, nagyobb a teljesítménye is, hatótávolsága titkos. A lo
kátor felderít, befogja a célokat, kiválasztja a 4 legveszélyeseb
bet, kijelzi, s ha a pilóta elfogadja a javasolt sorrendet, egy 
gombnyomásra befogja ezeket, majd egymás után indítja a MI
CA rakétákat. Négy célra tüzelhet egyidejűleg, az első 2 rakéta 
után, a röppálya közepén, még módosít a vezérmű, a 
számítógép „data bus” adatai nyomán. Miközben a rakéták 
közelítenek a célhoz, valahol (a távolság titkos) a rakéta saját 
lokátora és tűzvezető rendszere aktívvá válik, átveszi a célt. 
Ezután a rendszer már nem befolyásolható. A röppálya végén 
még nagy manőverezőképességgel rendelkezik, nagyobbal, 
mint az AMRAM. Rövidesen lesz egy IR fejű MICA-változat is, 
amely közelebbi célra is képes lesz tüzelni, de mivel drágább, 
mint a Magic-2, ezt mindenképpen megtartják közeli célok ellen.

A pilótakabinban 5 db display van, ezek könnyítik a pilóta 
munkáját. Jelzik az általános harcászati helyzetet, s a kép
ernyők szélén vagy tetején egyszerűsített információs jeleket 
adnak a főbb adatokról. A szín és funkció megkülönböztetése 
szükséges a gyorsabb megjelenítéshez. A nagy látószögű mo
nokróm monitor középfejállású, ez végtelenre van állítva. A 
„head up display” mint célzókészülék, felső fejállású. A beépített 
OTAS vezérlőrendszer mellett sisakra szerelt célzóberendezés 
is rendelkezésre áll, ezt főleg közelharcban használják a Ma
gic-2 rakétához. A MICA és Magic-2 rakéták fejrésze pásztáz, 
ezért más rendszerűek, mint a Sidewinder. A Magic rakéta 
észlel és javasol célokat a központi célzókészüléken. Az OTAS 
rendszer lehetővé teszi a pilótának, hogy az összes érzékelőt 
egy kiválasztott célra állítsa.

Előbb 800 Hz-es hangjelzés hallatszik, ha a célt befogta, majd 
1000 Hz-es vegyes jelzés, ha a rakéta indulhat.

A gép kikapcsolt RDY lokátorral is kereshet légi célt a Ma
gic-2 rakéták bekapcsolt fejrészével, így 500 m-ről felismerhető 
egy cél passzív módon.

A gép éjszakai repülés során is alkalmazható RDY nélkül, ha 
a pilóta éjjellátó készülékkel összekapcsolt sisakban van. A FLIR 
konténer a gép alá szerelhető fel. A gép korlátozottan bevethető 
földi célok ellen, elsősorban a Matra cég 1000 kg-os lézerirányí
tású bombájával és az AS-30 típusú rakétákkal. A gép alá lézer
megvilágító és -távmérő is felszerelhető. Az RDY terepkövető 
üzemmódban sávosan jelzi ki a magasságokat, egyébként nem 
rendelkezik földicél-kiválasztási lehetőséggel.

A Mirage 2000-5-öt beépített ELM zavaró- és riasztórend
szerrel látták el, így nincs szükség külső konténer felszerelésé
re. A gép bevetési ideje több mint 2,5 óra; hatótávolsága 3 pót
tartállyal, 900 kg-os bombákkal 835 tmp (1546 km), 2 póttankkal 
és 8 bombával 620 tmp (1148 km). Jean Camus egyébként 
5000 órát repült a francia légierő gépein, 1986-tól a Dassault 
Aviation berepülőpilótája.

A Dassault Aviation cég helyzete

A Groupe Dassault Industries (Dassault ipari csoport) egyik leg
fontosabb része a Dassault Aviation Groupe (repülőgépgyártó 
csoport). A Dassault Aviation elválaszthatatlan alapítójától, Mar
cel Dassaulttól.

Marcel Dassault (eredeti nevén Marcel Bloch) 1882. január 
22-én született Párizsban. Repülőgép-tervezői és villamosmér
nöki végzettséget szerzett. Az első világháború alatt már terve
zett repülőgépeket. A húszas években ingatlanügynökként dol
gozott, de 1930-ban visszatért a repüléshez, beindította saját re
pülőgépüzemét, ahol katonai és polgári repülőgépeket terveztek 
és gyártottak. Hamarosan figyelemre méltó eredményeket és je
lentős profitot értek el. A német megszállás alatt nem volt hajlan
dó az együttműködésre, ezért a buchenwaldi koncentrációs tá
borba deportálták.

A háború befejeződése után Bloch családi nevét egyik bátyja 
ellenállás alatt használt álnevére, Dassaultra változtatta, és át
tért a római katolikus hitre. Repülőgépgyártó vállalata, a Genera
te Aeronautique Marcel Dassault a háború utáni időszak francia 
repülőgépiparában vezető pozíciót szerzett, s Európában első
ként állított elő szuperszonikus repülőgépet. Ez volt a Mystére, 
de 1956-tól kezdődően emellett jelentős sikereket értek el a del
taszárnyú katonai repülőgépek, a Mirage-ok előállítása terén is. 
Ez a repülőgép igen népszerűnek bizonyult a semleges és a 
harmadik világ országaiban, így a világ egyik legelterjedtebben 
alkalmazott katonai repülőgépe lett.

1967-ben a vállalat egyesült a szállító repülőgépeket gyártó 
Breguet Aviationnal, s létrehozták az Avions Marcei Dassault -  
Breguet Aviation repülőgépgyártó vállalatot. (Később csatlako
zott a Dassault Aviation Groupe-hoz.)

Marcel Dassault 1986. április 18-án Párizsban hunyt el.
Jelenleg a repülőgépgyártást fia, Sergei Dassault vezeti. A 

vállalat 1947 óta 2514 darab katonai repülőgépet gyártott és 35

6. ábra: A Mirage 2000D gépek sorozatgyártása (Sygma)
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országban értékesítette azokat. 558 darab Mirage 111/5/50, 537 
darab Mirage F1, 467 darab Alpha Jet, 392 darab Jaguar, 392 
darab Mirage 2000, 75 db Atlantique-112, 74 darab Super Eten- 
dard, 19 darab Mirage IV típusú repülőgépet szereltek össze. A 
vállalat 11 franciaországi telephelyén a múlt év december 31-én 
11 000 szakembert alkalmaztak.

Termékeik jelentős része nemzetközi együttműködésben ké
szül, például a Jaguar repülőgépet Nagy-Britanniával, az Alpha 
Jet-et Németországgal együtt állítják elő. A polgári gépek vonat
kozásában az Amerikai Egyesült Államok, Spanyolország, 
Olaszország, Svájc és Görögország vesz részt a gyártásban. 
Belgiumban önálló vállalatot működtetnek.

A világ vezető repülőgépgyárai általában állami tulajdonban 
vannak. A német Soldat und Technik folyóirat 1996. évi 4. szá
mának 216. oldalán egy rövid hír tudósított arról, hogy a francia 
kormány június végéig vizsgálja az űrkutatással és repülőgép- 
gyártással foglalkozó, állami tulajdonú Aérospatiale és a Dassault 
Aviation összevonását. A Dassault, amelynek 46%-a állami tulaj
don, 1994-ben 37 milliárd Ft forgalom mellett 950 millió Ft profitot 
termelt. Talán ezért vizsgálják Sergei Dassault szerepét külföldi 
(belga) fegyvereladási ügyekben is.

A Dassault Aviation anyagai nyomán 
Sárhidai Gyula

A nürnbergi IWA'96 fegyverkiállítás

IWA96
1996. március 8. és 11. között immár 23. alkalommal rendezték 
meg Nürnbergben a sport- és vadászfegyverek kiállítását. Az 
évenként megtartott bemutató a német város állandó kiállítási 
pavilonjaiban kapott helyet.

Eleinte vonakodva fogadtam el a meghívást egy vadász- és 
sportfegyver-kiállításra, mondván, hogy az a katonai területtől tá
vol áll. A Nürnbergben látottak azonban meggyőztek arról, hogy 
a pisztolyokat, mesterlövészpuskákat, éjjellátókat, lövedékálló 
védőmellényeket és egyéb eszközöket nem csupán a vadászok
nak és a sportolóknak állították ki.

A helyszínen először a vásár hihetetlen mérete nyűgözött le. 
Öt hatalmas pavilon -  21 000 m2 kiállítási területtel - ,  melyek 
mindegyike tele volt fegyverekkel. A bőség érzékeltetésére egy 
adat: az egyik kiállítási csarnokban megszámoltam a pisztolyo
kat; 420 különböző darab volt. így nem csoda, hogy az első nap 
végére csak az egyik pavilont tudtam megnézni.

A fegyverek és egyéb eszközök hihetetlen bősége ellenére 
látszólag nyoma sem volt a biztonsági intézkedéseknek. A buda
pesti C+D kiállításon tapasztalt csomag- és ruhavizsgálat, fém
detektorral való keresés helyett a bejáratnál csupán a belépő
jegyre voltak kíváncsiak. A standokon nemegyszer 40-60 pisz
toly volt (bár gyakran acélbowdennel rögzítették), melyeket bárki 
levehetett és kipróbálhatott. A kiállított tárgyak őrzését mindig az 
adott cég képviselője végezte, látszólag rá sem hederítve a leg
drágább eszközökre.

A seregszemlén több mint 40 ország 700 kiállítója jelent meg 
termékeivel. A világ szinte minden jelentősebb kézifegyver- és 
tölténygyártója képviseltette magát. Ezek között örömmel fedez
tem fel a magyar székhelyű Nike-Fiochi Sporting Ammunition 
Ltd. standját. Az itt bemutatott hagyományos töltények mellett 
nagy érdeklődés kísérte a C+D-n már látott disztrupter (robbanó 
csomagok megsemmisítésére készült) lőszereket.

A haditechnika iránt érdeklődők a következő fontosabb kato
nai eszközökkel találkozhattak a kiállításon: pisztolyok, mesterlö
vészpuskák, optikai eszközök, cél- és figyelő távcsövek, tájolók,

lézertávmérők, éjjellátók, töltények stb. Az egyéb kategóriában: 
kiképző, gyakorló lézerirányzékok, szénsavas puskák, célbukta
tók, tőrök, szuronyok, terepszínű egyenruhák stb.

A golyós vadászpuskák mellett számos korszerű mesterlö
vészfegyvert is kiállítottak. Ezek többsége hagyományos szek
rénytáras, ismétlő rendszerű volt. Újdonság, hogy a megszokott 
Mauser-rendszerű zárszerkezet helyett egyre több fegyver ún. 
egyenes húzású zárral készült. Ezeknél tehát a következő lövés 
leadásához nem kell a hagyományos töltőfogást alkalmazni, ha
nem elegendő csak vízszintesen hátrahúzni, majd előretolni a 
zárdugattyút. Ezáltal a töltés meggyorsul, valamint a célon lévő 
puska is kevésbé mozdul el.

A mesterlövészpuskák formája egyre inkább közelít a (7,62 
mm-es) nagyöblű céllövő fegyverekhez. Sok cég a katonai mes
terlövészpuskákat a vadászok részére is szállítja, „zerge- és
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4. ábra: Sörétes puskából kilőhető Balle Fleche leváló 
köpenyű, űrméret alatti nyíllövedék

5. ábra: Rendőrségi Winchester-puska tusa nélküli kivitelben

vadkecskevadász” fegyverként. Gyakran még a 800-1000 m-ig 
állítható céltávcső és a megvilágítható célkereszt is (a távolság
mérő skálával) korlátozás nélkül vásárolható mint fegyvertarto
zék. Egyébként ilyen „vadászfegyverekkel” sok mesterlövész 
harcolt a jugoszláv polgárháborúban. Egy átlagos „zergevadász” 
puska ára 3000-10 000 DM között van, távcső nélkül. A kiállítá
son néhány amerikai 12,7x99 mm-es (Browning-űrméretű) céllö
vő fegyvert is bemutattak. Ezekkel odakint „szóráskép”-verse- 
nyeket rendeznek. 500 yardról kell 5 lövést leadni, amelyeknek a 
legnagyobb átmérőjét mérik a lőlapon. A rekord jelenleg öt töl
tényből 6,2 cm.

A mesterlövészfegyverekhez gyártott villás állvány mára már 
a vadászpuskákon is megjelent. A hagyományos vadászfegyve
rekre gyakran utólag szerelik fel a kettős támasztólábat. A komo
lyabb, ún. precíziós mesterlövészpuskák űrmérete a hagyomá
nyos 7,62, vagy 7,9 mm volt. Ennél kisebbet sehol nem láttam. A 
mesterlövész (zergevadász)-fegyverek mindegyike ún. lengő
csővel készült, tehát az ágy és a cső között gyakran 3-5 mm hé
zag is van, hogy a cső még a lövés keltette remegés során se 
érhessen az ágyhoz.

A lövés keltette káros rezgések csökkentésére fejlesztették ki 
a Boss-csőszájféket. A hagyományos (mesterlövész) puskánál 
ugyanis többféle tömegű, kezdősebességű és rendeltetésű töl
tényt használnak (pl. normál, páncéltörő-gyújtó, belövőgyújtó 
stb.). Ezek sajátossága, hogy tüzeléskor a cső eltérő rezgése 
miatt a lövedék mindig más-más vibrációs helyzetben hagyja el 
a fegyver csövét, ami jelentős szórásnövekedéssel jár. Ez a je
lenség esetleg még azonos típusú, de más gyártmányú (soroza
tú) tölténynél is jelentkezhet.

A felcsavarható speciális csőszájfékkel akár a mesterlövész 
(vadász) is beszabályozhatja a fegyvercsövet az adott töltény
hez legmegfelelőbb értékre. Ugyanis a csőtorkolat rezgésének 
felső vagy alsó holtpontjában a legkisebb a cső elmozdulási se
bessége a lövedék kirepülésének pillanatában. A csőszájfék 1- 
től 10-ig állítható beosztása (amely a lövés hatására sem „má
szik el") lehetővé teszi minden tölténynél az optimális rezgés be
állítását. A csőszájfék a visszaható erőt 35-50%-kal csökkenti, 
ezzel a félautomata puskák tűzgyorsasága is jelentősen javul 
(lövéskor gyorsabban „visszaáll a célra” a fegyver).

A Boss-csőszájfékkel a mesterlövész akár 3-4 féle (de pon
tos) lövedékkel képes 100 m távolságból olyan szórást lőni, 
amelynél pl. három egymást követő lövés közös lyukat szakít.

Még a vadászfegyvertusák közül is egyre több terepszínű, 
zöld, barna, szürke foltos változatban készült. Anyaguk többnyi
re polisztirol vagy más ütésálló műanyag, gyakran szénszálas 
erősítéssel. A barnítást egyre több mesterlövészpuska csövénél 
a zöld, szürke szín váltotta fel.

A mesterlövészfegyverek több típusánál is megjelent a Bull- 
Pup felépítés. A 7-8 mm űrméretű fegyverek között a legkisebb 
szórásképe (a gyári adatok szerint) a Mauser cég SR-86 típusú 
fegyverének volt. Ennek ugyanis 100 m-en 5 lövése 2,5 cm, 300 
m-en pedig 7,5 cm átmérőjű körön belül volt (speciális Lapua töl
ténnyel).

Sörétes puska

Nemcsak a vadászok, hanem a rendőrök is használják. Az 
Egyesült Államok rendőrségénél (és pl. nálunk, a rendőrség Kü
lönleges Szolgálatánál is) rendszeresített Winchester-puska szá
mos változatát állították ki. Érdekes módon nem tértek át az 
automata rendszerre, hanem szinte minden típusnál az alsó ágy 
hátra- és előremozgatásával kellett tölteni. A visszalökés csök
kentésére több fegyver csőszájfékkel készült, némelyik pedig tu
sa nélkül. Ezeknél a puskaágyat a hátsó pisztolymarkolat helyet
tesíti. így utcai és épületharcok céljaira is sokkal használhatób
bá, kéziesebbé vált.

A legnagyobb fejlődés azonban a sörétes puskák golyós tölté
nyeinél tapasztalható. A hagyományos formájú, ólom „gyöngy
golyók” és Breuneke helyett új, űrméret alatti, leváló köpenyes 
lövedékeket rendszeresítettek. Ezek (kb. 18,2 mm átmérőjű, 
sima furatú) sörétes csövekből kilőtt hengeres lövedékek, ame
lyek gyakran stabilizáló szárnyakkal készülnek. Ezek közül a 
legsikeresebb a francia Thifan-lndustrie S. A. R. L. által kifej
lesztett Balle Fleche lövedék. Átmérője mindössze 11,5 mm. A 
cső elhagyása után 0,7-1,1 méterrel ugyanis a műanyag 
vezetőköpeny leválik, és csak a titánlövedék folytatja tovább 
útját. A különleges töltényt „páncéltörőnek” is nevezték. 10 m-ről 
8 db egymás mögé (3 cm-ként) elhelyezett 2 mm-es vaslemezt 
képes átszakítani. A nemrég rendszeresített új töltényt a 
rendőrség az erőszakos behatolásoknál használja. Az űrméret 
alatti lövedékeknek nemcsak az átütőereje, hanem a szórása is 
kedvezőbb, mint a hagyományos töltényeké. 50 m-en ugyanis 5 
lövés 6 cm átmérőjű körön belül csapódik be, ami a sima csövű 
sörétes puskánál igen jó értéknek számít. A sörétes fegyverből 
kilőtt ólomlövedékek 50-60 m-ig voltak hatásosak. A Balle 
Fleche még 100 m-en is elfogadható szórású, és átütőereje még 
ezen a távolságon is jelentős.

Pisztolyok

A kiállításon az önvédelmi és sportfegyverek mellett a katonai 
pisztolyok széles választéka is megtalálható volt. Újdonság, 
hogy az osztrák dock  és az olasz Beretta mellett más cégek is 
megjelentek sorozatlövő pisztolyokkal. Ezek többsége azonban 
háromlövéses tűzszabályzóval készült. A katonai pisztolyok 
többségét is ún. „szürkületi irányzókkal” gyártották. Ez a nézőké
re és a célgömbre erősített foszforeszkáló, lumineszkáló anyag, 
amely pl. három világító pontként még rossz fényviszonyoknál is
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Műszaki adatok
a töltény űrmérete (vadász-űrméret szerint) 12/70
a lövedék űrmérete mm-ben (leváló köpeny nélkül) 11,5
a lövedék teljes hossza (mm) 50
a leváló műanyag köpeny hossza (mm) 33
a töltény tömege (g) 31
a lövedék tömege (g) 26

távolság (m) 25 50 100

a lövedék kezdő- 
sebessége (m/s) 500 460 370

a lövedék 
energiája (J) 3250 2750 1780

a lövedék fajlagos 
keresztmetszeti
terhelése (J/mm2) 31,7 26,9 14,7

A Balle Fleche lövedék jellemzői

lehetővé teszi a pontos célzást. Több fegyver nézőkéjét akár 
csavarhúzóval is lehet szabályozni.

A pisztolyok -  néhány amerikai országtól eltekintve -  a 9x19 
mm-es Paraőe//um-töltényhez készültek. Formájuk lényegesen 
nem tér el a többi hasonló típustól, és már tervezésükkor észre
vehető az ergonómiai szempontok figyelembevétele. A biztosító 
reteszeket és a tárrögzítő gombot úgy helyezték el (a kiállításon 
bemutatott pisztolyoknál), hogy hüvelykujjal kényelmesen el le
hessen érni anélkül, hogy a többi ujj helyzetén változtatni kelle
ne. Az előbbi két alkatrész működtetését úgy konstruálták, hogy 
már 0,8-1,5 kp (8-15 N) elegendő a mozgatásukhoz.

A katonai pisztolyoknál már általános a véletlen lövés meg
akadályozása (pl. leeséskor). Ezt néhány fegyvernél markolat
biztosítással, de a legtöbbnél az ütőszeg (csak az elsütőbillentyű 
meghúzásakor történő) lősíkba emelkedésével oldották meg. A 
katonai pisztolyoknál is megjelent a markolat gumiborítása (ami 
egyébként az önvédelmi fegyvereknél már gyakori). Ez a megol
dás stabil fogást ad, ezáltal a gyors ismétléseket (duplázásokat) 
is lehetővé teszi.

A katonai fegyverek minősége, élettartama is jelentősen ja
vult. A gyártók többsége ma már minimum 8000-10 000 lövésre 
méretezi a pisztolyokat, de a Glocknál a (gyártó szerint) ennek 
közel négyszeresére. A tárak tölténybefogadó képessége is álta
lánosan 12-14 körül van.

Néhány amerikai, afrikai és távol-keleti ország hadseregében 
továbbra is forgópisztolyokat rendszeresítenek. Ezek többsége 
nagyobb űrméretű, pld. 38. Spec. stb. A tartalék töltények az 
övre erősített gyorstöltőben vannak. Ezekkel az újratöltés már 
csak 6-8 másodpercet vesz igénybe. A revolverek szinte mind
egyike oldalt kibillenthető és ejektoros (hüvelykidobós) dobbal 
készült.

A katonai pisztoly- és revolvertokok is sokat változtak az utób
bi években. Egyre kevesebb helyen használják már a bőrből ké
szült táskákat. Ezeket kemény műanyaggal (pl. Glock), vagy az 
időjárásnak jobban ellenálló anyagokkal, pl. gyöngyvászonnal 
stb. váltják fel. A fegyvertokok formája is sokat változott. Ezek 
közül néhány már a polgári életben elterjedt ún. gyorstokokra 
hasonlít. Tehát a pisztoly elővételéhez, gyors kirántásához ele
gendő a rögzítőkapcsot hüvelykujjal oldani, így külön mozdulat 
(késedelem) nélkül célra tartható a fegyver.

Töltények

Az eredetileg gépkarabélyhoz kifejlesztett elégő hüvelyű töltény 
már megjelent a golyós vadászfegyvereknél is. Ezeket azonban 
a hagyományos ütőszeg helyett elektromos impulzus indítja. A 
markolatba rejtett két ceruzaelem közel 4000 lövésig biztosítja a 
szükséges áramot.

A legtöbb újdonság a pisztolytöltényeknél volt. Szinte minden

nagyobb cég fejlesztett egy golyóálló mellény elleni lövedéket. 
Többségük űrméret alatti kemény maggal készült, amelyet né
hány típusnál műanyag leváló köpeny vesz körül. A Bofors-Carl 
Gustav cég HP jelű tölténye volt a legsikerültebb fejlesztés. En
nél ugyanis gyakorlatilag a lövedék külső alakjának megváltozta
tása nélkül érték el a nagyobb átütőerőt. így a HP Parabellum-lö- 
vedék külső ballisztikája teljesen megegyezik a hagyományos 
NATO-Parabelluméval. Az acél lövedékköpeny elejét „csupán" 
1,4 mm-rel vastagították meg. Ezáltal a HP lövedék még 50 ara
mid szövetrétegen is képes áthatolni, úgy, hogy a mögötte levő 
zselatinba is mélyen benyomul.

A Carl Gustav HP Parabellum-töltény műszaki adatai:

a lövedék kezdősebessége (m/s): 420
a töltény hossza (mm): 29,7
a töltény tömege (g): 11,4
a lövedék hossza (mm): 15,2
a lövedék tömege (g): 6,75

A brit L-85 (5,56 mm-es) géppuskához új fényjelző töltényt 
fejlesztettek. Az eddigiek ugyanis (hasonlóan a miénkhez) már a 
kirepülési ponttól „megfestették a levegőt”, így árulva el a fegy
ver helyét. A BE564 jelű töltény azonban már csak 220-240 m 
távolságra gyújtja be a fényjelző elegyet, és az 820-860 m-ig pi
ros pontként izzik. A lövéskor keletkező magas hőmérséklet át
adását egy szigetelőlemez „lassú” átmelegedése késlelteti. Ezért 
a fényjelző csak kb. 0,2 másodperc múlva gyullad meg.

A gépkarabély- és puskatöltények között néhány különösen 
nagy átütőerejű páncéltörő töltény is volt. Ezek mindegyike 
rendkívül kemény (volfrám-karbid vagy porkohászati úton előál
lított kerámia) maggal készült. Érdekesség volt számomra, hogy
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8. ábra: VM25 lövedéksebesség-mérő készülék

9. ábra: Steiner távcsövek tájolóval

(elsősorban az amerikai) céllövők, pisztoly- és golyóspuska- 
tulajdonosok nagy része maga szereli össze töltényeit. Otthon, 
a saját ízlésüknek megfelelően készítik a gyengébb vagy 
erősebb töltényeket. így még arra is lehetőségük van, hogy az 
optimális kezdősebességhez kisebb vagy nagyobb lőportöltetet 
(lövedéket) válasszanak. Az így készülő töltények pontosabbak, 
mint a legtöbb nagy sorozatban készülő gyári töltény. A kiállítá
son számos ilyen házi „töltényszerelő” készülék volt látható, az 
egyszerű mechanikus rendszerektől egészen a hidraulikus saj- 
tolókig.

A házilag készült töltényeket gyakran otthon tesztelik. Ennek 
egyik leggyakrabban használt eszköze a lövedéksebesség-mé
rő. Ezek közül is a német VM típus a legáltalánosabb, mely az 
otthoni felhasználáson kívül szinte mindegyik komolyabb ameri
kai lőtéren megtalálható. A VM 25 változatot elsősorban piszto
lyokhoz, a VM 25M-e\ és VM 25РЛ puskákhoz javasolják. Ezek 
a típusok lényegében csak a lövedék torkolattól mért távolságá
ban térnek el. Amíg a VM 25L-nél a csőtorkolat és a mérés kez
dete között 14 cm van, addig a VM 25M-nél ez az érték 50 cm, a 
VM 25P-né\ pedig 100 cm. Ugyanis a lőporgázok utóhatása a lö
vedéket csőből való kilépése után is tovább gyorsítja. Ennek 
mértéke nyilván a pisztolynál a legkisebb, a puskánál pedig a 
legnagyobb. A fotocella elvén működő készülék kategóriájában 
igen pontosnak tekinthető. A legnagyobb mérési eltérés sem ha
ladja meg az 1%-os hibahatárt, azonkívül még a nagyobb űrmé
retű és tűzgyorsaságú fegyverek is ellenőrizhetők rajta (pl. a
12,7 mm-es nehéz mesterlövészpuska stb.).

A VM 25 sebességmérő műszaki adatai:
Tömeg (kg) VM 25 12

VM25M 15
VM25P 19

Mérendő sebességtartomány (m/s): 10-2000
Mérőbázis (megmért szakasz hossza) (cm): 25
Áramforrás feszültsége (V): 220 (váltóáram),

vagyl 2 egyenáram

Tőrök, szuronyok

Érdekes, hogy még a modern sorozatlövő fegyverekhez is gyár
tanak szuronyokat. Ezek rendszerint már igen sokoldalúan hasz
nálhatók. Rendeltetésük a hagyományos szúró-vágó funkció 
mellett kibővült, drótvágó fogóként, túlélőkésként is segítik a ka
tonákat. A túlélőkés az üreges markolatba helyezett horgokból, 
damilból, gyufából stb. áll. A nálunk szinte játékként nyilvántar
tott tőröket néhány távol-keleti ország hadseregében rendszere
sítették is.

A néhány ázsiai országban kifejlesztett új szuronyok dobókés
ként is jól használhatók. Ezeknél a csőre húzható karika helyett 
más rögzítési módot találtak. A hagyományos megoldásnál 
ugyanis (a karika miatt) aszimmetrikus a tőr, ami nagyon megne
hezíti a dobást.

További újdonság, hogy a (pisztolyoknál már elterjedt) gumi 
markolatbevonatok megjelentek a szuronyoknál is. A katonai tő
rök, szuronyok anyaga szívós, hajlítható, s csupán a vágóéi kör
nyékét betétedzik egy-két tized mm vastagságban. Ezzel az eljá
rással szinte üvegkemény felületet nyernek, így kerülhető el a pen
ge teljes átedzése. A késpengét azonban nem célszerű sokszor 
fenni, mert a vékony réteg lekopása után elveszítheti éltartósságát.

Optikai eszközök

A katonai kézitávcsövek közül számos korszerű típussal jelentek 
meg a kiállítók. Több távcső belsejét nitrogénnel töltötték fel, így 
a legkorszerűbb darabok +70, és -30°C közötti hőmérsékleten is 
páramentesek maradnak. Néhány katonai változatnál már 
követelmény a vízállóság is, ezért -  az eddig megszokott 
csepegő víz elleni védelem helyett -  minden távcsövet 60 percig 
1 m mély vízoszlop alá tesznek, és így vizsgálják minőségét.

Érdekes újdonság, hogy több távcsövet tájolóval építettek 
egybe, így a távcső látómezejében közvetlenül is leolvasható a 
beirányzott tárgy fok (vonás)-értéke. Ez elsősorban a felderítők
nek és tüzéreknek jelent nagy segítséget, mert jelentősen lerövi
díti a cél helyének meghatározását. A beépített mágnestű egy 
fok eltérésen belüli pontosságot nyújt. A Steiner legújabb 7x50- 
es távcsövébe egy parányi számítógépet is építettek, így a kato
na (tengerész) előzőleg beviheti az adott terület mágneses dekli
nációját, és a mért fokérték leolvasása után nem kell annak át
számításával időt töltenie.
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A Soligor cég újdonsága, hogy a hagyományos kézitávcsövet 
változtatható nagyításúvá fejlesztette. A kiváló zoom-rendszer 
fokozatmentes állítást tesz lehetővé a különböző nagyítások kö
zött. Kisebb értékre állítva a széles látómező nagy fényerővel 
párosul, de ezzel a típussal lehetővé vált egy-egy részlet alapo
sabb megfigyelése is.

A Soligor-távcsövek műszaki adatai:

Távcső típusa High
Performance

Zoom Magnum
Zoom

Nagyítás obj.
átmérője 8-17x40 MC 8-20x50 MC 12-60x70
Tárgylencse/csoport 2/1 2/1 2/1
Szemlencse/csoport 4/3 4/3 6/4
Fényerő 25-5,5 39-6,25 34-1,4
Szürkületi kulcsszám 17,9-26,1 20-31,6 29-64,8
Kilépő pupilla (mm) 5-2,35 6,25-2,5 5,8-1,2
Látószög (fok) 
Látómező szélessége

5,2-3,8 4,8-3,25 2,25-0,95

1000 m-en (m) 91-66,5 84-57 39-16,6
Közeli beállítás értéke (m) 9 13 20
Magasság (mm) 156 185 246
Szélesség 178 184 195
Tömeg (g) 680 770 1320

Több nagyobb optikai cég jelentkezett lézertávmérővel. Ezek
nek a mesterlövészeknek és vadászoknak készült eszközöknek 
az a sajátosságuk, hogy 6-1 О-szeres nagyításúak, és a távcsö
vet is helyettesíthetik. Használatuk igen egyszerű és gyors. Ele
gendő a szálkereszttel beirányozni a mérendő tárgyat, és a ké
zelőgombot lenyomni. A megcélzott tárgy távolsága szinte kése
delem nélkül megjelenik a látómezőben. Mérési tartományuk 
20-30 m-től általában 1000 m-ig terjed. Pontosságuk igen jó, 
rendszerint ±2 m. A bemutatott típusok közül talán a Swarovski 
cég RF 1 típusú készüléke volt a legkorszerűbb. Szemre ártal
matlan lézersugárral működik, és 6x24-es (mono) távcsőként is 
használható.

RF 1 műszaki adatai:
méréshatár (m): 20-1000
pontosság (m): 2
tárgylencse átmérője (mm): 24
szürkületi érték: 13,4
nagyítás: 6x
látómező szélessége 100 m-en (m): 13
üres tömege (elemmel) (g): 940 (1090)
mérete (mm): 120x150x60
áramforrás (ceruzaelem) (db): 6

A kiállításon még számos érdekességgel (pl. éjjellátó készü
lék, védőmellény stb.) találkozhattunk, de zömében csak a ko
rábban ismert típusok szerepeltek. A nürnbergi bemutató igen

sokrétű, gazdag anyaggal rendelkezett. Az IWA'97 megtekinté
sét nemcsak a vadászoknak, sportlövészeknek, de a katonák
nak is ajánlom.

Tóth Loránd őrnagy

Laura Silber—Allan Little: 
Jugoszlávia halála

A szerzők -  Laura Silber, a Financial Times balkáni tudósítója 
és Allan Little, a BBC munkatársa -  nemcsak szakértői a témá
nak, de részesei is voltak az eseményeknek, így első kézből való 
beszámolót vehet kézbe az olvasó. A délszláv állam történetének 
rövid áttekintése után mélyrehatóan elemzik az 1989-ben létrejött 
balkáni válságot, mely végül az egykori Jugoszlávia öt részre sza
kadásához és a tragikus boszniai háborúhoz vezetett.

E köteten alapult az a nálunk is sugárzott hatrészes BBC- 
sorozat, melyet több mint negyven országban mutattak be.

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1996.477 o., 870 Ft.
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ILA '96

1. ábra: Eurotiger harci helikopter

2. ábra: Lengyel WP-3 típusú helikopter

29 nemzet 578 kiállítójának részvételével 1996. május 13. és 19. 
között Berlin Schönefeld repülőterén rendezték meg az Internatio
nale Luft- und Raumfahrtausstellung '96 -  nemzetközi légiközleke
dési és űrhajózási kiállítást. India, Indonézia, Görögország és 
Szlovákia képviseletében most először vették részt kiállítók, az ILA 
'94-hez viszonyítva 40%-kal növekedett a bemutatkozók száma.

A kiállítással egy időben nyolc teremben 59 konferenciát szer
veztek, ahol a polgári és katonai repülés minden területét átte
kintették a Blériot X/-től a bemutatón repülő Eurofighter 2000-ig. 
Mindennap hatórás légibemutatót tartottak a repülőtéren.

Május 16-án emlékeztek Otto Lilienthalra, aki több mint 2000 
repülés után, száz éve ezen a napon halt meg Berlin egyik kór
házában, és a térség egyik első repülőgép-készítője volt.

A következő néhány repülőeszköz bemutatásával csak szem
léltetni próbáljuk a kiállítás gazdagságát.

A. V.

Szu-35

Egyuléses többcélú vadászgép, amely légi, földi és vízfelszíni 
célok leküzdésére szolgál, normál és bonyolult időjárási viszo
nyok között.

Max. földközeli sebesség (km/h): 1400
Max. sebesség nagy magasságon (M): 2,3
Átrepülési távolság utántöltés nélkül (km): 4000
Hajtómű: 2 db AL-31Fkétkörös sugárhajtómű
Tolóerő utánégetővel (kN): 245,2
Harci feladatait bármely magasságon és bármely sebesség 

mellett képes megoldani az alábbi fegyverzettel:
-  irányított légiharc-rakéták aktív, félaktív és passzív önirá

nyítással, valamint nem irányított közelharcrakéták;
-  levegő-felszín fegyverek;
-  lokátor elleni rakéták;
-  hajó elleni rakéták;
-  nagy hatótávolságú tv-parancsközlő távirányítású rakéták;
-  rövid hatótávolságú televíziós önirányítású rakéták;
-  légi bombák;
-  hagyományos és kazettás bombák;
-  nem irányított rakéták.
A korszerű fedélzeti elektronikai berendezések lehetővé 

teszik a harcfeladatok megoldását mind egyedüli, mind 
kötelékrepülésben.
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---------------- --------------— --------------------------------
A Szu-30 fegyverzete

H-29P levegő-föld rakéta lézer-önirányítással
KAB 1500 KR 1500 kg tömegű tv-irányítású bomba
KAB 500 500 kg tömegű tv-irányítású bomba
Sz-25 250 mm űrméretű rakéta különböző 

felszerelésekkel
B-13P 130 mm űrméretű rakétaköteg különböző 

felszerelésekkel
B-8M1 80 mm űrméretű rakétaköteg különböző 

felszerelésekkel
AB-500 500 kg tömegű kazettás bombatár
GS-301 30 mm űrméretű fedélzeti gépágyú különböző 

felszerelésekkel
P9M közepes hatótávolságú levegő-föld 

osztályú rakéta tv-parancsközlő távirányítás
sal

PK9 tv-parancsközlő távirányító rendszer kon
ténere
a P9M rakétához

H-31P passzív önirányítású lokátor elleni rakéta
H-31A közepes hatótávolságú hajó elleni rakéta aktív 

lokátoros önirányítással
PVV-AE közepes hatótávolságú légiharc-rakéta aktív 

lokátoros önirányítással
R-27ER közepes hatótávolságú légiharc-rakéta félaktív 

lokátoros önirányítással
R-27ET közepes hatótávolságú légiharc-rakéta 

infra-önirányítással
R-73E kis hatótávolságú légiharc-rakéta 

infra-önirányítással
H-29T levegő-föld rakéta tv-önirányítással
Maximális terhelés: 8000 kg
Felfüggesztési csomópontok száma: 12

Orosz rakéták

RVV-AE légiharc-rakéta

A rakéta változatos célok leküzdésére szolgál (gyorsan manő
verező repülőgépek 12 g túlterhelésig, robotrepülőgépek, 
légvédelmi rakéták, légiharc-rakéták, hadászati bombázók és 
helikopterek -  ideértve a lebegő helyzetet is). A fegyver minden 
irányból, minden helyzetből, minden napszakban és bármely 
időjárási feltétel mellett, föld- és vízfelszín felett egyaránt alkal
mazható elektronikai harci körülmények között is. A rakéta a 
röppálya elején tehetetlenségi irányítással, a befejező sza
kaszban aktív önirányítással repül. Tömege 175 kg.

R-73E légiharc-rakéta

Az első olyan típusú rakéta a világon, amelynek kombinált 
aerodinamikai irányítórendszere van. A rakéta hatásosan ma
nőverezik minden napszakban, különböző irányokból, a földről 
érkező aktív zavarok közepette is. Indítását nem korlátozza 
sem a szélerősség, sem a magasság, sem a repülési 
sebesség. Ez nagy szabadságot ad a repülőgép-vezetőnek a 
manőverezésben és a harcászati eljárás megválasztásában.

H-29TE levegő-föld osztályú rakéta

A rakéta nehezen leküzdhető földi és vízfelszíni célok 
megsemmisítésére szolgál, amelyek nagy (5000-10 000 t) 
vízkiszorítású hajók, vasbeton erősítésű fedezékek, beton 
kifutópályák, vasutak és acélszerkezetű közúti hidak, valamint 
ipari épületek lehetnek.

A rakétát katapulttal indítják.
Indulótömeg: 700 kg
Hossz: 3,9 m
Átmérő: 0,4 m
Fesztáv: 1,1 m
Célzott indítási távolság: max. 20-30 km

min. 3-5 km
Indítási magasság: 0,2-10 km
Robbanófej: repesz-romboló, betonromboló
Robbanófej tömege: 320 kg
Irányítás: televíziós önirányítás

MiG AT

A MiG AT sugárhajtású oktató-gyakorló repülőgép mintapéldánya 
először repült nyilvánosság előtt az ILA '96-on. A repülőgépet az 
orosz légierőben nagy számban található cseh gyártmányú L-29 és 
L-39  típusok leváltására szánják. A gép hajtóművét a francia 
Snecma, fedélzeti elektronikai berendezését pedig az ugyancsak 
francia Sextant Avionique szállítja.

1996/3 HADITECHNIKA 21



к

Me-109G

Gyártás kezdete: 1942
Motor: Daimler-Benz DB 605 A-1 12 hengeres, 

V elrendezésű, vízhűtéses
Teljesítmény: 1475 LE (1084,5 kW)
Fesztáv: 9,90 m
Hossz: 8,84 m
Magasság: 2,49 m
Tömeg: 3085 kg
Sebesség: 635 km/h 8700 m magasságban
Csúcsmagasság: 12 000 m
Hatótávolság: 850 km
Fegyverzet: 2 db gpu.,

1 db 20 mm űrméretű gá.

Amaczi Viktor mk. alez.

4. ábra: An-225 szállító repülőgép és egy űrrepülőgép mo
dellje

5. ábra: A Bell Ranger II típusú helikopter

Az ÜSS KIDD rakétás romboló

Az Egyesült Államok legjobb hadihajóinak egyike, a KIDD (DDG 
993) 1981. június 27-én állt szolgálatba. Az idők során moderni
zálták fegyverrendszereit. Korszerű eszközeivel egyidejűleg ké
pes felszíni, víz alatti és légi ellenség elleni harcra.

A KIDD meghajtásához szükséges energiát egy önműködő 
gázturbina szolgáltatja, amely a működéséhez szükséges paran
csokat akár a kormányállástól, akár a központi irányítóteremtől 
kaphatja. A meghajtórendszert két fő gépteremben helyezték el. 
Ezek mindegyikében két LM 2500 típusú hajógázturbina van, 
amelyek a kapcsoló- és váltóberendezéseken keresztül hajtják 
meg a hajócsavart. A 80 000 LE (58 823 kW) maximális turbina
teljesítmény mellett a hajó 30 csomó (55,595 km/h) sebességre 
képes.

Fegyverrendszerek

A KIDD korszerűsített fegyverrendszerei és a fegyverek működé
sét tökéletesítő elektronikus eszközök segítségével nagy távolsá
gokra képes harcfeladatot végrehajtani. Ezek egyetemlegesen:

-  légvédelmi,
-  tengeralattjáró-elhárító,
-felszíni hajók elleni,
-  partraszállító hadműveletet támogató,
-  elektronikai harc, valamint
vezetési és irányítási harcfeladatok lehetnek.
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1. ábra: A hajó je 11 eg rajza

Légvédelmi harc

A légtér ellenőrzésére, rakéták és repülőgépek észlelésére a 
nagy hatótávolságú felderítő lokátorok szolgálnak. Ezen felderítő 
lokátorok adatait kiegészítik a háromdimenziós, a magasságmé
rő és a stabilizált kétdimenziós rádiólokátorok adatai, így oldják 
meg az automatikus felderítés és követés feladatait. A KIDD új 
integrált automatikus felderítő és követő rendszere digitalizált 
adatokat közvetít a harcvezetés központjába a korszerű harcirá
nyító rendszereknek.

Ez a számítógépekre épült komplexum -  a hajófedélzeti rend
szerekkel együtt -  az adatokat összegyűjtve és feldolgozva mű
ködik, beleértve a hajón kívülről, rádiócsatornán érkező, pl. az 
NTDS (А/aval Tactical Data System -  haditengerészeti harcá
szati adatrendszer)-től kapott információkat is.

A KIDD romboló fedélzetén jelenleg egy új rendszer kipróbá
lása folyik. Ez a különböző fedélzeti berendezésektől és érzéke
lőktől jövő adatok nagyobb fokú integrálását jelenti, amely egy 
átfogó harci térség megjelenítését eredményezi.

A korszerű harcirányító rendszertől kapott légihelyzet-adato- 
kat a megfelelő fegyverrendszerekhez továbbítják:

-  nagy távolságú célok esetében az őrjáratozó harci repülőgé
pekhez;

-  közepes távolságú célok esetében az elülső és a hátsó fe
délzeten telepített Mk-26 típusú kettős Standard rakétaindító áll
ványokhoz;

-  kis távolságú célok esetében az Mk-45 típusú, 127 mm űr
méretű U54 lövegekhez;

-  nagyon közeli távolság esetében a Vulcan-Phalanx típusú 
fegyverrendszerekhez.

Ez a fegyverrendszer két lövegtoronyból áll (jobb és bal olda
li), amelyek mindegyikéhez egy tűzvezető rendszer és egy Gatt- 
ling-rendszerű géppuska tartozik. A fegyverrendszer automatiku
san megkeresi, befogja és megsemmisíti a közeli légi célt.

Tengeralattjáró elleni harc

A fő tengeralattjáró-érzékelő eszközök a hajókra épített szonár- 
berendezések és a tengeralattjáró elleni harcra felszerelt repülő
gépek különböző érzékelőberendezései. A KIDD nagy hatótávol
ságú szonárberendezése képes felderíteni, azonosítani és kö
vetni az összes, legkorszerűbb típusú, nukleáris meghajtású ten
geralattjárót. A mért adatok a szonárból a víz alatti tűzvezető 
rendszerhez, illetve a harcirányító rendszerhez kerülnek. A víz 
alatti tűzvezető rendszer adja ki a parancsot a torpedók indításá
ra a torpedókivető csövekből (rakétaindítású torpedók esetében 
a rakétaindító sínekről), valamint a tengeralattjáró-elhárító repü
lőgépnek fegyverei használatára.

Felszíni célok elleni harc

A felszíni felderítő lokátor és a löveg tűzvezető lokátora a felszíni 
felderítés és észlelés elsődleges aktív eszközei.

A hajók elleni harcban a következő fegyverrendszereket tudja 
alkalmazni a KIDD:

-  Harpoon típusú felszín-felszín osztályú irányított fegyver, 
amely horizonton túli támadásra is alkalmas 60 miles (96,5 km) 
távolságban. A Harpoon fegyverrendszer két készlet 4 tubusos 
indítóállványból és egy tűzvezető rendszerből áll;
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4. abra: A rombolok hatso fedelzete

6 ábra: A Standard légvédel
mi rakéta indítója

7. ábra: Feljáró a kikötőben

Harcászati-műszaki adatok 
Hossz: 171,60m
Szélesség: 16,76 m
Sebesség: 30 csomó (55,59 km/h)
Merülés (hajógerinc) 7,01 m
Merülés (kormánynál) 10,05 m
Vízkiszorítás: 10 000 t (standard)
Személyzet: 28 tengerésztiszt,

720 tiszthelyettes,
300 tengerész

Hajtás: 4 db LM 2500 gázturbina 80 000 LE (58 823 kW); 
2 db vezérelt, szembeforgó, önbeálló hajócsavar

Érzékelő berendezések:
1 db AN/SPS-48 E légtérfelderítő lokátor 
1 db AN/SPS-49 (V) 5 légtérfelderítő lokátor 
1 db AN/SPS-64 (V) 9 felszínfelderítő lokátor 
1 db AN/SPS-55 felszínfelderítő lokátor 
1 db AN/SPQ-9A felszínfelderítő és -követő lokátor
1 db AN/SPG-60 löveg-tűzvezető lokátor
2 db OY-88 rakéta-tűzvezető lokátor 
1 db AN/SQS-53A szonárkészlet
1 db AN/SLQ-32 (V) 2elektronikaiharc-rendszer

Fegyverek:
2 db Mk 45 típusú, 127 mm űrméretű L/54 lövegtorony 
2 db Mk 26 típusú irányítottrakéta-indító 
2 db Harpoon-indító
2 db Mk 32 Mod 14 típusú torpedóindító cső 
1 db Mk 15 Mod 2 közelharc-fegyverrendszer (2 torony) 
1 db Mk 32 Mod 2 típusú gyors dipolszóró berendezés

-  a Standard rakétarendszer felszíni közepes távolságú célok 
ellen alkalmazva;

-  a 127 mm űrméretű (5”) löveg kisebb távolságok esetében. 
A löveg tüzét tűzvezető rendszer irányítja egy vagy két cél ellen, 
a lőtávolságon belül.

Partraszállító hadművelet támogatása

A löveg tűzvezető rendszerének lokátorai a fő érzékelőberende
zések a partraszállító hadműveletek tűztámogatása során. A lö- 
vegek képesek tűzzel támogatni a partraszállító csapatokat és 
csapást mérni a célpontokra a lőtávolságon belül.

Elektronikai harc

A hajó érzékelőberendezései segítségével gyorsan és automati
kusan detektálja, feldolgozza és elemzi az ellenség elektronikai 
eszközei által kisugárzott jeleket. Az elektronikai harc során 4 
szintű, aknavető típusú indítóberendezéseket alkalmaznak az 
irányított rakéták ellen, dipolfüggöny létesítésével megtévesztve 
a rakéták fedélzeti lokátorait.

Vezetés és irányítás

A KIDD-nek korszerű irányítóközpontja van, amely egy nagymé
retű képernyőből és több kisebb képernyőből áll, amelyek lehe
tővé teszik a vezénylő tiszt számára a harcászati helyzet ösz- 
szegző áttekintését. Korszerű, automatizált híradó rendszere se
gítségével veszi a Flotta Rádió jeleit. Ez a rendszer kapcsolódik 
egy műholdas adó-vevő és egy műholdvevő berendezéshez, 
amelynek segítségével gyors, zavarmentes információátvitel va
lósítható meg műholdas bázison. A harcászati híradás számára 
mikro-, rövid- és ultrarövid-hullámú berendezések szolgálnak.

Amaczi Viktor
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A kétüléses Gripen első felszállása

1996. április 29-én Linköpingben (Svédország), a Saab Military 
Aircraft központjából felszállt az első kétüléses Gripen. A repülés 
41 percig tartott, és minden a terv szerint történt. A személyzet, 
Clas Jensen, a Saab berepülőpilótáinak parancsnokhelyettese 
és Óla Rignell berepülőpilóta, a leszállás után elégedetten nyilat
kozott a gép repülési tulajdonságairól.

A JAS-39B Gripen kétüléses, többféle feladat végrehaj
tására alkalmas vadászgép. Egyelőre csak a svéd légierő ter
vezi használni légi-harcvezetési feladatokra és pilóták 
kiképzésére.

A kétüléses változat 0,65 m-rel hosszabb az együléses Gri- 
pennél. A legtöbb változtatást a géptörzs elülső részén hajtották 
végre, az elektronikai és a számítógépes irányítórendszer 
ugyanaz maradt. A második pilóta helyének megteremtéséhez 
szükséges repülőgéptörzs-változtatásokat főként a pilótafülkén 
és a törzs hátrészén hajtották végre. A Mauser BK 27 mm-es 
ágyút szintén ezen okok miatt kellett elhagyni. A belső ellenőrző 
rendszer teljesítményét -  amely a repülőgép elektronikai beren
dezésének hűtését, a megfelelő légnyomás beállítását, a szel
lőztetést és a hőmérséklet ellenőrzését végzi -  megnövelték a 
kétüléses változat többlet-energiaigényének megfelelően.

A 250 fős mérnöki csoport által a fejlesztéstől egészen a gyár
tásig CAD eljárással tervezett JAS-39B Gripen az eredményes 
csoportmunka példája.

A repülés a G/vpen-program egyik legfontosabb mérföldköve

volt. „Az 1992-es programban megállapított szoros pénzügyi és 
időkorlátok között tudtunk maradni" -  mondta Hans Ahlinder, az 
Industrigruppen JAS elnöke, a Saab vezető elnökhelyettese. A 
kétüléses változat kidolgozásáról 1992-ben született döntés, 
amikor a svéd kormány megrendelt egy 110 Gripen vadászgép
ből (köztük 14 kétülésesből) álló második sorozatot. Az első két
üléses változatot 1998-ban szállítják a svéd légierő részére. Ez 
a változat -  az együléses mellett -  szintén exportpiacra kerül 
majd.

A svéd légierő 140 gépet már megrendelt, így a vadászgép 
1995-ben szolgálatba lépett. 18 példánnyal most folynak a repü
lésirányítási és működési próbák, további 12-t pedig még 1996 
során birtokba vehetnek. 1996 áprilisában kezdődtek meg a tár
gyalások a svéd kormánnyal egy harmadik sorozat megrendelé
séről.

A British Aerospace és a Saab Military Aircraft még az 
1995-ös légi bemutatón jelentette be a közös gyártást és a 
Gripen exportálásának támogatását célzó egyesülését. A 
kapcsolat lehetővé tette a British Aerospace számára, hogy 
termékskáláján a Gripennel töltse ki a Hawk és a Eurofighter 
közötti űrt, a Saab pedig az angolok világméretű piaci 
ismereteiből profitálhat.

Saab Military Aircraft

3. ábra: A kétüléses gép a gyári csarnokban
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A Nissan története

Japán az autógyártás területén a '80-as évek közepére érte utol 
az Egyesült Államokat egy 50 éves, tehát rendkívül rövid perió
dus alatt. Ekkor a Toyota mintegy 2,5 millió, a Nissan mintegy 2 
millió autót gyártott évente.

1941 előtt a Toyota és a Nissan elődje, a Datsun gyártott né
hány típust, azonban a háború alatt az iparág gyakorlatilag meg
semmisült.

Először 1947-ben engedélyezte az amerikai megszálló ható
ság az autógyártás megkezdését, ami összesen 300 autó gyár
tását jelentette.

1955-re évi húszezer személyautó és ötvenezer teherautó 
gyártására volt kapacitás. 1956-ban Japán 46 darab autót expor
tált, 1957-ben pedig 410-et. Ma a japán export volumene meg
haladja az évi 3,5 millió darabot, emellett még amerikai, spanyol, 
angol, indiai, ausztráliai, malajziai gyárakban további több millió 
autót állítanak elő és értékesítenek.

A Nissan mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a tradi
cionális és igényes európai piacon jelen legyen, amit az is jelez, 
hogy 1975 óta megszakítás nélkül vezeti Európában a japán 
autógyárak eladási statisztikáját.

A Nissan az európai igényekre tervezi és Európában gyártja 
itt eladott modelljeinek jelentős hányadát, így angliai gyárában a 
Micrát és a Primerát, Spanyolországban a Serenát, a Vanette 
Cargót, a Terrano II-1, az ECO T-sorozatú -  az Euro ll-normák- 
nak megfelelő -  teherautó-alvázakat és a Patrol különböző mo
delljeit a Trade, valamint az L és az M sorozatú teherautó
alvázakat.

A Nissan 1960-ban kezdte meg európai eladásait a Datsun 
Bluebird 311 modellel Norvégiában, majd 1962-ben a Bluebird 
7/3-mal Finnországban. 1964-ben Brüsszelben nyílt meg a Nis
san első európai irodája, 1966-ban kialakították a holland, belga, 
svéd, dán és svájci vezérképviseleteket, majd 1968-ban Angliá
ban és Franciaországban, 1972-ben az NSZK-ban kezdte meg 
hivatalos importőrtevékenységét.

1975 óta a Nissan vezeti a japán autógyárak európai eladási 
listáját.

Az európai gyártási program kezdete 1980, amikor a Nissan 
megvásárolta a spanyol Motor Ibérica cég egy részét képviselő 
részvénycsomagot. Ez a gyár bocsátotta ki már 1983-ban az el
ső európai gyártású Patrolt. Ugyanebben az évben hozták létre 
a Nissan európai alkatrészellátó központját Amsterdamban.

1984-ben zöldmezős beruházásként kezdték meg az angliai 
Sunderlandben a Micrát és Primerá! gyártó vállalat létesítését, 
amely 1986-ban bocsátotta ki az első Bluebirdöt, majd az új Mic- 
ra -  első japán modellként az 1993. év európai autója - ,  illetve a 
Primera került le a gyártósorokról.

1988-ra létrehozták Belgiumban és Angliában az európai fej
lesztési és technológiai központot, ahol speciálisan e földrész 
igényei alapján fejlesztik az új modelleket. 1989-ben létrehozták 
-  Nissan Europe néven -  a Nissan európai központját Amster
damban. 1992-ben az európai technológiai és fejlesztési központ 
Angliába költözött, és megalakult a Nissan Design Centre Mün
chenben.

1993-ban ünnepelte a Nissan a cég 60. és az európai piaci je
lenlét 33. születésnapját.

A cikk a Summit Motors Hungary Rt. (Nissan-vezérképvise- 
let) támogatásával készült. A 100%-ban japán tulajdonú cég 
1995. augusztus 1-jén alakult hazánkban. Részletes informá
ció a 168-6691, vagy a 168-6611 telefonszámokon kérhető.

N IS S A N
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Nissan Patrol M ilitä r M C -4

A hatszemélyes, négykerék-meghajtású gépjármű A4.28. II típu
sú dízelmotorja négyhengeres. A hengerek soros elrendezé
sűek, a motor lökettérfogata 2820 cm2, maximális teljesítménye
61,7 kW 2000 percenkénti fordulatszámon.

A gépjárművezető munkáját hidraulikus működtetésű, egy
tárcsás, száraz, tányérrugós tengelykapcsoló segíti. Az ötfokozatú 
váltó teljesen szinkronizált. A gépjármű kétkörös hidraulikus 
fékrendszerrel rendelkezik. Az első tengely tárcsafékes, a hátsó 
dobfékes, fékerőszabályzóval ellátott. Az első felfüggesztés 
parabolarugós, kettős működésű teleszkópos lengéscsillapítókkal, 
stabilizátorrúddal. A kormánymű visszatérő golyósoros, hidraulikus, 
szervo. Kormány-lengéscsillapító segíti a biztos fordulást.

A gépjármű leküzdi a 100%-os lejtőket, eredményesen átkel a 
600 mm-es gázlókon, de mélységi átkeléssel 1900 mm-es gáz
lón is át tud haladni. Könnyedén eléri a 125 km/h sebességet. A 
NATO katonai szervezetei által rendszeresített alkatrészekből 
gyártott és a korszerű hadseregek szükségleteinek megfelelően 
tervezett gépjármű lehetővé teszi, hogy az alapfelszereléshez a

modellt kiegészítő különböző szerkezeteket illesszenek az alkal
mazási szükségleteknek megfelelően.

Fontosabb műszaki jellemzők

Tömeg
bruttó össztömeg: 2500 kg
hasznos teher: 700 kg
maximális vontatható tömeg 

fék nélküli utánfutó: 750 kg
fékkel: 1700 kg

Terepjáró képesség 
maximálisan leküzdhető emelkedő: 100%
maximális oldaldőlés: 43%
maximális mellső terepszög: 40°
maximális hátsó terepszög: 28°
fordulási kör átmérője: 5,5 m

Pendiente máx. superable: 100% Inclinación lateral m áx.: 4 3 c
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A Steyr Művek legújabb konstrukciói

Az osztrák Steyr AG egyike azoknak a nagy világcégeknek, 
amelyek a 4 x 4 és 6 x 6-os kerékképletű katonai járművekből 
több ezret gyártanak évente. Ezen katonai járművek maximális 
megengedett tömege 26 000 kg lehet, és az összes jármű képes 
a 100 km/h-s sebesség elérésére. Emelkedőleküzdő képessé
gük túllépi a 80%-ot, hatótávolságuk pedig közel 1000 km. Az 
alapjármű több speciális felépítményt hordozhat. Ezek a kö
vetkezők:

-  tartálykocsi (víz, illetve üzemanyag hordozására);
-  műszaki mentőjármű;
-  műhelykocsi;
-  légvédelmi harcászati lokátort hordozó jármű;
-  légvédelmi rakétarendszert hordozó jármű;
-  mozgó parancsnoki harcálláspont;
-  ikercsövű gépágyút hordozó jármű;
-  harckocsiszállító nyergesvontató;
-  lövészszállítójármű;
-  tűzoltókocsi;
-  hidraulikus horgas emelőberendezéssel felszerelt logisztikai 

gépkocsi.

A terepjáró tehergépkocsik műszaki paraméterei világvi
szonylatban is korszerű katonai gépkocsikra utalnak.

Az összes járműhöz egységes kisegítő áramforrásrendszer 
tartozik, mely:

-  2 db 125 A teljesítményű akkumulátorból;
-  1 db 28 V feszültséggel működő, 840 W teljesítményű gene

rátorból és
-  1 db 5,4 kW teljesítményű indítómotorból áll.

Tartalékul szolgál:
egy vészáramforrás: 2 db 165 А-es telepből és egy vészge

nerátor: 1 db 1540 W teljesítményű generátorból.

1. ábra: A Steyr 24M32/P 40 típusú katonai tehergépkocsi be
mutatja gázlóképességét

A tehergépkocsik felszerelhetők:
-  1 db 20 kN maximális vonóerejű vontatócsörlővel;
-  1 db kabintetőre szerelhető, 12,7 mm űrméretű légvédelmi 

géppuskával;
-  a személyzet részére három db géppisztolytartóval a kabin 

hátsó falán és
-  2 x 4 db ködgránátvetővel.

Steyr 10M14/P37 katonai tehergépkocsi
Hosszúság: 6540 mm
Magasság: 3280 mm
Szélesség: 2500 mm
Tengelytávolság: 3700 mm
A rakfelület hossza: 4180 mm
Kerékképlet: 4 x 4
Személyzet: gépkocsivezető, plusz 2 fő 

a kabinban; a platón max. 16 fel
fegyverzett katona szállítható

Öntömeg: 6000 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 10 000 kg
Maximális sebesség: 100 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Max. terepszög elöl: 60°
Min. fordulási sugár: 7,6 m
Hatótávolság: 900 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 612.91 négyütemű, 

hathengeres, vízhűtéses, 6,6 
literes, turbódízel

Max. teljesítmény: 102 kW 2400 ford/min-nél
Gumiabroncs mérete: 10,00 R 20
Tüzelőanyag: 200 I dízelolaj
Akkumulátor: 24 V-os

2. ábra: A Steyr 24M32/P 40 típusú (6x6-os) katonai teher
gépkocsi a próbapályán
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Steyr 10M18/P 37 katonai tehergépkocsi
Hosszúság: 6540 mm
Magasság: 3280 mm
Szélesség: 2500 mm
Tengelytávolság: 3700 mm
Rakfelület hossza: 4180 mm
Kerékképlet: 4 x 4
Személyzet: a fülkében gépkocsivezető,

plusz két személy; a platón 16 
személy;

Öntömeg: 6000 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 10 000 kg 
Max. sebesség: 100 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Min. fordulási sugár: 7,8 m
Hatótávolság: 900 km
Gázlómélység: 0,9 m
Motor: Steyr WD 612.73 négyütemű,

hathengeres, vízhűtéses, 6,6 
literes, turbódízel

Max. teljesítmény: 130 kW, 2200 ford/min-nél
Gumiabroncsméret: 10.00 R 20
Tüzelőanyag: 200 I dízelolaj
Akkumulátor: 1 db 24 V-os

3. ábra: A Steyr 24M18 típusú (4x4-es) katonai tehergépkocsi 
elöinézetből

Steyr 12M18 katonai tehergepkocsi
Hosszúság: 6360 mm
Magasság: 3240 mm
Szélesség: 2500 mm
Tengelytávolság: 3500 mm
Rakfelület hossza: 4100 mm
Kerékképlet: 4 x 4
Személyzet: a fülkében gépkocsivezető,

plusz két személy; a platón 18 fő 
Öntömeg: 6500 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 11 500 kg 
Max. sebesség: 100 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Terepszög elöl: 80°
Min. fordulási sugár: 7,3 m
Hatótávolság: 700 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 612.74 négyütemű,

hathengeres, vízhűtéses, 6,6 
literes, turbódízel

Max. teljesítmény: 130 kW, 2400 ford/min-nél
Gumiabroncsméret: 14,5 R 30
Tüzelőanyag: 180 I dízelolaj
Akkumulátor: 1 db 24 V-os

Steyr 14M14 katonai tehergépkocsi
Hosszúság: 6620 mm
Magasság: 3203 mm
Szélesség: 2500 mm
Tengelytávolság: 3700 mm
Rakfelület hossza: 4065 mm
Kerékképlet: 4 x 4
Személyzet: a fülkében gépkocsivezető, 

plusz 1 személy; a platón 18 
személy

Öntömeg: 8000 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 14 000 kg
Max. sebesség: 80 km/h
Max. terepszög elöl: 60°
Max. oldaldőlési szög: 30°
Min. fordulási sugár: 7,6 m
Hatótávolság: 700 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 612.22 négyütemű, 

hathengeres, vízhűtéses, 6,6 
literes, turbódízel

Max. teljesítmény: 100 kW 2400 ford/min-nél
Gumiabroncsméret: 9.00 R 20
Tüzelőanyag: 160 I dízelolaj
Akkumulátor: 12 V-os

Steyr 17M29/P42 katonai tehergépkocsi
Hosszúság: 7730 mm
Magasság: 3555 mm
Szélesség: 2500 mm
Tengelytávolság: 4200 mm
Rakfelület hossza: 5000 mm
Kerékképlet: 4 x 4
Személyzet: a fülkében gépkocsivezető, 

plusz két személy; a platón 20 
személy

Öntömeg: 10 000 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 17 000 kg
Max. sebesség: 95 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Max. terepszög elöl: 80°
Min. fordulási sugár: 9,8 m
Hatótávolság: 700 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 615.73 négyütemű, 

hathengeres, vízhűtéses, 9,7 
literes, turbódízel

Max. teljesítmény: 211 kW 2200 ford/min-nél
Gumiabroncs mérete: 14.00 R 20
Tüzelőanyag: 320 liter dízelolaj
Akkumulátor: 24 V-os
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5. ábra: A Steyr 91 (24M32/P 40) tehergépkocsi a 155 mm-es 
FH^t5 löveget vontatja

Steyr 24M32/P 40 katonai tehergépkocsi
Hosszúság: 8920 mm
Magasság: 3555 mm
Szélesség: 2750 mm
Tengelytávolság: 5400 mm
Rakfelület hossza: 6200 mm
Kerékképlet: 6 x 6
Személyzet: gépkocsivezető, plusz két fő; 

a platón 26 személy
Öntömeg: 15 000 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 24 000 kg
Max. sebesség: 95 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Max. terepszög elöl: 80°
Min. fordulási sugár: 10,45 m
Hatótávolság: 700 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 615.78 négyütemű, 

hathengeres, vízhűtéses, 6,6 
literes, turbódízel

Max. teljesítmény: 235 kW 2200 ford/min-nél
Gumiabroncs mérete: 14.00 R 20
Tüzelőanyag: 320 I dízelolaj
Akkumulátor: 24 V-os

Steyr 24M34/P 40 katonai tehergépkocsi
Hosszúság: 8920 mm
Magasság: 3555 mm
Szélesség: 2500 mm
Tengelytávolság: 5400 mm
Rakfelület hossza: 6200 mm
Kerékképlet: 6 x 6
Személyzet: a fülkében gépkocsivezető, 

plusz két fő; a platón 26 személy
Öntömeg: 15 000 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 24 000 kg
Max. sebesség: 95 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Max. terepszög elöl: 80°
Min. fordulási sugár: 10,45 m
Hatótávolság: 700 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 815.74 négyütemű, 

nyolchengeres, vízhűtéses,

Max. teljesítmény:

12 literes, V 90 típusú, 
turbódízel
251 kW 2200 ford/min-nél

Gumiabroncsméret: 14.00 R 20
Tüzelőanyag: 400 liter dízelolaj
Akkumulátor: 24 V-os

Steyr 26M42/P 40 katonai tehergépkocsi
Hosszúság: 8469 mm
Magasság: 3276 mm
Szélesség: 2500 mm
Tengelytávolság: 5470 mm
Rakfelület hossza: 5870 mm
Kerékképlet: 6 x 6
Személyzet: a fülkében gépkocsivezető,

Öntömeg:

plusz két személy; a platón 
szállítható teher max. 14 000 kg 
12 000 kg

Megengedett összgördülőtömeg: 26 000 kg
Max. sebesség: 100 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Max. terepszög elöl: 80°
Min. fordulási sugár: 10,45 m
Hatótávolság: 700 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 815.73 négyütemű,

Max. teljesítmény:

nyolchengeres, vízhűtéses,W 90 
típusú, 12 literes, turbódízel 
306 kW 2200 ford/min-nél

Gumiabroncsméret: 16.00 R 20
Tüzelőanyag: 400 liter dízelolaj
Akkumulátor: 1 db 24 V

Steyr 37M42/S 38 harckocsiszállító és -vontató gépjármű
Hosszúság: 7764 mm
Magasság: 3246 mm
Szélesség: 2741 mm
Tengelytávolság: 5270 mm
A rakfelület hossza: 4190 mm
Kerékképlet: 6 x 6
Személyzet: a fülkében gépkocsivezető

Max. vontatható tömeg:
és két személy 
68 000 kg

Öntömeg: 22 000 kg
Megengedett összgördülőtömeg: 90 000 kg
Max. sebesség: 80 km/h
Max. oldaldőlési szög: 30°
Max. terepszög elöl: 34,4°
Min. fordulási sugár: 10,8 m
Hatótávolság: 500 km
Gázlómélység: 0,8 m
Motor: Steyr WD 815.73 négyütemű,

Max. teljesítmény:

nyolchengeres, vízhűtéses, V 90 
típusú, 12 literes, turbódízel 
306 kW

Gumiabroncsméret: 14.00 R 20
Tüzelőanyag: 500 I
Akkumulátor: 1 db 24 V

A Steyr AG ismertetője nyomán
Berta Sándor

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata a

Hadtörténelmi Közlemények
Megjelenik negyedévenként. Éves előfizetési díj: 400 Ft
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A Szu-17 és -22 repülőgépek afganisztáni 
alkalmazása I. rész

Amikor a szovjet hadsereg alakulatai 1979. december 21-én be
vonultak Afganisztánba (később ez lett a 40. hadsereg), gyakor
latilag azonnal megerősítették a 9. légi hadsereg türkmenisztáni 
bázisokon telepített helikopter- és vadászbombázó-alegységei- 
vel.

Ahogy minden „internacionalista segítségnyújtás”, ez az átte- 
lepülés is szigorú titoktartás mellett zajlott. A feladatot -  áttele- 
pülés afganisztáni repülőterekre -  csak az utolsó napon ismer
tették. „Megelőzni az amerikaiakat” -  erre hivatkoztak a későb
biekben, amikor magyarázni próbálták a szovjet hadsereg bevo
nulását a szomszédos országba.

Elsőnek a Kizil-Arvat légibázisról települt át egy ezred 
Szu-17 és Szu—17M az afganisztáni Sindand repülőterére, ahol 
egy különálló helikopterszázadot is elhelyeztek. Az áttelepítés 
során semmiféle technikai probléma nem merült fel, félórányi éj
szakai repülés után földet értek az első An-12-esek, amelyek a 
fogadó földi személyzetet és az eszközöket szállították, nyom
ban utánuk érkeztek a Szu-17-esek. A sietség oka az volt, hogy 
senki nem tudta megmondani, hogyan fogadják őket az idegen 
országban, kinek a kezén van a repülőtér, mi várja őket „az új 
szolgálati helyen”.

Az afganisztáni elhelyezés messze nem volt kényelmesnek 
nevezhető. A főparancsnokság felderítőjelentése szerint: „Az af
ganisztáni domborzati viszonyok némelyik körzetben kedvezőtle
nek a légierő alkalmazása szempontjából.”

A helyi szélsőséges klíma szintén nem kedvezett: télen har
mincfokos fagyok, váratlanul keletkező, hosszan elhúzódó eső
zés, latyak, gyakori porvihar, 2-300 m-ig csökkenő látással, lehe
tetlenné téve a légi bevetéseket. Nyáron a hőmérséklet elérte a 
+52 °C-ot, a perzselő napon a repülőgépek borítása 80 °C-ra 
hevült. Az éjszaka sem csökkenő forróság, az egyforma, unal
mas élelmiszer-ellátás, a pihenés hiánya gyorsan kimerítette a 
személyi állományt.

Olyan afgán repülőtér, amely alkalmas volt nagy sebességű 
harci gépek üzemeltetésére, mindössze öt volt: Kabul, Bagram, 
Sindand, Dzselalabad és Kandahar, 1500-2000 m tengerszint 
feletti magasságon. Az alkalmasságot itt is csupán a beton jelen
tette. Az összes többi szükséges berendezést a Szovjetunióból 
kellett odaszállítani légi úton, az úthálózat fejletlensége miatt. Az 
egyetlen vasútvonal hasznavehetetlen volt, a vízi szállítás pedig 
lehetetlen, mivel folyók nincsenek.

A harci cselekmények 1980 március-áprilisában kezdődtek, a 
„szocialista orientációval” szemben álló erők és a szovjet-afgán 
erők között. A tervezett szárazföldi hadműveletek érdekében a 
különleges helyi feltételek azonnali, nagyarányú légi tevékeny
séget követeltek. Az együttműködést a Kabulban felállított 40. 
hadsereg parancsnoksága irányította, itt működött a légierő 
vezetési pontja.

Az első időkben a szovjetek ellenfelei szétszórt, kis létszámú, 
gyengén felfegyverzett csapatok voltak, gyakorlatilag veszélyte
lenek az orosz repülőgépekre. Az alkalmazott harcászati eljárás 
felettébb egyszerű volt; a felderített fegyveres csapatokra NIR- 
rel (nem irányított rakéta) és bombával mértek csapást kis ma
gasságról, a nagyobb találati pontosság miatt. A legnagyobb ne
hézséget a tájékozódás, navigáció jelentette az egyhangú hegy
vidéki-sivatagos terep felett. Előfordult, hogy a bázisra visszaté
rés után a hajózószemélyzet nem tudta a térképen bejelölni, hol 
mérték a légicsapást. A másik probléma a 3500 m-es hegyek 
közötti repülés volt. A terepviszonyok miatt a célkutatást 
600-800 m-re süllyedve kellett végrehajtani. A hegyek között a 
rádió-összeköttetés és a repülőgép-irányítás megnehezült.

A kegyetlen klíma, a „megfeszített harci munka” vezetett a 
repülőgép-vezetési és -kiszolgálási hibákhoz, no meg a személyi

állomány átlagéletkora: 25-26 év! A fegyverzet is „kínlódott”. A 
nagy hőség és tengerszint feletti magasság miatt csökkent a 
hajtómű tolóereje, némelyik berendezés gyakran túlmelegedett 
és tönkrement, leggyakrabban az ASzP-17 célzókészülék. A 
nagy por eltömte a szűrőket, romlottak a fel- és leszállási 
jellemzők, megnőtt a tüzelőanyag-fogyasztás, csökkent a gépek 
csúcsmagassága és teherbírása. Normál felszállótömeg mellett 
a Szu-17 nekifutási hossza másfélszeresére nőtt. Leszálláskor 
túlmelegedtek a fékek, a futóballonok szinte leégtek.

A célzókészülékek automata üzemmódja megbízhatatlan volt a 
hegyek között, gyakran kellett kézi üzemmódot használni. A 
hegyekkel való összeütközés elkerüléséhez támadáskor és tá
madásból kiválás után különleges manővereket kellett alkalmazni.

A A//R-ként alkalmazott Sz-5 rakétákat 1500 m körüli távol
ságról indították, így nőtt a szórási képük, és a viszonylag kis
méretű robbanótöltet miatt hatékonyságuk jelentősen csökkent. 
Ezért a későbbiekben az Sz-5-öst csak nyílt területen lévő, 
gyengén védett célok ellen alkalmazták. A megerősített pontok 
ellen sokkal hatásosabb volt az Sz-24-es a maga 25,5 kg töme
gű robbanótöltetével. Az UPK-23-250 gépágyúkonténer hasz
nálata értelmetlen volt, nem volt alkalmas cél, a két beépített 
NR-30 gépágyú elegendő lett volna.

Az SzPPU-22 mozgócsöves gépágyúkonténert sem használ
ták, a terep nem volt alkalmas bevetéséhez, és bonyolultsága 
miatt kiszolgálása különlegesen sok időt igényelt.

2. ábra: Szu-17M4 szárnyai alatt FAB-500M54 típusú rom
bolóbombával
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3. ábra: Szu-17M4 típusú repülőgép

Hamarosan kialakult a fegyverzet és a gépek újbóli harcba ve
tésének leggazdaságosabb módszere: a lehető leggyorsabban 
és legegyszerűbben újrafegyverezni és feltölteni a legkevesebb 
idő- és erőráfordítással.

A légi harctevékenység kiszélesedett. Az ország vezetésének 
kísérlete a „rendteremtésre" csak fokozott ellenállást váltott ki a 
lakosság körében, és a rengeteg bombázás sem vezetett a „né
pi hatalom” tiszteletéhez és megbecsüléséhez. A Kizil-Arvatból 
áttelepített Szu-17-ezrede\ egy év múlva leváltották a Csivcsi- 
kinből érkezett hasonló szervezeti egységgel. Később ezt egy 
Mariból áttelepített Szu-17-ezred váltotta fel.

A légierő főparancsnoksága a továbbiakban elhatározta, hogy 
más ezredeket (vadászokat, vadászbombázókat, frontbombázó
kat) is küld Afganisztánba harci tapasztalatok szerzése és a fegy
verzet kipróbálása céljából, továbbá azért, hogy bebizonyítsa a 
személyi állomány hadviselési képességeit. Hogy az ország távo
labbi körzeteiben is be tudják vetni a Szu-17-eseke\, Sindandból 
áttelepültek Bagram és Kabul repülőtereire. Dzselalabadot nem 
használták, mert gyakran támadták a „zöld zónából’’.

A harctevékenység kiszélesedése megkövetelte a bevetések 
hatékonyságának növelését és a harcászati eljárások tökélete
sítését. Ez elsősorban azzal kapcsolatos, hogy megváltozott ma
ga az ellenség is. Már 1980-81-ben kezdtek feltűnni azok a jól 
felszerelt ellenálló csapatok, melyek iráni és pakisztáni bázisok
kal rendelkeztek. Ezeket a bázisokat az arab világ több országa 
és a Nyugat látta el fegyverrel, híradó- és szállítóeszközökkel. A 
légierő számára a legnagyobb fenyegetést az jelentette, hogy a 
mudzsahedinek nagy űrméretű géppuskákat és 14,5 mm-es 
légvédelmi puskákat kaptak. A kis magasságon repülő helikopte
rekre és repülőgépekre minden rendelkezésre álló lőfegyverrel 
tüzeltek. Harci sérülést az esetek 85%-ában 5,45 mm, 7,62 mm 
és 12,7 mm űrméretű lövedékek okoztak.

A hatékonyabb légvédelmi tevékenység az újonnan bevetett 
repülőgép-vezetők alaposabb felkészítését követelte meg. Ez 3 
részre osztható:

1. Még a Szovjetunióban 2-3 hónapig tanulmányozták az el
jövendő harci tevékenység területét, elsajátították a külön
leges harcászati fogásokat, harceljárási módozatokat.

4. ábra: Szu-17M3R leiderítőgép KKR-1/2 típusú felde
rítőkonténerrel

2. 2-3 hetes különleges felkészítésen vettek részt türkmenisz- 
táni lőtereken.

3. Az afganisztáni repülőtéren kb. 10 nap alatt készültek fel a 
harci bevetésekre.

A későbbiekben a légierő az afganisztáni harci tapasztalato
kat beépítette kiképzési rendszerébe, és megszüntette a külön
leges felkészítést. Az Afganisztánba érkező „újoncokat” egy vá
logatott csoport a Szu-17UM típusú repülőgépek segítségével 
készítette fel.

A légierő széles körű alkalmazása megkövetelte a magas szin
tű együttműködést a saját földi csapatokkal, és az ellenség pontos 
helyzetének ismeretét. Előfordult, hogy a kisméretű célokat a 
vadászbombázók nem tudták felderíteni a hegyi terepen, szur
dokokban. Ezért az 1980 áprilisában a Pandzsir folyó völgyében 
lezajlott első nagyobb hadművelet során a három szovjet és két 
afgán zászlóaljat csak a tüzérség és a helikopterek támogatták.

A légierő hatékonyságának növelése és a hajózóállomány ter
helésének csökkentése megkövetelte a harci bevetések körzeté
nek előzetes légi felderítését. Ezt a feladatot eleinte MiG-21 R és 
Jak-28R repülőgépek végezték, később a Szu-17M3R, felderí
tőkonténerrel. A KKR-1/T és KKR-1/2 felderítőkonténerekkel fo
tó- és rádiótechnikai felderítéseket végeztek.

A légi felderítés különösen nagy szerepet kapott a felkészülés 
során, amikor megerősített körletek ellen terveztek csapást mér
ni, illetve „területmegtisztítást" akartak végezni. A légi felderítés 
adatait (a cél helyét, az ellenséges légvédelmet, a terep sajátos
ságait és a jellegzetes tájékozódási pontokat) „fotótérképen” je
lölték. Ez megkönnyítette a csapásmérés tervezését, és a hajó
zóállomány is fel tudott készülni a feladatra. A hadműveletek 
megkezdése előtt kiegészítő felderítést hajtottak végre, véglege
sen pontosítva az adatokat. A hágók, szorosok éjszakai fényké
pezéséhez az alkalmazott világítóbomba és az FP-100 villanó
fény eredménytelen volt. Az éles árnyékok, melyek a hegyvidéki 
terepen az éles mesterséges megvilágítás miatt jönnek létre, 
hasznavehetetlen felvételeket eredményeztek. Infravörös kame
rával és rádiótechnikai felderítéssel viszont elfogadható ered
ményt értek el. (Az ellenség kézi rádió adó-vevőit mérték be, és 
így következtettek az utánpótlást szállító karavánok helyzetére.)

A tökéletesített Zima infravörös képalkotó kamera a közeledő 
gépkocsikat, sőt a sietve kioltott tábortüzeket is kimutatta.

Készülve a „nappali munkára”, Kabul, Bagram és Kandabar 
körül éjjelente 4-6 db Szu-17M3R és Szu-17M4R üzemelt.

A felderítőgépek megjelenése a mudzsahedineknek nem ígért 
semmi jót. Általában utánuk érkeztek a csapásmérő kötelékek, 
de a felderítők is hordoztak fegyverzetet, és önállóan „vadász
tak” az adott körzetben. Ilyenkor a vezérgépet a felderítőkonté
ner mellett 2 db Sz-24-essel, a kísérőgépet 4 db Sz-24-essel 
vagy bombákkal látták el.

Mivel Afganisztánban kevés repülőtér állt rendelkezésre, és 
ezekre is bonyolult volt a hadi- és tüzelőanyag átszállítása, Türk
menisztánból szálltak fel a repülőgépek, általában a Szu-17- 
esek. A megnövekedett távolság miatt póttartályt kellett alkal
mazni, ami csökkentette a függeszthető fegyverzet mennyiségét. 
Felül kellett vizsgálni, melyik fegyverzetváltozat a leghatéko
nyabb ebben a helyzetben. Ekkor kezdték alkalmazni a romboló- 
és repesz-romboló bombákat (FAB és OFÄB- 250 és 500 kg), 
mivel a 100 kg-osak a hegyi viszonyok között elégtelennek bizo
nyultak. A többvázas bombatartókat (MBD3-U6-68) ritkán hasz
nálták, mert darabonként 150 kg holttömegként jelentkeztek a 
fegyverzet rovására.

Széleskörűen alkalmazták még a kazettás bombákat, ame
lyek néhány hektárnyi területet fedtek le. A kazettás bombák re
peszbombával vagy golyósbombával voltak töltve. Ezek nagy 
hatásfokúnak bizonyultak ott, ahol minden szikla, szurdok, hasa- 
dék fedezéket jelentett az ellenség számára. A kisebb hatékony
ságú Sz-5-ösök helyett az újfajta, 80 mm-es Sz-8-ast használ
ták, B-8M blokkokból indítva. A robbanótöltet 3,5 kg-ra növeke
dett, s nagyobb indítási távolságon lehetővé tette a cél megsem
misítését a légvédelmi tűz elkerülésével is. Bombafegyverzetből 
1500 kg-nál többet (3 db 500 kg-os) soha nem vittek.

A nyári kánikulában nemcsak a tolóerő és a berendezések 
megbízhatósága csökkent, de a hajózóknak sem volt kényelmes
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helyzetük a felforrósodott kabinban. Ezért lehetó'ség szerint a 
bevetéseket kora reggelre és éjszakára tervezték. Emellett több 
fegyverfajtára is rossz hatással volt a hőség, pl. a gyújtótartá
lyokra (napalm). A NIR és irányított rakéták alkalmazását korlá
tozták a hőmérséklet szerint; sokáig nem maradhattak gépekre 
felfüggesztve a tűző napon.

A legfontosabb feladat továbbra is preventív jellegű volt: az 
utánpótlást szállító karavánok pusztítása, az ösvények, hágók, 
átkelőhelyek megsemmisítése.

A FAB-500 és az egyszerre ledobott FAB-250 bombák hatá
sosak voltak, szinte hegycsuszamlást idéztek elő, járhatatlanná 
tették a környéket, és előszeretettel alkalmazták a sziklabunke
rek, raktárak, jól védett tűzfészkek ellen. A karavánvadászat 
szabványos fegyverfüggesztése: 2 db rakétablokk (UB-32 v. 
B-8) és két kazettás bomba (RBK-250 m. RBK-500), vagy 4 db 
Sz-24, és mindkét esetben 2 db 800 l-es póttartály.

Az ellenség előnye a helyismeret, a lakosság támogatása, a 
természetes fedezékek használata és a kitűnő álcázás volt. Az 
ellenálló csapatok gyorsan helyet tudtak változtatni, és veszély 
esetén a szélrózsa minden irányába szétszóródtak, majd egye
sültek. Ezek felderítése a levegőből nem kis nehézséget okozott 
akkor is, ha a földről rádión irányították a gépeket hatótávolsá
gon belül, mert nem voltak tájékozódási pontok az egyhangú te
repen.

A repülőeszközök mind gyakrabban kerültek légvédelmi tűz
be. 1980-ban átlagosan 830 óra repülésre esett egy kényszerle
szállás, vagy 800-1000 bevetésre, de kényszerleszállásra alkal
mas hely nagyon kevés volt.

A Szu-17 túlélőképességét a tapasztalatok alapján folyama
tosan javították. A kivizsgált esetek többségében a hajtóművet 
találták el, a hajtómű segédberendezéseit, a tüzelőanyag- és 
hidraulikarendszert. Ezért a törzs alá páncéllemezt szereltek, 
amely a hajtómű segédberendezéseit, tüzelőanyag-szivattyúit és 
a generátort védte, a tüzelőanyag-tartályt poliuretán habbal vet
ték körül, és kifogyás után nitrogénnel töltötték fel, ami megaka
dályozta, hogy repesz- vagy lövedéktalálat esetén az üzem
anyaggőz berobbanjon. Változtattak az ASZP-17 célzókészülék 
szerkezetén is, meggátolva túlhevülését. Megszüntették a féker- 
nyő-rögzítőzár hibáját, amely gyakran kiszakadt, melynek követ
keztében a repülőgép lefutott a betonról és megsérült. Megerősí
tették a Szu-17 szerkezetét és ellenálló képességét is. Volt 
eset, amikor sérülten tért vissza a gép, lefutott a betonról és 
szinte a „hasáig” beásta magát.

Az AL-21F-3 hajtóművek megbízhatóan működtek, dacára a 
beszívott pornak és kavicsoknak, valamint a gyakran szennye
zett tüzelőanyagnak (a tüzelőanyag-csővezetékeket a helyi 
lakosság sokszor felrobbantotta, vagy kilőtték).

A veszteségek csökkentése érdekében új harcászati eljáráso
kat alkalmaztak. A célra repülést tanácsos volt nagy magasság
ból és nagy sebességgel, a zuhanást pedig 30-45°-os szögben 
végrehajtani. Ez megnehezítette az ellenséges légvédelemnek a 
pontos célzást. 900 km/h sebesség és 1000 m felett a Szu-17- 
esek gyakorlatilag nem szenvedtek sérülést (a rakéták megje
lenéséig -  a fordító). A váratlanság érdekében a támadást 
„menetből” hajtották végre, egy támadás alatt indították a rakétát 
és dobták a bombát. így azonban a bombavetés pontossága fe
lére csökkent a nagy magasság és sebesség miatt. Ezt javították 
a bevetett repülőgépek mennyiségének növelésével, valamint 
azzal, hogy különböző irányokból repültek a célra, ha ezt lehető
vé tette a terep. 1981-ben a harci körzetekben a légvédelem 
olyan mértékűvé növekedett, hogy külön kellett tervezni ezek le
küzdését. A megerősített mudzsahedin körzetekben és báziso
kon a légvédelmi állások 10-es nagyságrendűek voltak. A veszély 
csökkentése érdekében ki kellett használni a terep adottságait, 
hogy a rejtett megközelítés, váratlan támadás és a terület bizton
ságos elhagyása lehetővé váljon. Általában a cél körzetében 
megjelent egy Szu-í7-géppár, amelynek feladata a felderítés és 
célkiválasztás volt. A célt világító- vagy füstbombával jelölték 
meg, ami könnyítette a támadókötelék dolgát. A felderítésben a 
legtapasztaltabb hajózok vettek részt. A célkutatást 3-5 percig 
végezték 800-1000 m magasságban, 850-900 km/h sebesség
gel. A továbbiakban gyorsan döntöttek a csapás végrehajtásáról,

nem hagyva időt az ellenségnek pontos légvédelmi tűz kiváltá
sára. A világítóbombával megjelölt cél megsemmisítésére 1-2 
perc múlva érkezett a csapásmérő kötelék, amely 2-6 db 
Szu-17-ből állt. 2000-2500 m magasságról felderítették az el
lenséges légvédelmi géppuskákat, és csapást mértek Sz-5-ös 
és Sz-8-as rakétákkal, továbbá RBK-250 vagy RBK-500 kazet
tás bombákkal. A támadást egyedül vagy gépparkban hajtották 
végre. Nem engedve lélegzethez jutni az ellenséget, 1-2 perc 
múlva megjelent a főcsapást mérő csoport, menetből végrehajt
va a támadást. A bunkerekre és sziklaerődökre FAB (OFAB) 250 
és 500 kg-os bombákat használtak, valamint Sz-24 és Sz-8 ra
kétákat.

Az Sz-24-est széleskörűen alkalmazták, mert nagy távolság
ból is pontos találatokat lehetett elérni vele, üzemeltetése egy
szerű volt, és megbízhatóan működött. Élőerő ellen az RBK-250 
és -500 kazettás bombákat használták. Napalmot csak néha al
kalmaztak. A gépágyú fokozatosan elveszítette jelentőségét, 
mert a nagy zuhanási sebességnél nem bizonyult elég haté
konynak. Az ismételt rácsapást úgy hajtották végre, hogy pl. a 
géppár szétvált, felemelkedtek 2000-2500 m-re, és különböző 
irányokból támadtak. A csapásmérő csoport távozása után ismét 
felderítést hajtottak végre. Ellenőrizték a csapás eredményessé
gét. A különösen nagyarányú légi csapást a taskenti repülőtérről 
indított An-30 típusú gép ellenőrizte, mert felderítőberendezése 
pontosabban tudta rögzíteni a rombolás mértékét. A megbízható 
rádió-összeköttetést és repülésirányítást ilyenkor külön e célra 
bevetett An-26RTgép segítségével oldották meg.

A saját szárazföldi erőknek nyújtott légi támogatás különösen 
nagy pontosságot követelt, mivel ezek nagyon közel voltak az el
lenséges erőkhöz. A légi és földi csapatok együttműködése so
rán a légierőtől kirendelt rávezető tartotta a rádiókapcsolatot a 
repülőgépekkel, és a peremvonalat füstgyertyákkal vagy jelzőra
kéták fellövésével jelölte meg. A földi erők légi támogatása 15- 
20 perces támadásokat eredményezett.

Amennyiben újabb célok tűntek fel, a földi rávezető újból hív
hatta a légi csapásmérőket. A földi erők mozgásának rejtésére 
vagy visszavonulásának fedezésére a Szu-17-esek füstfüggönyt 
hoztak létre.

A bevetés értékelése érdekében a hajózószemélyzet a leszál
lás után 5-10 percen belül írásos jelentést készített, amelyet rög
tön továbbítottak a légierő parancsnokságának.

6. ábra: Afgán Szu-22M4 típusú repülőgép, amely Pakisz
tánba menekült
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7. ábra: Szu-17M4 gép RBK-500-375 típusú kazettás bom
bával

Még egy különleges feladatuk volt a Szu-17-eseknek: a ve
szélyes hegyi ösvények elaknásítása és rendszeres bombázása. 
Ezzel a mudzsahedinek mozgása megnehezült, és elvesztették 
a váratlan támadásból származó előnyüket. Erre a célra a 24 ak
nát tartalmazó KMGU konténert használták, 900 km/h sebesség 
mellett.

A harci bevetések során előfordultak hibák is, amelyek csök
kentették a támadások hatékonyságát és növelték a vesztesé
gek esélyeit. Például a hajózóállomány, végrehajtva néhány 
eredményes bevetést, hajlott arra, hogy túlértékelje saját erejét, 
és lebecsülje az ellenfelet, különösen annak légvédelmét. A tá
madásokat egyformán kezdték végrehajtani, tekintet nélkül a he
lyi sajátosságokra és a cél jellegére. A bombavetés sem egysé
ges módszerek szerint történt. Néhány raj Szu-17-es kis híján a 
saját csapatait bombázta, olyan pontatlanul hajtották végre a 
csapásmérést.

1984 nyarán a vezérraj nem vette figyelembe a földi irányító 
tájékoztatását, és Kandahar környékén a saját csapatokat bom
bázta. Az eredmény 4 halott és 9 sebesült volt. A másik hiba az 
volt, hogy gyakran nem állt rendelkezésre pontos információ az 
ellenséges légvédelemről. A felderítő jelentése szerint a 
mudzsahedin elhelyezési körleteket 30-40 légvédelmi eszköz 
védte. A légvédelmi géppuskákat, gépágyúkat álcázták és rejtet
ték, s gyorsan tüzelőállásba tudták vinni őket. A támadások egy
formasága és a cél fölötti időhúzás így veszélyessé vált. Kanda
har körzetében 1983 nyarán a hatodik (!) rácsapás közben lőttek 
le egy Szu-17-est. A veszteségek további okai műszaki meghi
básodások, illetve repülőgép-vezetői hibák voltak.

A harcok során megnövekedett feszültség nagy terhelést rótt 
a hajózó- és műszaki állományra. A repülőorvosok, tanulmá
nyozva az „emberi tényezőt", kijelentették: 10-11 hónapon át az 
intenzív harci bevetések megterhelik az emberi szervezetet, az 
állomány 40-45%-ánál szív- és érrendszeri elváltozásokat, a 
funkcionális mozgásokban elváltozást, tompultságot, pszichikai 
sérüléseket okoznak. A hőség és a szervezet kiszáradása néha 
20 kg-os súlyveszteséget okozott. Az orvosok a terhelés csök
kentését tanácsolták, a várakozási idő lerövidítését és a pihenés 
feltételeinek megteremtését felszállás előtt. Ebből annyi valósult 
meg, hogy napi 4-5 bevetésnél többet nem engedélyeztek (elő
zőleg előfordult kilenc is).

A tapasztalatok alapján vegyes kötelékeket szerveztek va
dászbombázókból, csatagépekből és helikopterekből, kiegészít
ve egymást a célkutatásban és -megsemmisítésben. Ezek fel- 
használásával 1981 decemberében hadműveletet folytattak az 
ellenállást szervező helyi iszlám vezetőség ellen. A szárazföldi

erők mellett 1200 fő deszantot is bevetettek. A légierő részéről 
24 db Szu-17M3, 8 db Szu-25, 12 db MiG-21 és 8 db An-12, a 
csapatrepülők kötelékében 12 db MÍ-24D, 40 db MÍ-8T és Mi-6 
vett részt a harcokban, továbbá 12 db afgán MÍ-8T. A had
műveleteket a legnagyobb titokban készítették elő. Az afgán 
törzstisztekkel csupán 2-3 órával a bevetés előtt közölték a való
di információkat és célokat.

A hadművelet mérete és jelentősége megkövetelte azt, hogy 
a légvédelmet lefogó MiG-21-eseket kiegészítsék három csa
pásmérő csoporttal (8-8 db Szu-17 és Szu-25), FAB-250-nel és 
RBK-250 golyósbombával felszerelve.

A csapást most nem csak a fegyverraktárakra, légvédelmi 
eszközökre és a fegyveres csapatok táboraira mérték. Meg kel
lett semmisíteniük az iszlám vezéreket, akik „Kabul elleni agitá- 
ciót” folytattak, akkor is, ha azok lakóépületekben rejtőztek el.

A légierő csapásmérése után a terepet a Mi-24D-k vették át, 
ők nyújtottak légi fedezetet a Mi-8-as és Mi-6-os helikopterek
nek a deszantolás során. Az alacsony felhőalap ellenére a légi
erő hozzájárult a sikerhez, ebben a körzetben megszűnt az el
lenséges tevékenység. A veszteség 1 db MÍ-24D és 2 db Mi-8 
volt, ezeket a légvédelmi géppuskák lőtték le.

1982 áprilisában hasonló hadműveletet hajtottak végre a 
mudzsahedinek ellen Rabati-Dzsaliban (Nimroz tartomány), 
majd május 16-án kezdődött a Pandzsir folyó völgyének meg
tisztítása a fegyveres csoportoktól. Ebben 12 000 katona vett 
részt 320 harckocsival, BMP-ve\ és BTR-re\, továbbá 104 db 
helikopter és 26 repülőgép. A Szu-17-esek 10 napon keresztül 
2000 km2 területről végeztek fotófelderítést.

Az afgán kormány erői is részt vettek a harcokban, légierejük 
különböző feladatokat hajtott végre. Afganisztáni és türkmenisztá- 
ni bázisokról felszállva a Szu-17-e sek megsemmisítették az ellen
ség bázisait, objektumait, folyamatos légi támogatást nyújtottak a 
saját csapatoknak, fedezték a felderítőket és deszantokat, felderí
tést végeztek, aknásítottak a levegőből, álcázófüstöt fejlesztettek. 
Kis magasságú támadásnál inkább a jobb manőverezőképességű 
és jobb védelemmel ellátott Szu-25-ösöket alkalmazták.

Hiába tettek nagy erőfeszítéseket a tartományok megtisztítá
sára a mudzsahedinektől, az erőltetett „néphatalom” gyakorlati
lag csak a nagyobb városokat, laktanyákat, repülőterek körüli te
rületeket ellenőrizte, és néhány utat. Néhány afgán pilóta géppel 
együtt átszökött Pakisztánba. 1985. június 13-án Sindand repü
lőterén a mudzsahedinek megvesztegették az afgán őrséget, fel
robbantottak 13 db MiG-21-est és és 6 db Szu-17-e st, és továb
bi 13 db repülőgépet súlyosan megrongáltak.

A háború elején az ellenálló fegyveres csoportok télen a hatá
ron túlra húzódtak vissza. A harccselekmények ilyenkor gyengül
tek. Ám 1983-tól az ellenállók új bázisokat létesítettek, és a har
cokat egész éven át folytatták. Ettől az évtől jelent meg a 
mudzsahedinek fegyverzetében a kézi légvédelmi rakéta, meg
változtatva a légi háború jellegét. Ez a fegyver könnyű, hordoz
ható, 1500 m célmagasságig hatásos és nemcsak fegyveres 
csoportok légvédelmére használható, de a repülőterek környé
kén is alkalmazható a légi járművek támadására. A sors iróniája, 
hogy először a szovjet gyártású Sztrela-2-1 kapták meg Egyip
tomból. 1984-ben 50 rakétaindítást észleltek, ebből 6 volt hatá
sos (3 repülőgép és 3 helikopter ellen). A parancsnokságot az új 
veszélyről csak az győzte meg, amikor Kabul felett Sztrelával le
lőttek egy II-7&őst.

1985-ben a felderített légvédelmi eszközök száma 1983-hoz 
képest 2,5-szeresésre nőtt, s 1985 végére még 70%-kal emel
kedett. 1985-ben összesen 462 db légvédelmi pontot derítettek 
fel.

[Markovszkij, V. Ju.: Zsarkoje nyebo Afganisztana.Csaszt 1. 
Isztrebityeli bombargyirovscsiki Szu-17. = Aerohobbi (Ukrajna),
1994. 3. sz. p. 14-22.]

Ford. Fekete Gyula
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300 éves az orosz haditengerészet 
Repülőgép-hordozók

Az orosz haditengerészet idén ünnepli alapításának 300. évfor
dulóját. Nagy Péter cár 1696-ban, Azov elfoglalása után döntötte 
el a haditengerészeti flotta létrehozását.

A szovjet haditengerészet 1985-ben -  Sz. G. Gorskov, a 
Szovjetunió flottatengernagya, az akkori flottafőparancsnok 
nyugállományba vonulása előtt -  az 1000 t-nál nagyobb hajók 
összvízkiszorításában elérte a 3 428 000 t-t. Ezzel csak 60 000 
t-val maradt le a világ legnagyobb tengeri hatalmának, az Egye
sült Államoknak a flottájától, bár a szovjet flotta a fenti értéket a 
nagy mennyiségű, de kisméretű partvédelmi hajókkal érte el. A 
most közölt cikksorozattal -  az évfordulóra emlékezve -  áttekin
tést adunk a szovjet flotta fejlődéséről és az utód orosz flotta je
lenlegi helyzetéről. Az első részben a legnagyobb hajókat, hiva
talos elnevezés szerint repülőgép-hordozó cirkálókat tekintjük át. 
(A montreaux-i egyezmény szerint csatahajók és repülőgép-hor
dozók nem haladhatnak át a török tengerszorosokon. Ezért 1945 
után a Fekete-tengeren épült szovjet hajókat méretüktől füg
getlenül cirkálóknak minősítették. Szerk.)

A világtengereken az első világháború végén, 1918-ban jelen
tek meg az első brit „úszó repülőterek”. A meglévő csatahajókra 
épített magasított fedélzetről indultak és szálltak le a repülőgé
pek. Az átalakított hajók száma elenyészően kevés volt, még 
csak a szárazföldi támadásokat támogatták, tengerészeti szere
pük később, a II. világháborúban bontakozott ki. Az első ered
ményes brit repülőgéphordozó-támadás 1940. november 12-én 
Taranto kikötője ellen irányult, ahol a Swordfish torpedóvetők el
süllyesztettek egy, és súlyosan megrongáltak két olasz csataha
jót. Innen kezdődik döntő szerepük a tengeri háborúk történeté
ben.

A japán területszerző katonai tevékenységet jelentősen korlá
tozta Pearl Harbor. 1941. december 7-én a japán flottacsoport 
számottevő erőkkel, rejtve megközelítette a kikötőt, és a hajók 
fedélzetéről támadó repülőgépek segítségével Nagumo tenger
nagy az ott állomásozó 8 csatahajóból 5-öt elsüllyesztett, 3-at 
pedig megrongált. Ekkor még a csatahajókat tekintették a legve
szedelmesebb ellenfélnek, így a szabad tengeren tartózkodó re
pülőgép-hordozó hajókat nem is keresték.

Az amerikai flotta elvesztette a térségben állomásozó összes 
csatahajóját, így a flottacsoport vezetését Nimitz tengernagy a 
repülőgép-hordozókra bízta. Hamarosan a Korall-tengeren, majd 
a Midway-szigetek közelében bontakoztak ki az első olyan ten
gerészeti ütközetek, ahol az összecsapást a légi fölény kiharco
lása döntötte el.

A háború végén az Egyesült Államok haditengerészete össze
sen 116 repülőgép-hordozó hajóval rendelkezett. 1961-ben a 
flotta megkapta az első atomhajtású hordozó cirkálót, az EN
TERPRISE-!. Jelenleg 7 db NIMITZ-osztályú hajóval rendelkez
nek és két hajó építését kezdték meg. Hasonlóan sokat fejlődött 
a többi ország hadiflottája is.

Az első szovjet helikopterhordozó hajók

A Szovjetunióban a repülőgép-hordozók építésének gondolatát 
először a II. világháború előtt fogalmazták meg. N. G. Kuznye- 
cov -  az akkori flottaügyi népbiztos -  a távlati fejlesztési terv 
összeállításakor az ellenséges flották légierejének jelentős növe
kedése miatt szükségesnek tartotta a flottakötelékek légi biztosí
tásának megoldását. Azonban a pártpolitikai és katonai vezetés 
nem szánt döntő szerepet a flottának, így a fejlesztési tervből tö
rölték az új hajót.

Csak tizenöt év múlva, 1952. május 10-én próbálkozott újra N. 
G. Kuznyecov tengernagy, amikor mint haditengerészeti minisz
ter jelentést nyújtott át Sztálinnak. Ebben kifejtette, hogy stabil 
légioltalmazás nélkül a szovjet hadihajók csak hatalmas veszte
ségekkel vehetnek részt a távoli tengeri hadműveletekben. Az 
Északi-tenger és a Csendes-óceán térségében a parttól nagy tá
volságra tartózkodó hajókat csak repülőgép-hordozókról felszál
ló erőkkel lehet oltalmazni. Javaslata szerint 1954-ben kezdték 
volna el a hajók tervezését és gyártását. A terv a hivatali s ü l
lyesztőbe került, majd Kuznyecovot váratlanul felmentették be
osztásából és lefokozták.

Amikor Ny. Sz. Hruscsov 1957-ben a honvédelmi minisztéri
um vezető állománya előtt értékelte G. K. Zsukovnak, a Szovjet
unió marsalljának „bűnét”, más vezetők hibáit ecsetelve kijelen
tette, hogy Kuznyecov elkészítette a flotta tízéves fejlesztési ter
vét, de azt a pártvezetők túlzónak tartották és elutasították.

A flottával szembeni elutasító pártvezéri viszony ismert volt, 
ezért a flotta legújabb főparancsnoka, Sz. G. Gorskov tenger
nagy eleinte látványosan kiszolgálta a főtitkár törekvéseit. Ké
sőbb a flotta érdekében kiharcolta a titokzatos tengeralattjáró
elhárító cirkáló tervét. Ez volt a MOSZKVA helikopterhordozó 
cirkáló. A hajó gerincét 1963-ban fektették le a fekete-tengeri 
Nyikolájev nagyobb hajógyárában (a 444. sz. üzemben). Csak 
ez a hajógyár rendelkezett a szükséges méretű sólyával, itt ké
szültek a további nagyméretű hajók is.

2. ábra: A KUZNYECOV hajókötelék élén, a földközi-tengeri 
jubileumi úton (KZ)

1996/3 HADITECHNIKA 35



A hajót 1967-ben vette át a Fekete-tengeri Flotta. Ez volt az 
első szovjet hajó, amelynek fedélzetéről egyidejűleg háromnál 
több helikopter szállhatott fel. A hajó fedélzetén 14 db Ka-25 tí
pusú tengeralattjáró-vadász helikopter állomásozott, ezek 200- 
300 km-es körzetben kutatják az ellenséges tengeralattjárókat, 
és azokat fedélzeti bombákkal, torpedókkal igyekeznek meg
semmisíteni. A MOSZKVA fedélzetére 1972. november 18-án 
szállt le az első helyből felszálló Jak-36M típusú repülőgép.

Az akkori szovjet viszonyokra jellemző, hogy a doktrína maxi
málta a hadihajók nagyságát, eltérést nem engedélyezett. így a 
MOSZKVA számos, igen jelentős hiányossággal rendelkezett. 
Flullámzáskor erősen korlátozott volt a hajó úszó- és manővere
ző képessége. A legenyhébb hullámok is elárasztották a fedél
zeti részt, ahol a torpedóvető berendezéseket telepítették. Eze
ket ilyenkor nem használhatták.

Az osztály második hajója a LENINGRAD volt. Első harci be
vetésére 1969-ben indult és 1991-ben fejezte be szolgálatát. A 
MOSZKVA jelenleg Szevasztopol kikötőjében áll jelentős felújí
tásra várva (1995 végén kivonták a flotta állományából). A LE- 
NINGRÁD-ot 1992-ben eladták Kínának, ahol szállodaként mű
ködik.

A nehéz tengeralattjáró-elhárító cirkálók

Az első két hajó tervezése, építése és üzemeltetése során felhal
mozott tapasztalatok alapján új, többfeladatú repülőgép-hordozó 
cirkálót terveztek. A hajó kialakítása során nagy harc folyt az or
szág katonai és politikai vezetői között. Egyesek csak a meglévő 
helikopterhordozó cirkáló korszerűsítését szorgalmazták. Emiatt 
a hajó hivatalos megnevezése nehéz tengeralattjáró-elhárító cir
káló lett, melynek fedélzetére tengeralattjárók elhárítására alkal
mas rakétákat is telepítettek. Természetesen így csökkenteni kel
lett a repülőeszközök számát. Az osztály első hajója, a KIJEV 
1975-ben kezdte el a szolgálatot. Fedélzetén 32 db repülőesz
közt helyeztek el, 16 db Jak-38M típusú, helyből felszálló repülő
gépet és 16 db Ka-25 típusú helikoptert. A Jak-38M nem volt a 
legsikeresebb repülőgéptípus kis hatótávolsága miatt, és fegyver
zete is messze elmaradt a hasonló jellegű Harrier típusú repülő
géptől. A hajó első parancsnoka J. Szokolov I. osztályú kapitány 
lett. A KIJEV ellenőrző vizsgálatait 1976-ban fejezték be, ezután 
áthajózott a Dardanellákon és az Északi-tengeri Flotta köteléké
be került. 1990-ben kikötőbe szorult, a hajtóművek korszerűsíté
sére várt, s 1995 végén már nem tartozott a flotta állományába.

Ш
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J
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'
4. ábra: A KUZNYECOV hangárfedélzetének jellegrajza (JIR)
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Az osztály második hajója, a MINSZK 1978-ban készült el. A 
hajóosztályt átkeresztelték nehéz repülőgép-hordozó hajóosz
tályra. A MINSZK 1979 nyarán a Csendes-óceáni Flotta aláren
deltségébe került.

A flottafőparancsnok külön figyelemmel kezelte ennek az osz
tálynak a sorsát. Amikor a MINSZK 1980-ban új parancsnokot 
kap, személyesen mutatja be a hajó állományának V. Szamo- 
zsenov I. osztályú kapitányt, aki korábban a KIJEV elsőtisztje 
volt. A MINSZK fedélzetén állomásozó repülőezred parancsno
ka, J. Csurilov ezredes megváltoztatta a repülőgépek felszállási 
műveleteit, kevesebb üzemanyagot használt el erre a célra, 
ezzel megnövelte a repülőgépek hatótávolságát. Gorskov flot
tatengernagy személyes közbenjárására ezért megkapta a 
Szovjetunió Hőse kitüntetést.

Hamarosan elkészült az osztály harmadik hajója, a NOVO- 
ROSSZIJSZK. A flotta 1982 augusztusában kapta meg, majd 
1984 februárjában áthajózott a Csendes-óceáni Flotta köteléké
be.

A hajók a tervezett időnél hamarabb használták fel hajtómű
veik üzemóra-tartalékait. Építésük idején nem gondoltak a hajtó
művek cseréjére, így ezt a bonyolult feladatot csak hatalmas 
anyagi áldozatok árán tudják megoldani, mivel a hajó páncélfe
délzete alatti térségben a kazánok csak szűk helyről közelíthetők 
meg. Ezt Nyikolájevban tudták volna elvégeztetni, de a Boszpo
ruszon -  nemzetközi szerződés szerint -  repülőgép-hordozó ha
jó nem hajózhat át, más hajógyár felkészítésére pedig nem volt 
elegendő anyagi fedezet. A MINSZK és NOVOROSSZIJSZK ha
jókat 1992-ben kivonták a katonai szolgálatból, majd 1995 végén 
Dél-Koreában fémhulladékként hasznosították. (A közös gond 
az, hogy a hajók túlhevítettgőz-termelését végző kazánrendsze
re túl hamar kiég, s a csövek kilyukadnak. A kazánok cseréjéhez 
szükséges nyílásokat és szerelési módot viszont nem tervezték 
meg, ezért a páncélfedélzetet szét kell vágni. Szerk.)

Az osztály utolsó hajóját először BAKU névre, majd 1991 ja
nuárjában ADMIRAL GORSKOV névre keresztelték. Ez a hajó 
már több helyen eltért osztálya többi hajójától. A BAKU nagyobb 
felépítménnyel épült, és kipróbálásra beépítették az ADMIRAL 
KUZNYECOV nagyobb, fázisvezérelt, síkantennás lokátorait, to
vábbá más volt a felszín-felszín típusú rakéták elrendezése is. A 
hajó állományából 1992-ben kivonták a Jak-38 típusú repülőgé
peket és helikopterhordozóvá minősítették. A következő két évet 
Szeveromorszk kikötőjében töltötte. 1994. február 2-án a fedél
zetét tűz borította el. Jelenleg -  a fedélzeti sérülések miatt -  fel
újításra vár.

Az első valóban repülőgép-hordozó hajó

Nyikolájevben 1982 szeptemberében egy egészen új, az előző 
hajók méretét messze meghaladó repülőgép-hordozó hajó gerin
cét fektették le. A hajó neve 1982. november 26-ig RIGA, majd
1987. augusztus 11-ig LEONYID BREZSNYEV, 1991. január 1- 
jéig TBILISZI és végül ADMIRAL KUZNYECOV. Építése is kö
rülményes volt, mivel a gyár sólyája rövidebbnek bizonyult, mint 
a hajó. Ezért két részletben kezdték építését, és a már úszó ré
szeket egyesítették. A Szovjetunió szétesése miatt 1991 decem
berében, pár nappal az ukrán állam kikiáltása előtt, a befejezet
len, fegyverzet nélküli, de úszóképes hajó áthaladt a Dardanellá
kon és az Északi-tengerre hajózott. A fedélzeten két rövid, mind
össze 90 m hosszúságú, emelt végű, „síugrósánc” jellegű fel
szállópálya mellett egy harmadik, ferde elhelyezésű, 180 m 
hosszúságú fel- és leszállópályát alakítottak ki. A hajó első kapi
tánya, V. Jarigin I. osztályú kapitány a teljes személyzettel to
vább folytatta a fedélzeti elektronikai rendszerek üzembe helye
zését. 1994 szeptemberében fogadták az első repülőgépeket. A 
fedélzeten kipróbált típusok közül végül 20 db Szu-27K és 4 db 
Szu-25 UTG típusú repülőgépet rendszeresítettek. Ezeken kívül 
még 15 db Ka-27 típusú, és 2 db Ka-29 RLD típusú helikopter 
is állomásozik a hajón.

A hajó fegyverzeti rendszereit 12 db SS-N-19 (orosz kódne
ve Granit) típusú felszín-felszín rakéta egészíti ki. Ezek maximá
lis hatótávolsága 450 km. A hagyományos töltetű rakéta-robba-

6. ábra: A Szu-27K leszállt a KUZNYECOV fedélzetére (KZ)
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8. ábra: A KUZNYECOV teljes sebességgel halad (KZ)

L,

9. ábra: A KUZNYECOV hajózóállományának egy csoportja 
(KZ)

nófej tömege 750 kg, de atomrobbanófejet is hordozhat. A hajó 
légvédelmi rendszerét a SA-N-9 (Kindzsal) 45 km hatótávolsá
gú felszín-levegő rakétarendszer és 8 db CADS-N-1 (Kastan) 
30 mm-es, ikercsöves légvédelmi gépágyú (SA-N-11 légvédel
mi rakétákkal kombinálva) alkotja.

A hajóosztály fő problémája a vegyes üzemű meghajtás és a 
gőzkatapultok hiánya. Ennél a korábbi KIROV-osztályú, ma AD
MIRAL NAHIMOV csatacirkálónál már alkalmazott atomreaktor
ból két db-ot építettek be, de ezek csak az utazómenethez ele
gendő gőzt termelnek. Ezért a meghajtórendszert kiegészítették 
4 db olajtüzelésű kazánnal is. A repülőgépek bevetésekor a hajó 
füstöl, mint egy II. világháborús csatahajó. Ugyanaz a probléma 
jelentkezik ennél a hajónál is, mint az előző osztálynál. A kazán

csöveket gyorsan kiégetik, és cseréjük nincs megtervezve. A fe
délzeti gőzkatapultok nem készültek el, ezért nehéz repülőgép 
nem tud róla felszállni. (Az An-73 típusú korai riasztó felderítő 
repülőgép -  ha elkészült volna -  sem szállhatna fel.) A hajóról 
nem tudják megbízhatóan ellenőrizni a környező légteret, erre a 
feladatra számos más hajó tevékenységét kell összehangolniuk. 
A sísánc is csupán kényszermegoldás. Az már csak ráadás, 
hogy a telepített rakétakonténerek benyúlnak a hangárfedélzet
be, amiatt nincs elég hely a repülőgépek számára.

Az üzemeltetés során számos hiányosság merült fel. A fedél
zeti lángterelőket nem megfelelően méretezték, ezért azok na
gyon gyorsan kiégnek. A teherliftek előbb készültek el, mint a fe
délzeti repülőgépek, így méreteik miatt csak szűkösen lehet a 
repülőgépeket a hangárból kiemelni. A keskeny fedélzet miatt a 
hangárban kevés rögzítési pontot építettek ki, így a fedélzeten 
viszonylag kevés repülőeszköz tárolható. A túlnyomásos gőzve
zetékeket mereven rögzítették a fedélzethez, a hőtágulás miatt 
ezeket gyakran kell hegeszteni. A gyártási tapasztalatok hiánya, 
illetve a gyakori pénzhiány miatt a hajón sok korszerűtlen beren
dezés található. Az ivóvíz-előállító berendezést elárasztja az elő
állított víz. A vészhelyzeti elektromos rendszert nem sikerült be
indítani, ezért a régi, hagyományos berendezést használják.

A hajó a múlt év utolsó napjaiban indult első komolyabb útjá
ra; néhány kísérőhajóval a Földközi-tenger környéki országokat 
látogatta végig. 1996. márciusban -  hosszú szünet után -  szá
mos hajóegység bevonásával összevont, éleslövészettel egybe
kötött tengerészeti gyakorlatot tartottak az Északi-tengeren, 
amelyen az ADMIRAL KUZNYECOV személyzetének felkészült
ségét is ellenőrizték. Meg kell jegyezni, hogy a hajó felkészítése 
többe került, mint az Északi Flotta fenntartására biztosított teljes 
évi keret. (Ez a keret a reális igényeknek csupán nyolc százalé
kát fedezi.)

Még két nagyméretű hajó építését kezdték el Nyikolajevben: 
1985-ben a VARJAG (korábbi RIGA), 1988-ban az ULJA- 
NOVSZK gerincét fektették le. Az utóbbi lett volna az első nor
mál atomhajtású orosz repülőgép-hordozó hajó. Méretei szerint 
80 repülőgépet szállított volna, de 1991 -ben, a hajóépítések leál
lítása után szétbontották. A VARJAG a KUZNYECOV-osztály 
második hajója. Jelenleg 70%-os készenlétben várja az ukrán és 
orosz kormány megegyezését, vagy eladását más állam részé
re. (A VARJAG eladásáról már voltak tárgyalások Kínával és In
diával is, megegyezés azonban nem született. Ukrajna dollárban 
kéri az építési költséget a befejezéshez, s a hiányzó fegyverze
tet szállító gyárak egy része már nincs Oroszország birtokában. 
Szerk.) A Balti Hajógyárban tervezik továbbépítését, itt újítanák 
fel a repülőgép-katasztrófa miatt megsérült ADMIRAL GORS- 
KOV-ot is. Eddig itt ilyen munkákat nem végeztek, így ezek kivi
telezhetősége erősen kétséges.

A jubileumra készülő orosz haditengerészeti flotta nagyon ne
héz napokat él át. Jelenleg nincs működőképes repülőgép-hor
dozó hajója, kivéve a KUZNYECOV-ot, de ha szükséges felújítá
sát nem végzik el, hamarosan az is kikötőbe kényszerül.

1991 óta egyetlen új, nagy hajó építését sem kezdték el, s a 
meglévő hajók fenntartási költségeit sem tudják maradéktalanul 
biztosítani. A nagy hajók fokozatos elvesztését nem lehet rövid 
idő alatt pótolni, ehhez több mint tíz év szükséges.

Szabó Miklós mk. alez.
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Haditechnika-történet

A TÁTRA-osztályú rombolók 

és tovább fe jleszte tt vá ltozata ik  II. rész

1913. december 29-én a TÁTRA és a BALATON dokkba 
került, hogy megvizsgálják a hajótest esetleges elváltozásait. 
Később a CSEPEL-t is dokkolták. Megállapították, hogy a 
csavartengelyágy kivezetőinél a csapágycsésze erősen 
kidörzsölődött és a csavartengelyeknél 2,5-től 6 mm-ig terjedő 
hézag keletkezett, ami a tengelyek kotyogását eredményezte. A 
Tengerészeti Arzenál parancsnoksága 1914. május 16-án jelen
tette a szekciónak, hogy emiatt a három romboló nem vethető 
harcba. A Danubius úgy segített a bajon, hogy a TÁTRA-n és a 
BALATON-on kicserélte a hajócsavarokat 100 mm-rel rövidebb 
szárnyúakra. A CSEPEL-en viszont 1250 mm-rel meghosszab
bította a csavartengelyágyat, és a csavartengelyt 1450 mm 
hossszúságban nikkelacél bevonattal látta el. A szekció a próba
járatok után, 1914. december 7-én utasította a Danubiust, hogy 
mindegyik rombolón hosszabbítsák meg a csavartengelyágyat, 
és a csavarokat cseréljék ki az Arzenálban készített bronz
csavarokra, amelyeknek átmérője az eredeti 2400 mm-es volt. A 
háború miatt a szekció a további próbáktól eltekintett és átvette 
a rombolókat. A cserékre a hadműveletek megindulása miatt 
fokozatosan, egyenként került sor.

A rombolók hajózási tulajdonságairól, tengerálló képességéről 
szóló parancsnoki jelentések szerint a TÁTRA-osztály tagjai job
bak voltak, mint a HUSZÁR-osztály egységei, tengerálló 
képességük kedvező még 6-7-es erősségű sirokkóban is. 
Kisebb kifogásokat is említenek, pl. a rádiók és navigációskabi
nok tömítése kívánnivalót hagyott maga után, mert a tengervíz 
beszivárgott rajtuk, ugyanez vonatkozott a fedélzeti elektromos 
vezetékek szigetelésére is, továbbá a torpedóvezető készülékek 
rögzítése sem volt megfelelő. „További hasonló rombolók 
építésénél nagyobb súlyt kellene helyezni az erősebb konstruk
cióra és a tengerálló tulajdonságokra." -  írja Seitz sorha
jókapitány, a HELGOLAND parancsnoka a szekcióhoz intézett 
jelentésében, aki 1914. december 12-ről 13-ra forduló éjszakán 
a rombolókkal együtt futott ki felderítőútra mint kötelékparancs
nok. A TRIGLAV parancsnoka, Ulbing korvettkapitány ugyan
csak a szigetelés elégtelenségét kifogásolta......miután ezek (ti.
a navigációskabin ajtaja és ablaka) csaknem állandóan víz alatt 
voltak”. A LIKA parancsnoka, Wünschek fregattkapitány szerint 
a hajó 30°-os dőlésnél erősen bukdácsolt, s ő is kifogásolja az 
elektromos vezetékek szigetelését, valamint az ajtók-ablakok 
elégtelen záródását. A BALATON parancsnoka, Pulcani korvett
kapitány szerint a hajó remekül bírta a háborgó tengert, de ilyen 
viharban a lövegek és a torpedóvető készülék kiszolgálása 
lehetetlen, mert a fedélzeten állandóan végigsöpörnek az erős 
hullámok. Kifogásolta továbbá, hogy a BALATON 5 csomós 
sebességnél a hátsó részén vibrál.

A LIKA és a TRIGLAV elvesztése 1915. december 29-én 
Durazzónál súlyos csapást mért a cs. és kir. haditengerészetre. 
Ezeket a világviszonylatban is legkorszerűbb rombolókat 
sürgősen pótolni kellett, mert a HUSZÁR osztály 400 t-s 
egységei elégtelenek voltak a hadműveletek eredményes foly
tatásához, még akkor is, ha 1915-ben egy tucatnyi állt harc
készen. A haditengerészet parancsnoksága 1916 januárjában 
javasolta a szekciónak, hogy az elveszett rombolók pótlásánál 
az újak legalább három bordatávolsággal nagyobbak legyenek, 
s fegyverzetük legalább 2 db 12 cm-es és 3 db 9 cm-es 
légvédelmi gyorstüzelő löveg legyen. Addigra az ellenséggel 
történt összeütközések tapasztalatai alapján nyilvánvalóvá vált, 
hogy a rombolók egyetlen hátránya az ellenfelekénél gyengébb,

10 cm-es fegyverzet. Az ellenfél hasonló osztályú egységeinek 
12 vagy 15 cm-es lövegei voltak.

4. ábra: A CSEPEL dokkolás közben, 1916. május-július 
időszakában (Pawlik nyomán)
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6. ábra: A TRIGLAV (II) 
romboló nézeti rajza 
az 1917. év végi álla
pot szerint (Benczúr)

7. ábra: A 10 cm-es 
L/50 Skoda-löveg raj
za. Az 1911. M löveg 
lőtávolsága 15 200 m 
volt (Benczúr)

8. ábra: A 7 cm-es L/45 
Skoda-löveg rajza. 
Az 1909.M TAG ágyú 
lőtávolsága 8000 m 
volt (Benczúr)
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A TATRA-osztály fontosabb adatai 
Az osztály minden egységét a Danubius Hajó- és Gépgyár építette'

Név Gerincfektetés Vízre bocsátás A haditengerészet 
átvette

Megjegyzés

TÁTRA 1911. X. 19. 1912. XI. 5. 1913. X. 12. 1920. Olaszország, FASANA; 
szétbontva: 1923. 07. 05.

BALATON 1912. XI. 6. 1912. XI. 16. 1913. X. 28. 1920. Olaszország, ZENSON; 
szétbontva: 1923. 07. 05.

CSEPEL 1912. I. 9. 1912. XII. 30. 1913. XII. 29. 1920. Olaszország, MUGGIA; 
1929. 03. 25.: ködben Amoynál; 
zátonyra futott, szétbontva

LIKA 1912. IV. 30. 1913. III. 15. 1914. Vili. 8. 1915.12. 29. Durazzónál aknára 
futott és elsüllyedt

TRIGLAV 1912. Vili. 1. 1913. XII. 22. 1914. Vili. 8. 1915.12. 29. Durazzónál aknára 
futott, rövid vontatás után 
önsüllyesztés

ORJEN 1912. IX. 4. 1913. Vili. 26. 1914. Vili. 11. 1920. Olaszország, POLA; 1931: 
ZENSON II, 1937. 5.1. Szétbontva

TRIGLAV II 1916. Vili. 24. 1917. II. 24. 1917. VI. 16. 1920. Olaszország, GRADO; 
szétbontva: 1937. 09. 30.

LIKA II 1916. Vili. 24. 1917. V. 8. 1917. IX. 5. 1920. Olaszország, CORTELAZZO; 
szétbontva 1937. 01.05.

DUKLA 1916. IX. 11. 1917. VII. 18. 1917. XI. 7. 1920. Franciaország, MATELOT 
LEBANC; 1936. 10. 5. Eladva

UZSOK 1916. IX. 25. 1917. IX. 26. 1917. XII. 22. 1920. Olaszország, MONFALCONE; 
szétbontva: 1919. 01.05.

A TRIGLAV II, a LIKA II és az UZSOK a Danubius fiumei, a többi a gyár Porto-Ré-i telepén épült.

A két elvesztett romboló pótlására a már nyugállományú Popper 
Szigfrid cs. és kir. hajóépítő' főmérnök benyújtott egy tervet, amely 
szerint a Danubius csak a hajótestet építette volna, a felszerelést 
egy prágai cég készítette volna el. Popper szerint a 
Monfalconéban építés alatt álló, kínai megrendelésre készülő 2 db 
1800 tonnás kiscirkálót és annak majdnem kész turbináit lehetne

9. ábra: Az ORJEN a polai kikötőben, bemenetel közben 
1916. IX. 7-én (Pawlik nyomán)

felhasználni. A leendő rombolók sebessége azonban nem érte 
volna el a 30 csomót, és a TÁTRA-osztály 7 cm-es lövegeit akarta 
hajónkénti négyre csökkenteni s a leszereltekkel fölfegyverezni az 
új rombolókat. A tervet a műszaki bizottság elvetette.

1916. január 15-ei előterjesztésében a Haditengerészeti 
Műszaki Bizottság az új rombolókkal szemben az alábbi követel
ményeket állította fel:
1. A két hátsó 7 cm-es gyorstüzelő helyére ugyanilyen űr

méretű légvédelmi ágyút kell építeni. A kért 12 és 9 cm-es 
lövegek felszerelését elvetette, viszont elvárta a hatósugár 
növelését.

2. Előírta a hajók hosszának növelését a kért méreten felül, 
mégpedig hátul két, elöl négy bordatávolsággal.

3. Ennek megfelelően a vízkiszorítást a próbajáraton 890 t-ban 
határozta meg.

4. Elvárta a tömítések és szigetelések tökéletesítését.
A négy új romboló megépítését a Danubiusra bízták, s 1916. 

január 19-én átutaltak részére hajónként 4 050 000 koronát. A 
Danubius ugyanekkor jelezte, hogy anyaghiány miatt az első 
négy bordatávolságnyi hosszabbítást nem tudja elvégezni, 
csupán a hátsó kettőt.

A Tengerészeti Szekció is előírt több módosítást és kor
szerűsítést az új és a régi TÁTRA-osztály egységein, mint pl. a 
parancsnoki híd közepének beépítését és beüvegezését 
repeszálló üveggel, különböző helyekre új szócsövek kiépítését, 
a hátsó kémény mögé géppuskaállvány építését stb. Hogy mind
ezekből mi valósult meg a régi TÁTRA-osztály egységein, nem 
tudjuk.
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Az 1916. május 5-én kelt leirat a hivatalos próbajáratokra az 
alábbi időpontokat írta elő, a geríncfektetések sorrendjében: 
1917. március 19.; 1917. május 4.; 1917. június 19. és 1917. 
augusztus 4. A háborús gazdasági és egyéb körülmények miatt 
ezeket az időpontokat a gyár 13-20 héttel túllépte.

Bár a hajócsavarokat a hamburgi Zeise cég szállította, azok 
az első próbajáraton -  a LIKA kivételével -  eltörték vagy defor
málódtak. A csavarszárnyakat 75 mm-rel meg kellett kurtítani és 
5-7 mm-rel megerősíteni.

A négyórás próbajáratokon csak a TRIGLAV II vízkiszorítása 
egyezett meg az előírt 880 t-val, a többié kevesebb volt: a LIKA
ll-é 860 t, a DUKLÁ-é 840 t, az UZSOK-é 870 t. Teljesen fel
szerelve, feltankolva, személyzettel azonban elérték az előírt 
1050 t-t. Az UZSOK-on az 1917. december 29-én tartott más
félórás próbajáraton 23 300 WSP teljesítményt mértek. A 
szerződésben lefektetett 16 atü kazánnyomás helyett az 
UZSOK-nál ennél a próbajáratnál 17,5 atüt-t (17,15 bar) értek el, 
ezért -  tekintettel a havariaveszély lehetőségére -  a felelős 
gépüzemvezető mérnököt megrótták.

Az UZSOK volt az utoljára átvett egysége ennek az osztálynak.
A haditengerészet parancsnoksága, tartva a további 

veszteségektől, 1917. június 26-án kelt beadványában újabb 
nyolc romboló építésének engedélyezését kérte a Tengerészeti 
Szekciótól, amelyeket az utoljára épült négy új romboló 
(TRIGLAV II, LIKA II, DUKLA, UZSOK) mintájára 880 tonnásra 
kívántak terveztetni. A szekció egyelőre négy új egység építését 
engedélyezte. A műszaki bizottság az építés megkezdéséhez 
előírta a Danubiusnak, hogy a szükséges 750 vagon acélanyag
ból legalább 400 vagonnyit 1917 második félévében szerezzen 
be. A Danubius elkészítette a költségvetést, egységenként 8 150 
000 koronát igényelve. A szekció ezt soknak tartotta, és végül 7 
950 000 koronában állapodtak meg.

Az új rombolókra már 2 db 12 cm-es, 45 kaliberhosszúságú 
löveget, 4 db 7 cm-es, 50 kaliberhosszúságú gyorstüzelőt -  
közülük két légvédelmi típusút -  és 2 db 45 cm-es iker-tor- 
pedóvetőt terveztek. (A haditengerészet által kért 2 db 9 cm-es 
löveghez nem járultak hozzá.)

A Danubius 1917. december 22-én kapta kézhez a hiva
talosan jóváhagyott terveket „megerősített Tátra típus” jelöléssel. 
A vízkiszorítást 880 tonnában, a sebességet 32,5 csomóban 
állapították meg. A gépberendezés megegyezett a TÁTRA-éval, 
azzal a különbséggel, hogy mind a hat Yarrow kazánnak olaj- 
tüzelésűnek kell lennie. A szállítási időket a következő ütemben- 
írták elő: az elsőt 14 hónap múlva, a másodikat 15 és fél, a har
madikat 17, a negyediket 18 és fél hónap múlva kellett átadni a 
hivatalos tervek átvételétől számítva (1917. december 22.). A 
végső megállapodást 1918. július 4-én írták alá. A négy tervezett 
romboló méretadatai megegyeztek a TÁTRA-osztályéval.

A rombolók története -  ameddig a cs. és kir. haditengerészet 
lobogóját viselték -  megegyezik a flotta világháborús históriájá
val. Miután a négy gyorscirkálóval és az új 250 tonnás torpedó
naszádokkal a TÁTRA-osztályú rombolók voltak a hajóhad 
legkorszerűbb egységei, a hadműveletekben szakadatlanul részt 
vettek és úgyszólván szüntelenül járták az Adriát. Számtalan 
kiváló fegyvertény fűződik hozzájuk, parancsnokaikhoz és

11. ábra: A TRIGLAV II, LIKA II, DUKLA és STREITER rom
bolók (balról jobbra )1917. XII. 31-én Polában (Bilzer 
nyomán)

legénységükhöz egyaránt. Ezeknek az ismertetése azonban már 
nem e tanulmány feladata.

(A LIKA és a TRIGLAV elsüllyedésének történetét lásd a 
Haditechnika 1996. évi 1. számában. Szerk.)

Dr. Csonkaréti Károly

(WPS = Wallenpferdestárke, csavartengelyen mért teljesít
mény LE-ben, nem azonos a turbina névleges teljesítményével. 
Egy tengeri mérföld = 1,852 km -  Szerk.)

HONFOGLALÓ Honfoglaló őseink
Szerk.: Veszprémy László

A Zrínyi Kiadó a millecentenáriumi ünnepségsorozathoz kap
csolódva jelentette meg a honfoglaláskor hadtörténeti, történeti, 
régészeti vonatkozásaival foglalkozó tanulmánykötetet.

A kötet szerzői -  Kristó Gyula, Györffy György, Borosy 
András, Kovács László, Szőke Béla Miklós, Tóth Endre, Tóth 
Sándor László, Veszprémy László, Vörös István, Zsoldos Attila 
-  a honfoglalás-kutatás különböző területeit dolgozzák fel, de 
hasonló álláspontot foglalnak el a történeti források elfogadásá
nak és az alapvető események megítélésének tekintetében.

A könyvet számos rajz, fotó, térkép és a tanulmányok végén 
bőséges irodalom- és forrásjegyzék egészíti ki.

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1996. 222 p. 996 Ft.
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Az Sd. Kfz. 182 Königstiger (Panzer VI. В) harckocsi

A német Birodalmi Fegyverügyi Hivatal 1943-ban írt ki pályázatot 
a Tiger I (Tigris), a Panther (Párduc) és ez utóbbin keresztül 
közvetve a T-34-es tapasztalatait és előnyeit ötvözni képes új 
nehézharckocsira. Az új jármű az Sd. Kfz. 182 típusszámot és a 
Tiger I I В nevet kapta. A terveket a Henschel cégnél készítették, 
de a munkában részt vett dr. Porsche professzor is. A gyártás 
zöme a Skoda, a Krupp, a Plenschel és a Wegman cégeknél folyt 
1944 januárjától. A harckocsi nevében ugyan a Tiger utódja, de 
kialakításában a Pantherhez hasonlít. A Panther páncél- 
védettség-tűzerő-mozgékonyság erényhármasát próbálták fe
lülmúlni minden téren, ami műszaki okokból csak részben sike
rült.

Az önhordó páncéltestet és a forgótornyot gondosan 
kikísérletezett dőlésszögű, 40-180 mm vastagságú páncélle
mezekből hegesztették össze. A homlokpáncél vastagsága 
elérte a 185 mm-t. A páncélvédettség ezzel adva volt, ez viszont 
jelentős tömeggyarapodást jelentett.

A KönigstigerUez nem sikerült nagyobb teljesítményű motort 
találni, maradt tehát a Tiger I-nél is alkalmazott 700 LE-s May
bach HL 230 P45 V-12 (60°-os) motor. A 14 t tömeggyarapo
dást is figyelembe véve a fajlagos teljesítmény mindössze 8,6 
LE/t volt. Ez az a mutató, ami leginkább jellemzi egy jármű moz
gékonyságát. Ezen a téren lett volna mit javítani.

Félautomata sebességváltója 8 előre- és 4 hátrameneti foko
zat használatát tette lehetővé. A hatékony fékezést kétkörös, 
hidraulikus Argus tárcsafékkel érték el. A 68 t tömeg új futómű
vet igényelt, de maradtak az átlapolt megoldásnál. A kilenc pár 
nagyméretű futógörgő rugózását torziós rugókkal oldották meg. 
A láncmeghajtó kerék elöl, a láncfeszítő hátul volt. Az oldalan
ként 96 tagú lánctalp felfekvő hossza 4130 mm volt. A futómű
höz harci alkalmazásra 800 mm széles lánctalpat, míg vasúti 
szállításhoz 600 mm széles, ún. „rakodó” lánctalpat használtak. 
A jármú fajlagos talajnyomása 1,07 kp/cm^ volt.

A harckocsi árokáthidaló képessége 2,5 m, lépcsőmászó ké
pessége 85 cm volt. 35°-os lejtőt volt képes leküzdeni és 5 m 
sugarú körön tudott megfordulni. Tartósan max. 38 km/h sebes
séget ért el. Tüzelőanyag-fogyasztása igen tekintélyes volt: 
közúton 680 1/100 km, terepen 1000 1/100 km. Ez megint gyenge 
pontja volt a Königstigemek, amely összesen 860 I üzemanyagot 
tudott hét tartályban magával vinni. Ez a tüzelőanyag-mennyiség 
úton 110 km, terepen 80 km megtételére volt elegendő. A jármű 
szabadmagassága 485 mm, gázlóképessége 1600 mm volt.

A Königstiger kétféle toronnyal épült. Az első ötven darabot a

1. ábra: Egy Königstiger a francia gyűjteményben

2. ábra: Az amerikai Aberdeenben kiállított példány

már korábban elkészült Porsche-toronnyal látták el. Ezeket a tor
nyokat eredetileg a Porscbe-féle Tiger /-eknek szánták. Azokat 
az alvázakat azonban végül a Ferdinand és az Elephant roham- 
lövegekhez használták fel. A feleslegessé vált Porsche-tornyok 
kedvező ballisztikai tulajdonságokat mutattak, de előállításuk bo
nyolultabb és drágább volt, mint az őket felváltó, ún. Henschel 
(Krupp vagy SzénaJ-tornyoké. A Henschel-torony nagyon szűkre 
sikerült. Szűkebb volt, mint bármely „előd” harckocsié.

A német harckocsik azon jó tulajdonságát, hogy a ke
zelőszemélyzet minden tagjának külön búvónyílása volt, itt is 
megtartották. így az 5 fős személyzetnek nagyobbak voltak a 
túlélési esélyei, mint az ellenséges harckocsik kezelőinek.

Mindkétféle tornyon hátul egy málházóajtót láthatunk, amely a 
lőszer rakodását, a löveg be-, ill. kiszerelését, valamint vész
helyzetben a torony gyorsabb elhagyását segítette elő. A Por- 
sche-toronynál ez az ajtó némileg nagyobb volt. A másik külső 
megkülönböztető jegy a Porsche-váHozatnál a torony bal 
oldalán a parancsnoki kupola kidudorodása.

Új löveg is került a Tiger II-be, a Krupp cég által gyártott KWK 
L/71 88 mm-es löveg egy-, majd kétrészes változata, amely 
azonban nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket. A 
hosszabb cső és az új gránátok a lövedékek nagyobb kezdőse
bességét és ugyanakkor nagyobb hátralökő erőt eredmé
nyeztek. Fliába volt a csőszájfék (egyharmaddal csökkentette a

3. ábra: A francia példány hátulnézete
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4. ábra: Az Sd. Kfz. 182 első sorozata a Porsche-toronnyal és könnyű lövegblendével (Tamiya)
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5. ábra: A Königstiger nagyobb számban készült változata a Krupp-toronnyal és a nagy lövegpajzzsal (Tamiya)
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6. ábra: A bovingtoni gyűjteményben található kezdeti típus 
Porsche-toronnyal (Tamiya)

7. ábra: Az előző harckocsi oldalnézete (Tamiya)

hátrasiklási) és a fék, olyan nagy erők léptek fel lövéskor, hogy 
az ágyú bekötései fellazulhattak. Ugyanakkor a cső is jelentős 
kopást mutatott. Mindezek azt eredményezték, hogy az új löveg 
pontatlanabb volt, mint a Tiger I L/56-os ágyúja. A Königstiger 
elméletileg 2000 m-ig kora minden ellenséges harckocsiját ké
pes volt leküzdeni. A fegyverzetet 3 db 7,92 mm-es géppuska 
egészítette ki, amelyből az egyik légvédelmi állványon volt. A lö- 
vegekhez 86 db 88 mm-es gránát, a géppuskákhoz összesen 
5850 db töltény tartozott.

A Königstigereket eredetileg egy antimagnetikus réteggel, ún. 
zimmerittel látták el, a mágneses tapadóaknák és a páncéltörő 
lövedékek ellen. Ez a réteg parafalisztből, vízüvegből, kevés ce
mentből és speciális ragasztóanyagból állt. Ez is drágábbá tette 
az előállítást. 1944 szeptemberében belátták, hogy a zimmerit 
nem látja el funkcióját, sőt tűz esetén annak még táptalajul is 
szolgálhat. A továbbiakban zimmerit nélkül gyártották a Tiger II- 
ket, a háború végéig.

A harckocsik festésére általában három színt alkalmaztak: sö-

8. ábra: Az alváz felhasználásával kialakított Jagdtiger elrendezési rajza (Tamiya)
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Műszaki adatok:
Motor: Maybach НС 230, 12 hengeres, V-60°,

karburátoros, benzinüzemű 
Teljesítmény: 514,7 kW (700 LE)
Méretek:

teljes hossz: 10 286 mm
teljes szélesség: 3755 mm
rakodási szélesség: 3270 mm
magasság: 3090 mm

Fajlagos teljesítmény: 8,6 LE/t (7,53 kW/LE)
Elektromos rendszer: 2 x 12 V, 150 Ah
Páncélzat: 40-185 mm
Lánctalpszélesség: 800/600 mm
Max. sebesség: úton: 38 km/h (41,5 km/h)

terepen: 20 km/h
Fogyasztás: úton: 680 1/100 km

terepen: 1000 1/100 km
Hatótávolság: úton: 110 km

terepen:80 km 
Kezelőszemélyzet: 5 fő
Rádió: FuG-5
Fegyverzet: 1 db KWK 43L/71 88 mm-es löveg;

2 db 7,92 mm-es hk. gp. (MG.34);
1 db 7,92 mm-es Igv. gp. (MG.34) 

Lőszertípusok: Pz. G I 39/43: 10,2 kg, 1000 m/s;
Pz. Gr. I 40/43: 7,3 kg, 1030 m/s 
Gr. I 39/3 HL: 7,65 kg, 600 m/s 
HIGr. I 39

Lőszerjavadalmazás: 86 db (Porsche 80 db) 88 mm-es
gránát;
5850 db 7,92 mm-es gpu. töltény 

Max. lőtávolság: 10 000 m

n I  te m e t« «

9. ábra: A gyártás során alkalmazott kétféle löveg és kétféle 
torony kombinációi (Tamiya)

10. ábra: A nyugati fronton brit csapatok által zsákmányolt 
Sd. Kfz. 186 típusú Jagdtiger

tétsárga alapon (RAL 7028) olajzöldet (RAL 6003) és vörösbar
nát (RAL 8017). A belső felületek eleinte szürkésfehérek voltak. 
Később maradt az alapozó vörös-oxid színe. A festést illetőleg is 
létezett szabály, de ellátási és egyéb okok miatt ettől gyakran el
tértek. A csapatok műhelyeiben saját ízlésük és lehetőségeik 
szerint festették a járműveket, de még így sem volt feltétlenül 
egyforma egy-egy egység minden harckocsija. Előfordulhattak 
egy egységen belül egészen eltérő mintázatok is.

1944 decemberében már megjelentek különböző színű alkat
részek, részegységek egy-egy harckocsin belül is, attól függően, 
hogy az azokat gyártó üzemekben milyen festék volt még. A 
szabvány szerint ekkor már a zöld képezte az alapszínt, amit sö
tétsárgával és zölddel tarkítottak. A háború utolsó hónapjaiban 
már csak az alapozó festék vörös-oxid színébe vittek zöld, sárga 
foltokat, de ezek hiánya esetén a szürke is előfordulhatott.

A Königstigere két -  a Tigere khez hasonlóan -  önálló osztá
lyokba szervezték (zászlóalj nagyságú alegység). Ezt több szak
értő hibának tartja. A gyors fejlesztésből adódó gyermekbeteg
ségeken folyamatos fejlesztéssel igyekeztek felülkerekedni, azon
ban a jármű tömegéhez képest kis teljesítményű motorból fakadó 
gyenge mozgékonyságon nem tudtak javítani. Ehhez párosult a 
rendkívül nagy tömeg és a tetemes tüzelőanyag-fogyasztás.

A nagy tömeg és a nagy méretek (10 286x3755x3090 mm) 
több problémát is felvetettek. A hidak jó része nem bírt el ilyen 
nagy terhelést. A vasúti szállításoknál le kellett szerelni a kötényt, 
és lánctalpat kellett cserélni, de még így is speciális pőrekocsikra 
volt szükség. Lazább talaj esetén a Königstiger könnyen meg
süllyedhetett, miáltal mozgásképtelenné vált. Az ilyen hibák visz- 
szavonulások során végzetesek lehettek, pedig 1944-ben a né
metek már elvesztették a harcászati kezdeményezést. A védelem 
és visszavonulás során csak korlátozott lehetőségek nyíltak a 
sérült eszközök műszaki mentésére, főleg, ha azok olyan nagy

11. ábra: Az előző jármű a bovingtoni gyűjteményben
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monstrumok voltak, mint a Königstiger. A típusból keveset 
gyártottak; nem tudott mindenhol ott lenni, ahol szükség lett 
volna rá. A fentiek alapján talán szerencsésebb lett volna 
ezredenként egy századot rendszeresíteni, így a mozgéko
nyabb, könnyebb és műszakilag fejlettebb Panthereк ered
ményesen védelmezhették volna meghibásodott „nagy testvé
reiket” a műszaki mentés során. Ugyanakkor ellenlökések és 
támadások ékeként több helyen és többször lehettek volna 
jelen.

A fentiek alapján talán nem csoda, hogy veszteségeik jó 
része „önmegsemmisítésből” eredt.

A Königstiger Sd.Kfz.182 (normál) változatából 487 db-ot 
gyártottak. Az Sd.Kfz.268 parancsnoki változatból 25 példány 
készült átépítéssel. Ezekbe pluszrádió került ernyőantennával, a 
lőszerkészlet rovására.

A Niebelungen művek -  Sd.Kfz. 186 típusjelzéssel -  70 db ún. 
Jagdtiger rohamlöveget gyártott. Ez 128 mm-es löveget és 
30-250 mm-es páncélzatot kapott, amellyel a második világhá
ború legnehezebb harcjárművé lett. Fajlagos teljesítménye 
azonban már csak 8 LE/t volt, mert új motort még mindig nem 
kapott. 7 fő alkotta személyzetét. Az Alkett cég 18 db műszaki 
változatot gyártott átépítéssel.

A Königstiger harckocsi Magyarországon viszonylag nagy 
számban fordult meg. Magyar szempontból a leghíresebb az 
503. nehézharckocsi-osztály volt, amely 1944. október 16-án 
nem kis szerepet játszott a kiugrási kísérlet meghiúsításában. 
Az osztályt nem sokkal korábban szerelték fel újra Königstige- 
rekkel, miután Normandiában igen komoly veszteségeket szen
vedett. A személyi állomány még nem állt a kiképzés csúcsán, 
mégis elégnek bizonyult a hatalmas acélmonstrumok megjele
nése. Komolyabb ellenállásba nem ütköztek; a gyenge fegyver
zetű magyar csapatok nem mertek szembeszállni velük, főleg 
határozott parancs nélkül.

A későbbiekben az osztályt a Tiszántúlon, a Duna-Tisza kö
zén, Budapest körzetében és a Dunántúlon folyó harcokban ta
láljuk előbb a 24. páncélos hadosztály, majd a Feldherrnhalle 
páncélgránátos hadosztály alárendeltségében (decembertől az 
osztály ez utóbbi nevet vette fel).

Érdekesség, hogy a 313-as toronyszámú harckocsi 
páncélteste talán még ma is ott van a tatárszentgyörgyi gyakor
lótér homokbuckái között. (1994 januárjában még ott volt!) Ez a 
harckocsi a fenti osztály harmadik század első szakaszának 
harmadik járműve volt. Parancsnoka Seidel őrmester volt, 
amikor a környéken szovjet /SZ-2-esekkel keveredtek tűzharc
ba. (Erre bizonyíték a Königstigehő\ pár száz méterre található 
ISZ-2 roncsa!) A németek tűzgyorsaságukat kihasználva ugyan 
meghátrálásra késztették a szovjeteket, de a 313-as megsül
lyedt a közeli patak árterületén. Elvontatni nem tudták, s az 
újabb szovjet támadás veszélye miatt vissza kellett vonulniuk. 
Herlein hadnagy törzsfőnöki harckocsija szétlőtte és a helyszí
nen hagyta a menthetetlen Királytigrist. Ez volt az osztály 
egyetlen „totál” vesztesége a térségben.

A Haditechnika egyik 1982-es számában (1982. 3. sz. p. 
34-35.) Schmidt László hírt adott arról, hogy egy kecskeméti la
katosmester hagyatékából előkerült egy Königstiger láncfeszítő 
kereke. Forrásként a szerző ugyanezt a harckocsit nevezi meg. 
A páncéltestről és az ISZ-2-es roncsról azonban nem esik szó 
az érdekes cikkben.

Az én kutatásaim alátámasztják Schmidt úr feltevését. Az em
lített roncsot egyébként teljesen „lekopaszították” (valószínűleg 
a környék lakói), csak a puszta páncéltest maradt meg. A to
ronynak is nyoma veszett, bár kósza hírek szerint a közeli Hadi- 
technikai Intézet területén van valahol. De ismerve a háború utá
ni viszonyokat, nem kizárt, hogy beolvasztották. Kár érte!

A gyártott mintegy 500 db Königstigeibő\ 8-10 db maradt 
meg a világ múzeumaiban. Európában Bovington, La Gleize, 
Munster, Saumur, Shrivenham, Thum és a Moszkva melletti Ku- 
binka múzeumaiban tekinthető meg. Ezek közül a Saumurban 
látható példány még mozgóképes. A kubinkai példányt (több?) 
még mindig az ismeretlenség homálya lengi körül. A háború 
után az amerikaiak is több példányt szállítottak kipróbálás cél
jából a tengerentúlra. Ezekből egyet az aberdeeni páncélos 
múzeumban állítottak ki.

Végezetül a névről: a Königstiger (Királytigris) elnevezést a 
szövetségesek adták a normandiai fronton harcoló acélóriások
nak. Tőlük vették át nem hivatalosan maguk a németek is, akik 
addig Tiger II-nek hívták harckocsijukat.
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A német nehézharckocsik gyártási adatai

Típus Pz. Kpfw. Tiger I. 
Sd.Kfz.181E

Pz. Kpfw. Tiger II. 
Sd.Kfz.182B

Jgel. Pz. Tiger (P) 
Sd.Kfz.184s

Jgel. Pz. VI. 
Sd.Kfz.186

Stu. Pz. VI.

Év Tiger Königstiger Elefant Jagdtiger Sturmtiger

1942 78 1 1 +6 - —

1943 649 2 90 - -

1944 623 377 - 48 18
1945 — 100

(108?)(2)
— 22 16

Összesen: 1350(0 480
(488?)

97(3)
(100?)

70 34
(39)(4)

Megjegyzések: (1) Van 1348 db-os adat is.
(2) 1945-re van 108 db-os adat is.
(3) Plusz 5 db mentő harckocsi is épült.
(4) Plusz 5 db épült sérült E típus átépítésével.
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A K irálytigrisek Magyarországon, 1 9 4 4 -1 9 4 5

A Tiger В, közismertebb nevén Königstiger (Királytigris) harckocsit a 
németek a 88 mm-es, az űrméret 71-szeresét kitevő csőhosszúságú 
löveghez fejlesztették ki. Erre a nagy hatású lövegre azért volt szük
ség, mert az 1942 őszétől kipróbált Tiger L/5&os, ugyancsak 88 
mm-es lövegének teljesítménye alig különbözött a Panther 75 mm- 
es lövegétől. A löveghez viszonyítva a harckocsi tömege -  mint az a 
Pantherr\é\ és a Tigemé\ is megmutatkozott -  túlságosan nagy lett. 
Amíg a Panther formájának kialakításánál figyelembe vették a szov-' 
jet T-34-es alakját, addig a Tiger páncéltestének és tornyának füg
gőleges oldalfalára a páncéltörő gránátok az ideális 90° szögben 
csapódhattak. Heinz Guderian vezérezredes, a német páncélos
csapatok főszemlélője által 1943. augusztus 1 -jén jóváhagyott Tiger 
kezelési utasítás szerint az ekkor még 76,2 mm-es lövegű Г-34-es 
ezt a német harckocsit szemből 500, oldalról és hátulról viszont 
1500 m távolságról tudta kilőni.

Hitler 1943 januárjában úgy döntött, hogy a már tervezés alatt 
levő új Tigert a hosszú csövű 88 mm-es ágyúval kell felszerelni, és 
elöl 150, oldalt 80 mm vastag páncélzattal kell ellátni. A pán
céllemezeket elöl 35°, oldalt 65°-ban döntötték meg. így a Pan- 
therhez hasonló harckocsi jött létre, 691 ütközettömeggel. A fajlagos 
nyomás -  a 800 mm-re megnövelt szélességű lánctalp dacára -  
rendkívül nagy lett, cnf-énként 1,02 kg. Ehhez a nagy tömeghez 
legalább 1000 LE teljesítményű motorra lett volna szükség, de ilyen 
hiányában meg kellett elégedni a Panther maximálisan 700 LE tel

jesítményű motorjával. A Királytigris terepjáró képessége mindezek 
folytán elégtelen lett.

Az 1942 augusztusa és 1944 augusztusa között gyártott Tigerből 
1350 db, míg a Königstigeiből 1943 októbere és 1945 márciusa 
között mindössze 480 db készült. Ez a mennyiség nem engedte 
meg, hogy a Királytigrise két ezredekbe szervezzék, legmagasabb 
szervezeti formájuk az osztály (zászlóalj) lett. Ilyen kötelékben vetet
ték be Magyarországon is: az 503. osztályt 1944 októberétől 1945 
februárjáig, az 509-et pedig 1945. január közepe és március vége 
között.

A franciaországi harcokban felmorzsolódott 503. osztályt 1944. 
szeptember végétől Padernbornban újra felállították, innen érkezett 
október 14-én Budapestre, vasúton. Majd Taksonyba gördültek, 
ahonnan a 3. századot visszavezényelték Budakeszire. E század 
harckocsijai vettek részt az október 15-ei kiugrási kísérlet 
meghiúsításában, pusztán megjelenésükkel, mint azt számos akkori 
fénykép tanúsítja. A Sicherheitsdienst (Biztonsági Szolgálat) kelet
európai megbízottja, Wilhelm Höttl -  Walter Hagen álnéven köz
zétett -  emlékirataiban azt állítja, hogy a Királytigriseknek nem volt 
lőszerük. Ezt a semmiféle más forrással alá nem támasztott állítást 
több magyar szerző is átvette. Kérdés persze, honnan tudhatta a 
biztonsági szolgálat tisztje, milyen felkészítéssel jöttek 
Magyarországra a KönigstigereW?

Harcászati bevetésben az osztály 44 Királytigriséből először csak
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11 vett részt, a német IV. páncóloshadtest Guderian parancsára 
október 19-én Szolnoktól keletnek, a Debrecen térségében harcoló 
német csapatok tehermentesítésére indított, s Kisújszállásnál más
nap, 20-án elakadt támadásában. A szovjet páncéltörők füzétől és a 
terepnehézségek miatt több Königstiger megsérült, de ezeket 
részben megjavították, részben kimentették. Kisújszállás déli részén, 
a túrkevei úttól nyugatra a német harckocsik lánctalpainak nyomát a 
szántóföldeken 1945 tavaszán még magam is láttam.

Miután Debrecent október 19-én, tehát épp a IV. páncéloshadtest 
támadásának estéjén a németek feladták, 21-én megkezdődött a 
visszavonulás Törökszentmiklóson át a Tiszához, majd a 
Duna-Tisza közére. A szolnoki közúti Tisza-hidat a németek október 
25-én késő este felrobbantották, a páncélosok áthaladása után.

Az 503. osztály november 1-jének délutánján Nagykőröstől délre 
került harcba az északi irányba, Pest felé támadó szovjet csapa
tokkal, amelyek bevetették a 122 mm-es lövegű ISZ-2 harckocsikat 
is. Örkénynél az osztály véglegesen elvesztett egy Királytigríst, mely 
annyira belesüllyedt a mocsaras talajba, hogy fel kellett adni; két 
másik harckocsi szétlőtte. Váltakozó harcokban a németek egyre 
északabbra szorultak, az osztály november 13-án Jászberénynél, 
19-én este már Gyöngyös városában harcolt.

Időközben a Dunántúlon a Mohácstól délre november 7-étől 
átkelt szovjet csapatok ugyancsak észak felé nyomultak előre. 
Ellenük a november 28-ával ideirányított német LVII. páncélos
hadtest kötelékében vetették be az 503. osztályt. Simontornya, 
Siófok, Dég, Székesfehérvár, Nádasdladány, Urhida ezeknek a 
decemberi harcoknak a színhelyei, amelyekben -  változó alá
rendeltségben -  az osztály több Königstigert veszít, részben a terep
nehézségek miatt, részben a szovjet harckocsik és a páncélelhárítás 
füzétől.

1945. január első napjaiban a Királytigrisekel Mórnál vetik be. 4- 
én, amikor az osztály a „Feldherrnhalle” nevet kapja, 13 bevethető 
harckocsija van. Újabb bevetés 7-én és 11-én Zámolynál, ahol a 
SZU-152-es önjáró lövegek egymás után három Királytigríst kilőnek. 
Az osztály még részt vesz a január 18-án Budapest felmentésére 
indított harmadik, később „Konrad 3” nevet kapott kísérletben és az 
ezt követő harcokban február 10-ig. Másnap Móron berakodik, és 
vasúton a Dunától északra szállítják, ahol részt vesz a szovjet 
Garam-hídfő elfoglalásában.

A „Feldherrnhalle” nehézharckocsi-osztály még magyar területen

harcol, amikor 1945. január 15-én Veszprémbe érkezik egy másik 
nehézharckocsi-osztály, az 509., 45 db Királytigrisse\. Január 18-án 
ez is részt vesz a „Konrad 3" támadásban, a IV. SS-páncéloshadtest 
kötelékében. A Königstigernknek ez az eddigi legnagyobb -  és 
egyetlen ilyen -  csoportosítása; a két osztály mintegy 60 nehézharc
kocsival indul támadásba. A szovjet aknamezők, páncélelhárító 
összpontosítások és harckocsik jelentősen ritkítják a Királytigrisek 
sorait. Az 509. osztály 3. századának már az első napon valamennyi 
tisztje harcképtelenné válik, 11 Königstiger súlyosan sérül.

A következő napokban sikerül Gárdonyig előretörni. 22-én a 
támadó 26 Königstigeibő\ 14 harcképtelen lesz, részben műszaki 
okokból. Jóllehet, a németek délebbre Dunapenteléig (ma Du
naújváros) eljutnak, északabbra pedig a német 1. páncéloshad
osztály január 26-án Kajászó és Vál között átkel a Váli-vízen, ennél 
többre már nem futja; az ember- és harceszköz-anyagban meg
nyilvánuló szovjet túlerő, az egyre aggasztóbbá váló német üzem- 
anyaghiány és főleg a már 26-án meginduló szovjet támadások 
folytán lehetetlenné válik Budapest három ízben megkísérelt felmen
tése.

Az 509. osztály harcairól a Wehrmacht főparancsnoksága 
február 15-ei jelentésének kiegészítésében ezt közölték:

„A Balatontól keletre vívott harcokban az 509. nehézharckocsi- 
osztály Burmester őrnagy vezetésével különösen kitüntette magát. 
45. 1. 18.-2. 8. között 10 saját veszteséggel 203 szovjet harckocsit 
és rohamlöveget, 145 löveget és 5 repülőgépet semmisített meg, és 
nagy, véres veszteségeket okozott az ellenségnek."

Az említett veszteség 10 teljesen megsemmisített Királytigrisl 
jelentett.

Kisebb, helyi harcok után az 509. osztály a Velencei-tótól délre 
részt vett a március 6-án indított, „Tavaszi ébredés” fedőnevű had
műveletben, a második világháború utolsó német nagy táma
dásában. Március 13-án Kisvelencétől keletre SZU-122-es önjáró 
lövegek -  súlyos veszteségek árán -  megsemmisítettek három 
Königstigern

Március 18-ától a még 20 Királytigrisse\ rendelkező osztály -  
Veszprémen és Körmenden át visszavonulva -  Fleiligenkreuznál 
birodalmi területre lépett. Üzemanyaghiány miatt útközben 14 
Királytigrist kellett felrobbantani, az utolsó 5 db május 7-én jutott erre 
a sorsra, az amerikaiak előtti fegyverletétel napján.

Dr. Boms József

Robert Shelton, jr.:
A lopakodó F—117

Az Egyesült Államok már 1960-tól foglalkozott a repülőgépek felderítéssel 
szembeni rejtését szolgáló technológiai kutatásokkal, amelyek 1979-ig si
kertelenek voltak. Ekkor a Lockheed cég Fiave Blue fejlesztési programja 
megteremtette a rádiólokátorok számára nehezen észlelhető repülőgépet, 
a lopakodót. Az első F-117A a legnagyobb titokban 1981-ben emelkedett a 
levegőbe. Sok kiszivárgott hír után igazi értékét a nagyvilág csak a Sivatagi 
Vihar során ismerhette meg; a kiépített, erős légvédelmi rendszeren 
sértetlenül áthatolva, centiméteres pontossággal semmisített meg bármi
lyen iraki katonai célpontot. így az amerikaiak első csapást mérő 
repülőgépe lett.
R. Shelton, jr. könyve -  magyarul először -  részletesen bemutatja a 
repülőgépet, a rajta szolgálók felkészítését, majd megismerhetjük a 43 
bevetési nap harci krónikáját. Sajnos, a technikai adatok eléggé hiányosak. 
A könyvet Randy Jolly száznál több színes fotója illusztrálja, de a repülőgép 
egyes elemeiről nem kapunk képet. A könyv különlegessége, hogy a részt 
vevő 42 teljesen egyforma repülőgépet megkülönböztető, bom
baszekrénybe festett műalkotásokat is bemutatja.
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1996. 96 old., 1240 Ft.

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a 
Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út29/B. Levélcím: 1440 Budapest Pf.: 22 
Telefon: 133-9113 •  Fax: 114-2432
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A kecskeméti repülőtér története
II. rész

(1929-1945)

(A cikk első része lapunk 1996/2. számában jelent meg. Szerk.)

A magyar kormány 1927-ben magára vállalta -  a katonai repülés 
tilalmát figyelembe véve -  a légi tevékenység nyilvántartását és 
évenkénti jelentését a Népszövetségnek. Ebben az időszakban 
kezdték meg a magyar tervezésű katonai repülőgépek gyártását. 
Külföldről, elsősorban Olaszországtól és Németországtól szán
dékoztak repülőgépeket vásárolni. Megkezdődött a repülés bázisát 
szolgáló intézmények létrehozása (Repülőorvosi Vizsgáló Intézet, 
Repülőgép- és Motorszerelő Iskola, Repülő Időjelző Szolgálat).

1929 szeptemberében Kecskeméten, a nyomási réten repülő
bemutatót szerveztek, mely óriási közönségsikert aratott. 1932. 
október 2-án, a Közép-magyarországi Automobil és Motor Club 
(KAMC) szervezésében volt ismét nagy sikerű repülőnap Kecs
keméten. Hét sportrepülőgép és két db Fokkertípusú gép vett részt 
a bemutatón, illetve sétarepülésen. Ott jelentette be Rákosy 
György, a Légügyi Hivatal (LÜH) vezetője, hogy komoly szándéka 
Kecskeméten repülőteret létesíteni. A nevezetes eseményen 
tizenötezer ember volt jelen. 1937 nyarán készült el Szegeden a 
kecskeméti repülők első vitorlázógépe, melyet a hírős város főterén 
állítottak ki.

1938. szeptember 4-én, a Kecskeméthez tartozó nyomási 
pusztán emelkedett a levegőbe az első vitorlázó repülőgép. Ka
binjában Lóránd Nándor foglalt helyet. 1938. szeptember 15-én 
kezdődött meg Kecskeméten a motor nélküli repülőoktatás, tanter
mi és gyakorlati kiképzéssel.

A '30-as években -  az országban több helyen is -  megkezdő
dött a katonai célra is alkalmas repülőterek építése. Kecskeméten, 
a nyomási füves réten néhány gép ebben az időszakban már le- és 
felszállást hajtott végre. 1935 márciusában 120 fővel kezdték meg 
a ma is meglévő kecskeméti katonai repülőtér építését a békés
csabai út mellett. A nagy kiterjedésű füves, sík terület alkalmasnak 
mutatkozott erre a célra. A repülőtér gyorsan épült, hiszen a 
következő évben -  néhány ideiglenes és végleges épületben -  már 
repülőszázadokat kellett elhelyezni. A repülőgépek számára 
hangárok ekkor még nem álltak készen.

A Magyar Királyi Légügyi Hivatal 1937. augusztus 24-én intéz
kedett a hajózószemélyzetek orvosi vizsgálatának egységesítéséről. 
Elrendelte, hogy az országban hét Repülőorvosi Vizsgáló Állomás 
(ROVÁ) létesüljön. A 2. számú ROVÁ Kecskeméten alakult meg. 
Feladata a kecskeméti és szegedi repülőterek pilótáinak vizsgálata 
volt. A rejtett légierő kötelékében 1936-ban -  Budapest székhellyel 
-  állították fel az 1. repülőezredet, melynek alárendeltségében -  
Tímár István repülőfelügyelő (a rejtett légierőben használt rend
fokozat) parancsnoksága alatt -  Kecskeméten 1936. október 1 -jei 
dátummal szervezték meg a II. vadászrepülő-osztályt. Ennek 
kötelékébe tartoztak a 4. „Dongó”, 5. „Teve” és a 6. „Kör Ász” 
vadászrepülő-századok. 1938-ban az osztály parancsnokává 
Eperjessy József repülő őrnagyot nevezték ki. Segédtisztje Jakabos 
Rezső repülő főhadnagy lett. A negyedik vadászrepülő-század 
parancsnoka 1938-ban Batári Lajos százados lett, míg az ötödik 
századot Szabó Mátyás vezette. A hatodik század parancsnoka 
kezdettől fogva Ivácskovics Elek repülő főhadnagy volt. A 
repülőosztályt CR-32 típusú repülőgépekkel szerelték fel, ezekkel 
folytatták a repülőkiképzést is.

A kecskeméti repülőteret 1937 elején adták át a légierőnek. A 6. 
század fedőneve a rejtés időszakában „repülő időjelző alcsoport” 
volt. Ebben a században szolgált a megalakuláskor Csathó Gyula, 
Kemény István, Surányi Elemér főhadnagy, Chirke Jenő, Kövér 
Zoltán, Fuszek Henrik hadnagy, Gúnya Sándor zászlós, Bene 
Károly, Lakatos Béla, Soós- József, Végh Aladár és Dósa István

1. ábra: A Dongó szd. CR-32 vadászgépe Kecskeméten
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4. ábra: Kitüntetések átadása

5. ábra: A kecskeméti sorszerelők a tf. oszt. egy Ju-86K-2 
gépe előtt 1939-ben

6. ábra: Ivácskovics Elek rep. Ihdgy., az 1./II./6. vadászszá
zad parancsnoka Székesfehérváron, majd 1937 május vé
gétől Kecskeméten

7. ábra: A kecskeméti repülőtéren álló Héják, mögöttük 
CR-42-es vadászgépek 1943-ban

altiszt pilóták. A vadászrepülő-század megalakulása után több 
mint fél évvel áttelepült Székesfehérvárra. Az 1937-es év nagy 
változást hozott a „Kör Ász” század életében. Székesfehérváron 
végezték a CR-32-es gépre való átképzést. A feladat vég
rehajtása során, 1937. április 26-án Gúnya Sándor repülő zász
lós repülőhalált halt.

1937. május végére elkészült a repülőtér füvesítése, s a 6. 
század földi lépcsőn útba indította műszaki anyagát, ezt köve
tően pedig a légi lépcsőt. A leszálló gépek óriási port kavartak a 
füves terepen.

Versengés alakult ki a 4. és a 6. század pilótái között a jobb 
kiképzési eredményekért. Ivácskovics főhadnagy népszerű volt 
a pilóták között. Alárendeltjei, tiszttársai nagyon szerették köz
vetlenségéért és repülőtudása miatt. Rendkívül sokat repültek, 
főleg a 6. repüló'század. Egy alkalommal FIAT CR-32-esekkel 
ötös kötelékben műrepültek, amikor két gép összeütközött, s 
Dósa István repülő szakaszvezető életét vesztette.

1938- ban a repülőgépeket átfestették a gyári eredetű ezüstös 
színről tereptarkára, erre az alapra került rá az ék alakú repülő
gép-felségjel. 1938-ban Ivácskovics főhadnagyot más beosztás
ba helyezték, utóda Mititzky László főhadnagy lett. 1938 októbe
rében a csehek ellen riasztották a századot. Ócsára helyezték 
táborba az alegységet, majd megkezdődött az átszervezés.

A három századból két vadászrepülő-század maradt meg. A
II. osztály kötelékében a 3. század parancsnoka Tömör László, 
a 4. repülőszázad parancsnoka pedig Mocsáry György száza
dos lett. Az osztály FIAT СЯ-42-es gépeket hozott.

A felderítő repülőszázadokat (repülő fényképező alosztályok) 
1938-ban a hadtestek mellé szervezték. Az 5. „Táltos” közelfel- 
derítő-századot Kecskeméten állították fel Trón Zoltán repülő 
százados parancsnoksága alatt. A századot először a magyar 
gyártmányú WM-21 Sólyom típusú, majd 1941-től a Németor
szágtól vásárolt Heinkel He-46-os közelfelderítő repülőgéppel 
fegyverezték fel. 1938 végén a II. osztályt áthelyezték Mátyás
földre.

1938. június 18-án elfogadták a Nemzeti Repülőalap létesíté
séről szóló törvényt, mely fedezte a repülés utánpótlásának ki
képzési költségeit. Az alap Horthy Miklós nevét vette fel, s 1939- 
ben ténylegesen is megkezdte működését. Az ország különböző 
repülőterein folyt a repülőkiképzés.

Felvidék visszacsatolása során, 1939. március 16-án a Hon
véd Vezérkar főnöke a magyar légierőt magasabb harckészült
ségi fokozatba helyezte. Ebben a tevékenységben jelentős fel
adatot kapott az 1. távolfelderítő osztály is. Keksz őrnagy Kecs
kemétről felváltva végzett felderítőrepülő-bevetéseket Felvidék 
és Kárpátalja felett. Az osztály eredményesen oldotta meg a 
He-70 típusú gépekkel a harcfeladatot. Az 1. önálló távolfelderí
tő osztály 1940-ben Budaörsre települt át.

A 2. lovasdandár kötelékében szerveztek még egy közelfel
derítő repülőszázadot, mely szintén Kecskeméten települt Tel- 
bisz Imre repülő százados parancsnoksága alatt. Hadrendjébe 
tartozott 3 darab WM-21 Sólyom, 3 db gyakorló- és 1 db műre
pülőgép.

1939- ben is komoly változások történtek a kecskeméti repülő
téren. A II. repülő-körzetparancsnokság alárendeltségében felál
lították Kecskeméten a 3. repülőműhelyt és egy repülőtér-gond
nokságot. Ezek a szervezetek biztosították, javították és szolgál
ták ki a vadász- és felderítő repülőszázadok gépeit. 1940-ben 
befejeződött az első három hangár építése, s azokat átadták 
üzemeltetésre. Később -  a háború közepén -  megkezdték egy 
újabb, nagyobb hangár felépítését is.

1940 tavaszán a magyar légierő 40 darab Heinkel He-111P 
típusú bombázógépet rendelt meg Németországtól. Ugyanakkor 
Kecskeméten szervezték meg a 3. bombázóezred egy osztályát, 
a 3/lll-t, amely ezekkel a gépekkel repült volna. Azonban a né
metek nem teljesítették a szállítást, így az átfegyverzésbői nem 
lett semmi.

1940. április 9-én súlyos repülőkatasztrófa sújtotta a kecske
méti távolfelderítő osztály állományát. Újkécskénél lezuhant a 
repülőosztály F-403 lajstromjelű, Heinkel He-70 típusú repülő
gépe. A gép személyzete, Arany Mihály főhadnagy, Pataki Já
nos szakaszvezető, Fodor Vilmos tizedes repülőhalált halt.
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A Kecskeméten települt repülőtér-gondnokság a repülőtér-pa
rancsnoknak, míg anyagi és szakügyekben -  a repülőtér-pa
rancsnok útján -  a légierő parancsnokságának volt alárendelve. 
1941 januárjában a 3/III. könnyűbombázó-osztály áttelepült 
Kecskemétről -  gép nélkül -  Debrecenbe. 1941 áprilisában 
Kecskeméten kezdték szervezni a 3/II. bombázó gyakorló osz
tályt, melynek Bihácsy György őrnagy lett a parancsnoka. Egy 
He-111-es kiképzőszázada volt.

Közben egy katasztrófa is történt Kecskeméten. 1941. május
28-án az egyik gyakorlórepülést követő leszállás közben a Cap- 
roni Ca-135 típusú repülőgép egyik motorja leállt olyan helyzet
ben, hogy a gép kormányzása lehetetlenné vált. Mocsáry Jenő 
főhadnagy és Hatfalussy Egon a baleset következtében életét 
vesztette. A személyzet többi tagja életben maradt.

Felhasznált irodalom:
-  Kecskemét, város az aranyhomokon, Magyarország közepén. 

Kecskemét, 1992.
-  Heltai Nándor: Kecskemét, 600 éves város. 1968.
-  Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1914. évfolyama.
-  A Kecskeméti Lapok 1913. április 5., 6., 7., 10., 19., 22-i számai.

(folytatjuk)

8. ábra: A Zögling típusú vitorlázógép Kecskemét főterén 
1937-ben

Kenyeres Dénes

Magyar Ju 52-es maradványai a Bakonyban

Az 1944. december elején előretörő 3. Ukrán Front gárdahad
seregei a német „Dél” hadseregcsoport vezetési törzsében 
nagy riadalmat idéztek elő. A későn kiadott kiürítési parancs 
miatt a Székesfehérvár környéki repülőtereken több mint 50 
db repülőgép maradt, amelyek a szovjet hadsereg birtokába 
kerültek. December 12-én egész napos tüzérségi harc dúlt
(1), ebből a német hadvezetés arra a következtetésre jutott, 
hogy küszöbön áll a szovjet hadsereg „nagy támadása”, vége 
a három napja tartó hadműveleti szünetnek. Ezt megerősítet
ték a német légifelderítési jelentések is, amelyek aggasztóan 
nagy méretű katonai felvonulásról tájékoztattak.

A védekező német-magyar hadsereg, okulva a Székesfehér
vár előterében levő repülőterek kiürítésénél elkövetett hibákból, 
a rendkívül sűrű köd ellenére a front közeli repülőterekről igye
kezett minél több repülőgépet megmenteni. December 13-án 
hajnalban a pápai repülőtéren állomásozó magyar 102/2. szál
lítószázad egyik Ju 52-es repülőgépe (2) a Várpalotától északra 
fekvő repülőtérre indult, szerelőszemélyzettel és kéziszerszá
mokkal a fedélzetén, hogy egy ott maradt repülőgépet megjavít
son.

A helyszínen a szerelőszemélyzet úgy ítélte meg, hogy a 
szovjet hadsereg megérkezése előtt a gép megjavítása már le
hetetlen (22 km-re volt a front), ezért a sérült repülőgép sze
mélyzetével együtt 8 óra körül visszaindult bázisára. A pilóta 
mind az útirányt, mind a magasságot elvétette, és a Várpalo
ta-Pápa útvonal egyharmadánál a Csesznektől nyugatra fekvő 
Kis Zörögtető-hegy délkeleti oldalának ütközött.

A helybeliek a mai napig emlékeznek az eseményre.
Aznap korán reggel egy német vadászrepülőgép kényszerle- 

száljást kísérelt meg a vártól északnyugatra lévő sáros kukorica
földön, de ez nem sikerült, mert a kiválasztott leszállómezőben 
keresztbe futó, 1 m mély árokban a hason csúszó repülőgép el
akadt, és a hátára fordult (3). Annak ellenére, hogy dőlt belőle a 
benzin, nem gyulladt ki. A 82-es főútról német katonák és a falu
beli lakosság sietett a bajba került repülőgéphez (4). A roncs 
alól nem tudták a pilótát kiszabadítani, meghalt. Miközben a 
pilóta megmentése érdekében tevékenykedtek, a gomolygó 
ködből egy pillanatra előbukkant a magyar szállító repülőgép, és 
minden irányváltoztatás nélkül, a csúcs alatt 30-40 méterre, jobb 
szárnyával beleakadt a magas tölgyfák tetejébe. Megpördült,

1. ábra: A roncskereső csapat
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a repülőgép eredeti helye

ё
sziklás he p o ldal о

földút A  h e l y s z í n  1 9 9 2 - b e n

majd orral lefelé megállt a meredek hegy oldalában. A fedélzetre 
rakott üzemanyaghordó meggyulladt, s az égő gépet a megsé
rült személyzet nem tudta elhagyni. A lángokat a köd ellenére 
messziről lehetett látni, így a korábban leszállt repülőgéptől és a 
faluból a lakosság rohanni kezdett a magyar gép felé. A repülő
gép fedélzetét csak Kövesdy Lajos hadnagy, a gép pilótája tudta 
saját lábán elhagyni, de ő is oly mértékben megégett, hogy a fa
luba szállítás után rövid időn belül meghalt.

A cseszneki és bakonyszentkirályi lakosság az égő repülő
gépből még több személyt igyekezett kimenteni (5). Közülük 
Sipos László szakaszvezető és Veres Károly tizedes életben 
maradtak, de további sorsuk nem ismert.

Kovács Sándor repülő őrmester, szentendrei lakos a zirci 
238/a sz. vöröskeresztes kórházban koponyaalapi törés miatt 
halt meg, ahol abban az időben Lux főorvos praktizált. A vépi 
születésű, 27 éves szerelőt Szakáts Antal, a vöröskereszt tábori 
lelkésze december 16-án temettette el a zirci alsó temető kato
nasor 1. fala mellett, a 9. sz. sírhelyen (6).

A hősi halált halt további személyek: Buda György őrmester, 
szerelő, 30 éves; Egressy Zoltán szakaszvezető, pilóta, 21 
éves; Házi Ferenc tizedes, rádiós, 24 éves; Horváth Béla törzs- 
őrmester, pilóta; Horváth Jenő őrmester, szerelő, 27 éves; 
Kesjár György tizedes, rádiós 24 éves; Szabó Márton 25 éves; 
Zelenyánszki János (György?) szakaszvezető, szerelő, 24 
éves.

Másnap a honvédség a gépben elhunytakat Vaszar községbe 
vitette, és katonai tiszteletadás mellett eltemette.

Kövesdy Lajos, a gép pilótája még halála előtt el tudta 
mondani, hogy a magasságmérő műszert rosszul állította be, 
ezért ütköztek a hegynek. Ezért a tévedéséért őt ki fogják 
végezni -  vélte (7). Holttestét a családja vitette haza (8).

A repülőgép lezuhanási helyét viszonylag könnyű volt fellelni, 
mivel -  az általános tapasztalatokkal megegyezően -  a mere
dek, sziklás hegy oldalából a lemezdarabokat a hó és az eső le-
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5. ábra: A szárnyon lévő csepp alakú takarólemez

sodorta az első lankásabb rész töréspontjáig, ahol azok hosszú 
vonalban, több cm mélyen a puha termőréteg alatt lapulnak 
meg. A töréspont felett 40 m-rel a talajba égett alumíniumrögök 
jelzik a repülőgép eredeti helyét.

A típust a szárnyon lévő, félcsepp alakú takarólemez és az 
üzemanyag-betöltő nyílás maradványai alapján lehetett azonosí
tani (9). A legkorszerűbb műszerek sem pótolhatják a szeren
csét. Ez esetben egy elkorhadt fatuskó alatt megbújó hangya
boly megpiszkálása során (ez nem tartozott a kutatási tevékeny
séghez) egy régi, megpörkölődött svájci karóra került elő, mely 
minden bizonnyal -  a mutatók állása szerint is -  a repülőgép
személyzet valamely tagjának a tulajdona lehetett.

A háború óta 50 év telt el. Ennyi idő múltán előfordulhat, hogy 
egy-egy időpont meghatározásában tévednek a visszaemléke- 
zők. A leírt eseményeket módosíthatják a további kutatások. A 
csendőrségi jelentések szerint 1944. július 14-én egy Me-109- 
es német vadászrepülőgép Bakonyszentkirály mellett lezuhant, 
és a pilóta meghalt. Lehetséges, hogy ez a repülőgép azonos a 
fent leírt történetben szereplővel, csak az események időpontjai 
összemosódtak.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a kutatásban nagyon 
értékes segítséget nyújtott következő egyházi, illetve polgári 
személyeknek: Barcza Lőrinc és neje; Földes Katalin; Oross 
István plébános; Lázár V. Kelemen cisztercita plébános.

Tóth Ferenc

Jegyzetek:

(1) Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája 1944-1945. 
Budapest, Zrínyi, 1984.

(2) Az eddig megjelent szakirodalmi adatok szerint ez lehetett 
a német gyártású S+203 (W. N. 131.052 gy. sz.), a magyar 
gyártású S+213 (901.136 gy. sz.) és az augusztusban átadott 
S+219 (901.142 gy. sz.) repülőgép.

(3) A pontosabb helyszín meghatározása a lakosság által 
odahordott háztartási hulladék miatt nagyon sok időt igényelne.

i —í r

6-7. ábra: A repülőgép begyűjtött maradványai. A 7. ábrán 
alul látható a keretezett csepp alakú lemez

8. ábra: Egy talált karóra, amely 8 óra 15 perckor állt meg

(4) Barcza Lőrinc ért oda először édesapjával.
(5) Rozsos László levele a szerzőnek (1993).
(6) Zirc halotti anyakönyvi kivonata (Lázár V. Kelemen 

cisztercita plébános tájékoztatója alapján) VII. kötet, 238 
lapjáról.

(7) Vaskovics Imre Tobak Tiborhoz írt levele.
(8) Kövesdy Lajos 1921-ben született Mocsán. A válasz-leve

lezőlap a plébániahivataltól nem érkezett vissza.
(9) Több olyan szerkezeti elem került elő, amely más Ju 52- 

es roncsai között is megtalálható volt.
(Ismereteink szerint az S.102 vagy 103. jelű, SM-75 típusú 

repülőgép lőszert szállított december 12-én a csőri repülőtérre, 
és a laza talajon a főfutó besüllyedt. Ennek kiszabadítására 
küldték a Ju 52/3 m gépen a szerelőosztagot. A kerék javítása 
vagy leszerelése nem volt megoldható, ezért tértek vissza a má
sik gép négyfőnyi személyzetét is felvéve. A két hajózószemély
zetet már 1980-ban sem tudtuk azonosítani. -  Szerk.)
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HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt

Budapesttől 26 km-re, az M3-as autópálya lejáratától nem 
meszsze, Gödöllő peremén helyezkedik el a HM ARMCOM 
Kommunikációtechnikai Részvénytársaság. A megalapításának 
50. évfordulóját ünneplő cég jogelődjét 1946-ban mint a Magyar 
Honvédség egyik alakulatát hozták létre, Honvéd Híradó Szertár 
néven. Feladata a katonai alakulatok híradó eszközökkel való 
ellátása és ezek szertári (üzemi) javítása volt.

A katonai híradás egyre szélesebb területeket hódított meg, 
és ezzel együtt a kis szervezet is fokozatosan növekedett. 1960- 
ban a Központi Híradóanyag-javító Üzem már 100 fővel műkö
dött. Feladatköre kiegészült a műszaki fejlesztési és gyártási te
vékenységgel is, de munkája természetesen a katonai tevé
kenységre koncentrálódott.

A következő átszervezéskor, 1974-ben jelentősen megválto
zott az üzem gazdálkodása, költségvetési szervezetté vált. A 
műszaki feladatkör most már polgári célú tevékenységekkel is 
kibővült, emiatt a katonai feladatok egy része más, polgári üze
mekhez került át.

A katonai javítóüzemek átszervezése során, 1992-ben az 
üzem 100%-os állami tulajdonú, egyszemélyes, zártkörű alapítá
sú részvénytársasággá alakult. A korábban túl merev katonai 
szabályokra épülő, jelentős tartalékokkal rendelkező részvény- 
társaság a hagyományosan magas színvonal fenntartása mellett 
a piaci követelményekhez rugalmasabban alkalmazkodó 
technológiára tért át. így partnereik elképzelései gazdaságilag is 
optimalizált megoldásokban valósulhatnak meg.
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A cég továbbra is fenn kívánja tartani sokrétű, kiterjedt fel
adatkörét, de a jelenlegi gazdasági versenyhelyzetben csak 
akkor tudnak helytállni, ha a munkavégzés terén minőségileg 
élen tudnak maradni. A részvénytársaság 1997 elejére az ISO 
9002 szabvány feltételeit szándékozik teljesíteni. El kívánják 
érni azt, hogy kalibrálólaboratóriumuk az év során az akkreditált 
mérőhelyek közé kerüljön. Ez garantálja a cég által végzett 
munka minőségét.

A részvénytársaság tevékenységét a következő területeken 
fejti ki:

1. A Magyar Honvédség -  különösen a szárazföldi csapatok -  
és egyéb rendészeti szervek, fegyveres testületek hadműveleti 
és harcászati szintű kommunikációs, híradó eszközeinek, a re
pülésirányítás híradó és fénytechnikai eszközeinek, valamint a 
repülőterek áramellátó rendszereinek javítása.

2. A Magyar Honvédségnél rendszeresített mérőműszerek 
kalibrálása és javítása.

3. Speciális termékek gyártása és javítása.
4. Parabola offset gyártás különböző méretekben 450 mm-től 

1200 mm-ig.
5. Mentők és egyéb haszonjárművek, pl. műhelykocsik egyedi 

igény szerinti tervezése és beépítése.
6. Mobil és stabil bázisállomások, reapeterek telepítése 

konténer-előszereléssel -  kis, közepes és nagyfeszültségű 
hálózatok kialakítása, erősáramú fő elosztódobozzal együtt -  a 
Westel 900 Rt. részére.

7. Mikrohullámú antennák szerelése, telepítése, tartószerke
zetek gyártása a Westel 450 Kft. és a Magyar Honvédség részé
re.

8. Távbeszélő- és optikai hálózatok telepítése, szerelése.
9. Egyéb, kiegészítő jellegű tevékenységek az aktuális igé

nyek figyelembevételével:
-  lakossági szervizszolgáltatás,
-  őrzés-védelem. (X)
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Vegyivédelmi emléktábla Piliscsabán

1996. május 4-én Piliscsabán, az egykori Gázvédelmi Iskola he
lyén, a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem területén vegyi
védelmi emléktáblát avattak a m. kir. 101. honv. gk. vegyiharc- 
zászlóalj és a II. világháborúban elesett vegyiharcosok emléké
re, a szolgálat egykori és mai katonái nevében.

Az utóbbi időben intenzív kutatómunka indult meg a vegyi 
harc, vegyivédelem hazai történetének feltárására. Ennek egyik 
kiemelkedő eseménye volt az emléktábla avatása, ami szorosan 
csatlakozott a tavaly a Hadtörténeti Múzeumban megrendezett 
vegyivédelmi kiállításhoz és konferenciához.

Az eddig feltárt adatok alapján a következőkben lehet össze
foglalni a magyar vegyivédelmi szolgálat kialakulásának történe
tét.

A vegyi, biológiai fegyverek, a ködképző és gyújtóeszközök 
alkalmazása az első világháborúig nem vezeteti a hadsereg tar
tós szervezeti változásához. Az első világháború idején a vegyi 
fegyver ugrássszerű fejlődésen ment keresztül, tömegesen 
elterjedt, így meg kellett teremteni az alkalmazás szervezeti 
kereteit. Egyes hadseregek a vegyi fegyver alkalmazását és az 
ellene való védelmet a műszaki csapatok feladatává tették, 
mások önálló, új szolgálatot hoztak létre. Először 1914-ben a 
francia, majd 1915-ben a német, ezt követően az orosz és angol 
haderő állított fel és vetett be lángszóró, gázfúvó és gázvető 
alakulatokat. Az Osztrák-Magyar Monarchia közös haderejében 
csak 1915 szeptemberében született döntés a vegyi hadviselés 
bevezetéséről, illetve a gázvédelemről, s az ehhez szükséges 
erők, szervezetek létrehozásáról. Az év végén kezdődnek meg 
az előkészületek, s 1916 januárjától márciusig a Duna menti 
Kremsben, von Ow utász százados parancsnoksága alatt 
fokozatosan hozzák létre a 62. különleges árkász- (gáz-)zász- 
lóaljat.

Elsősorban árkászokat, tartalékos vegyészeket, orvostanhall
gatókat, mérnököket, tűzoltókat, bányamentőket, meteorológu
sokat és más műszaki végzettségű szakembereket válogatnak 
ki. A zászlóaljban 60 tiszt, tiszthelyettes, 1200 fő legénység (4 
század 200-300 fővel, 3 szakasz), zászlóaljtörzs, időjárásjelző 
osztag, szerosztag és egy pótszázad van, benne a gáziskolával. 
Ezzel egy időben megkezdik több (9) önálló lángszórószázad 
létrehozását is.

A gázzászlóalj századait először gázpalackokkal, később 9, 
14, 22,5 cm-es gázvetőkkel szerelték fel. A lángszórószakaszok 
felszerelésében 12 l-es háti és 200 l-es nehéz lángszóró volt. Az 
önálló századokat 1918-ban a 61. árkász-lángszóró zászlóaljba 
vonták össze, melynek 4 százada volt. A gázzászlóaljat a hábo
rú folyamán századokra bontva német gázvető zászlóaljakhoz 
beosztva is alkalmazták. Mindkét zászlóalj az olasz hadszínté
ren fejezte be a háborút. Részben feloszlatták, részben fogság
ba vetették őket, eszközeiket megsemmisítették.

A 62. zászlóalj feladata volt a gáziskolában átképezni, illetve 
felkészíteni az egyes fegyvernemek, szakcsapatok számára a 
rendszerbe lépő gáztiszteket (ezred-, hadsereg-parancsnokság
ig, illetve önálló zászlóaljaknál és lovas, tüzérezredeknél). Gáz
altiszteket képeztek ki és osztottak be az alosztályokhoz. A gáz
tisztek az adott szintű parancsnok szakreferensei, segítői, 
egyúttal az alárendelt gáztisztek, altisztek elöljárói voltak.

A háború folyamán létrehozott szolgálatnak tehát egyrészt tá
madó feladatai voltak -  a vegyi, a gyújtófegyverek, illetve a kö
dök alkalmazása - ,  másrészt a védelem anyagi, kiképzési, szer
vezési teendőit látta el. A kor haceljárásainak megfelelően ki
emelt szerepet kapott a meteorológiai szolgálat ellátása. A kora
beli szabályzatokból -  melyek 1917-ben jelentek meg -  az derül 
ki, hogy a gáztiszteknek nem volt feladatuk a vegyi csapatok 
közvetlen vagy szakmai irányítása.

A közös hadsereg felbomlását követően létrejött vörös hadse
reg vegyi szolgálata -  az eddig elvétve található adatok szerint -  
az előzőeknek megfelelően épült fel, de támadó alakulatokról 
nincsenek információink. Intézkedések születtek viszont a meg
maradt vegyi fegyverek megsemmisítésére. A megvalósításhoz 
azonban nem volt sem erő, sem eszköz. A hátsó szándékon túl 
talán ennek is tudható be, hogy több száz tonna vegyi lőszert 
egyszerűen elástak Örkénytábor (ma Táborfalva) környékén s a 
Dunántúlon. Ezek megsemmisítésére csak a második világhá
ború után került sor. Hogy ez mennyire fejeződött be, még nem 
tudjuk pontosan.

A háború utáni nemzetközi tilalmak és a szövetséges hatal
mak, illetve a környező államok időnkénti gyanakvása és tiltako
zása miatt csak rejtve kezdődött a szolgálat és szakalegységek 
újraélesztése. Lényegét tekintve az előző szervezet kialakítását 
figyelhetjük meg.

Az első információt Sodró László ezredes levéltárban fellelhe
tő személyi adatlapjáról nyerhetjük, mely szerint már 1924-ben 
gáztanfolyamon vett részt. Valószínűsíteni lehet, hogy ugyanott, 
mint 1929-ben, Örkénytáborban. Láthatóan tudatosan készítik 
fel az egykori gyalogos tisztet a vegyi szolgálat -  mint a műszaki 
szolgálat korábban már kialakult egyik csapatneme -  ve
zetésére, hiszen 1930-ban, miután már oktató egy gázvédelmi 
tiszti tanfolyamon, Németországba is kiküldik gáz- és ködösítő
tanfolyamra.

Időközben már működnek a gázvédelmi anyagokat is kezelő
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szertisztek, mesterek, s megkezdik a fiatal szakemberek bevo
nását. így kerül erre a területre már 1927-ben Csiszár Gábor ez
redes mint karpaszományos szertiszti hallgató. Később különbö
ző beosztásokban és helyeken szolgált. Kulcsszerepe volt az 
anyagi-technikai területen.

1928-ban a Radeczki laktanyában, ahol az I. műszaki zászló
alj is elhelyezkedett, az egyesített hidászszázadok IV. szakasza
ként megalakították a gázvédelmi tanszakaszt, majd 1929-ben a 
Nádasdy laktanyában -  a mai IX. kerületi Rendőrkapitányság és 
más BM-alakulatok Haller úti laktanyája -  létrehozták a 
Gázvédelmi Iskolát Sodró László százados parancsnoksága 
alatt. Ennek rendelték alá a tanszakaszt (1933), s 1934-ben 
megkezdik 6 hónapos tanfolyam keretében azon árkász- és csa
pattisztek felkészítését, akiket az 1936. október 1-jén felállított 
önálló gázvédelmi századokhoz (I—VII., majd Vili., IX. is) oszta
nak be. 1935 őszén (október 1.) a Gázvédelmi Iskolát is Pilis- 
csaba -  Északi Táborba telepítik át, s 1931. október 1 -jétől foko
zatosan, több lépésben hozzák létre a Magyar Királyi Honvéd 
101. Gépkocsizó Gázvédelmi Zászlóaljat. Parancsnoka Sodró 
László alezredes, az I. gk. szd. parancsnoka Simonidesz József 
főhadnagy, a 2. gk. szd. parancsnoka Christián Béla százados, 
a Tanosztag parancsnoka Falb Endre százados.

1938. október 1-jével a zászlóalj nevét Magyar Királyi Honvéd 
101. Gépkocsizó Vegyiharc Zászlóaljra változtatják, szervezeté
ben az 1. gk., a 2. vh. szd. és a 3. mozgósított századdal, amit a 
felvidéki bevonulás esetére várt konfliktus elmaradása után le
szereltek. 1939. február 1-jétől a 2. g. vh. századhoz Ansaldo 
kis harckocsikat (ködösítő-terepszennyező, illetve 1 db 
lángszórós), a zászlóaljhoz pedig egy lángszórós szakaszt 
szerveztek (parancsnoka Kovács Xavér Ferenc hadnagy volt).

A fenti rövid áttekintésből is látható, hogy a vegyivédelmi 
szolgálat kialakulásában rendkívül fontos szerepet játszott Pilis- 
csaba. A második világháború végéig itt volt a vegyi csapatok 
zömének kiképző- és elhelyezési központja, az országos hatás
körű gáziskola. A második világháborút követően magyar és 
szovjet alakulatok felváltva tartózkodtak a laktanyában. Az utol
só szovjet alakulat 1991. május 28-án távozott. Ezt követően a 
laktanya helyén jött létre és működik a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem. Az emléktábla elhelyezésének gondolata a ma 91. 
évében járó Simonidesz József fejében született meg, amelyet 
felkarolt a vegyivédelmi főnök és az egyetem dékánja is. így ke
rült sor az emléktála elhelyezésére és felavatására.

Dr. Halász László mk. ezds.

Az első magyar digitális térkép

Többéves fejlesztői és kivitelezői munka eredményeként 
elkészült Magyarország 1: 50 000 arányú digitális térképe, a 
DTA-50. Az ország egész területét feldolgozó digitális adatbázis 
kidolgozása már régóta foglalkoztatta a Magyar Honvédség 
Tóth Ágoston Térképészeti és Katonaföldrajzi Intézetének szak
embereit, de a rendszerváltás előtt a hatalmas számítógépes 
memóriaigény miatt ez a feladat megoldhatatlan volt.

1993-ban az AGM Rt. -  a katonatérképészekkel közösen -  
elnyert egy OMFB-pályázatot a DTA-50 kidolgozására, ezzel 
megteremtődött a téma fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis. 
A két cég kiépítette a szükséges számítógépes rendszert, és a 
meglévő katonai térképek felhasználásával elkezdték az adat
bázishoz szükséges vektorális átalakításokat. Az összehangolt 
munka eredményeként három év alatt elkészült a térkép. Már 
előzőleg is készítettek digitális térképszelvényeket, de a szűkös 
pénzügyi keret miatt azok csak részfelületeket tükröztek.

A digitális térképészeti adatbázis katonai alkalmazására már 
számos cikkben hívtuk fel olvasóink figyelmét. (Emlékeztetésül 
a legutóbbi cikkre utalunk: Bak Antal: Digitális térkép alkal
mazása az Árpád tűzvezető rendszernél. Haditechnika, 95. 4. 
pp. 7-8).

A DTA-50 a katonai felhasználás mellett a polgári védelem, a 
közigazgatás és egyéb országos szervezetek, hatóságok 
térképészeti munkájának számítógépes hátteréül is szolgál. 
Például az első felhasználók között említhető a MATÁV, mely 
Csongrád megyében az adatbázis segítségével tervezi új rend
szereit. Hasonlóan felhasználhatják az elektromos és gázszol
gáltató szervek.

A fejlesztési téma a két cégnek több száz millió forintjába 
került, de a kiadások a rendszer egyre szélesebb körű alkal
mazása folytán hamarosan megtérülhetnek.
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CN-235-M típusú szállító repülőgép

A spanyol Construcciones Aeronáulicas S. A. (CASA) Budapes
ten bemutatta a CN-235-M típusú katonai szállító repülőgépet. 
Az alaptípus -  polgári céllal -  nemzetközi együttműködésben 
készült. Az indonéz IPTN és a spanyol CASA által létrehozott 
Airtech cég 1980 januárjában kezdte el a repülőgép polgári vál
tozatának tervezését. A prototípus 1983. november 11-én emel
kedett a levegőbe. A nemzetközi repülési engedélyt 1986. de
cember 3-án kapta meg.

A repülőgépet többféle polgári és katonai változatban gyárt
ják. A bemutatott típust a CASA 1988 óta készíti. A repülőgép 
tervezésekor a fejlesztők a következő szempontokat tartották 
fontosnak:

-  a hasznos teher össztömeghez viszonyított optimális 
aránya (a változat arányszáma 0,68, az An repülőgépeknél ez 
az érték 0,4);

-  modul felépítésű hajtómű;
-digitális elektronikai rendszer;
-  kompozit anyagok alkalmazása;
-  felső elhelyezésű szárny és hajtóművek, valamint rövid fu

tóművek a terepen történő leszállás miatt;
-  deszantajtó a könnyű átalakíthatóság és a gyors rakodás 

érdekében.
A gyár eddig 220 db CN-235-M típusú repülőgépet adott el 

28 ország légierejének. Számos országban ezzel a géppel old
ják meg a különösen fontos személyek (VIP) szállítását.

Felépítése

A repülőgép sárkányszerkezete hagyományos félhéjú, alapve
tően alumínumötvözetből készült, de a nagyobb igénybevétel 
miatt egyes elemek kompozit szerkezetűek (üvegszál, vagy 
üvegszál-szénszál-kevlár szendvicsszerkezetű). A szerkezetet 
50 000 repült órára, illetve 60 000 ciklusra tervezték.

Az egyenes állású, héjszerkezetű szárnyakat felülre helyez
ték, a vezérsík hagyományos elrendezésű.

A statikusan és dinamikusan kiegyenlített csűrőlapokat, ma
gassági és oldalkormányokat mechanikusan mozgatják, de 
szervorásegítő és elektromos kiegyenlítő segíti a pilóta munká
ját.

A katonai szállítási feladatok miatt alacsony futóművet tervez
tek. Az iker-orrkereket a sárkányon belül kialakított házba húzza 
be a hidraulikus rendszer, az egymás mögé helyezett oldalsó fő
kereket pedig a sárkányhoz illesztett külön tartókba. Vészhely
zetben a futóművet mechanikusan is ki lehet engedni. A kereke
ket hidraulikus tárcsafékekkel fékezik. Az orrkerék hidraulikusan 
±48°-ra kormányozható. A kerekek típusa Dunlop 28x9.00-12, 
levegőnyomása 5,58 Bar. A repülőgép 9,5 m-es sugarú körön 
fordul az orrkerék segítségével, az oldalkormányokkal 18,98 m- 
es sugárban.

Két General E lectric CT7-9C  gázturbina hajtja a 
négyszárnyú, állandó sebességű légcsavarokat. A turbinák 
névleges teljesítménye 1395 kW (1870 LE). A légcsavarok 
állásszögét hidraulikus rendszer vezérli. A szárnyban négy 
hajtóanyagtartályt alakítottak ki. A két középső űrtartalma 
egyenként 1042 I, a külső pár űrtartalma egyenként 1592 I 
(összesen 5268 I).

A szállítótér kialakításakor a NATO 88 inches (2,24 m) szállí
tási szabványméretét alkalmazták, így a repülőgép a C-130 re
pülőgépcsaládhoz hasonlítható. A pilótafülke és a szállítótér lég
kondicionált, a hőmérséklet 18-29 °C között szabályozható. A 
belső tér túlnyomása 2440 m (8000 ft) magasságának megfelelő 
légnyomásra állítható a maximális 5485 m (18 000 ft) repülési 
magasságon.
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4. ábra: Hollósi Nándor mk. altábornagy úr kérdésére vála
szolnak a gyári szakemberek

6-7. ábra: Speciális kialakítású légcsavar és a CT7-9C 
típusú gázturbina

Főbb harcászati-műszaki jellemzők

Méretek
fesztáv: 25,81 m (84 ft 7,8 in)
hossz: 21,40 m (70 ft 2,0 in)
magasság: 8,17 m (26 ft 9,8 in)

A szállítótér méretei:
hossza: 9,65 m (31 ft 7,9 in)
maximális szélessége: 2,70 m (8 ft 10,3 in)
padlózat szélessége: 2,36 m (7 ft 9,1 in)
maximális magasság: 1,88 m (6 ft 2,0 in)

A deszantajtó mérete:
felemelve: 2,37 m x 2,35 m (99,3 in x 92,5 

in)
leeresztve: 3,04 m x 2,35 m (119,7 x 

92,5 in)

Tömegadatok:
maximális felszállótömeg: 16 500 kg
maximális leszállótömeg: 16 500 kg
maximális hajtóanyag nélküli tömeg: 14 800 kg
maximális teher: 6 000 kg

A repülőgép hatótávolsága maximális 6 t tömegű terheléssel 
1500 km, 3,55 t tömegű teherrel már 4450 km. A repülőgép 3,5 
t terheléssel, 45 perces, 2200 m (5000 ft) magasságú repülési 
tartalékidővel Budapestről Európa minden városát elérheti, és 
földi utántöltés nélkül visszatérhet bázisrepterére. Harcászati 
sugara ejtőernyős akciónál 1650 km, egészségügyi akciónál 
2370 km, 2 t tömegű teher leszállás nélküli szállításakor 2340 
km.

Szabó Miklós
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A háromtengelyes PSZH terve

Az 1960-as évek végén merült fel a nagy hatékonyságú, má
sodik generációs páncélozott szállító harcjármű (PSZH) kifej
lesztésének gondolata. A Magyar Vagon- és Gépgyár járműfej
lesztési osztálya -  a Haditechnikai Intézet témavezetésével -  ki
dolgozta a korszerű, 4 tengelyes PSZH-2 műszaki tervét. (Hadi- 
technika 1993/4. szám.) A terv azonban nem jutott el a megvaló
sulás fázisáig, az 1970-es évek iparpolitikai döntései és a felme
rült gazdasági problémák miatt.

Ebben a helyzetben a Haditechnikai Intézet egy olcsóbb 
PSZH kialakítását javasolta, amely azonban szerényebb 
jellemzői ellenére is túlszárnyalta volna a gyártásban lévő és 
korszerűsítésre szoruló 2 tengelyes, D-944 típusú PSZH har
cászati-műszaki paramétereit.

A javaslat alapján elkészült az új PSZH terve, amelynél a 
Magyar Vagon- és Gépgyár szakemberei -  tekintettel a gyártás 
egyszerűsítésére és az előállítási költségek csökkentésére -  
maximális mértékben alkalmazták a D-944 típusú PSZH és a 
D-566 típusú terepjáró gépkocsi rész- és főegységeit.

Az ezen elv alapján kimunkált műszaki terv egy könnyű 
páncélzatú, 3 tengelyes, összkerékhajtású, úszóképes, farmotoros 
PSZH kialakítását körvonalazta. (Jellegrajza az 1. ábrán látható.) A 
műszaki terv által megfogalmazott harcászati-műszaki 
paraméterek utólagos elemzése alapján is megállapítható, hogy a 
kialakítandó jármű megfelelt volna a kor követelményeinek, és 
előrelépést jelentett volna a D-944 típusú PSZH-hoz képest, mivel:

-  jó manőverező képességgel rendelkezett szárazon és 
vízen;

-  teljesítménydotációja megfelelő volt;
-  megfelelő páncélvédettséget nyújtott a szállított személyek 

számára;
-  lehetővé tette sugár-, vegyi és biológiai harcanyagokkal 

szennyezett terepszakaszok leküzdését;
-  tűzereje is javítható lett volna a toronyfegyver űrméretének 

későbbiek során történő növelése esetén;
-  bázisául szolgálhatott volna a különböző rendeltetésű 

gumikerekes páncélozott járművek (parancsnoki, felderítő, 
sebesültszállító stb.) kialakításához.

Mindezen előnyök ellenére a hazai közúti járműgyártást érintő 
negatív irányzatokat ez az olcsóbb, egyszerűbb megoldásokat 
felvonultató műszaki terv sem tudta kivédeni. 1972 júliusában, a 
szerkesztési munkák kezdeti stádiumában a fejlesztés sorsa 
megpecsételődött, a munka abbamaradt.

A műszaki terv leírása

A terv alapján kifejlesztendő páncélozott szállító harcjárművet a 
következő főbb szerkezeti egységek alkotják:

-  páncéltest;
-  toronykomplexum;
-  motor;
-  erőátviteli egységek;
-  futóművek;
-  fékrendszer;
-  vízsugárhajtómű;
-  csörlőmű;
-  szűrő-, fűtő- és szellőzőberendezés;
-  elektromos és híradó berendezések.

Páncéltest

A páncéltest önhordó konstrukciójú, úszóképes szerkezet, ame
lyet különböző vastagságú (max. 10 mm, min. 4 mm) és külön
böző szögben döntött páncéllemezek alkotnak. A hegesztési 
eljárással összeállított páncéltest oldalait 3-3 kerékdob tagolja, 
fenékrészét teknőszerű kiképzésű merevítésekkel látták el. Az 
első és második kerékdob között mindkét oldalon egyrészes, 
osztott ajtót képeztek ki. Az ajtók osztási síkja a vízvonal felett 
helyezkedik el, kialakításuk megegyezik a D-944 típusú jár
műnél alkalmazott kivitellel. A páncéltest farlemezén találhatók a 
vízsugárhajtóművek kivezető nyílásai, míg a szívónyílások a 
fenéklemez hátsó részén vannak. A toronynyílás a jármű közép
ső tengelyétől 300 mm-re előretolva helyezkedik el a 
tetőpáncélon, lehetővé téve a toronyfegyverek mínusz 5°-os 
lőszögét. A torony terhelését megfelelő szilárdságú, U profilú 
belső merevítők adják át az oldalpáncéloknak. A páncéltest orr
részére szerelték a hullámtörőt, amelynek kialakítása azonos a 
D-944 típusú járműnél alkalmazottal.

A páncéltest belső terét hő- és hangszigetelt válaszfal osztja 
az elöl lévő, hermetizáltan zárható küzdőtérre és a hátul lévő 
motortérre.

A motortérben helyezkedik el a jármű erőforrásául szolgáló 6 
hengeres dízelmotor, a tengelykapcsolóval és a sebesség
váltóművel egybeépítve. Ugyancsak itt találhatók a tüzelőanyag
tartályok, a légtartályok, a vízhűtő és a hűtőventilátor, valamint
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az akkumulátorok. A motorteret felülről egy kétszárnyas ajtó zár
ja le, ezen keresztül történik a motor ki- és beszerelése, valamint 
a karbantartási munkák elvégzése. A motortér feletti ferde pán
céllemezeken képezték ki a motor hűtését javító nyitható-zárha- 
tó zsalurendszert.

A küzdőtérben 9 fő foglalhat helyet, akik közül a járművezető 
és a parancsnok egymás mellett, az első hajtómű felett, a 
toronylövész a küzdőtér közepén lévő toronytérben, a 6 lövész 
pedig két sorban, a küzdőtér két oldalán helyezkedik el. A jár
művezető és a parancsnok feje felett a tetőpáncélon 1-1 fel
nyitható búvónyílást alakítottak ki. Harchelyzetben mindketten 
az előttük lévő lehajtható páncélablakokba épített néző
hasábokon keresztül figyelhetik az utat és a terepet. A pán
célablakok konstrukciója megegyezik a D-944 típusú járműnél 
alkalmazott megoldással. A lövészek a terepet a tetőpáncélba 
épített periszkopikus nézőhasábok segítségével figyelhetik, 
egyéni fegyvereiket pedig az oldalpáncélba épített gömbcsuk
lós lőréseken keresztül használhatják. Amennyiben a harc
helyzet megengedi, a hátul ülő két lövész a fejük felett kialakí
tott, oldalra nyitható ajtókkal lezárt tetőnyílásokon kiemelkedve 
is használhatja kézifegyverét. A toronylövész a toronyba épített 
3 darab periszkopikus nézőhasáb segítségével figyeli a terepet, 
míg a toronyfegyverek tűzvezetését a toronytetőre épített ket
tős működésű (nappali-éjjeli) irányítóberendezéssel hajtja vég
re. (A páncéltest belső terének elrendezését a 2. ábra szemlél
teti.)

Toronykomplexum

A torony, a fegyverekkel és a kiszolgálóberendezésekkel együtt 
azonos a D-944 típusú járműnél alkalmazott kivitellel, amelynek 
fő jellegzetessége a csonkakúp alakú, hegesztett toronytest, 
valamint a párhuzamosítottan beépített 14,5 mm-es és 7,62 min
es géppuska, melyeket a toronykosárban helyet foglaló 
toronylövész kezel.

Változást csupán a beépített fegyverek által termelt lőporgáz 
hatékonyabb elszívása jelent, aminek következtében a torony
fegyverek üzemeltetése esetén is biztosítani lehet a küzdőtér 
hermetizációját.

A műszaki terv a tűzerő növelése érdekében, távlati célként 
megjelöli egy 30 mm-es gépágyú beépítését a toronyba.

Motor

A tengelykapcsolóval és a sebességváltóval egybeépített 
RÁBA-MAN 2156 típusú dízelmotort 4 ponton rögzítették a 
motortérben. Felépítését tekintve 6 hengeres, soros, álló hen
gerelrendezésű, közvetlen befecskendezésű. Égőterének 
kialakítása gömb alakú, amelyet a dugattyútetőben képeztek ki. 
A szelepek felülvezérelt kivitelűek. Kenőrendszere kényszerola- 
jozású. Vízhűtéses hűtőrendszerét hidrosztatikus meghajtású 
hűtőventilátorral látták el. A hűtés vezérlését termosztát végzi, 
de szabályozni lehet a páncéltesten kialakított hűtőzsalukkal is. 
A hűtőfolyadék cirkulációját a motoron lévő vízszivattyú végzi. A 
motor tüzelőanyag-készletének tárolására 2 darab 250 l-es tartály 
szolgál.

Erőátviteli egységek

Az osztómű blokkját a torony alatti fenéklemezhez rögzítették, 
meghajtását a sebességváltómű kihajtótengelyétől induló 
kardánon keresztül kapja. Az osztóművet a középső futómű 
hajtóművével egybeépítették, és 2 kihajtótengellyel, valamint 3 
mellékhajtással rendelkezik. A kihajtótengelyek az első, illetve a 
harmadik futómű hajtóművét, a mellékhajtások a csörlőmű 
hajtóművét, valamint a jobb és bal oldali vízsugárhajtóművet 
hajtják meg. Az osztómű felépítését tekintve homlokkerekes kivi
telű, differenciálművel, valamint differenciálzárral látták el, amely 
pneumatikus működtetésű. Az osztóművet, valamint a hozzá
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2. ábra: A páncél test belső terének elrendezése

csatlakozó kardánokat üvegszál-erősítésű, osztott kivitelű mű
anyag burkolattal fedték le, a küzdőtéri zajszint csökkentése ér
dekében.

A futóművek hajtóművei differenciálzárasak és megegyeznek 
a D-566 típusú járműnél alkalmazott konstrukcióval. A hajtómű
vektől a hajtás a nagy törésszögű kardántengelyek segítségével 
jut el a kerékagyakban lévő kerékhajtásokhoz, amelyek 3,46-os 
lassító áttételű, belső fogazású fogaskerékpárból állnak. A ke
rékhajtás is azonos a D-566 típusú jármű kerékhajtásával. (A 
hajtáslánc sémáját a 3. ábra mutatja.)

Futóművek

A jármű első két futóműve kormányzott. A szervórásegítéses 
kormánymű azonos a D-588 típusú, 4 tengelyes műszaki mentő 
járműnél (ismertetve a Haditechnika 1995/3. számában) alkal
mazott kivitellel. A szólókerekes futóművek független kerék- 
felfüggesztésűek és kettős (alsó, felső), trapéz alakú 
lengőkarokkal kapcsolódnak a páncéltestbe épített torziós 
rúdrugókhoz. A futómű-felfüggesztés megegyezik a D-566 
típusú járműnél alkalmazott megoldással. Valamennyi futómű 
hajtott, a nem kívánatos lengéseket kerekenként 2-2  db 
lengéscsillapító csökkenti, amelyek az alsó lengőkarokhoz kap
csolódnak.

A kerékabroncsok nyomása menet közben is változtatható a 
leküzdendő terepviszonyoknak megfelelően.

Fékrendszer

A jármű üzemi fékje kétkörös tárcsafék. A tárcsafékeket a futó
mű-hajtóművek kihajtótengelyeire szerelték. A féktárcsák ürege
sek, ventilátorszerű kialakítással a hűtés javítása céljából.

A tartós fékezést a D-566 típusú járműnél is alkalmazott kipu
fogófék szolgáltatja.

A rögzítőfék a jármű harmadik futóművén lévő kerekekre hat.
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Vízsugárhajtómű A jármű főbb harcászati-műszaki adatai

A jármű a D-944 típusú járműnél is alkalmazott vízsugárhaj- 
tóművek segítségével mozog a vízen. Az osztóműtől 2 kardán
tengely viszi a hajtást a motor mellett kétoldalt elhelyezkedő, 0 
450 mm-es vízsugárhajtómű hajócsavarjaihoz. A jármű kor
mányzása a vízen a sugárcsövek zárásával, illetve nyitásával 
valósítható meg. A sugárhajtóművek szívónyílásait a motortér 
alatti fenékrészen alakították ki. A szívónyílásokat sűrűbb rács
szerkezettel látták el, meggátolva a nagyobb mechanikus szeny- 
nyezések és kődarabok bejutását a szívócsatornába.

Csörlőmű

A csörlőművet a jármű orr-részébe építették. Meghajtása az 
osztómű egyik mellékhajtásáról induló kardántengely segít
ségével történik. A csörlőmű dobjára 65 méter csörlőkötelet 
csévéltek. A csörlőkötél vonófeje a jármű orrpáncélján kiképzett, 
vízmentes fedéllel lezárt fészekben foglal helyet. A fedél levéte
lekor a fedélen lévő csap a vonófejet kihúzza a fészekből, amely
re rákapcsolható a csörlőhorog. A csörlőberendezés be-, illetve 
kikapcsolását a járművezető végzi.

Szűrő-, fűtő- és szellőzőberendezés

A berendezés főegységeit a szűrőrendszer, az elszívó-nyo
mórendszer és a fűtőrendszer alkotják, amelyek együttes vagy 
részleges működtetése esetén:

-  biztosított a 70-80 mm-es vízoszlop túlnyomása a herme- 
tizált küzdőtérben;

-  szabályozott a küzdőtér klímája;
-  folyamatos a toronyfegyverek és az egyéni fegyverek 

lőporgázelszívása;
-  biztosított a küzdőtérben helyet foglaló személyek szűrt le

vegővel való ellátása atom-, vegyi- és biológiai 
fegyverekkel szennyezett terepszakaszok leküzdése 
esetén.

Elektromos és híradó berendezések

A járművet egyenáramú elektromos rendszerrel látták el, amely
nek fedélzeti feszültsége 26 V.

Az elektromos energia tárolására 4 db 150 Ah-s akkumulátor 
szolgál. Az elektromos fogyasztókat, valamint az akkumulá
tortöltőt a motor főtengelyéről meghajtott 7,5 kW-os dinamó 
táplálja.

A jármű kétoldalú összeköttetését a beépített R-123 típusú, 
ultrarövid-hullámú rádió adó-vevő berendezés teszi lehetővé. A 
küzdőtérben lévő személyek összeköttetése az R-124 típusú 
belső beszélgetőberendezés segítségével valósul meg.

Típusjele:
Harci tömege:
A szállított személyek száma:

Fajlagos teljesítménye: 
Kerékképlete:
Kerékabroncsok száma/mérete: 
Max. sebessége műúton:
Max. sebessége vízen: 
Lejtőmászó képessége: 
Oldalstabilitása:
A leküzdhető árok szélessége: 
Lépcsőmászó képessége:

Főbb méretek:
-  hosszúsága:
-  szélessége:
-  magassága:

- a  tetőpáncélon:
-  a toronytetőn:

-  szabadmagassága:
-  t e n g e l y t á v o k :

-A -B :
- B - C :

-  mellső terepszög:
-  hátsó terepszög:
-  mellső kinyúlás:
-  hátsó kinyúlás:
-  a  l e g k i s e b b  f o r d u l á s i  s u g á r :
-  v í z v o n a l  m a g a s s á g a :

Motor:
-típusa:
-  üzeme:
-  felépítése:

-  teljesítménye:

PSZH-M 
10,51
9 fő, amelyből 
-1  fő járművezető 
-1  fő parancsnok 
-1  fő toronylövész 
-  6 fő lövész 
16,2 kW/t 
6x6
6/16.00-20”
80 km/h 
12 km/h 
30°
20°

1,5 m 
0,45 m

6750 mm 
2500 mm

1900 mm 
2400 mm 
420 mm

2000 mm 
2000 mm 
45°
35°
1350 mm 
1400 mm 
10 m 
1300 mm

RÁBA-MAN 2156 
dízel
6 hengeres, álló, soros, 
vízhűtéses, felülvezérelt, 
közvetlen befecskendezésű 
170,2 kW (2200 ford/min)

Toronykomplexum
Azonos a D-944 típusú jármű tornyával, vagyis:
-  fegyverzete 2 db párhuzamosított géppuska, amelyek közül

-  a KPVT típusú 14,5 mm-es űrméretű;
-  a KGKT típusú 7,62 mm-es űrméretű;

-  irányzó- és figyelőműszere KM-1 típusú, kettős működésű 
(nappali-éjjeli).

Sarkady József

Amerikai logyakorlatok Táborfalván

1996. április 9-én a táborfalvai lőtéren megkezdődött a 
Boszniában állomásozó amerikai IFOR-erők lőgyakorlat-soroza- 
ta. Az amerikai haderőben kötelező a rendszeres éleslövészeti 
gyakorlat a harci egységek katonáinak, ezt most a taszári 
bázishoz viszonylag közeli Táborfalván oldották meg.

A megállapodás értelmében amerikai költségen építették át 
és korszerűsítették a lőteret, ahol 1996. április 9. és október 31.

között rendszeresen lőgyakorlatokat tartanak. Ezek során főleg 
az M1A2 Abrams harckocsik 120 mm-es, az M2A1 Bradley harc- 
járművek 25 mm-es és az M109A3 önjáró tarackok 155 mm-es 
lövegei tüzelnek. Emellett a személyzet kézifegyverekkel is tud 
lőgyakorlatot végezni.

Az amerikai csapatok április közepétől 150 fős csoportokban 
szállítják ide katonáikat Boszniából. A páncélos, felderítő-,
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lövész- és tüzéralegységek hetenként váltják egymást, de 
indulás előtt saját szektorukban előgyakorlatot tartanak. Ezt 
szimulátoron és egy számítógépes video-gyakorlóberendezésen 
végzik. Ezután Taszárra, majd Táborfalvára települnek, ahol 3 
napos egyéni és csoportos gyakorlatot tartanak, majd egynapos 
budapesti pihenés után térnek vissza Boszniába.

........................... . -------------  . — ........
1-3. ábra: Az M1A2 harckocsi lőgyakorlat közben (Tóth 

László)

A lőtér 15 napon át üzemel havonta, de a hajnali 4-8  óra 
közötti és a szombat reggel 4 órától hétfő reggel 8 óráig tartó 
időszakban, továbbá a magyar állami és egyházi ünnepeken a 
tevékenység szünetel. A csapatok visszavonása után az átalakí
tott lőtér és a laktanya újból az MH ellenőrzése alá kerül.

S. Gy.

4. ábra: Az M109A3 típusú önjáró tarack (T. L.) 
5-6. ábra: Az M2A1 Bradley harcjármű (T. L.)
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Korszerűsítés

Harmadik generációs harci repülőgépek korszerűsítése

A hidegháború, a nagyfokú katonai szembenállás megszűnése 
után a világszerte -  kisebb-nagyobb mértékben -  érezhető gaz
dasági problémák és a kialakult új politikai helyzet hatására a 
volt szembenálló felek igyekeznek honvédelmi költségeiket 
csökkenteni, számos, fó'ként európai ország „karcsúsítja” had
erejét, átalakítja annak szervezeti felépítését.

A megváltozott gazdasági, politikai viszonyok eredményezték 
a hadiipar egy részének polgári termelésre való átállítását és az 
elavulófélben lévó' haditechnikai eszközök szolgálati idejének 
meghosszabbítását is. Jelentős számú, nagy mennyiségben 
gyártott, harmadik generációs harci repülőgépet kívánnak üze
meltetőik még az ezredfordulón túl is alkalmazni, miután azok 
különböző rendszereit, berendezéseit korszerűsítik, illetve átala
kítják. Ez a megoldás jóval olcsóbb, mint egy negyedik generá
ciós váltótípus beszerzése, különösen a súlyos gazdasági gon
dokkal küzdő harmadik világba tartozó, vagy a kelet-európai 
országok számára.

A jelentősebb repülőipari cégek -  felismerve a kedvező üzlet 
lehetőséget -  a legelterjedtebb típusok alkalmazói számára mo
dernizációs programokat dolgoztak ki.

Már a '80-as évek végén elkezdődtek bizonyos korszerűsítési 
programok. Ezek során Új-Zéland és Szingapúr korszerűsítette 
A-4 Skyhawk, Kína pedig F—8, F—7 és A-5  gépeit. Az izraeli El- 
bit cég 44 db F-5 EF korszerűsítésére kötött szerződést Szinga
púrral, mely munkálatok során -  az izraeli cég szerint -  a gépek 
fedélzeti berendezéseit az F-16-os színvonalára hozzák. 1993- 
ban az F-5 Tiger vadászgépek gyártója, az amerikai Northrop 
nyújtott segítséget a koreai, tajvani és török F-5-ösök átalakítá
sához. Ez a program szintén az F-16-os hardvereit tartalmazta.

1994-ben az Indiai Légierő (IAF -  Indian Air Force) körülbelül 
100 darab MiG-21 bisz vadászgépe korszerűsítéséről döntött. 
India -  a volt szovjet tagországokat nem számítva -  a világ leg
nagyobb MiG-21-es üzemeltetője. Az IAF közel 300 darab, fő
ként indiai gyártású MiG-21 bisz/MF géppel rendelkezik. A kiírt 
pályázatra számos cég jelentkezett, például az orosz Mikojan- 
Szokol, az indiai Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL), az izraeli El- 
bit és Israel Aircraft Industries Ltd. (IÁI), a francia Thom- 
son-CFS, vagy a dél-afrikai Atlas.

Arról, hogy az Indiai Légierő melyik programcsomagot fogadta 
el, nem áll rendelkezésre információ (1).

Ázsia országain kívül is megfigyelhető a harmadik generációs 
vadászgépek modernizációja. Ezek a munkálatok részben saját 
erőből, részben külföldi cégek bevonásával folynak. A kanadai 
véderők CF-5 EJF gépeit hazai cégek alakítják át: megerősítik a 
sárkányt, új, erősebb hajtóművet építenek be, korszerűsítik a fe
délzeti elektronikai eszközöket. A tervek szerint az átépített 
CF-5-ösök 2005-ig maradhatnak szolgálatban.

Norvégia szintén F-5-ösei farokrészét cseréli ki, és új fedélze
ti elektronikai berendezéseket szerel gépeibe. Spanyolország
ban 23 db F-5-ös félszárnyait építik át erősebbre, szintén a saját 
repülőiparra támaszkodva. Chile F-5-ös gépeit az IÁI korszerű
síti. Szintén az IÁI részvételével történik a román légierő kb. 100 
darab MiG-21 bisz vadászgépének modernizációja, együttmű
ködésben a román Aerostar S. A. céggel (2).

A korszerűsítési programok közül négy különösen figyelemre 
méltó, mivel hazánkhoz hasonló méretű gazdasággal és légierő
vel rendelkező országok által alkalmazott harcászati vadászre
pülőgépek átalakítását tartalmazza. Ezek a programok a 
MiG-21-2000, a MiG-21-93, az F-5 Plus és az Atlas Cheetah.

MiG-21-2000
A MiG-21-es harcászati vadászrepülőgép közel 40 ország légi
erejében teljesít szolgálatot még napjainkban is. Az izraeli IÁI 
cégnek ezért esett a választása erre a típusra, hiszen a több 
mint ezer szolgálatban álló MiG-21-es közül csak néhány száz 
korszerűsítése is dollármilliárdos üzletet jelent. Az izraeli cég 
több ország légierejének -  többek között Magyarországnak is -  
felkínálta a fejlesztési programot, de érdemi megállapodás csak 
a román légierő vadászgépeinek modernizációjával született. Az 
IÁI a román Aerostar S. A. céggel együttműködésben kb. 100 
darab MiG-21 bisz vadászgépet alakít át.

A gép korszerűsítési terveit az IÁI mérnökei dolgozták ki. Az 
átalakítási program tartalmazza a fedélzeti elektronikai eszkö
zök, a pilótafülke egyes berendezései és a fegyverrendszer rész
leges cseréjét.

A M iG -21-2000  orrkúpjába az izraeli fejlesztésű Elta 
EUM-2032B típusú, közepes hatótávolságú, impulzus-doppler 
rádiólokátort építettek. A berendezés üzemmódjai lehetővé te
szik a földháttérben repülő légi célok felderítését, követését, va
lamint a lefelé történő rakétaindítást. Az új lokátor lehetőséget 
nyújt a látóhatáron túl repülő célok elleni, félaktív rakéta-önirá
nyításra is.

A fedélzeti rádiólokátor és a Lavi programból származó új 
számítógép-adatbusz alkotta rendszer egyidejűleg 10 légi cél 
nyomon követésére és 4 elleni rakétaindításra képes.

A repülőgép-vezető a repülési és a légi harc megvívásához 
szükséges adatokat egy új, homloküveg-kijelzőn (EL-OP HŰD) 
és a műszerfalba épített színes képernyőn kísérheti figyelem
mel.

Az új tűzvezető rendszer lehetővé teszi az alaptípus fegyver
zetének kibővítését. A MiG-21-2000-re az izraeli Phyton-ltl lé- 
giharc-rakéta és a Griffen lézerirányítású légibomba is függeszt
hető. A Phyton-lll -  a Rafale cég terméke -  infravörös önirányí
tású, hátsó vagy mellső féllégtérből egyaránt indítható, közeli lé- 
giharc-rakéta. Hatótávolsága közepes magasságon repülő cél 
ellen 0,5-15 km (3).

A repülőgép-vezető biztonságos vészelhagyását az új, Mar- 
tin-Beaker katapultülés teszi lehetővé.

Az átalakítás nem érinti sem a sárkányt -  kivéve az egyré- 
szesre szerelt kabintető-homloküveget -, sem a hajtóművet. Vál
tozatlanul hagyták a repülőgép különböző fedélzeti (oxigén-, hid
raulika-, üzemanyag- stb.) rendszereit is. A belső tüzelőanyag
tartályok befogadóképessége viszont -  a beépített kisebb mére
tű elektronikai berendezések miatt -  3000 literre nőtt.

A korszerűsítés költségei gépenként 2-4 millió dollárt tesznek 
ki. A román fél a hazai megrendelésen kívül más országok 
MiG-21-eseinek átalakításában is részt kíván venni.

MiG-21-93
A MiG/MAPO (Moscow Aircraft Production Organization), a MiG- 
iroda gépeit értékesítő cég 1993 szeptemberében mutatta be 
Párizsban a MiG-21 bisz továbbfejlesztésének orosz változatát, 
a MiG-21-93 harcászati vadászrepülőgépet (5).

A korszerűsítés során a gépet orosz és francia fedélzeti elekt
ronikai rendszerrel, valamint a MiG-29-eshez kifejlesztett fegy
verzettel látták el.
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1. ábra: A MiG-21 -93 pilótafülkéjének műszerfala

A legfontosabb a Phazatron cég által kialakított Kopio típusú 
új impulzus-doppler üzemű rádiólokátor, mely légi célokat 57 km, 
míg felszíni célokat 30-100 km távolságból derít fel. A Kopio -  
fedélzeti számítógéppel együttműködve -  egyidejűleg nyolc légi 
célt képes követni, ezek közül kettőre vezeti rá a rakétát (6).

A fedélzeti műszerezettség is változott. Új homloküveg-kijelzőt 
és -  eltérően a MiG-21-2000-tői -  egy változtatható üzemmódú 
képernyőt (display) építettek be.

A MiG-21-93-at a francai Dassault Electronique cég által ki
fejlesztett lokátorbesugárzás-jelzővel, és új, 120 darabos, a 
törzsszárny-csatlakozásba épített dipolszóróval is ellátták. A re-

2. ábra: A MiG-21-93 szárnytövébe épített IR-csapdaindító

3. ábra: A MiG-21-93 repülőgép Kopio típusú többcélú loká
tora

pülőgép tűzvezető rendszerét a MiG-29-esen már alkalmazott 
lézer-távolságmérővel és az SCS-3 típusú, sisakra szerelt cél
megjelölő berendezéssel egészítettek ki (7).

Az alaptípus fegyverzete mellett a MiG-21-93-ra függeszt
hető az R-60 MK, R-73 E infravörös közeli és R-27R távoli légi- 
harc-rakéta, valamint az H-31 P/А, H-25 MP, M-35  típusú 
televíziós, lézeres vagy infra-önirányítású, felszíni célok elleni 
rakéták és különböző légibombák (8).

Az orosz fejlesztés során is kicserélték a fülketető mellső ré
szét, de a sárkány más részeit és a hajtóművet változatlanul 
hagyták. A MiG-21-es gépenkénti átalakítási ára 1,5 millió dol
lár (9).

F-5 Plus

A MiG-21-es különböző változataihoz hasonlóan az F-5 Tiger 
harcászati vadászrepülőgép is széleskörűen alkalmazott, elter
jedt típus. Az amerikai Northrop cég mintegy 2600 darabot 
gyártott belőle, ebből napjainkban több mint 1500 áll szolgálat
ban. Az Israel Aircraft Industries Ltd. mérnökei -  a MiG-21-es 
mellett -  ehhez a vadászgéphez is kidolgoztak egy modernizá
ciós programot. Az IÁI meg is kötötte az együttműködési 
szerződést 14 chilei F-5 E/F átalakításáról 200 millió dollár 
értékben (10). Az első két felújított repülőgép (egy F-5E és egy 
F-5F) berepülésére 1993 elején már sor került. A többi gép áta
lakítását Chilében helyi cégek részvételével, de izraeli felü
gyelet mellett tervezik.

Az F-5 Plus új fedélzeti berendezései egy EL-OP típusú 
HL/D-ból, 2 darab többfeladatú képernyőből (display), tehetet
lenségi navigációs rendszerből, sisakra szerelt célzóberende
zésből, a rendszerek közti kapcsolatot létrehozó számítógépes 
adatbuszból, valamint az Elta-2032B típusú impulzus-doppler 
rádiólokátorból állnak (lásd a MiG-21-2000-nél).

s  jk Г \ч Ю  v  /щ  m  w

4. ábra: Az F-5 Plus átépített példánya
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6. ábra: Átépített F-5F típusú gyakorlógép

Az izraeli cég felkínálja egy új katapultülés, a kódolt egymás 
közti kommunikációs rendszer és a légi utántöltő berendezés 
beépíthetőségének lehetőségét is.

A függeszthető fegyverzet kibővül a Phyton-llt légiharc-raké- 
tával (lásd a MiG-21-2000-nél) és izraeli lézer, valamint optikai 
irányítású légibombákkal (11).

A repülőgép sárkányát és hajtóművét változatlanul hagyták, 
mindössze az orr-részbe épített M39 típusú, 20 mm-es gép
ágyúk egyikét távolították el az új izraeli lokátor helyigénye miatt.

Az izraeli szakemberek véleménye szerint az új F-5 Plus va
dászgép harcértéke az F-16A  típuséhoz hasonló.

Atlas Aircraft Ltd. Cheetah EZ/DZ

A külvilágtól -  főként gazdaságilag -  sokáig elzárt Dél-Afrikai 
Köztársaság fegyveres erőinek felszerelését nagyrészt saját erő
ből kellett megoldani. így volt ez a légierő gépparkjának ese
tében is.

A korábban beszerzett francia Mirage III-EZ/D22 harcászati 
vadászrepülőgépek a '80-as évek közepére elavulttá váltak, az 
új váltótípus beszerzését pedig akadályozta a fennálló gazdasá
gi embargó. Egyetlen megoldásnak a meglévő repülőgépek kor
szerűsítése mutatkozott.

1985 júliusában tehát meghirdették a Mirage-ok korszerűsítési 
programját. Az embargó szigorának fokozatos enyhülése lehető
vé tette különböző -  főleg izraeli -  alkatrészek, berendezések 
importját, ami elősegítette a program gyors végrehajtását. 1986 
júliusára el is készült az első Cheetah, a Dél-Afrikai Légierő

(SAAF -  South African Air Force) egyik kétüléses Mirage 
III-D2Z vadászgépének átalakítása nyomán. A hazai igények
nek megfelelően kialakított együléses Cheetah EZ és kétüléses 
Cheetah DZ repülőgépek 1987 nyarán kezdték el csapatszolgá
latukat.

A modernizáció során -  hasonlóan a többi programhoz -  első 
helyen a fedélzeti elektronikai berendezések felújítása állt. A 
Cheetah új Elta EL/M-2021 típusú izraeli rádiólokátorral, Elbit 
FIUD-dal, lokátorbesugárzás-jelzővel, infracsapda-kivetővel és 
dipolszóró berendezéssel, navigációs és tűzvezető rendszerrel, 
valamint dél-afrikai fejlesztésű sisakra szerelt célmegjelölő be
rendezéssel rendelkezik.

A Cheetah fegyverzete jelentős mértékben kibővült az alap- 
változatéhoz képest. A beépített 1 db 30 mm-es DEFA gép
ágyún kívül a repülőgépen függesztve alkalmazható az Amscor 
V3B Kukri és VBC Darter passzív infravörös önirányítású rakéta 
a közeli, valamint a francia Matra FI.550 félaktív lokátoros önirá
nyítású a látóhatáron túli légi célok ellen. Felszíni célok leküzdé
sére AS.30-as irányított rakéták és a különböző típusú légibom
bák szolgálnak.

Az eredeti Mirage-lll gépek az átalakítás során külsőleg is je
lentős változáson mentek át. A hajtóműbeömlő-nyílás két oldalá
ra -  az izraeli Kfir vadászgéphez hasonlóan -  kacsaszárnyakat 
helyeztek. A Cheetah-1 kosaras rendszerű töltőberendezéshez 
csatlakoztatható légi utántöltőcsővel is ellátták, amely a pilótafül
ke jobb oldalán található. A kétüléses DZ változat orrkúpját -  a 
beépített nagyobb lokátor miatt -  megnövelték, és a berendezés 
léghűtése számára külön levegőbevezető csatornát alakítottak ki 
a pitotcső mögött.

Az átalakítás a hajtóműveket is érintette. A gépbe megnövelt 
teljesítményű SNECMA Atar-9K-50 hajtóművet építettek, mely
nek tolóereje utánégető üzemmódban 70,6 kN.

1992-ben a már meglévő Cheetah-к korszerűsítésére meghir
dették az ACW (Advanced Combat Hing -  korszerűsített harci 
szárny) programot. Ennek során a gépek félszárnyait fix, felfelé 
hajló belépőélekkel és ún. „kutyafogakkal" látták el, melynek 
eredményeképpen a fordulósugár 14%-kal csökkent, valamint 
nőtt a szárnytartályok térfogata (12).

Az átalakítások során a dél-afrikai légierő új többcélú harci re
pülőgépet kapott, amely a jól bevált harmadik generációs típus 
kedvező tulajdonságaival és a helyi követelményeknek megfele
lő jellemzőkkel egyaránt rendelkezik.

A folyamatos fejlesztés szükségessége

Sok kelet-európai országéhoz hasonlóan a magyar repülőcsapa
tok haditechnikai eszközeinek nagy része is elavult, megérett a 
korszerűsítésre. A fent felsorolt modernizációs programok azon
ban a Magyar Honvédség esetében nem alkalmazhatók. Ennek 
oka, hogy a harmadik generációs harci repülőgépekkel (MiG-21, 
MÍG-23, Szu-22) felszerelt magyar repülőalakulatok alkatrész
gondokkal küzdenek, mivel a volt Szovjetunió tagországaiban 
már nem gyártják a szükséges részegységeket, berendezése
ket. Számolni kell a sárkány és a hajtómű üzemidejének lejártá
val is.

A MiG-21 bisz típus korszerűsítési programjai pedig kizárólag a 
fedélzeti elektronikai berendezések, a tűzvezető rendszer és a 
fegyverzet felújítását, kibővítését kínálják, míg a hajtóművet, a 
sárkány elemeit és a kormánymozgató mechanizmust nem érintik.

Az általunk levonható következtetés az lehet, hogy létre kell 
hozni (fenn kell tartani) a meglévő MiG-29-esek és az újonnan 
beszerzendő típus (típusok) folyamatos korszerűsítésének hazai 
ipari bázisát. így hosszabb időre megoldható lenne a Magyar 
Honvédség repülőcsapatainak modern, a NATO- és a sajátos 
hazai követelményeknek egyaránt megfelelő harci repülőgépek
kel való ellátása.

Kis Csaba hallgató 
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola
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A szovjet katonai űrprogram kulisszatitkaiból IX.
30 éves a szovjet-orosz katonai űrrepülőtér, Pleszeck

Az első orosz rakétabázis

A közismert Bajkonur (Tyuratam) Űrrepülő
tér mellett még három orosz kozmodrom 
nevét ismeri a világ. Mindhármat kezdettől 
fogva katonai rakétakísérletekre szánták: 
az első a Volga melletti Kapusztyin Jár kö
zelében épült, a másodikat az északi Ple
szeck városa közelében alakították ki, míg 
az utolsónak létrehozott, illetve most átépí
tés alatt álló pedig a távol-keleti Szvobodnij 
város körzetében jött létre.

1. ábra: Pleszeck elhelyezkedése

1957-ben döntött a szovjet vezetés arról, 
hogy létre kell hozni az első, modern raké
tabázist a Szovjetunióban, az északi sark
kör közelében.

A döntés alapján az arhangelszki terület 
Pleszeck városának körzetében 1958-1960 
között, mintegy ezer ember megfeszített 
munkájának eredményeképpen elkészült a 
szovjet katonai rakétabázis. Két év alatt 
utak és házak épültek szó szerint a pusztá
ban, de távoli erdőktől rejtetten, járhatatlan 
mocsaraktól védetten.

A terep megtisztításával párhuzamosan 
felszerelték a hadászati rakétaindító állá
sokat. Az R-7, illetve R-7A interkontinen
tális ballisztikus rakéták első indítóállása 
már 1959-ben megépült. 1960-ban még to
vábbi három ilyen indítóhely készült el, 
amelyek a tyuratami starthelyek mintájára 
épültek, s megkezdődött az Angara kódjelű 
objektumban az állandó harci készültség. 
Később az R-9A, az R-16 és az R-16U 
je lzésű interkontinentális ballisztikus 
rakéták indítóasztalai is megépültek. A 
pleszecki bázis főfeladata ezen rakéták 
kipróbálása volt a sorozatgyártás 
megkezdése, illetve a hadrendbe állítás 
előtt.

1963-ban döntött a szovjet vezetés ar
ról, hogy a pleszecki rakétabázist kozmi
kus indítóhellyé, azaz kozmodrommá ala
kítsák át, úgy, hogy az indítóasztalokat 
kozmikus objektumok felbocsátására is 
felhasználhassák. A Bajkonur Űrrepülőtér 
teljesítőképessége akkor már nem volt 
elegendő az egyre fokozottabb ütemű -  az 
évi 100-120 indítást elérő -  űrprogram 
főleg katonai részének lebonyolítására. A 
döntést megkönnyítette az is, hogy 
Tyuratamból nem gazdaságos műholdakat 
poláris pályára állítani. A döntés értel
mében megalakították Pleszeckben az 53-

as számú tudományos kutatóközpontot, 
azonban minden a szovjet hadászati raké
tacsapatok ellenőrzése alatt maradt.
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Pleszeck Ürrepülőtér

A 10 ezer négyzetkilométer területű Ple
szeck Ürrepülőtér mintegy 40 kilométerre 
fekszik a 40 ezer lakosú Mirnij várostól, 
650 km-re északra Moszkvától, 300 km-re 
délnyugatra Arhangelszktől. Földrajzi koor
dinátái: északi szélesség 62,8°, keleti 
hosszúság 41,0°. Hőmérsékleti átlaga jú
niusban sem megy 12-18 °C fölé, ezért a 
hidegégövi éghajlati viszonyok miatt az in
dítóállomások fedettek.

Nyugaton Pleszecket a világ legforgal
masabb űrrepülőterének minősítik. íme az 
adatok az első három évtized eredményé
ből: 1476 darab l'osztok, Szojuz, Mol- 
nyija, Kozmosz és Ciklon hordozórakéta -  
és ezek továbbfejlesztett változatai -  
indult a világűr felé, és 1862 űrobjektumot 
állítottak Föld körüli pályára. Ez a szám a 
szovje t-o rosz űreszközök 60%-át, a 
Földről indított műholdak 40%-át jelenti. A 
Foton, Bion, Reszursz, Molnyija, Meteor,

-Щ

3. ábra: R-9 interkontinentális ba l
lisztikus rakéta

4-5. ábra: Molnyija/Szojuz-starthely a 
pleszecki erdőkben

Okean, Nagyezsda nevű és a seregnyi 
névtelen (Kozmosz jelzésű) műhold fela
datai között távközlés, megfigyelés, 
felderítés, navigáció, geodézia, meteo
rológia, technológia, biomedicina szere
pelt, túlnyomórészt katonai jelleggel.

1966. március 17-én, moszkvai idő sze
rint 13:28-kor törte meg először az arhan- 
gelszki tajga csendjét egy induló hordozó- 
rakéta robaja. A jellegtelen, semmitmondó 
Kozmosz-112 mesterséges holdról ma 
már el lehet árulni, hogy az a Szovjetunió 
Honvédelmi Minisztériumának megbízásá
ból indított szerkezet, míg az indítás kato
nai vezetője Fjodor Bulicsev ezredes volt. 
így született meg Pleszeck Űrrepülőtér, 
amely a harmincéves évfordulóra megkap
ta az Első Orosz Állami Űrkísérleti Kozmod- 
rom státusát, miután 1992-től a felügye
letet az Orosz Kozmikus Haderő vette át 
ezen az űrbázison.

Ez jelentős rang a mai nehéz időkben 
még akkor is, ha a munkák finanszírozása, 
pénzügyi fedezete hiányzik, amikor a fize
téseket hónapok elteltével sem kapják meg 
az ott dolgozók. E háttér ismeretében is 
szinte lehetetlen nem megérteni azt az el
keseredettség sarkallta lépést, amikor a 
közelmúltban pleszecki tisztek megakadá
lyozták a kozmodrom villamosenergia-szol- 
gáltatásának kikapcsolását a fennálló tar
tozások miatt. Akciójukban odáig mentek, 
hogy a létfontosságú műholdak indítása 
idején egész egyszerűen elfoglalták az 
elektromos alállomásokat.

A pleszecki űrközpont szakértői ma
napság mintegy 20 nemzeti és nemzetközi 
program megvalósításában vesznek 
részt, és különféle rakéta-kozmikus rend
szerek repülési és állami próbáit végzik 
el. V. Griny vezérőrnagy, az Orosz Koz
mikus Haderők egyik csoportfőnöke sze
rint Pleszecket az ország teljes értékű, 
sőt első számú kozmikus kikötőjévé kell 
tenni. Roppant furcsa volna ugyanis, ha 
az a Bajkonur Űrrepülőtér kapná a fő
szerepet az orosz űrprogramban, különö
sen annak katonai részében, amely nem 
is fekszik az ország területén! Igaz, hogy 
a kazahsztáni kormánnyal van egy 
hosszú idejű (30 éves) megállapodása a 
Jelcin-adm inisztrációnak a Bajkonur 
Űrrepülőtér használatáról, de a legismer
tebb szovjet űrrepülőtér Oroszország 
számára ma már külföldön, Kazahsztán
ban van. Ezért rengeteg olyan probléma 
merül fel, amelyek megakadályozzák,
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hogy a tyuratami kozmodrom régi fényében 
és régi teljesítményével működjön.

Bajkonur, Pleszeck vagy Szvobodnij?

Emlékeztetünk arra, hogy sok szkeptiku- 
sabbnál szkeptikusabb előjelzés volt arról, 
hogyha nem lesz Bajkonur Űrrepülőtér, ak
kor meghal az orosz űrhajózás. Nos, nem 
halt meg, de kétségtelenül gyengélkedik. 
Bár a jelenleg folyó pleszecki katonai űr
program egyfajta folytonosságot bizonyít, 
további lökést adhat a nemrégiben megho
zott döntés, mely szerint felépítenek egy új 
kozmodromot a Távol-Keleten. A Szvobod- 
nij-18 kódjelű katonai objektum földrajzi 
szélessége megegyezik Bajkonuréval, 
csak át kell építeni a leszerelt rakétabázist. 
A tervek készek, az átépítés folyik, az első 
start időpontját 1996 végére tűzték ki.

Pleszeckben jelenleg befejezéséhez kö
zeledik a Zenyit hordozórakéták indítóáll
ványának építése, tervezik a Szo/uz-indító- 
állványok felújítását, átalakítását, melyek
ről a modernizált utód, a Rusz-rakéta (Szo- 
juz-2  hordozórakéta) indul majd, míg az 
egyik Kozmosz-starthelyet a Rokot szilárd 
hajtóanyagú rakéták számára építik át.

A pleszecki űrrepülőtér fontossága to
vább növekszik, ha elkészül az Angara 
nagyrakéta és indítóhelye. A szakértők 
egykoron sokat vitatkoztak arról, hogy le- 
hetséges-e Pleszeckről személyzettel ren
delkező űrhajókat indítani. A mai vélemé
nyek szerint ez reális elképzelés, de ennek 
feltételeit még meg kell teremteni. Az orosz 
űrkutatás (RKA) vezetőinek még dönteniük 
kell arról, hogy a tyuratami űrrepülőtéren 
kívül hol építik ki a személyzettel ren
delkező indítások további infrastruktúráját 
(tréningközpont, szállodák s tb .): a 
Pleszeck vagy a Szvobodnij Űrrepülőtéren.

Korábban csak nyugati felderítési ada
tok számoltak be a szovjet űrkudarcokról, 
balesetekről. Pleszecket sem kerülték el a 
tragédiák, bár még mindig távolinak tűnik 
az idő, hogy a „bonyolult kozmikus techni
kai kísérletnél 57 szakember vesztette éle
tét" és a „mindent megtettek, hogy meg
akadályozzák a bajt, erejüket megfeszítve 
cselekedtek" hősi eposzok helyett a korrekt

6. ábra: Kozmosz-rakéták szerelő- 
csarnoka (Kozmosz-2026)
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I I

Az indítások évenkénti száma a legna
gyobb űrközpontokban

Év BAJ CCA VAN PLE

1957 2
1958 1 7
1959 3 5 6
1960 3 10 7

1961 6 13 16
1962 12 17 38
1963 12 12 40
1964 27 18 51
1965 57 32 56
1966 30 39 59 6
1967 33 39 48 25
1968 36 26 38 29
1969 30 29 32 37
1970 25 11 19 48

1971 29 20 24 61
1972 20 13 23 51
1973 25 14 12 57
1974 24 9 20 63
1975 24 18 14 80
1976 23 16 14 96
1977 19 19 7 83
1978 24 23 16 75
1979 16 9 7 76
1980 24 6 11 85

1981 39 11 9 85
1982 44 16 6 70
1983 36 16 19 76
1984 37 24 15 76
1985 38 31 5 80
1986 37 5 6 77
1987 51 3 9 66
1988 47 6 9 59
1989 33 18 3 67

1990 20 30 6 64
1991 26 26 4 58
1992 33 18 2 43
1993 24 25 4 37
1994 25 23 5 21
1995 19 23 4 14

Ossz.: 1014 680 664 1765

BAJ = Bajkonur (Szovjetunió, Kazahsztán) 
CCA = Cape Canaveral (USA)
PLE = Pleszeck (Szovjetunió, Oroszor
szág)
VAN = Vandenberg (USA)

tényeket is megismerhessük. A két legna
gyobb tragédia 1973. június 26-án, illetve 
1980. március 18-án következett be. Az el
hunytak sírja Mirnij város temetőjében van.

Az első start harmincéves évfordulójá
nak ünnepléseként, 1996. március 14-én, 
moszkvai idő szerint 20:40-kor indították 
pályára sikeresen a pleszecki űrrepülőtér
ről a Kozmosz-2131-es műholdat.

SZVOBODNIJ

Oroszország távol-keleti városa Vlagyi
vosztoktól kb. 960 km-re és Habarovszktól

10. ábra: A Pleszeck Úrrepülőtér környékéről a francia SPOT-1 hold által, 1986. május 
12-én készített felvétel

11. ábra: Méretarányos összehasonlítás a Pleszeckből indítandó hordozórakétákról: 
Stil, Start, Rokot, Vosztok, Szojuz, Molnyija, Kozmosz, Ciklon, Proton, Zenyit, 
Angara
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12. ábra: A Pleszeck Űrrepülőiéi térképvázlata, amely a SPOT-1 felvétele (lásd 4. 
ábrát) alapján készült

A z  i n d í t á s o k  é v e n k é n t i  s z á m a  a  l e g n a g y o b b  ű r k ö z p o n t o k b a n

— ♦ — Bajkonur

—E— Cape
Canaveral 

--------Vandenberg

X - - Pleszeck

mintegy 600 km-re északnyugatra, a kínai 
határtól alig 90 km-re található. Az Amur 
mellékfolyójának, a Zejának a nyugati part
ján helyezkedik el. Földrajzi hosszúsága 
128,1° K-i, szélessége pedig 51,3° É-i.

Szvobodnij városa mellett működött a 
Szvobodnij-18 jelzésű katonai rakéta
bázis, amelyet a megállapodások értel
mében le kellett volna szerelni. Az oroszok 
úgy döntöttek, hogy ezt a rakétaindító 
bázist építik át űrrepülőtérnek.

TYURATAM

Nyugati szakemberek és újságírók mind a 
mai napig tyurataminak nevezik a Baj
konur Űrrepüló'teret. Teljes joggal teszik 
ezt, hiszen az űrrepülőtérhez ez a legkö
zelebbi kazah helység. Tyuratam földrajzi 
koordinátái: K-i hosszúság 63,3°, É-i szé
lesség 45,6°. 1955-ben Tyuratamtól 30-40 
kilométerre északra indult az építkezés az 
első, 50 méter magas beton indítóasztal
lal. Később létrehozták a rakéta- és űresz
közszerelő csarnokokat, valamint az indí
tásokhoz szükséges technikai állásokat: 
hajtóanyag-tárolókat, töltőrendszereket, 
irányítóhelyeket, telemetriái és követő
állomásokat stb.

Az első R -7, Vosztok és Molnyi- 
ja-Szojuz indítóhelyek után, a hatvanas 
évek közepétől építették a Proton, majd 
az L-1  hordozórakéták startasztalait. 
1972-re összesen 78 műszaki komplexum 
(indítóhely, szerelőépület, technikai állás 
stb.) épült meg. 1980-85 között készültek 
el az L -í-h e z  kia lakított objektumok 
átépítésével, a legnagyobb épületekkel, 
az öt- és tízemeletes Burán- és Enyergija- 
összeszerelő-csarnokokkal, valamint az 
ezekhez tartozó három indítórendszerrel.
1989-ben az Enyergija-csarnokban mint
egy 3000 mérnök és technikus dolgozott. 
Ma, 1996-ban itt alig 300-an végzik a 
„befagyasztott” programokhoz tartozó 
állagfenntartást.

Az elmúlt 40 év alatt Tyuratam mellett 
kinőtt Leninszk városa, amely a Bajkonur 
Űrrepülőtéren dolgozó és szolgálatot telje
sítő mérnökök, technikusok, tisztek és 
sorkatonák lakóhelye lett. 1989-90-ben 
mintegy 70 000 lakosa volt a városnak, 
mára ez 50 000 alá süllyedt és fo lya
matosan csökken. Nyugati szakértők be
cslése szerint az űrrepülőtér és a város 
felújítására 100 millió dollárra lenne szük
ség. Az eddigi zárt katonai bázist és 
személyzetét fokozatosan civilekkel le
váltó Orosz Űrügynökség (RKA) e célra 
mintegy 20 millió dollárnak megfelelő 
rubelt tud költeni.

Dr. Horváth András-Schuminszky Nándor
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Űrtevékenység

Űrrepülések sorrendje és időtartama VI.

Ez az összeállítás azon -  emberek részvételével végrehajtott -  
űrrepülések legfontosabb idó'adatait tartalmazza, amelyeknél az 
űrjármű által elért magasság legalább 80 kilométer (50 mérföld) 
volt, vagy az űrhajós megkapta az aranysast, illetve az űrhajós
jelvényt. Az összefoglalás időtartama: 1993. június 24-1994. 
október 3.

A repülési idő megadásánál a szokásos kerekítési szabályt 
alkalmaztuk: 30 másodpercig lefelé -  azaz 0 perc -  30 másod
perc és azon felül felfelé -  azaz 1 perc -  az időtartam. A 
táblázat folytatása a Haditechnika 1986/2., 1986/3., 1990/1., 
1992/1. és 1996/1. számaiban megjelent összesítéseknek.

Jelölések:

A -  abszolút sorszám 
В -  abszolút nemzetközi sorszám 
C -  abszolút állami sorszám
D -  a szuborbitális repülések nélküli, nemzetközi sorszám 
E -  a szuborbitális repülések nélküli, állami sorszám 
F -  űrhajó hányadik repülése 
G -  űrhajós hányadik repülése

Schuminszky Nándor

--------- «-------------
A B O D E Ű r h a jó F S t a r t - l e s z á l lá s N é v G R e p ü lé s i  id ő  

n a p , ó r a ,  p e r c ,  m p
Á lla m

5 5 1  1 9 1  1 1 6  1 8 4  1 0 9 S T S - 5 7 4 1 9 9 3 .  V I .  2 4  —V I I .  0 1 . R o n a ld  G r a b e  C D R 4 6 2 3 4 4 5 4 U S A
5 5 2  2 7 7  1 7 7  2 7 0  1 7 0 Endeavour 1 3 : 0 7 : 2 2 - 1 2 : 5 2 : 1 6 B r ia n  D u f fy  P 2 U S A
5 5 3  2 3 4  1 4 5  2 2 7  1 3 8 G . D a v id  L o r e  M S 1 3 U S A
5 5 4  3 0 3  1 9 2  2 9 6  1 8 5 N a n c y  S h e r lo c k  M S 2 1 U S A
5 5 5  3 0 4  1 9 3  2 9 7  1 8 6 P e t e r  W is o f f  M S 3 1 U S A
5 5 6  3 0 5  1 9 4  2 9 8  1 8 7 J e n ic e  V o s s  M S 4 1 U S A

5 5 7  3 0 6  7 6  2 9 9  7 6 Szojuz T M -17  1 1 9 9 3 .  V I  — V I I .  2 2 . V a s z i l i j  C ib l i je v  K D R 1 1 7 9 0 4 3 4 5 O r .o .
5 5 8  1 1 7  5 2  1 1 0  5 2 1 4 : 3 2 : 5 4 - 0 6 : 4 1 : 4 5 A le k s z a n d r  A . S z e r e b r o v  B l 4 O r .o .
5 5 9  3 0 8  3  3 0 0  3 J e a n  P ie r r e  H a ig n e r e  K I 1 2 0 1 6 0 8 51 F r .o .

A  Szojuz TM- 16 ű r h a jó v a l  G . M a n a k o v  K P R ,  A le k s z a n d r  P o le s c s u k  é s  J e a n  P ie r r e  H a ig n e r e  K I té r t  v is s z a .

5 6 0  2 4 3  1 5 2  2 3 6  1 4 5 S T S - 5 1 1 7 1 9 9 3 .  IX .  1 2 . - I X .  2 2 . F r a n k  L . C u lb e r ts o n  C D R 2 9 2 0 11 0 6 U S A
5 6 1 Discovery 1 1 : 4 5 : 0 1 - 0 7 : 5 6 : 0 7 W il l ia m  R e a d d y  P 2 U S A
5 6 2  3 0 8  1 9 6  3 0 1  1 8 9 J a m e s  N e w m a n  M S 1 1 U S A
5 6 3  3 0 9  1 9 7  3 0 2  1 9 0 D a n ie l  B u r s c h  M S 2 1 U S A
5 6 4  3 0 0  1 9 8  3 0 3  1 9 1 C a r l  W a lz  M S 3 1 U S A

5 6 5  2 2 2  1 3 3  2 1 5  1 2 6 A T S —5 8 1 5 1 9 9 3 .  X .  1 8  —X I .  0 1 . J o h n  E .  B la h a  C D R 4 1 4 0 0 1 2 3 2 U S A
5 6 6  3 1 1  1 9 9  3 0 4  1 3 2 Columbia 1 4 : 5 3 : 1 0 - 1 5 : 0 5 : 4 2 R ic h a r d  S e a r f o s s  P 1 U S A
5 6 7  1 7 0  9 9  1 6 3  9 2 M . R h e a  S h e d d o n  M S 1 3 U S A
5 6 8  3 1 2  2 0 0  3 0 6  1 9 3 W il l ia m  M c A r th u r  M S 2 1 U S A
5 6 9  3 1 3  2 0 1  3 0 6  1 9 4 D a w id  W o l f  M S 3 1 U S A
5 7 0  1 7 8  1 0 7  1 7 1  1 0 0 S h a n n o n  L u c id  M S 4 4 U S A
5 7 1  3 1 4  2 0 2  3 0 7  1 9 5 M a r l in  F e t t m a n  P S 1 1 U S A

5 7 2 1 8 6  1 1 3  1 7 9  1 0 6 S T S - 6 1 5 1 9 9 3 .  X I I .  0 2 . - X I I .  1 3 . R ic h a r d  C o v e y  C D R 4 1 0 1 9 5 8 3 3 U S A
5 7 3  2 8 1  1 7 9  2 7 4  1 7 2 Endeavour 2 1 : 2 7 : 0 0 - 1 7 : 2 5 : 3 3 K e n n e th  B o w e r s o x  P 2 U S A
5 7 4  2 3 1  1 4 2  2 2 4  1 3 5 K a th r y n  C .  T h o r n to n  M S 1 3 U S A
5 7 5  2 6 7  1 2 8 0  1 C la u d e  N ic o l l ie r  M S 2 2 S v á jc
5 7 6  1 6 8  9 7  1 6 1  9 0 J e f f r e y  A . H o f fm a n  M S 3 4 U S A
5 7 7  1 2 3  6 0  1 1 6  5 3 F . S t o r y  M u s g r a w e  M S 4 5 U S A
5 7 8  8 4 2  1 5 1  2 3 5  1 4 4 T h o m a s  D . A k e r s  M S 5 3 U S A

5 7 9  2 4 8  7 0  2 4 1  7 0  Szojuz 1 9 9 4 .  I. 0 8 . - V I I .  0 9 . V ik to r  A f a n a s z je v 2 1 8 2 0 0 2 7 2 6 O r .o .
5 8 0  3 1 5  7 7  3 0 8  7 7 T M - 1 8 1 1 0 : 0 5 : 3 4 - 2 0 : 3 3 : 0 0 J u r ij U s z a c s o v 1 O r .o .
5 8 1  2 1 7  6 6  2 1 0  6 6 D r . V a le r i j  P o l ja k o v 2 4 3 7 : 1 7 5 8 1 6 O r .o .

5 8 2  2 0 3  1 2 4  1 9 6  1 1 7 S T S - 5 0 1 8 1 9 9 4 .  I I .  0 3 .—II. 1 1 . C h a r le s  B o ld e n  C D R 4 8 7 1 0 1 3 U S A
5 8 3  2 6 5  1 7 0  2 5 8  1 6 3 Discovery 1 2 : 1 0 : 0 1 - 1 9 : 2 0 : 1 4 K e n n e th  S . R e ig h t le r  P 2 U S A
5 8 4  2 9 0  1 8 4  2 8 3  1 7 7 J a n  D a v is  M S 1 2 U S A
5 8 5  3 1 6  2 0 3  3 0 9  1 9 6 R o n a ld  S e g a  M S 2 1 U S A
5 8 6  2 0 4  1 2 5  1 9 7  1 1 8 F r a n k l in  R .  C h a n g - D ia z  M S 3 4 U S A
5 8 7  2 1 9  6 7  2 1 2  6 7 S z e r g e j  K r ik a ljo v  M S 4 3 O r .o .
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А  В  C  D  E Ű r h a jó F S t a r t - l e s z á l lá s N é v G R e p ü lé s i  id ő  
n a p ,  ó r a ,  p e r c ,  m p

Á lla m

5 8 8  2 3 7  1 4 7  2 3 0  1 4 0 S T S - 6 2 1 6 1 9 9 4 .  I I I .  0 4 . —I I I .  1 8 J o h n  H .  C a s p e r  C D R 3 1 3 2 3 1 6 3 5 U S A
5 8 9  2 8 6  1 8 2  2 7 9  1 7 5 Columbia 1 3 : 5 3 : 0 7 - 2 3 : 0 9 : 4 2 A n d r e w  A lle n  P 2 U S A
5 9 0  2 3 8  1 4 8  2 3 1  1 4 1 P ie r r e  I. T h u o t  M S 1 3 U S A
5 9 1  2 4 4  1 5 3  2 3 7  1 4 6 C h a r le s  D . G e m a r  M S 2 3 U S A
5 9 2  2 3 5  1 4 6  2 2 8  1 3 9 M a r s h a  S .  Ilv in s  M S 3 3 U S A

5 9 3  2 6 0  1 6 5  2 5 3  1 5 8 S T S —5 9 6 1 9 9 4 .  IV .  0 9 .—IV .  2 0 . S id n e y  M .  G u t ie r r e z  C R D 2 11 0 5 4 9 2 3 U S A
5 9 4  2 8 0  1 7 8  2 7 3  1 7 1 Endeavour 1 2 : 0 5 : 0 0 - 1 7 : 5 4 : 2 3 K e v in  C h ilto n  P 2 U S A
5 9 5  2 5 2  1 5 9  2 4 5  1 5 2 J e r o m e  A p t  M S 1 3 U S A
5 9 6  3 1 7  2 0 4  3 1 0  1 9 7 M ic h a e l  C lif fo r d  M S 2 1 U S A
5 9 7  2 5 1  1 5 8  2 4 4  1 5 1 L in d a  M .  G o d w in  M S 3 2 U S A
5 9 8  3 1 8  2 0 5  3 1 1  1 9 8 T h o m a s  J o n e s  M S 4 1 U S A

5 9 9  3 1 9  7 8  3 1 2  7 8 Szojuz J u r ij M a le n c s e n k o  K D R 1 O r .o .
6 0 0  3 2 0  7 9  3 1 3  7 9 T M - 1 9 1 T o lg a t  M u s z a b a je v  B l 1 K a z .

6 0 1  2 4 0  1 4 9  2 3 3  1 4 2 S T S - 6 5 1 7 1 9 9 4 .  V I I .  0 8 . - V I I .  2 3 . R o b e r t  C a b a n a  C D R 3 1 4 2 7 5 5 01 U S A
6 0 2  3 2 1  2 0 6  3 1 4  9 9 Columbia 1 6 : 4 3 : 0 0 - 1 0 : 3 8 : 0 1 J a m e s  H a ls e l l  P 1 U S A
6 0 3  2 8 1  1 6 4  2 7 4  1 5 7 R ic h a r d  H ie b  M S 1 3 U S A
6 0 4  3 0 0  1 9 8  3 0 3  1 9 1 C a r l  W a lz  M S 2 2 U S A
6 0 5  3 2 2  2 0 7  3 1 5  2 0 0 L e r o y  C h ia o  M S 3 1 U S A
6 0 6  3 2 3  2 0 8  3 1 6  2 0 1 D o n a ld  T h o m a s  M S 4 1 U S A
6 0 7  3 2 4  3  3 1 7  3 N a i t o - M u k a i  C h a ik i  P S 1 1 J a p .

6 0 8  2 2 6  1 3 7  2 1 9  1 3 0 S T S - 6 4 1 9 1 9 9 4 .  IX .  0 9 —IX .  2 0 . R ic h a r d  R ic h a r d s  C D R 4 1 0 2 2 5 0 1 7 U S A
6 0 9  2 5 3  1 6 0  2 4 6  1 5 3 Discovery 2 2 : 2 2 : 3 5 - 2 1 : 1 2 : 5 2 L . B la in e  H a m m o n d  P 2 U S A
6 1 0  3 2 5  2 0 9  3 1 8  2 0 2 J e r r y  L in e n g e r  M S 1 1 U S A
6 1 1  2 9 5  1 8 7  2 8 8  1 8 0 S u s a n  H e lm s  M S 2 2 U S A
6 1 2  2 4 5  1 5 4  2 3 8  1 4 7 C a r l  M e a d e  M S 3 3 U S A
6 1 3  2 2 5  1 3 6  2 1 8  1 2 9 M a r k  L e e M S 4 3 U S A

6 1 4  2 6 4  1 6 9  2 5 7  1 6 2 S T S - 6 8 7 1 9 9 4 .  X I .  0 3 . - X I .  1 4 . M ic h a e l  B a k e r  C D R 3 1 0 2 2 3 4 1 3 U S A
6 1 5  3 2 5  2 0 9  3 1 8  2 0 2 Endeavour 1 6 : 5 9 : 4 3 - 1 5 : 3 3 : 5 6 T e r r e n c e  W ik u t  P 1 U S A
6 1 6  3 2 6  2 1 0  3 1 9  2 0 3 S t e v e n  S m ith  M S 1 1 U S A
6 1 7  3 0 9  1 9 7  3 0 2  1 9 0 D a n ie l  B u r s c h  M S 2 2 U S A
6 1 8  3 0 4  1 9 3  2 9 7  1 8 6 P e t e r  W is o f f  M S 3 2 U S A
6 1 9  3 1 8  2 0 5  3 1 1  1 9 8 T h o m a s  J o n e s  M S 4 2 U S A

6 2 0  2 1 1  6 2  2 0 4  6 2  Szojuz 1 9 9 4 .  X .  0 3 . - 9 5 .  I I I .  2 2 . A le k s z a n d r  S z .  V ik to r e n k o
K D R 4 1 6 9 : 0 5 : 2 1 : 2 0 O r .o .

6 2 1  3 2 7  8 0  3 2 0  8 0 TM -20 1 2 2 : 4 2 : 3 0 - 0 4 : 0 3 : 5 0 J e le n a  K o n d a k o v a 1 O r .o .
6 2 2  1 3 8  1 1 3 1  1 U lf  M e r b o ld 3 N é m .o .

(A  k a z a h  Tolgat Muszabajev a z  o r o s z  ű r h a jó s o k  k ö z ö t t  s z e r e p e l ,  m iv e l á l la m i  h o v a t a r t o z á s a  n é v le g e s  é s  m e s t e r s é g e s  v o lt . )

(folytatjuk)

Helyreigazítás

A Haditechnika 1996/2. számában megjelent, a magyar 
MiG-29-esek festéséről szóló cikkünket követő HUNKIT-rajzok 
megjelenését nem a szerzők kérték. Az abban leírt festési 
utasítás durva hibákat tartalmaz. A 03-as gépet szerencsénk volt 
közelről látni és lefényképezni. Ennek alapján állítjuk, hogy a 
festési mintázat nem pontos, a megadott színek teljesen 
tévesek.

Gál István-Papp Levente

(Az említett HUNKIT készlet kereskedelmi forgalomban 
kapható, részleteivel a szerkesztőség nem kívánt foglalkozni. 
Szerk.)
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Az osztrák-magyar hadiflotta torpedóhajói és rombolói I. rész

A tengeri hadviselésben jelentős továbbfej
lődést hozott az önjáró torpedó feltalálása, 
majd a hadihajókon újabb fegyverként való 
alkalmazása. Az ágyú-páncél párbajhoz 
hasonlóan az 1870-es évektől a haditen
gerészeti fejlesztésben és a fegyverkezési 
versenyben szerepet kaptak a torpedók, az 
ezeket alkalmazó hajók, valamint a torpe
dótámadás elleni védekezés eszközei. Lét
rejöttük és fejlődésük a haditengerészeti 
technika történetének egy érdekes fe
jezetét képezi.

Az Osztrák-Magyar Haditengerészet -  
mint egy szárazföldi nagyhatalom tengeri 
haderőinek reprezentánsa -  jelentős sze
repet játszott ennek a fegyvernek és hor
dozóeszközeinek kifejlesztésében. A Mo
narchia tagolt, viszonylag sekély vizű adriai 
partvidékének tengerészeti stratégiai hely
zete erősen ösztökélte a gyakran anyagi 
nehézségekkel küszködő és a tengeri 
nagyhatalmakhoz mérten korszerű felszíni 
hajókban szűkölködő Osztrák-Magyar Ha
ditengerészet vezetését a viszonylag olcsó 
fegyver felkarolása.

Az 1870-es évek végén megszületett az 
első önjáró torpedóval felszerelt hadihajótí
pus, a torpedónaszád (torpedoboat, Torpe- 
do-boot) (1). Az első példányok szolgálat
ba állítása után az 1880-as évektől kezdő
dően nagy sorozatokban indult meg gyár
tása, és a századfordulóra már szinte vala
mennyi hadiflottával rendelkező állam -  így 
az Osztrák-Magyar Monarchia is -  birto
kolt torpedónaszád-flottillákat. A torpedó
naszádok kicsiny, gyors hadihajók voltak, 
de kis hatósugaruk és gyenge hullámzás
tűrő képességük bevetési lehetőségüket 
csak a part menti vizekre korlátozta. így a 
torpedónaszádok megjelenésével hamar 
megfogalmazódott annak szükségessége, 
hogy nyílt tengeri műveletekre is alkalmas 
torpedófegyverzetű, nagyobb hadihajókat 
alakítsanak ki, részben nagyobb hadihajók 
elleni nyílt tengeri támadófegyverként, 
részben pedig a torpedónaszád-támadá- 
sok elhárítására. A torpedóhajók más meg
nevezése torpedó-ágyúnaszád (torpedo- 
gunboat, Torpedokanonen-boot) volt.

Az önjáró torpedó létrejötte

A tengeri hadviselésben a hagyományos 
ágyúfegyverzeten túlmenően már a 18. 
században kísérleteztek olyan robbanó
szerkezetekkel, melyeket a vízben lehet el
juttatni az ellenséges hajó mellé vagy alá, 
és így meg lehet semmisíteni azt. Az 
észak-amerikai függetlenségi háború idejé
ben (1775-1783) David Bushnell találmá
nya -  a TURTLE (1775) (2) emberi erővel 
hajtott, lemerülni is képes vízi jármű -  
olyan időzített aknát tudott magával vinni, 
melyet az ellenséges hajók fenekére lehe-

1. ábra: Az 1870-1900 közötti időszak torpedótípusai
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4. ábra: A LUSSIN (1884) torpedóhajó eredeti állapotban

tett rögzíteni. Bushnell úszóaknákkal is kí
sérletezett, ezeket vízre rakva, a tengeri 
áramlatokat vagy a folyó sodrását kihasz
nálva, az ellenséges hajóhoz lehetett úsz
tatni.

A francia forradalmat követő háborúk 
idején Robert Fulton egy vitorlameghajtá
sú, de a felszín alá merülni is képes kis vízi 
járművet épített Napóleon támogatására. A 
NAUTILUS (1801) hosszú kötéllel egy 
úszóaknát tudott az ellenséges hajóhoz 
vontatni és ott felrobbantani. A vontatott 
úszóaknát Fulton torpedónak nevezte el, 
ettől kezdve a későbbi vízben mozgatott 
robbanószerkezetek ezt a megnevezést 
vették fel.

Az észak-amerikai polgárháborúban 
(1861-1864) a déliek kis naszádok orrára 
előrenyúló rudakat szereltek, melyek végé
re ütközésre robbanó szerkezetet rögzítet
tek (rúdtorpedó, spartorpedo, Spieren-tor- 
pedo).

Ezeknek a fegyvereknek az alkalmaz
hatósága rendkívül nehézkes volt, sok 
eredményt nem tudtak felmutatni, és 
gyakran a velük felszerelt hajót is veszé
lyeztették.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a 
fantáziadús Johann Blasius Luppis tenge
résztiszt sokat gondolkodott új tengeri 
fegyverek kifejlesztéséről. 1860-ban meg
tervezett tengeri harceszközét egy sze
mélyzet nélküli, robbanóanyaggal megra
kott, rugós óraművel meghajtott csónakot, 
a szárazföldről kötelekkel kormányoztak 
volna neki az ellenséges hajónak. Blasius 
a csónakot Küstenretter-neW nevezte. 
Azonban a modell elkészítésén nem jutott 
túl, tényleges gyártására sohasem került 
sor.

Blasius egy újabb ötletével megnyerte 
az angol származású Robert Whitehead 
mérnök, fiumei hajógyáros támogatását 
egy hal formájú, önmeghajtású, robbanó
fejjel felszerelt szerkezet kifejlesztéséhez. 
Munkájukat siker koronázta, 1867-ben egy 
újszerű fegyverrel álltak a bécsi hadügymi
nisztérium tengerészeti részlege elé. A hal
torpedónak (Fischtorpedo) nevezett harci 
eszköz teste bronzból készült. Karcsú, 
csúcsos végű alakja figyelembe vette a 
hidrodinamika törvényeit. A meghajtást sű
rített levegővel működtetett, kéthengeres 
motor tette lehetővé két ellentétes forgású 
hajócsavaron keresztül. A torpedótest kö
zepén egy hidrosztatikus nyomásérzékelő 
membránból és egy pörgettyűs szerkezet
ből álló berendezés biztosította a mélység 
és az irány tartását, szükség szerint moz
gatva a torpedó végén elhelyezkedő víz
szintes és függőleges kormánylapátokat. A 
robbanóanyagot és a rugós gyújtószerke
zetet a torpedó fejrészében helyezték el. A 
nemzetközi szakirodalom ezt tekinti a világ 
első önjáró torpedójának.

A Monarchia hadügyminisztériuma a si
keres bemutató után szerződést kötött a 
Blasius-Whithead-féle találmány elfogadá
sáról. Az eredményeket látva különböző 
országok egymás után vásárolták meg a 
találmány felhasználási jogát. Az elkö
vetkező évek angol gyártmányú Woolwich-
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és német gyártmányú Schwartzkopf-torpe- 
dói a Luppis-Whitehead találmány tovább
fejlesztett változatát képezték.

A Monarchia torpedóhajói

A világon először az Osztrák-Magyar Mo
narchiában kezdtek kísérleteket az önjáró 
torpedó hajófegyverzetként való alkalma
zására. A GEMSE (1861) ágyúnaszád or
rának felszín alatti részébe 1867-ben egy 
öntöttvas csövet építettek, melyből sűrített 
levegő segítségével lehetett a torpedót víz
be lökni. A részben sikeres kísérletek után, 
1871-ben a SEEHUND (1861) ágyúnaszá
dot is felszerelték torpedóindító berende
zéssel, ez viszont a hajó oldaláról egy da
ruszerű szerkezet segítségével ejtette víz
be a torpedót.

A két hajón végzett sorozatos gyakorla
tok, továbbá az első Luppis-Whitehead- 
torpedók és az indítóberendezések to
vábbfejlesztése után az Osztrák-Magyar 
Haditengerészet első -  már megépítésekor 
önjáró torpedókkal felszerelt -  egysége a 
Polában gyártott TORPEDOBOOT V. 
(1880) jelzetű, 30 t vízkiszorítású (3) kis 
torpedónaszád volt. Megközelítőleg azo
nos időben -  1880-81-ben -  a korábban 
épített TORPEDOBOOT I. (1875), II. 
(1878), III. (1879) és IV. (1879) jelzetű tor
pedónaszádok rúdtorpedó fegyverzetét át
cserélték önjáró torpedóra, és az ehhez 
szükséges indítóberendezésekre.

Egyidejűleg indult meg a Monarchiában 
a torpedónaszádoknál nagyobb egységek, 
a torpedóhajók gyártása is. Első torpedó
hajóként a Polában épített, 883 t vízkiszo
rítású ZARA (1881) lépett szolgálatba. Kö
vette őt két testvérhajója, a Triesztben épí
tett SPALATO (1881) és a Polában elké
szült SEBENICO (1882). Ez utóbbi vízki
szorítása kissé nagyobb volt a másik kettő
nél. A három hasonló hajót ZARA-osztá- 
lyúnak szokás nevezni. Legnagyobb se
bességük (13-14 csomó) kisebb, míg fegy
verzetük erősebb volt, mint a torpedóna
szádoké. Gőzgépeik mellett kezdetben 
még segédvitorlázattal is rendelkeztek. 
Többszöri átalakítások után -  az első vi
lágháború kezdetekor -  már nem torpedó
hajóként alkalmazták őket. A ZARA 1884- 
től többnyire csak torpedó-iskolahajóként 
szolgált, majd az első világháború alatt a 
Cattarói-öbölben őrhajóként. A SPALATO 
pályafutása során leginkább iskolahajóként 
működött, 1915-től pedig Pola térségében 
őrhajóként szolgált. A SEBENICO 1884- 
ben, majd 1896-97-ben a görög vizeken 
tartózkodott. Kréta nemzetközi blokád alatt 
tartása során, 1897. március 17-én e lsü l
lyesztett egy görög csempészhajót. Az el
következő években részben tartalékállo
mányba tartozott, részben iskola célokra 
használták. 1915 és 1918 között Pola és 
Parenzo térségében őrfeladatokat látott el.

A Triesztben épített, 1123 t vízkiszorítá
sú LUSSIN (1884) még a ZARA-osztályú 
egységeknél is lassúbb volt, legnagyobb 
sebessége 12 és 13 csomó között moz
gott. Gőzgépén kívül segédvitorlázattal is
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rendelkezett. Fegyverzetében nemcsak 
könnyű tüzérség és torpedó szerepelt, ha
nem 2 db 15 cm-es löveg is. Általában is
kolahajóként és állomáshajóként használ
ták, de igénybe vették hajók vontatására 
is. 1910-től 1913-ig teljesen átépítették és 
az admiralitás jachtjává vált. 1916-tól 1918- 
ig a német tengeralattjárók személyzete 
részére lakóhajóként szolgált Polában.

A következő szolgálatba helyezett torpe
dóhajók a kisebb, azaz 420-422 t vízkiszo- 
rítású METEOR (1888), BLITZ (188) és 
KOMET (1888) voltak. A hajókat a német 
Schichau (Elbing) hajógyárban építették. 
Maximális sebességük 20-21 csomót tett 
ki, azaz már megközelítették a korabeli tor
pedónaszádokét. Tüzérségi fegyverzetük 
csak 4,7 cm-es gyorstüzelő ágyúkra korlá
tozódott, viszont fedélzetükön megjelentek 
a 270 fokos szögben forgatható torpedóve

tő csövek. A METEOR 1904 után többnyire 
már csak tartalékként állt, vagy állomásha
jóként szolgált. 1915-től Polában a helyi 
védelmet ellátó hadihajócsoportba tarto
zott, és többször részt vett a konvojok kí
séretében. A BLITZ létezése alatt főleg tor- 
pedónaszád-flottillákban vagy iskolahajó
ként szolgált. Az első világháborúban szá
mos konvojkísérési és tengeralattjáró-va
dász műveletben vett részt. А KOMET leg
inkább iskolahajóként működött, közben 
1897-ben Kréta körül a nemzetközi blokád
flottában tevékenykedett. 1915-től hadi
anyag-szállításra, tengeralattjáró-vadá
szatra és konvojkísérésre alkalmazták.

A Nagy-Britanniában gyártott, 540 t víz- 
kiszorítású PLANET (1891) mintájára Tri
esztben épített, 610 t vízkiszorítású TRA
BANT (1890) és a hozzájuk hasonló, de a 
német Schichau (Elbing) hajógyárban elké

szült, 616 t vízkiszorítású SATELLIT (1893) 
tovább növelte az osztrák-magyar torpe
dóhajók számát. Eredeti legnagyobb se
bességük 20-23 csomó volt, de ez hasz
nálatuk során folyamatosan csökkent. A 
PLANET már próbaútjai után sorozatos ja
vításokra szorult. Ezután részben a gya
korló hadihajókötelékben szolgált, részben 
tartalékállományban állt. 1901-1902-ben 
Konstantinápolyban állomásozott és az 
anatóliai partok előtt cirkált. Az első világ
háború alatt Pola térségében a helyi part
védő erőkhöz tartozott. A TRABANT első 
nagyobb útja 1895-ben az Északi-tengert 
és a Keleti-tengert összekötő csatorna meg
nyitási ünnepélyére vezetett. 1899-1900- 
ban a Földközi-tenger keleti részén műkö
dő nehézhadihajó-csoportot kísérte. A köz
beeső időkben gyakorlási célokra használ
ták vagy tartalékállományban szerepelt. Át
alakítások után az első világháborúban ak
narakásra, aknaszedésre és aknazárak őr
zésére használták Pola térségében. A SA
TELLIT elkészülése után átmenetileg ak
narakóként szolgált. 1894. április 12-én 
összeütközött a HABSBURG (1866) lakó
hajóval (leszerelt páncélos fregattal) és ha
jóorra súlyosan megrongálódott. A kijavítá
sa utáni években gyakorlókötelékben mű
ködött vagy tartalékban állt. 1904-1905- 
ben a Földközi-tenger keleti részén tartóz
kodott. Külső formája 1913-ban jelentősen 
megváltozott, a kazáncserékkel egyidejű
leg az eddigi egy helyett 3 kéményt kapott. 
1914-től 1918-ig aknarakó, aknaszedő és 
konvojkísérő feladatokat látott el. Tevéke
nyen szerepelt a francia CURIE (1913) és 
az olasz GIACINTO PULLINO (1914) ten
geralattjáró elsüllyedésénél.

Az Osztrák-Magyar Haditengerészet 
torpedóhajói között az utolsó szolgálatba 
helyezett egység a MAGNET (1896) volt. 
Az 544 t vízkiszorítású hajót a német 
Schichau (Elbing) hajógyárban építették. A 
jó hullámzástűrő képességű és gépteljesít
ményű hajó 26 csomó maximális sebessé
gével a maga idejében a Monarchia leg
gyorsabb víziegységének számított. Alakja 
hasonlított a századforduló első német tor
pedórombolóihoz. 1897-98-ban a Krétát 
blokád alatt tartó nemzetközi flottában sze
repelt, majd torpedónaszád-flottilla vezér
hajójaként szolgált. 1915-től tengeralattjá
ró-vadászatra és konvojkíséretre alkalmaz
ták. 1916. augusztus 2-án az olasz SALPA 
(1912) tengeralattjáró megtorpedózta. A 
hajó fara szétroncsolódott, 11 tengerésze 
hősi halált halt, azonban nem süllyedt el, 
sikerült Polába vontatni és kijavítani.

(folytatjuk)

Orbán Ferenc
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Dr. Pokorádi László

Repiilőgép-levegőrendszer diagnosztikája

Egy rendszer vagy berendezés üzemeltetése során annak üze
mi állapota, műszaki paraméterei véletlenszerűen és halmozot
tan változnak. A rendszer üzemképességéről, a következő kar
bantartás mélységéről és időpontjáról a különböző paraméterek 
pillanatnyi értékének és változási sebességének ismeretében 
dönthetünk. A műszaki diagnosztika feladata az üzemeltetett 
rendszer vagy berendezés belső jellemzőinek értékelése, illetve 
azok változási sebességének meghatározása és prognosztizálá
sa. A fenti feladat megoldását segítik a napjainkban mindinkább 
elterjedő, a matematikai modellezésre épülő diagnosztikai eljá
rások. Ezen tanulmány -  a szerző jelen folyóiratban korábban 
megjelent [3] cikkének folytatásaként -  a matematikai modell 
felhasználását mutatja be a vizsgált levegőrendszer üzemállapo
tának becslésére.

V„(pv - P h )  +

4

4:ső + ]EAZ)A,
И

( P ,  - P h )

V,

Vv(Pv - p H) +
4

V CSŐ +  2 j f j Z jA,  
1=1

(Р, -  Ph)

4 p ,

A diagnosztikai modell felállítása

Egy rendszer matematikai modellje a benne lejátszódó fizikai, 
esetleg kémiai folyamatok matematikai egyenletekkel való leírá
sát és az egyenletek megoldását jelenti. A matematikai modell -  
a leírt jelenség jellege alapján -  stacioner vagy instacioner lehet. 
Az első modell a rendszer egy állandósult üzemállapotát írja le. 
Fék-levegó'rendszer esetén ez lehet egy bizonyos mértékben 
befékezett állapot, amikor a rendszerben uralkodó levegőnyomá
sok nem változnak. Az instacioner modell a vizsgált rendszer át
meneti üzemállapotait tükrözi vissza. Az előbbi rendszer példáját 
folytatva ez lehet egy kifékezési vagy „ráfékezési" folyamat.

Vizsgálatunk során a Mi-8 helikopter levegőrendszerének (1. 
ábra) stacioner modelljét alkalmaztuk. Ekkor a matematikai mo
dellt a különböző berendezések alkatrészeire ható erők egyen
súlyát (szabályozást végző berendezések), illetve az anyagmeg
maradást (tartályok) leíró egyenletek alkotják. Azaz:

a nyomáscsökkentő szelep esetén:

Pv =
F -Fr 1 r r2 Л Р Н- A kPu

Ad Ak
(1)

a redukciós gyorsító esetén:

ahol:
pv -  vezérlőnyomás; 
p, -  féklevegő-nyomás; 
pH -  környezeti nyomás; 

pt -  tartálynyomás a fékezés előtt; 

p2 -  tartálynyomás a fékezés után;
Frl -  nyomáscsökkentő redukciós rugójának ereje;
Fr2 -  nyomáscsökkentő „2“ rugójának ereje;
Frgy -  redukciós gyorsító rugójának ereje;
F • -  a/-edik fékpofa visszatérítő rugójának előfeszítése; 
s( -  a /-edik fékpofa visszatérítő rugójának merevsége; 

Ad -  nyomáscsökkentő dugattyú felülete 
Ak -  nyomáscsökkentő kis beeresztő szelepének felülete 
Aj -  redukciós gyorsító /-edik dugattyú felülete 
Zj -  a /-edik fékpofa rése 
itj -  a/-edik fékpofa „dugattyú-fékpofa” áttétele

ir/. -  a /-edik fékpofa „dugattyú-rugó” áttétele 
■ -  a /-edik fékpofa súrlódási tényezője

V, -  a tartály térfogata 
Vv -  vezérlőnyomású rendszerrész térfogata 
Vcsö -  csővezeték térfogata 

к -  a levegő adiabatikus kitevője.

PyA1 pHA2 Fr3
A3

a fékberendezés esetén:

A diagnosztikai modell felállítása érdekében az előzőekben 
felírt matematikai modellt linearizálni kell. Az egyenletek logarit-

(2) mikus linearizálása után:

-a z  (1) egyenletből a:

P| -  (Pf Рн)А«1« . Z: + Xn (3)
5pv=K15Frl-K25Fr2-K35pu + K45pH ;

-  a (2) egyenletből a:

a tartály esetén: Spf=Ks5pv-Ke5Fr3-K75pH

(5)

(6)
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1. ábra: A levegőrendszer elvi rajza [1] -  nyomáscsökkentő 
szelep; [2] - redukciós gyorsító; [3] -  fékmunkahengerek; [4] 
-  nyomásautomata; [5] -  légsűrítő; [6] -  tartályok; [7] -  földi 
csatlakozó; [8] -  nyomásmérő; [9] -  egyirányú szelep; [10] -  
levegőszürő; [11] -  nyomásmérő; [12] -  ülepítőszűrő; [13] -  
levegőszűrő_______________________________________

-  a (4.14) egyenletből a:

5Fi=K85p(-K95pH-K l05zj-K l15sj ; (7)

-  a (4.22) egyenletből a:

SPu =  K 126P r K 135Pv-K 145Pf+ K 155PH+ 5zj (8)

egyenletet kaptuk. így egy olyan lineáris egyenletrendszert 
nyertünk, mely a különböző változók -  5-val jelölt -  relatív elté
rései közti kapcsolatot adja meg.

Az (5)-(8) egyenletekben szereplő változókat szétválasztot
tuk -  nem mérhető -  belső (5x) és -  mérhető -  külső (5y) jellem
zőkre. A vizsgálat során a 5x és 5y vektorok elemeinek kijelölé
sét úgy végeztük el, hogy a külső jellemzők vektorába a jelenle
gi technológia szerint is mérhető paramétereket soroltuk, a Sx 
vektorba pedig azokat a nem mérhető jellemzőket, melyek 
meghatározzák a rendszer műszaki állapotát.

Azért választottuk ezt a megoldást, mert a kidolgozott para- 
méterbecslő módszert egy olyan típuson kell (vagy lehet) alkal
mazni, amelyiket eredetileg nem állapot szerinti üzemeltetésre 
terveztek. A később bemutatandó módszert csak a jelenlegi 
műszaki kiszolgálási technológia által megengedett módon tud
tuk kipróbálni, ellenőrizni.

A felállított modell röviden az alábbi mátrixegyenlettel írható 
fel:

A5y=B5x (9)

ahol:
A -  a külső jellemzők együtthatómátrixa;
В -  a belső jellemzők együtthatómátrixa.

A feladat megoldása során problémát okozott, hogy az A 
mátrix nem négyzetes, így nem invertálható. Ezért a diagnoszti
kai irodalmakban általánosan javasolt

D =A 1B (10)

diagnosztikai mátrix nem állítható fel. A megoldás érdeké
ben módosítottuk az irodalomban szereplő módszert. Az

u=A5y (11)

egyenlőséget bevezetve becsültük meg azt a 5x vektort (az
az a nem mérhető paraméterek relatív eltéréseinek értékeit), 
amely teljesíti az

u-B5x=0 (12)

egyenlőséget. A (12) egyenletet kielégítő 5x vektort opti
mumkereső eljárással határoztuk meg, azaz kerestük az

f(5x) = (ü-B5x)2 (13)

skalár-vektor függvény minimumát. Az extrémum keresésére 
a gradiens módszert alkalmaztuk.

A gradiens módszer hátránya lehet, hogy a helyi (lokális) mi
nimumokra is „kifuthat” . Ezért a vizsgálat során több, különbö
ző kiinduló vektorral alkalmaztuk a módszert. A futási eredmé
nyek bizonyították, hogy jelen esetben a hibakritérium-felület vi
szonylag sima, lokális minimumoktól mentes. Az eltérő kiinduló 
adatok esetén is -  jó közelítéssel -  azonos végeredményeket 
kaptunk.

Az állapotfigyelési eljárás

A diagnosztikai modell alkalmazásával megállapítható a vizsgált 
rendszer pillanatnyi üzemállapota, azaz a jellemzők által meg
határozott állapottérben elfoglalt helyzete. Ezt a belső és külső 
jellemzők határozzák meg. A különböző pillanatnyi állapotok 
könnyen kezelhető és egzakt összehasonlítása érdekében ve-
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zettük be az úgynevezett átszámított üzemállapot és a vezető pa
raméter fogalmakat.

Az átszámított üzemállapot a környezeti jellemzők (például 
repülési magasság, külső hőmérséklet) és a rendszer üzemsze
rűen változó paraméterei (például tartálynyomás, vezérlőkar 
helyzete) névleges értékeihez, illetve a belső paraméterek pilla
natnyi értékeihez tartozó üzemállapotot jelent.

Az átszámított üzemállapotban a rendszerben szereplő rugó- 
erők vagy rugómerevségek, illetve a fékrések becsült vagy mért 
értékűek. A rendszer különböző nyomásparaméterei a legna
gyobb névleges értékükkel bírnak. A külső nyomás értéke a 
Nemzetközi Egyezményes Légkör szerinti 0 méter magasság
hoz tartozóval egyezik meg.

Az átszámított üzemállapot meghatározásához az eredeti, az

(1); (2); (3); és a (4)

egyenletek alkotta, nemlineáris modellt alkalmaztuk [4].

Mivel a fékrendszer fenti matematikai modellje egy többisme
retlenes implicit függvény, azt iterációval oldottuk meg. A közelí
tést addig folytattuk, míg az utolsó két megoldás eredményei 
közti relatív eltérések vektorának abszolút értéke nem csökkent 
1СГ6 alá.

A vezető paramétereknek a rendszer felhasználásával -  légi 
üzemeltetésével -  kapcsolatos legfontosabb jellemzőit (például 
hajtóművek esetén a tolóerő vagy a teljesítmény, fékrendsze
reknél a fékhatás és az aszimmetria) kell kiválasztani.

A fék-levegőrendszer átszámított állapotainak összehasonlí
tása érdekében vezető paramétereknek a rendszer vezetés- 
technikai, repülésmechanikai szempontból két legfontosabb jel
lemzőjét választottuk ki. Ezek:

-  a fékpofák összenyomóerejének csökkenése, mely az ere
dő fékhatással egyenesen arányos;

-  a fékpofák nyomóerejeinek aszimmetriája, mely a kétoldali 
fékhatások különbségével analóg jellemző.

A fékhatások nagyságát még jelentősen befolyásolja a fék
pofák és a fékdobok közti súrlódási tényező is. Vizsgálatunk so
rán ezt azért kellett figyelmen kívül hagynunk, mert a súrlódási 
tényező meghatározása csak a rendszer fékpadon történő vizs
gálatával végezhető el. Ez az üzemeltetési körülmények között 
nem oldható meg.

A módszer alkalmazása

A kidolgozott állapotfigyelési eljárás gyakorlati alkalmazási le
hetőségének vizsgálata és szemléltetése érdekében méréseket 
végeztünk egy harcrendben lévő helikopteren.

A vezető paraméterek, a mérések és az ismertetett eljárás 
alkalmazásával meghatározott értékeit az üzemidő függvényé
ben a 2., a naptári idő függvényében a 3. ábra szemlélteti. A 
fenti jellemzők változási sebességei a 4. (üzemidő) és az 5. 
(naptári idő) ábrákon láthatók.

A kidolgozott állapotbecslő és állapotfigyelő eljárások beve
zetéséhez, alkalmazásához szükséges adatok a jelenlegi kiszol
gálási technológia által megengedett módon, a helikopter fe
délzeti műszereinek, valamint a műszaki kiszolgáló századok 
eszközeinek felhasználásával is beszerezhetők.

Az összfékerő csökkenési görbéin (2. és 3. ábrák) egy jelen
tős -  a rendszer műszaki állapotának javulását jelző -  törés lát
ható (680 repült óra körül, illetve a 9. hónap). Az állapotbecslés, 
illetve az állapotfigyelési módszer alkalmazása után érdeklőd
tünk a gép üzembentartóinál, hogy történt-e valami a levegő
rendszerrel? Az adott helikopter sárkány-hajtómű munkanapló
jának vizsgálata során kiderült, hogy a két mérés és állapot
becslés között a levegőrendszeren ellenőrzést és beszabályo
zást végeztek. Az adott szabályzás elvégzését semmilyen heli
koptervezetői észrevétel, panasz nem előzte meg. A műszaki 
napon elvégzett rutin jellegű munka mélységét a gép mechani
kusa már nem tudta érdeklődésünkkor pontosan megmondani. 
A rendszeren végzett karbantartás eredményét eljárásunk bizo
nyította.

Felhasznált irodalom
[1 ] -  Davidov, V.A. et.al.: Vertoljot Mi-8 usztrojtvo u tehni- 

cseszkoje obszluzsivanyije. Moszkva, Transzport, 1988.
[2] -  Kövér Béla: A Mi-8 helikopter megbízhatósága és üzemel

tetésének optimalizálhatósága. Tanulmány, 1991.
[3] -  Pokorádi László: Repülőgép-hidropneumatikus rendszerek

modellezése és a modell alkalmazása a műszaki diag
nosztikában. = Haditechnika, 1991.2. sz. 7-9. p.

[4] -  Pokorádi László: On-Condition Operation of Aircraft
Pneumatic System Based on Mathematical Diagnostic. XI. 
Magyar Repüléstudományi Napok, 1996 (megjelenés 
alatt).
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Tüzérségi és harckocsilövegeknél alkalmazott 
sárgaréz hüvelyek repedésének vizsgálata I.

A Magyar Honvédségnél használt sárgaréz hüvelyek egy ré
szén a kilövést követő' bizonyos tárolási idő után a tőhoronyban 
körbefutó, illetve a paláston tengelyirányba haladó, szemmel jól 
látható repedések keletkeznek. Hasonló jelenséget észleltek az 
üzemben felújított hüvelyek bizonyos százalékánál is, amikor 
azokat néhány hónapos, illetve éves tárolást követő ellenőrzés
nél átvizsgálták, annak ellenére, hogy felújítás előtt szemrevéte
lezéssel (jelen technológiában a hibakeresés így történik) válo
gatták. A repedések minden esetben a belső felületről indulnak, 
és csak abban az esetben lehet őket észrevenni, ha már a tel
jes keresztmetszeten átértek. Azok a hüvelyek, amelyeken ilyen 
repedések lépnek fel, használat során veszélyt jelentenek a ke
zelőszemélyzetre, illetve időszakosan harcképtelenné teszik a 
technikai eszközt.

A sárgaréz hajlamos arra, hogy meghibásodjon a feszültség 
bizonyos korróziós közeg és az idő együttes hatására. Ezt a je
lenséget általában öregedési törésnek vagy feszültségkorróziós 
törésnek nevezzük.

A feszültségkorrózió

A feszültségkorrózió az elektrokémiai korróziónak ama fajtája, 
amelynél az anódos anyagrész oldását, pusztulását a kétféle 
anyagrész érintkezési helyén valamilyen húzófeszültség olyan 
keskeny felületre koncentrálja, hogy a megtámadott anyagrész 
mélyébe hatoló rés, hajszálrepedés keletkezik.
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A feszültségkorrózió jellemzője, hogy nincs nagy kiterjedésű 
korrodálódott felület, nagyon kevés a korróziós terméke, vala
mint az anyag feszültséggel terhelt részében mindenütt megin
dul a repedés a szemcsehatárok mentén. A repedés rohamo
san mélyül, rövid idő alatt az anyag teljes vastagságán átérő re
pedéssé fejlődhet.

Ebben a cikkben a hüvelyek tipikus repedéseinek okát, illet
ve elhárításának módjait tárom fel, természetesen a teljesség 
igénye nélkül, mivel a kísérletek kiértékelése, összegzése, az új 
technológia meghatározása és az anyagvizsgálati eljárások ki
dolgozása több száz oldalt vett igénybe. A kísérletek ellenben 
igazolták, hogy az új felújítási technológia és anyagvizsgálat 
mellett szinte nullára csökken a hibás hüvelyek kijutásának va
lószínűsége a felújító üzemből.

Ahhoz, hogy megértsük a hüvelyben lejátszódó korróziós fo
lyamatot, meg kell ismernünk annak anyagát, összetevőit. A tü
zérségi és harckocsihüvelyek anyaga túlnyomórészt rézötvözet, 
mégpedig Cu-Zn ötvözet, ún. sárgaréz, illetve tombak. Ebben a 
csoportban a rezet 10-42% Zn-nel ötvözik a szabványnak meg
felelően. Műhelyhőmérsékleten 37% Zn oldódik a rézben, 37% 
Zn-tartalomig (Cu = 63%) az ötvözet tisztán szilárd oldat. A 
37% -  42% Zn-et tartalmazó ötvözetek csak melegítve alakítha
tók, ezek a sárgarezek (SR 58, SR 60, SR 63 ...). Hidegen jól 
alakíthatók az SR 90, SR 83, SR 80-as ötvözetek, ezek a 
tombakok. A Cu-Zn egyensúlyi diagramnak különlegessége az 
а-mező BE határvonala, amelynek lejtése azt mutatja, hogy az 
а-fázis Zn-oldó képessége a hőmérséklet csökkentésével nő. 
Ennek az a következménye, hogy pl. a 63% Cu-tartalmú sárga
réz 900-650 °C között a+ß fázisokat tartalmaz. Gyorsan hűtve 
szövetképe szobahőmérsékleten is a+ß fázisokat mutat.

1. ábra: Aj. SR63 sárgaréz szövetképe. A képen láthatók az 
ikerkristályokat tartalmazó szemcsék (a fázis) és a határokon 
lévő fekete csíkok (fi fázis)

Megismerve a tüzérségi hüvelyek anyagát és a feszültség
korrózió tulajdonságát egyértelműen látszik, hogy a korrózió 
létrejöttéhez a két fázisnak (a+ß) jelen kell lenni. Szükséges 
még a húzófeszültség, melyet elsősorban a lövés folyamán a 
töltőűrben történt alakváltozásból visszamaradó belső feszült
ség, illetve a felújítási technológia alatt a kalibrálástól és a gör- 
gőzéstől stb. keletkező maradó alakváltozásoknál létrejövő fe
szültség alkot.
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4. ábra: A 23. sz. hüvely csiszolati képe. N=250x. Maratva: 10%-os 
ammónium-perszulfát oldatban

5. ábra: A 13. számú hüvely csiszolati képe. N=250x. Maratva. 
10%-os ammónium-perszulfát oldatban

Bizonyítani kell, hogy a hüvelyek tényleg feszültségkorrózió 
hatására válnak használhatatlanná. A kísérletek közül a 85 min
es sárgaréz hüvelyeken végzett vizsgálatokat írom le, mivel ezek 
is egyértelműen bizonyítják a feszültségkorrózió romboló hatá
sát.

85 mm-es sárgaréz hüvelyen végzett vizsgálatok

A kísérletekhez a felújító bázis által átadott hüvelyeket hasz
náltam fel, melyeket a kísérlet során 1-54-ig számmal láttam el. 
A hüvelyek mind átestek lövészeten és az azt követő felújítási 
műveleteken, majd tárolás után széthúzták őket, hogy a vizsgá
latokat elvégezhessem.

A mintaként kiválasztott 54 hüvely bizonyos százalékánál 
nyaki részen 50-60 mm hosszú, a szájrésznél 1-2 mm széles 
repedések jelentek meg a több éves tárolás után. Ezek a gyárt
mányok felújítás és szerelés után kerültek raktárba. A vizsgált 
hüvelyeken talált jelzések alapján megállapítható volt a felújítás 
ideje (1975) és helye (11-es bázis). A vizsgált hüvelyek az 1. so
rozatba tartoztak (pl. 1-75-11), amely a nem szilícium tartalmú 
rézhüvelyek csoportját jelenti.

Metallográfiái vizsgálatnak a 6, 28, 33-as hüvelyeket vetettem 
alá, mindhárom nyaki részén 45-49 mm-es repedések voltak. A 
repedésekről készült csiszolatokat vizsgálva megállapítható, 
hogy azok interkrisztalin jellegűek, mint azt a következő ábrák 
mutatják.

A képen látható repedések interkrisztalin jellegük miatt egy
értelműen utalnak a feszültségkorróziós jelenségre. A következő 
vizsgálatnak bizonyítani kell azt a feltevést, hogy a felújítás után 
kikerült, szerelt hüvelyeket belső feszültséggel telítve tárolták.

Feszültségkorróziós vizsgálat:

A belső feszültség kimutatására a 3%-os (Hg/N03/2) higanynit- 
rátos vizsgálat mutatkozott a legjobbnak. Valamennyi próbánál 
a nyaki síktól mért 150 mm-es magasságig tartottam a vizsgált 
hüvelyeket (34., 13., 14., 49., 15., 46.) az oldatban. A maratás 15 
percig tartott, az oldatot 3 hüvelyenként cseréltem. A vizsgálat 
megkezdése előtt a hüvelyek felületét homokfúvatással megtisz
títottam. A 15 percig tartó feszültségkorróziós vizsgálat alatt a 
13. és 14. hüvelyen repedések keletkeztek, melyek csiszolati ké
pei szintén interkrisztalin jellegűek.

6. ábra: A 14. számú hüvely csiszolati képe. N=250x. Maratva: 
10%-os ammónium-perszulfát oldatban
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2. ábra: A 6 sz. hüvely csiszolati képe. N=250x. Maratva: 10%-os 
ammónium-oerszulfát oldatban

3. ábra: A 28 sz. hüvely csiszolati képe. N=500x. Maratva: 10%-os 
ammónium-perszulfát oldatban



Az elvégzett laboratóriumi feszdültségkorróziós vizsgálat 
egyértelműen bizonyította, hogy a vizsgálatba vett, még nem re
pedt hüvelyek között a felújítást követő 14. évben is található je
lentős belső feszültséggel terhelt hüvely.

K o n tr o l lv iz s g á la t :

A maradék hüvelyeket a rézre jellemző alacsony hőfokú 
(sófürdős) feszültségcsökkentő izzításnak vettettem alá, azért, 
hogy a hüvelyekben felhalmozódott belső feszültségeket olyan 
szintre csökkentsem, hogy az már a feszültségkorróziós folya
matot ne támogassa. A hőkezelés után minden hüvelyen elvé
geztem a 3%-os (Hg/N03/2) higanynitrátos vizsgálatot, az előző 
részben leírt kísérletnek megfelelően. A vizsgálat után megálla
pítható volt, hogy a nagy mennyiségű hőkezelt hüvely közül 
egyiken sem jelent meg repedés.

Ö s s z e g z e t t  k ö v e t k e z t e t é s  a  8 5  m m - e s  h ü v e ly e k e n  t á r o lá s  

k ö z b e n  lé t r e jö v ő  r e p e d é s e k  o k a ir ó l

Használat közben a tüzérségi hüvelyek 320-370 Mpa nyo
másnak vannak kitéve, amely létrehozza a hüvelyekben a belső 
feszültséget, kisebb mértékben, ha a töltőűr és az átmeneti kúp 
nem kopott, nagyobb mértékben, ha kopott. Az utóbbi esetben 
a hüvelyek maradó alakváltozást szenvednek. A lövés során fel
halmozódott belső energia olyan szintre emelkedik, ami elegen
dő a feszültségkorróziós törés beindításához.

A tipikus repedések másik fajtája a tárolás során jön létre, 
melyet (kísérletek bizonyítanák) a nátrium és a réz nitrátjai okoz
nak. A különböző lőporral töltött hüvelyeknél más más típusú re
pedések léphetnek fel. így az ammóniának kitett hüvelyekben a 
repedések a tőhoronytól a nyaki részig hosszirányban húzód
nak, míg a nitrocellulóz rostokat tartalmazó lőporoknál a jellem
ző repedés a nyaki részen jelenik meg.

A repedések megjelenésének másodlagos okozója a kilövés 
és a felújítás között eltelt időszak tárolási körülményei, a hüvely
tisztítás technológiája, valamint a jelenlegi hiányos technológiai 
sor, mely a szerzett belső feszültségek csökkentését semmilyen 
módon nem oldja meg.

J a v a s la t  a  r e p e d é s e k  e lk e r ü lé s é r e

Két megoldás látszik kézenfekvőnek. Az első a gyártás során 
a tüzérségi rézhüvelyek összetételének megváltoztatásában lát
ja a megoldást, a második a felújítás menetébe avatkozik be.

1. Az első esetet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az össze
tétel és a belső szerkezet metallurgiai irányítása immunitást 
eredményez a repedésekkel szemben. Az ilyen irányítás a meg
hibásodásra való hajlamosságot lecsökkenti annyira, hogy

aránylag nagy visszamaradó feszültségek is megengedhetők le
hetnek. A tüzérségi rézhüvelyek összetételének megváltoztatá
sát szilícium hozzáadásával és közel 1-1,2%-ra növelésével ér
jük el. Ez a megoldás természetesen csak gyártás során lehet
séges. Mivel nálunk jelenleg nem folyik hüvelygyártás, kísérlete
ket nem tudunk végezni, így csupán az amerikai hadsereg szá
mára végzett kísérletek eredményeit adom közre (1).

A  s z i l íc iu m m a l  v a ló  ö tv ö z é s  e lő n y e

A szilícium lényegesen megemeli mind az ammóniás, mind a 
higanyos feszültségrepedési meghibásodási ellenállást. Az am
móniás vizsgálatok szerint a növekedés fokozatos, míg a higa
nyos vizsgálat adatai kb. 1,2%-nál maximumot mutatnak.

A szilícium hozzáadása a szakítószilárdságot is növeli, de kö
zel sem annyira, mint az ammóniás feszültségrepedési ellenál
lást (pl.: a keményre hengerelt sárgarézben 1,2% szilícium hoz
záadása a szakítószilárdságot 24%-kal növeli, míg az adott idő 
alatt -tipikus esetnek 700 percet választva -  ammóniás repedési 
meghibásodás képzéséhez szükséges feszültség 600%-kal nő).

Ugyanakkor újrakristályosodott anyag esetében a szakítószi
lárdság 40%-kal nő, míg az ammóniás repedési meghibásodást 
előidéző feszültség növekedése közel 300%.

A szilícium hozzáadása fokozatosan növeli az interkrisztalin 
törésről a transzkrisztalin törésre való hajlamot. A változás foko
zatos, és párhuzamos a növekvő szilíciumtartalom jótékony ha
tásával.

2. A második esetben a meglévő felújító üzem technológiai 
sorát úgy kell megváltoztatni, hogy a kalibrálási műveletek után 
egy alacsony hőfokú feszültségcsökkentő hőkezelést, majd ezu
tán egy repedésvizsgáló blokkot állítunk be. A hőkezeléssel el
érhetjük, hogy a hüvelyekben a feszültség minimálisra csökken
jen. A repedésvizsgálóval ki tudjuk szűrni a nem látható belső 
repedéseket, így a technológiai sor költségesebb műveleteiben 
már csak a jó hüvelyek vesznek részt.

Ezzel az eljárással a következő cikkben kívánok részleteseb
ben foglalkozni, melyben a technológiai sor célszerű megváltoz
tatását és a hozzá kapcsolható új repedésvizsgálatot mutatom 
be.

F e lh a s z n á l t  i r o d a lo m :

(1) Symposium on stress-corrosion cracking of metals.
(2) Dr.Zorkóczy: Metallográfia és anyagvizsgálat.
(3) Sipos Jenő: Sárgaréz alkatrész használata során keletkező 

repedések okának elemzése.

Sipos Jenő mk. alezredes 
főiskolai docens 

tanszékvezető-helyettes

Helyesbítés
Az 1996/2. szám 26. oldalán ,A NATO történetének eddigi legna
gyobb katonai akciója" c. cikkben szereplő NORMANDIA néven 
említett hajó neve helyesen: NORMANDY (jelzete: CG 60), és 
nem a repülőgép-hordozó, hanem a TICONDEROGA (CG 47)- 
osztályú rakétás cirkáló (guided missile cruiser) kategóriába tar
tozik, az ún. AEGIS-rendszerrel felszereltek között. Két függőle
ges rakétaindító rendszerrel (vertical launching system) rendel
kezik, rakétakészlete 122 db-ot -  köztük 12 db Tomahawk-ot -  
tesz ki.

A „Világháborús roncsok Magyarország vizeiben" c. cikkben, 
a 46-48. oldalon az 1464 folyamkilométernél elsüllyedt F 10350 
jelzetűnek feltüntetett „hadikomp” (német kifejezés szerint 
Marinefáhrprahm, vagy röviden MFP, szó szerint haditengeré

szeti kompbárka) jelzete helyesen F 1035, az 1464,2 folyamkilo
méternél elsüllyedt, ismeretlennek jelzett hadikompé pedig F 
1027.

Mindkettőt saját személyzete süllyesztette el 1944. október 
27-én, mivel északi irányú továbbhaladásukra a lehetőség meg
szűnt. Ezek az IMRD (D), azaz /nspekteur Minenráumdienst 
(Donau) -  Aknaszedő Szolgálati Felügyelőség (Duna) -  szerve
zeti állományába tartoztak. Az MFP-ket másképpen 
Landungsfáhre-knek nevezték a szakirodalomban (partraszállító 
komp).

A szövegben Wm 208 Sch jelzetűnek feltüntetett hadikomp 
ilyen jelzettel nem létezett.

Dr. B. J.
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Cooperative Chance ’96 -  Légierő-gyakorlat

1. áb ra : A lengye l lé g ie rő  M iG  29-es gé p e  (115) K ecskem éten

2. ábra: A belga F-16-osok (FA-81, FA-94) felderítő-konténerekkel 
repültek a Romváros fölé, Újdörögdnél

3. ábra: A gyakorlat NATO-résztvevőlnek egy csoportját a Luftwaffe 
C-160 Transall (50+81) szállítógépe hozta Szolnokra

4. ábra: Kirakodás közben a kanadai C-130E Hercules (130326) 
Szolnokon

Három magyar katonai repülőtéren -  Szolnokon, Szent
királyszabadján, Kecskeméten -  és egy sportrepülőtéren, a Gyön
gyös melletti Pipishegyen rendezték meg 1996. július 20-26. kö
zött a Cooperative Chance '96 NATO-békepartnerségi légierő
gyakorlatot.

1995-ben döntött a NATO a gyakorlat megrendezéséről azzal 
az indokkal, hogy a szárazföldi erők után a légierők is vegyenek 
részt a békepartnerségi együttműködésben. Ősszel kezdődött 
meg a tervezőmunka, miután a NATO vezetői helyszíni tapaszta
lataik alapján megfelelőnek találták Magyarországot és repülőte
reit a feladat végrehajtására.

Ezen a gyakorlaton alakítottak első alkalommal többnemzeti
ségű légi parancsnokságot, amelyben nyolc NATO- (Amerikai 
Egyesült Államok, Belgium, Franciaország, Hollandia, Kanada, 
Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország) és nyolc béke
partnerségi ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Lengyelor
szág, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország) légierejé
nek tisztjei tevékenykedtek. A hivatalos nyelv az angol volt, ezért a 
különböző beosztásokba olyan magyar tiszteket igyekeztek kiren
delni, akiknek angol nyelvvizsgájuk vagy megfelelő nyelvismere
tük volt.

A gyakorlat nem a hagyományos katonai harctevékenységre 
irányult. A fő feladat a hadseregek légierejének közös tevékeny
ségében, katasztrófa okozta károk elhárításában, élet- és vagyon
mentésben, sérültek felkutatásában és humanitárius segítség- 
nyújtásban mutatkozott meg.

A gyakorlat forgatókönyve szerint 1996. július 18-án Bigland 
(=Nagyország) területén, a Balatontól északra, a Richter-skála 
szerinti 7,1 erősségű földrengést észleltek. Az epicentrum a Ma
gyar Honvédség 4. számú gyakorlóterén, Újdörögd városánál 
volt, amelyet Romváros-ként említett a forgatókönyv. Minden 
kommunikációs vonal megszakadt a Keszthely-Sümeg-Aj- 
ka-Balatonfüred határolta térségben. Bigland kormánya a nagy
méretű természeti katasztrófára való tekintettel segítséget kért az 
ENSZ-től. Az ENSZ egy helyi műveleteket koordináló központot 
küldött a helyzetet kezelő hatóságok megerősítésére. További ne
hézségeket okozott, hogy a Biglanddel délről határos Rockland 
(=Sziklaország) és Waterland (=Vízország) konfliktusa veszélyez
tette a katasztrófa elhárítását. A biglandi Tamási tartományban ál
lomásozó ENSZ-békefenntartók waterlandi ellenséges erők beszi
várgását jelezték. Bigland az intervenció megakadályozására a 
NATO segítségét kérte.

A NATO -  békepartnereivel együtt -  egy többnemzetiségű légi 
parancsnokságot (Multinational Air Headquars = MNAHQ) hozott 
létre Szolnokon, a légi műveletek irányítására, a légtér ellenőrzé
sére, a légi felderítésre, valamint a légi szállítás, a sérültevakuáció 
(Medevac) és a kutató-mentő tevékenység (SÁR = Search and 
Rescue) irányítására. Az MNAHQ látta el a katasztrófaelhárítási 
feladatok átfogó irányítását. Az ENSZ a földrengés sújtotta terüle
ten zajló műveleteinek támogatásához felhatalmazást kapott egy 
polgári-katonai műveleteket koordináló részleg felállítására.

Az MNAHQ fő szerepe az volt, hogy a részt vevő békepartner
ségi országok tisztjei megismerkedjenek a NATO-ban alkalmazott 
vezetési módszerekkel, begyakorolják azokat és szerezzenek kel
lő jártasságot a döntéselőkészítésben. Az MNAHQ-t a szolnoki re
pülőtér irányítótornyába telepítették, amely 1996. július 22-én 
kezdte meg működését. Az MNAHQ két csoportból állt, amelyből 
a tervező csoport a repülési feladatok tervezésével, előkészítésé
vel foglalkozott, míg a hadműveleti csoport az éppen zajló repülé
seket irányította és ellenőrizte.

A légi műveletek felderítéssel kezdődtek. Először nagy sebes
ségű belga felderítő F-76-osok szállítottak információkat a romok 
helyéről és a károk súlyosságáról. Az első adatok értékelése után 
a román légierő An-30-as gépe végzett kis sebességű légi
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7. ábra: A cseh kutató-mentő alakulat Mi 17-ese (0850)

8. ábra: A lengyel Swidnik W-3RM Anaconda kutató-mentő fel
adatokat látott el Újdörögdnél

felderítést. A katasztrófa területe és a Rocklanddel és 
Waterlanddel határos biglandi országrész felett tiltott repülési 
zónát (No-Fly Zone = NFZ) jelöltek ki, ahol lengyel, német és 
magyar MiG-29-es, valamint amerikai F-16-os kötelékek 
járőröztek folyamatosan július 22-24. között. A felderítés adatai 
alapján kutató-mentő ejtőernyős osztagok érkeztek a 
Romvároshoz a kanadai C-130 Hercules fedélzetén. Utánuk a tér
ségben két helikopteres kutató-mentő kötelék dolgozott különbö
ző mentési módozatok alapján. A helikopterek egy előretolt 
légibázisra, Szentkirályszabadjára szállították a sérülteket, ahon
nan a betegek sürgősségi osztályozása után a súlyos eseteket a 
Medevac gépeivel -  holland Fokker F-60-assal, valamint amerikai 
és belga C-130 Hercules gépekkel -  a szolnoki repülőtér tábori 
kórházába és a kecskeméti katonai kórházba juttatták át. A ka
tasztrófa területén eközben a segélycsomagokat, egészségügyi 
felszereléseket és a különböző eszközöket a francia C-160 
Transall, a magyar, a bolgár An-26-os és egy belga C-130-as 
szállítógépből dobták le.

Egyes feladatokat -  műszeres kutatás és vizuális kutatás, víz
ről történő mentés -  más helyszíneken, Pipishegyen és a Szolnok 
melletti Holt-Tiszán gyakoroltak a helikopteregységek.

A gyakorlat néhány elemét és résztvevőjét érdemes részlete
sen bemutatni.

1996. július 22-én a Jump School (Ejtőernyős Iskola) résztve
vői, amerikai, cseh, kanadai és magyar ejtőernyősök közös ug
rást hajtottak végre egy C-130 Hercules bői. A magyarok amerikai 
ejtőernyővel ugrottak ki 3500 méter magasságból, a repülőgép 
nyitott rámpájáról.

A belga légierő specialitását, az ún. VLAGES (\/ery Low Altitude 
Gravity Extraction System = nagyon kis magasságú, gravitációs 
kiürítési rendszer) segélycsomag-ledobási technikát, amely az af
rikai segélyakciókban már sikeresen vizsgázott, a 15th Air 
Transport Wing C-130H gépe Szolnokon mutatta be. Az eljárás 
előnye, hogy nem igényel ejtőernyőt, és nagy mennyiségű, nem 
törékeny csomag ledobására alkalmas 10-750 láb magasságból. 
A csomagokat mindig dupla zsákba csomagolják, hogy a becsa
pódásnál akkor se sérüljön meg az áru, ha a külső zsák elszakad.

A C-130H Hercules 8 raklapon, egyenként 30-30 zsákban, 
összesen 16 tonna búzával indult a bemutatóra. A repülőtér fölé 
érve a gép fokozatosan csökkentette sebességét, majd orrát 
megemelve kicsúsztatta a zsákokat rakteréből a kijelölt területre. 
A gyakorlat során kidobott búzát a zárónap után az IFOR teherau
tói Boszniába szállították a rászorulóknak.

A Cseh Köztársaság egyik Mi-17-es helikoptere is részt vett a 
gyakorlaton. A cseh légimentő-szolgálatot 1991-ben hozták létre, 
jelenleg Pilzenben működik. A helikoptert speciális orvosi műsze
rekkel szerelték fel, és három súlyos vagy tíz könnyebb sérültet 
képes szállítani. Átültetendő szervek szállítására is alkalmas. A 
gép személyzete: 2 pilóta, 1 technikus, 2 orvos, 1 nővér és 2 ápo
ló. Mindenféle időjárási viszonyok között alkalmazható. 1995-ben 
a cseh kutató-mentő alakulatba beépült Mi-17-esek 308 életmen
tő feladatot hajtottak végre.

Romániából két repülőgéppel összesen 26 pilóta, műszaki és 
törzstiszt érkezett. Az egyik gép az IAR-330 Puma volt, amely 
francia licencia alapján készül Romániában. A helikopter, amely 6 
fekvő vagy 12 könnyebb sérültet képes szállítani, kutató-mentő 
feladatokat látott el a gyakorlaton. A másik gép egy An-30-as volt, 
amely a kis sebességű felderítést végezte a légi parancsnokság 
számára.

Lengyelországból a 3 MiG-29-es mellett a PZL gyár fejleszté
se, a Mi-2 helikopter leváltására készült Sokol helikoptercsalád 
tagja, a Swidnik W-3RM Anaconda tengerészeti kutató-mentő vál
tozat jött el. A törzs alsó felén összesen 6 felfújható légzsák teszi 
lehetővé, hogy az elmerülés veszélye nélkül a vízfelszínre is le
szállhasson.

A légierő-gyakorlat sikeresen zajlott le, néhány légi esemény
től eltekintve.

A megnyitó ünnepségen, 1996. július 20-án szereplő magyar 
MIG-29-es kötelékből a 15-ös számú gép bázisára visszatérőben 
madárral ütközött. A szélvédő külső rétege tört össze, amitől az

5. ábra: A júniusban szolgálatba állított holland Fokker F-60-as 
(U-03) Szentkirályszabadján 10 sérültet vett fedélzetére

6. ábra: A kis sebességű felderítést a román An-30-as végezte 
a katasztrófa sújtotta terület felett
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9. abra: A román IAR-330 Puma a II. számú kutató-mentő 
kötelék tagja volt

10. ábra: A Holt-Tiszán vízről történő mentést gyakorol a ma
gyar Mi-8-as (10434)

átláthatatlanná vált. Vári Gyula százados emiatt csak a második 
próbálkozás után tudott leszállni a kecskeméti repülőtéren.

Július 23-án délután két esemény is történt egymás után. A 
cseh légierő An-26-os gépe (2507) Szolnok felé tartott, és attól 40 
km-re, 1600 méter magasságban bal oldali hajtóművével gólyá
nak ütközött. A hajtóműburkolat törzs felé eső része, a légcsavar
kúp, a hajtómű első lapátsora, valamint a bal oldali vízszintes ve
zérsík belépőéle a törzshöz való csatlakozásnál sérült meg. A be
csapódást követően 6 főnyi személyzettel és 17 imitált sérülttel a 
fedélzetén, a hajtóművet alapjáraton üzemeltetve, a gép leszállt a 
szolnoki repülőtéren.

Pár perccel később a kanadaiak C-130 Herculese (130326) le
szállás közben az erőteljes fékezés miatt defektet kapott. A jobb 
oldali főfutó hátsó abroncsa valójában „felrobbant”. A Hercules 
még be tudott fordulni az egyik gurulóútra, ahol elvégezték a ke
rékcserét.

Másnap, július 24-én a belga légierő F-76-os pilótája felszállás 
közben madárrajt vett észre a felszállópálya felett, ezért fékező
horgot engedett, amely a gyakorlat idejére telepített drótkötelekbe 
akadva megállította a gépet.

^  ^  íj:

Összegezve: a Cooperative Chance '96 elérte célját; NATO- 
vezetésű légi gyakorlat tervezésére, vezetésére és végrehajtására

A Cooperative Chance ’96 repülőgépei és helikopterei

Kutatás-mentés
MH -53J Pave Low (31648) -  USAF
Mi-8 (2 gép) -  magyar
Mi-17 (0850) -  cseh
Anaconda (0511) -  lengyel
UH-1D (70 + 76) -  német
UH -1D (70 + 79) -  német
IAR-330 (74) -  román
Bell 412EP (S5-HNM) -  szlovén
C-130 (130326) -  kanadai

Medevac
Fokker F-60 (U-03) -  holland
C-130H (CH-10) -  belga
C-130 (RS/64—7681) - USAFE

Légi szállítás
C-130 (130326) -  kanadai
C-160 (64-GB) -  francia
C-1 ЗОН (CH-09) -  belga
An-26 (080) -  bolgár
An-26 (2507) -  cseh
An-26 (405) -  magyar
An-26 (407 -  magyar
PC-6 (3G-EL) -  osztrák
PC-6 (3G-EM) -  osztrák
Mi—8/17 (10 gép) -  magyar

Felderítés
RF-16 (FA-81) -  belga
RF-16 (FA-94) -  belga
An-30 (1105) -  román

Őrjáratozás
MiG-29 (108) -  lengyel
MiG-29 (111) -  lengyel
MiG-29 (115) -  lengyel
MiG-29 (29 + 17) -  német
MiG-29 (29 + 18) -  német
F-16C (AV/89-047) -  USAF
F-16C (AV/88-413) -  USAF
F-16C (AV/88-525) -  USAF
Mirage F.1E (C.14-60) -  spanyol
Mirage F.1E (C.14-72) -  spanyol
MiG-29 (6 gép) -  magyar

Egyéb
AWACS E-3A -NATO

képezte ki a résztvevőket, valamint közösen alkalmazott légi esz
közöket a NATO és a békepartnerség a SÁR, Medevac, felderítő-, 
szállító- és vadászrepülés területén.

A legjelentősebb az volt, hogy egy azonnal irányítani képes 
csapattá álltak össze a NATO és a békepartnerség tagállamai, és 
a magyar tisztek képesek voltak együtt dolgozni a NATO-val, el
sajátítva annak módszereit.

Dr. Toperczer István

Köszönetemet fejezem ki a munkámat segítő tiszteknek:
-  Magyar János alezredes (Vitéz Háry László Repülőosztály)
-  Kaszper József ezredes (Kapos Harcászati Repülőezred)
-  Benyó György ezredes (Bakony Harcászati Helikopterezred)
-  Kéri János őrnagy (Szolnoki Vegyes Szállító Repülődandár)
-  Hauzler László őrnagy (Cooperative Chance, Sajtóközpont)
-  Tóth László (Magyar Honvéd)
-  Major Julia M. Read (Kanada)
-  Capt. H. van der Wal (Hollandia)
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C O O P E R A T I V E  C H A N C E  '96

John Flournoy Montgomery

ZR ÍN YI

John Flournoy Montgomery
Magyarország, a vonakodó csatlós

„Egy évtizeden belül másodszor kényszerített csatlós sorsba egy kis európai orszá
got, Magyarországot, a hatalmas túlerőben lévő szomszéd’’ -  ezekkel a szavakkal 
ajánlja könyvét a szerző, aki nyolc éven át -  1933 és 1941 között -  képviselte hazáját, 
az Amerikai Egyesült Államokat követként Budapesten.

John Flournoy Montgomery könyvének „utóélete” sem az Egyesült Államokban, sem 
Magyarországon nem mondható mindennapinak.

Csak feltételezni lehet az összefüggést a könyvet ért bírálatok és a között a tény kö
zött, hogy az évtizedek során titokzatos módon eltűnt az amerikai könyvtárakból a 
könyv szinte valamennyi példánya.

Münchenben, a Nemzetőr kiadásában, 1991-ben „A koronatanú” címmel 60 oldalas 
kivonatos ismertetés jelent meg a könyvről, s ebből néhány példány eljutott magyar ol
vasók kezébe is.

Egy magánkönyvtárban idehaza fellelt példány alapján a magyar olvasó most első íz
ben veheti kézbe Montgomery könyvének teljes fordítását.

A könyv az alábbi fő részekből áll:
Mi az ára a függetlenségnek?; Oázis Hitler sivatagában; Sziget a szovjet tengerben; 

Függelékek I—IV.; Irodalom; Magyarországgal foglalkozó művek; Névmutató.
Zrínyi Kiadó, 1996. 246 oldal. Ara: 620 Ft (áfával)
A könyv megvásárolható a könyvesboltokban, valamint a kiadóban: 1087 Bp., 

Kerepesi u. 29/B. Tel.: 133-9113

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a 
Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges kedvezménnyel!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22 
Telefon: 133-9113 •  Fax: 114-2432
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A Pratt & Whitney hajtómű-fejlesztései 
az F-16-os vadászgépekhez

A Magyar Honvédség vadászgépbeszerzési terve kapcsán az 
Egyesült Államok légiereje új F-16-osok vásárlását, illetve hasz
nált F-16-osok bérlését, vagy megvételét ajánlotta fel Magyaror
szágnak. A gépek Pratt & Whitney F-100-as hajtóművel rendel
keznek, ezért John P. Balaguer, a Pratt & Whitney elnöke, aki a 
katonai gépek hajtóműprogramjáért felelős, 1996. áprilisban 
Magyarországra látogatott, hogy ismertesse a vállalat szerepét 
az amerikai légierők ajánlatával kapcsolatban. Találkozott a 
Honvédelmi Minisztérium képviselőivel, az Országgyűlés Honvé
delmi Bizottságának tagjaival és más kormányképviselőkkel is.

„Várakozással nézünk a Magyarországon kötendő üzlet elé
be" -  mondta Balaguer. „A Magyar Honvédséget erős szerve
zetként tartjuk számon, kitűnő képességekkel megáldva, melyek 
még hatékonyabbá válhatnának olyan modern, NATO-kompati- 
bilis fegyverrendszerek alkalmazásával, mint pl. az F-16-os".

A Pratt & Whitney cég a világ élvonalában áll a harci gépek 
hajtóműveinek tervezésében és előállításában. A vállalat F-100- 
as gázturbináit az amerikai légierők választották ki az F-75-ösök 
és F-76-osok működtetéséhez. Ma az F-700-as hajtóművek mű
ködtetik az összes hadműveleti F-75-öst, és az F-76-osok 65%- 
át világszerte. 1985-ben a Pratt & Whitney forgalomba hozott 
egy modellt, mely egyesíti a főbb fejlesztési eredményeket a 
biztonság és tartósság terén, az F-100-PW-220 típusú gázturbi
nát. Ez működteti az F-16/A/ß-t, mely Block 20 változatként is
meretes, és 1996-ban Tajvan légierejénél lép szolgálatba. Ezu
tán következett a továbbfejlesztett változat, az F-100-PW-229, 
melyet az F-16C/D és az F-15E gépeknél használnak. Ezt a mo
dellt az F-100-PW-220-ra alapozták, és ugyanazokkal a bizton
sági és tartóssági jellemzőkkel rendelkezik, mint az alaptípus.

„A Pratt & Whitney forradalmian új koncepciója a modellek 
fejlesztését lehetővé teszi a régebbi típusok üzemeltetői számára 
is, olyan minőségileg fejlettebb felszerelések segítségével, me
lyek a fejlődés eredményét már meglévő gépekbe viszik be" -  
mondta Balaguer. „Például, ha a Magyar Honvédség vásárolna 
vagy bérelne használt F-16-osokat, a Pratt & Whitney cég lehető
vé tenné a hajtóművek minőségi fejlesztését, hogy egyenlő szín
vonalúak legyenek az F-100-PW-220-szal."

Ezt az átalakított változatot nevezik F-100-PW-220E típus
nak. Az amerikai légierő már az összes F-76-os F-100-as hajtó
művénél elvégezte ezt a minőségi javítást, és egy hasonló prog
ram készül az F-75-ösökhöz is.

A Pratt & Whitney cég 1925-ben alakult azzal a céllal, hogy 
léghűtéses dugattyús motorokat gyártson. Azelőtt a repülőgép
motorok vízhűtésesek voltak. Az új modell azonnal sikert aratott; 
425 LE-s (312,8 kW) teljesítményével és 295 kg tömegével sok
kal nagyobb relatív teljesítmény-tömeg arányt képviselt, mint 
bármely akkor létező repülőgépmotor. A Pratt & Whitney léghű
téses motorjai hamarosan vezető szerepet játszottak a gyorsan 
fejlődő repülőgépiparban.

Amikor a repülőgépek beléptek a sugárhajtás korába, a Pratt 
& Whitney cég hamarosan a csúcsra került a J-57-es típussal, 
az első kéttengelyes, axiális átömlésű gázturbinával. Ez a sugár- 
hajtású koncepció -  egy tengellyel kapcsolt kisnyomású sűrítő
vei és turbinával, belül egy másik tengellyel, melyet a nagynyo
mású sűrítőhöz és turbinához kapcsoltak -  ma már alapvető lett 
az iparban. A J-57 nagy siker volt, melyet bombázóknál, va
dászgépeknél, szállítógépeknél és ellenőrző gépeknél használ
tak, továbbá a kereskedelmi forgalomban is lehetővé tette a su
gárhajtású gépek építését.

„A következő lényeges változás a turbofan (csőlégcsavaros) 
gázturbina bevezetése volt, amely nagyobb mennyiségű levegőt 
enged át, ami az alapmotor körül, a ventillátoron áramlik keresz
tül. Ez a modell ma már nagyon elterjedt mind a katonai, mind a 
kereskedelmi repülésben. A Pratt & Whitney újra elérte és fenn
tartja kiemelkedő pozícióját. Az F-100 turbofan rendszerű hajtó
mű, mely különösen sikeressé vált: több mint 6200 db-ot rendel
tek belőle az Egyesült Államok és más országok légierői. Mára 
már több mint 12 millió órát töltöttek a levegőben ezek a hajtó
művek. Az első F-100-asok teremtették meg a legnagyobb biz
tonságot a sugárhajtású vadászgépek számára az Egyesült Álla
mok katonai szolgálatának történetében. Az F-100-PW-220, 
melynek fontos tulajdonsága a máig kivételes tartósság, a jobb 
tüzelőanyag-szivattyú és a digitális elektronikus hajtómű-vezérlés, 
még jobb biztonsági rekordot állított fel, mint a korábbi F-100- 
asok, vagy más hasonló jellegű hajtóművek" -  mondta Balaguer.

A szolgálati feljegyzésekből kitűnik, hogy azok a korábbi 
típusok, melyek átestek a minőségi javításon, egyenrangúak let
tek az F-100-PW-220-szal, és 0,10/100 000 repülő órára csök
kentették a motorhiba miatt bekövetkező repülőgép-vesztesége
ket. Az F-100-PW-229 hajtómű esetében az F-76-osoknál 
egyetlen ilyen jellegű veszteség sem volt.

Mivel Magyarország olyan régióban fekszik, mely manapság 
sok változáson ment keresztül és még mindig sok bizonytalan
sággal kerül szembe, sürgősen szüksége van légvédelmi kapa
citásának minőségi javítására. Az Egyesült Államok kormánya 
méltányos lehetőséget ajánlott fel a helyzet azonnali megoldá
sára: olyan meglévő F-76-osok bérlését, melyeket az amerikai 
légierőnél már tartalékba helyeztek. Ezeket a repülőgépeket 
repüléskész állapotba hoznák, és hajtóműveiket az 
F-100-PW-220-as változatnak megfelelően korszerűsítenék, be
leértve a digitális elektronikus vezérlő és hibamegállapító rend
szer beszerelését, mely lényegesen csökkentené a fenntartási 
költségeket.

„Ez az ajánlat páratlan lehetőség Magyarország számára" -  
mondta Balaguer. „A költség csak töredéke lenne az új harci gé
pek beszerzési árának, és lehetővé tenné a légierő és a légvéde-
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lem személyzete számára, hogy rögtön egy korszerű, NATO-kom- 
patíbilis gép működtetési programjával foglalkozhasson. Lehető
vé tenné a pilóták és a karbantartók képzését a rendszerek mű
ködtetése, fenntartása terén, felkészülésként egy olyan jövőbeni 
időszakra, amikor Magyarország vásárolni tud majd új harci gé
peket. "

A Magyar Honvédség nagy hangsúlyt fektet a biztonságra, 
és mérlegeli a különféle lehetőségeket, többek között a kéthaj- 
tóműves F-18-as vételére vonatkozó ajánlatot. Mindazonáltal, az 
amerikai légierő és tengerészgyalogság tapasztalatait figyelem
be véve, az F-í6-osnak ugyanolyan jó biztonsági tulajdonságai 
vannak, mint az F-78-asnak, bár csak egymotoros gép. Ha csak 
a Pratt & Whitney hajtóművei által működtetett F-76-osokat vizs
gáljuk, akkor látható, hogy valójában jobb biztonsági eredmé
nyeik vannak, mint az F-78-asoknak.

Az 1920-as évektől működő Pratt & Whitney a United Tech
nologies Ltd. elődjének tekinthető, mely napjaink korszerű ter
mékeket gyártó vezető nemzetközi cége. A United Technologies 
konszern tagja a Pratt & Whitney katonai és kereskedelmi repü
lőgép-motorokat, a Carrier légkondicionáló és hűtőrendszere
ket, az Otis felvonókat és mozgólépcsőket, a Sikorsky helikopte
reket, a Hamilton Standard elektronikus rendszereket, az UT

Automotive gépkocsi-kábelezést és belső felszereléseket gyártó 
cég. Mindegyik szervezeti egység elismert a maga iparágában.

A társaság nem ismeretlen Magyarországon. A Carrier és az 
Otis már foglalkozik itt kereskedelmi tevékenységgel, az UT 
Automotive pedig egy gyárat működtet, mely 400 embert foglal
koztat a gépkocsi-alkatrészek szerelésében.

A Pratt & Whitney elismeri Magyarország azon kívánságát, 
hogy fejlessze ipari és technológiai alapjait, és egyetért azzal, 
hogy szükség van egy ipari együttműködési programra, mely 
része bármiféle fegyverrendszer beszerzésének. A Pratt & 
Whitney hatalmas tapasztalattal rendelkezik ilyen programok 
beindítása terén, és határozott szándéka ezt Magyarországon is 
megvalósítani.

„Mi ezt úgy tekintjük, mint egy hosszú és kölcsönösen hasz
nos kapcsolat kezdetét” -  mondta Balaguer. „Elszántuk magun
kat, hogy olyan ajánlattal állunk elő a gépbeszerzés vagy minősé
gi javítás terén, valamint az ipari együttműködésben, mely teljes 
mértékben megfelel Magyarország katonai és pénzügyi igényei
nek, a Magyar Honvédségnek és a magyar embereknek egya
ránt. "

(A cikkben kifejtett nézetek a szerző véleményét tükrözik, és 
nem képviselik az Egyesült Államok légierejének, Védelmi Mi
nisztériumának, illetve kormányának hivatalos álláspontját.)

UNITED
TECHNOLOGIES 
PR ATT&WHITNEY

A H aditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztály (Kerepesi út 29/B, 133-9113)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15., 166-7008) 
Magor Áruda, Hadtörténeti Múzeum (Tóth Árpád sétány 40., 156-9770) 

Profil Modellbolt Szaküzlet (Thököly út 13., 342-9541)
Sas Militaria (Sas utca 4., 117-2993)

Mega Modell (Bajcsy-Zsilinszky út 19., 132-5567)
Melódia Könyvesbolt (Semmelweiss u. 1., 117-6628)

MÁV Nosztalgia Kft. (Belgrád rakp. 26., 117-1665)
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300 éves az orosz haditengerészeti flotta II. 
Ballisztikusrakéta-hordozó atomhajtású

tengeralattjárók

Az ötvenes évek elejére az atomenergia és az elektronika fejlő
dése világossá tette, hogy a világhatalmak stratégiai céljaikat 
egyedül a hadászatUégieró'vel nem érhetik el, A szovjet bombá
zók észrevétlenül nem hagyhatták el hazájuk légterét, a korsze
rű felderítő rendszerek minden repülésüket könnyedén követ
ték. A Szovjetunió, bár rendelkezett atomtöltetekkel, de a célt 
nagy valószínűséggel elérő hordozója nem volt. A hadászati 
elemzések alapján a fenti feladatot a nagy sebességű és nagy 
hatótávolságú rakéták, illetve robotrepülőgépek tudják megbíz
hatóan megoldani. A hatékonyság tovább fokozható, ha ezeket 
az eszközöket nehezen felderíthető helyen tárolják. A második 
világháború során a legnehezebben felderíthető célpont a ten
geralattjáró volt. Ezek a hajók rejtekhelyükről csak a levegő, il
letve az utánpótlás átvételére emelkedtek fel. Az atomenergia 
megjelenésével a tengeralattjárók szinte korlátlan ideig tartóz
kodhatnak a víz alatt. A vezető hatalmak az ötvenes évek elején 
elkezdték a nukleáris, vagy az orosz terminológia szerint atom
hajtású tengeralattjárók tervezését, majd ezekre telepítették a 
ballisztikus rakétákat.

Először olyan tengeralattjárót kellett kifejleszteni, amelynél 
nyomásálló zónába, azaz egy zárt térségbe helyezik el az atom
reaktort és a gőzfejlesztő berendezéseket, amelyek állandó su
gárforrások, majd ilyen térségbe kell telepíteni a viszonylag 
nagyméretű ballisztikus rakétákat.

Az első atomhajtású tengeralattjáró, az amerikai NAUTILUS 
1954-ben készült el. A világon először a G.WASHINGTON ten
geralattjáró indult harci bevetésre, fedélzetén 16 Polaris A~1 tí
pusú ballisztikus rakétával, 1960 novemberében. Ez volt az első 
ballisztikusrakéta-hordozó nukleáris hajtású tengeralattjáró (a 
hajóosztály Pentagon-kódjelzése: SSBN). A rakéták a Norvég
tengerről történő indításuk után 10 perccel tudták volna meg
semmisíteni a Szovjetunió európai nagyvárosait. A fedélzetről in
dítható rakéták az atomhajtású tengeralattjárókat a hadászati 
csapásmérő erők vezető eszközévé tették.

Az első szovjet atomhajtású tengeralattjáró

A szovjet politikai vezetők 1952-ben határozták el az első atom
hajtású tengeralattjáró tervezését. A szovjet hadiipar legna
gyobb tengeralattjáró-gyárában, Szeverodvinszkben 1955. 
szeptember 15-én kezdődött a 627 típusú K-3, majd később LE- 
NINSZKIJ KOMSZOMOL nevű prototípus gyártása. Az Északi- 
Tengeri Flotta 1959-ben négy atomhajtású hajót kapott, ame
lyek fegyverzete még csak torpedó volt.

Ezzel párhuzamosan folytak a kísérleti munkák a fedélzetről 
indítható ballisztikus rakétákkal. A Haditechnika 1996. 1. számá
ban már írtunk a S-67 típusú tengeralattjáróról és a D-2 típusú 
rakétarendszerről.

Az első 627 és a módosított 627A típusú atomhajtású tenger
alattjáróból összesen 12 db készült. Az amerikai hajóhoz viszo
nyítva a szovjet kétszer nagyobb teljesítményű reaktorral rendel
kezett, így sebessége is nagyobb volt, de csökkent a védettsé
ge. A szovjet tervezők megduplázták a reaktort, a turbinát és a 
hajócsavart is, de ezzel együtt megnövelték a tengeralattjáró ál
tal keltett zajok szintjét. Ezt a túlméretezést az északi hideg klí
ma indokolta, a szovjet hadihajók csak saját bázisaikra számít
hattak, és azok az Északi-sarkkörön túl voltak.

Az első rakétahordozó hajó építését 1956-ban kezdték, a ter
vező főkonstruktőr Szergej Nyikitovics Kovaljev volt. Az amerika
iaktól eltérően a 658 típusú (Hotel I) tengeralattjárón 3 db folyé

kony hajtóanyagú ballisztikus rakétát helyeztek el. A prototípust 
1960-ban adták át. A rakétákat a parancsnoki torony meg
hosszabbításában kialakított silóban tárolták, de ezeket még 
csak a felszínről lehetett indítani. Összesen nyolc hajó készült, 
az utolsót 1962-ben adták át. A Csendes-óceáni Flotta az első 
atomhajtású tengeralattjárót 1961-ben vette át, ez volt a K-45, 
amelynek fedélzetén 6 db P-5 típusú robotrepülőgép volt.

Az amerikai fejlesztők az ötvenes években nyolc különböző 
atomhajtású tengeralattjárót készítettek, ezek vizsgálata után vá
lasztották ki a megfelelő megoldást. Ezzel szemben a szovjet 
tervezők egyszerre fejlesztették a három különböző hajóosztályt 
(rakétahordozó, csapásmérő, többcélú). A munkát egyidőben 
több helyen folytatták, teljes titoktartás mellett, így csak az inté
zeten belül megengedett információcsere segítette őket, emiatt 
a megoldások színvonala nagyon különbözött, sok szellemi 
energia ment veszendőbe. Gyakran előfordult a párhuzamos 
munka, s így elég sok anyagi eszközt fecséreltek el. A fenti okok 
miatt sokkal lassabban haladtak és nagyon sok felesleges ki
adásuk volt.

A szovjet szakértők a Hotel 1-osztályt tekintik a rakétahordo
zó atomhajtású tengeralattjárók első nemzedékének. A hajóosz
tályt a hatvanas évek közepétől korszerűsítették, a D-4 típusú 
rakétarendszer váltotta fel a D-2-est. Az R-21 típusú rakéta a 
Polaris A-1 rakéta hatótávolságának felével rendelkezett.
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A tengeralattjárók második nemzedéke

A Szovjetunió ötvenedik évfordulója tiszteletére a flotta új típusú 
tengeralattjárókat kapott. A hetvenes évek elejétó'l párhuzamo
san fejlesztették az új hajót és a rakétákat. A szovjet fél is szilárd 
hajtóanyagú rakétákkal akarta felváltani a régieket, de ezekkel a 
kívánt hatótávolságot nem tudták elérni. A szovjet ipar akkor 
még nem tudott kisméretű, megbízható, szilárd hajtóanyagú ra
kétát készíteni. Ezért a 6S7A típusú (Yankee I) tengeralattjáróra a 
folyékony hajtóanyagú, RSzM-25 típusú rakétákat telepítették. A 
D-25 rakétarendszer 16 db rakétát alkalmazott, ezek 2500 km- 
es hatótávolsága megközelítette a Polaris A-2 2800 km-es ható- 
távolságát. Az új hajó felépítése miatt továbbra is ragaszkodtak 
a két hajócsavarhoz, pedig ez a túlméretezett megbízhatóság 
nagyon rontotta a hajó rejtettségét. Nyolc év alatt összesen 34 
db 667A típusú tengeralattjárót készítettek Szeverodvinszkben 
és Komszomolszkban. A Szovjetunióban négy üzem készült fel 
atomhajtású tengeralattjárók gyártására: Szeverodvinszk, 
Komszomolszk és az akkori Leningrad, valamint Gorkij gyárai. 
Rakétahordozó hajót csak az első' két üzem készített. A hetve
nes évektől a hajók egy részét elkezdték korszerűsíteni, új raké
tarendszerrel látták el, ezek voltak a 667M típusú tengeralattjá
rók. Az első' hajóra 1976-ban D-11 típusú rakétarendszert telepí
tettek, amely az RSzM-45 típusú, szilárd hajtóanyagú rakétákat 
alkalmazta, ezek hatótávolsága 3000 (más forrás szerint 3900) 
km, az elődökhöz képest jóval nehezebbek voltak (a rakéták 
összes tömege 323 t volt, ez 100 t-val több, mint az előző 
rakétáké), emiatt csak 12 db fért a hordozóhajóra. Ezeket a ra
kétákat 50 m mélyről, 5 csomós hajósebesség mellett indították. 
A száraz silót indítás előtt nem töltötték fel vízzel, így a rakétákat 
gyorsabban lehetett indítani. A silófedél alatt egy elasztikus

membrán védte a rakétát. Indításkor a rakéta fejrészén, egy lő- 
porból készített szerkezet által képzett gázok átszakították a 
membránt, és a speciális terelők segítségével kirepítették a ra
kétát a silóból. Az emelkedés során folyamatosan képződő lő
porgáz a tengervízzel keveredve gáz-gőzkeveréket képezett, s 
egy kiegészítő szerkezet segítségével körbeölelte a felfelé emel
kedő rakétát, ezzel azt „kavernába” zárta, így csökkentve az 
áramló tengervíz rakétatestre gyakorolt eltérítő hatását. A rakéta 
hajtóművét csak a levegőben, körülbelül ötméteres magasság
ban indították be, így az a tengeralattjárót már nem veszélyez
tette. Összesen 9 db 667A típusú tengeralattjárót korszerűsítet
tek, ezek típusjelzése 667AM (Yankee II) volt.

Az új, korszerű rendszerek rakétáit már több robbanófejjel, 
úgynevezett MIRV (Multiple, independently Targetable Re-entry 
Vehicle) fejrésszel látták el.

A tengeralattjáró-fejlesztési tervnek megfelelően 19?1-ben 
egy 658 típusú hajót átalakítottak 701 típusúra (Hotel III). A hajó
ra 3 db -  MIRV robbanófejjel is szerelhető -  RSzM-40 típusú ra
kétát helyeztek. A két tengeralattjáró-gyárban 1972-77 között 18 
db 667B típusú (Delta I) hajót készítettek. Ezek fegyverzete 12 
db RSzM-40 (SS-N-8) típusú interkontinentális rakéta volt 2 db, 
egyenként 800 kt-ás robbanófejjel.

A hajót 1975-től korszerűsített változatban is gyártották. A 
flottáknak 4 db 667BD típusú(Delta II) hajót adtak át. A hajótest 
hosszát tizenöt méterrel megnövelték, így ismét 16 db rakétát 
hordozhatott.

A következő évben újra korszerűsítették a tengeralattjárót. A 
667BDR típusú (Delta III) hajóra 16 db RSzM-50 (SS-N-18) típu
sú rakétát telepítettek. Ezeket 3 db 200 kt-ás, vagy 7 db 1,00 kt- 
ás MIRV fejrésszel szerelték. Ebből a típusból 1982-ig 14 db ké
szült.

1. táb lázat
Szovjet-orosz rakétahordozó tengeralattjárók

A  h a jó k  
t í p u s j e l z é s e

Á t a d á s  é v e G y á r t o t t
m e n n y is é g

T e l e p í t e t t  r a k é t á k V í z k i s z o r í t á s
( e t )

V í z f e ls z ín i  
h a j ó h o s s z  (m )m e n n y i s é g e o r o s z

t í p u s j e l z é s eo r o s z a m e r ik a i

6 5 8 H o te l  I 1 9 6 0 8 3 R - 1 3 5 ,1 1 1 5 ,2
6 5 8 M H o te l  II 1 9 6 5 8 3 R - 2 1 5 ,5 1 1 5 ,2
6 6 7 A Y a n k e e  I 1 9 6 7 2 5 1 6 R - 2 7 9 ,5 1 3 0 ,2
7 0 1 H o te l  III 1 9 7 1 1 3 R S z M - 4 0 6 ,5 1 1 5 ,2
6 6 7 B D e lt a  I 1 9 7 2 1 8 /8 1 2 R S z M - 4 0 1 0 ,2 1 4 0
6 6 7 B D D e lt a  II 1 9 7 5 4 / 4 1 6 R S z M - 4 0 1 1 ,7 1 5 5
6 6 7 B D R D e lt a  III 1 9 7 6 1 4 /1 4 1 6 R S z M - 5 0 1 1 ,4 1 6 0
6 6 7 A M Y a n k e e  II 1 9 7 7 9 1 2 R S z M - 4 5 9 ,5 1 3 0
9 4 1 T á jfu n 1 9 8 1 6 / 6 2 0 R S z M - 5 2 2 6 , 5 1 7 2
6 6 7 B D R M D e lt a  4 1 9 8 4 7 / 7 1 6 R S z M - 5 4 1 2 ,6 1 6 6

M e g je g y z é s :  a  g y á r t o t t  m e n n y is é g  u tá n  a z  1 9 9 3 - b a n  ü z e m b e n  t a r to t t  h a jó s z á m o t  a d t u k  m e g .
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3. ábra: Delta IV-osztályú tengeralattjáró nézeti rajza



Tengeralattjáró-fedélzetre te lepíte tt szov je t-o rosz ballisztikus rakéták
2. táblázat

T ip u s j e l z é s H o s s z
(m )

Á t m é r ő
(m )

T ö m e g
(t )

R o b b a n ó
f e je k

s z á m a

R o b b a n ó
t ö m e g

( k g )

H a j t ó m ű
t íp u s a

H a t ó t á v
( k m )

Á t a d á s
é v e

H a jó o s z t á ly

o r o s z a m e r ik a i

R - 1 3 S S - N - 4 1 3 ,7 2 1 ,7 2 6 1 n .a . f o ly é k o n y  h a jtó a n y a g ú 6 0 0 1 9 5 5 H o te l  I

R - 2 1 S S - N - 5 1 2 ,9 1 ,4 2 1 8 1 n .a . 2  lé p c s ő s  fo ly é k o n y 1 2 0 0 1 9 6 1 H o te l  II

R S z M - 2 5 S S - N - 6 9 ,6 5 1 ,5 1 4 ,2 1 6 5 0 2  lé p c s ő s  fo ly é k o n y 2 4 0 0 1 9 6 7 Y a n k e e  I

2 .  v á l t o z a t 9 ,6 5 1 ,5 1 4 ,2 1 6 5 0 2  lé p c s ő s  f o ly é k o n y 3 0 0 0 1 9 7 3 Y a n k e e  I

3 .  v á l to z a t 9 ,6 5 1 ,5 1 4 ,2 2 6 5 0 2  lé p c s ő s  fo ly é k o n y 3 0 0 0 1 9 7 4 Y a n k e e  I

R S z M - 4 0 S S - N - 8 1 4 ,2 1 ,8 3 3 ,3 1 1 1 5 0 2  lé p c s ő s  f o ly é k o n y 7 8 0 0 1 9 7 1 H o te l  III

2 .  v á l to z a t S S - N - 8 1 4 ,2 1 ,8 3 3 ,3 2 1 1 5 0 2  lé p c s ő s  f o ly é k o n y 9 1 0 0 1 9 7 1 D e lta  I (II)

R S z M - 4 5 S S - N - 1 7 1 1 ,0 6 1 ,5 4 2 6 ,9 1 4 5 0 3  lé p c s ő s  s z i lá r d 3 9 0 0 1 9 7 4 Y a n k e e  II

R S z M - 5 0 S S - N - 1 8 1 5 ,6 1 ,8 3 5 ,3 3 1 6 5 0 2  lé p c s ő s  f o ly é k o n y 6 5 0 0 1 9 7 8 D e lta  III

2 .  v á l to z a t S S - N - 1 8 1 5 ,6 1 ,8 3 5 ,3 1 1 6 5 0 2  lé p c s ő s  f o ly é k o n y 8 0 0 0 1 9 7 8 D e lt a  III

R S z M - 5 2 S S - N - 5 2 1 8 2 .4 8 4 1 0 2 5 5 0 3  lé p c s ő s  s z i lá r d 8 3 0 0 1 9 8 2 T a ifu n

R S z M - 5 4 S S - N - 2 3 1 6 ,8 1 ,9 4 0 ,3 4 2 8 0 0 3  lé p c s ő s  fo ly é k o n y 8 3 0 0 1 9 8 3 D e lt a  IV  ( III)

M e g je g y z é s :  A z  R - 1 3 ,  R - 2 1  é s  R S z M - 4 5  t íp u s ú  r a k é t á k a t  k iv o n tá k  a  f e g y v e r r e n d s z e r b ő l .

4 - 5 .  ábrák: A Tájfun-osztályú tengeralattjáró gyártása és vízre bocsátása a gyári nagy 
szerelőcsarnokban. Jól látható a gyártás alatt álló nyomásálló test részlet, ebből kettő 
egymás mellett képezi a Tájfun törzsét (balra)

A sorozatgyártás mellett -  a korszerűbb hajóépítés érdeké
ben -  tudományos, kísérleti céllal is készítettek tengeralattjárót. 
Leningrádban 1965-71 között elkészült a 705 típusú hajó, mely 
nagy részben automatizált volt. Maximális sebessége megha
ladta a 40 csomót. A szerkezeti elemeket titánból építették. A 
2500 t vízkiszorítású tengeralattjárót a nagyobb teljesítmény ér
dekében folyékonyfém-hú'tésű reaktorral szerelték fel. A nagy 
sebességhez nagy zajkép is párosult, ezért a hajót 1974-ben fel
darabolták. A folyékonyfém-hú'tésű reaktorok működése nagyon 
bizonytalan, mivel a szivattyúk nem bírják ki az intenzív igénybe
vételt, és nagyon gyorsan elöregednek.

1981 -ben a Szovjetunió 62 db rakétahordozó tengeralattjáró
val rendelkezett, ezeken 950 db rakéta volt, kb. 2000 robbanó
fejjel felszerelve. Az Egyesült Államok ekkor 40 hajón 648 raké
tát tartott készenlétben, de a robbanófejek száma 5280 volt (az
az kevesebb hajó fenntartásával két és félszer nagyobb csapás
mérő erővel rendelkezett). Gazdaságosabb megoldás tehát a vi
szonylag olcsóbb robbanófejek számát növelni, melyeket nukle
áris technológiai okok miatt ötévente szét kell szedni, vagyis 
korszerűsíteni kell, de a hajótest és a rakéták 10-20 évig hasz
nálhatók. A Szovjetunió az anyagi javak többszörösét pazarolta 
el erre a fegyvernemre, mint az amerikaiak.

3 . táblázat

A tengeralattjárók, rakéták, robbanófe jek száma az Egyesült Á llam okban és a Szovjetunióban

I d ő p o n t T e n g e r a l a t t j á r ó k R a k é t á k R o b b a n ó f e j e k

S z u U S A S z u U S A S z u U S A

1 9 6 7 2 41 3 2 6 5 6 3 2 1 5 5 2

1 9 7 0 2 0 41 3 1 6 6 5 6 3 1 6 2 0 4 8

1 9 7 5 5 5 41 7 2 4 6 5 6 7 2 4 4 5 3 6

1 9 8 1 6 2 4 0 9 5 0 6 4 8 2 0 0 0 5 2 8 0

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

1 9 8 6 61 3 8 9 2 2 6 7 2 3 0 0 0 7 0 0 0

M e g je g y z é s :  A  H o t e l -o s z tá ly  h a jó i t  a z  o r o s z  s z a k é r t ő k  n e m  te k in t e t t é k  h a d r e n d b e n  á l ló  h a jó k n a k .

16 HADITECHNIKA 1996/4



4. táblázat

Atomhajtású tengera la ttjá rók gyártása az Egyesült Á llam okban és a Szovjetunióban, ötéves bontásban

I d ő p o n t E g y e s ü l t  Á l la m o k S z o v je t u n ió

1 9 5 5 - 6 0 1 4 8

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

1 9 9 1 - 9 3 1 4 11

A harmadik nemzedék

A hetvenes évek végén új hajó fejlesztése kezdődött. A flotta 
1981-ben vette át az első 941 típusú (Tájfun) tengeralattjárót. A 
26 500 t vízkiszorítású, több mint 170 m hosszú, hatalmas hajó 
fedélzetére 20 db RSzM-52 (SS-N-20) típusú rakétát telepítet
tek. Ezek hatótávolsága 8300 km volt, és 6-9 db 200 kt-ás 
MIRV robbanófejjel rendelkeztek.

A szovjet politikai vezetés az amerikai Trident rakétát hordo
zó OHIO-hajóosztály ellensúlyozására hozta létre ezt a hatal
mas tengeralattjárót. Az amerikaiak a fejlesztést 1976-ban 
kezdték, a két hajó mégis szinte egyszerre jelent meg. Az 
OHIO vízkiszorítása 18 700 t, hossza 171,3 m. A hajóra 24 db 
12 000 km hatótávolságú Trident-ll rakétát telepítettek. A szov
jet tervezés természetesen a szükségesnél nagyobb méretű 
hajót eredményezett. A hajótestet a fényképen látható két nyo
másálló hengerből építették fel, amelyeket egymás mellett he
lyeztek el. Emiatt az új tengeralattjáró elődeihez képest jóval 
vaskosabb lett. Arról már nem is illik beszélni, milyen nehezen 
lehet egy ilyen „labdarúgópálya” méretű hajóval manőverezni. 
Sikerként csak a rakétákat lehet megemlíteni, ezek szilárd haj- 
tóanyagúak. Nyolc év alatt hat hajó készült, majd a programot 
be kellett fejezni.

Ezzel egyidőben készült el a Delta-osztály újabb típusa. Az 
első hajót 1984-ben adták át a flottának. A 667 BDRM (Delta 
IV) típusú tengeralattjáróra 16 db RSzM-54 (SS-N-23) típusú, 
folyékony hajtóanyagú rakétát telepítettek. A rakéták hatótávol
sága 8300 km, és 4-10 db 100 kt-ás MIRV robbanófejjel rendel
keznek. 1990-ig 7 db hajó készült, ez a típus a legjobban auto
matizált tengeralattjáró az orosz flottánál.

Az orosz atomhajtású tengeralattjárók jövője

Az orosz (szovjet) hajóépítők nagy szakmai gyakorlattal ren
delkeznek. 1955-1993 között a világon gyártott 464 db atom
hajtású tengeralattjáróból 243 db-ot ők készítettek. 91 db raké
tahordozó, 63 db csapásmérő, 85 db többcélú és 4 db kísérleti 
hajót gyártottak. Az orosz rakétahordozó atomhajtású tenger
alattjárók bázisai az Északi-tengeren és a Csendes-óceánon 
találhatók. Oroszország a Szovjetuniótól 62 db SSBN-t örököl, 
ezek fedélzetén 940 db rakéta és 2804 robbanófej volt. Az 
anyagi helyzet miatt azonban csökkentették a hajók számát. 
1996. január 1-jén az Északi-Tengeri Flottánál 25 db, a 
Csendes-Óceáni Flottánál 14 db működőképes tengeralattjá
rójuk volt. A fegyverzetcsökkentési szerződések szerint 2003- 
ra már csak 18 db SSBN maradhat. A meglévő hajók közül 
azonnal korszerűsíteni kell 6 db Tájfun és 7 db Delta IV típusú 
hajót. Jelenleg a 6 db Tájfun tengeralattjáró hordozza az orosz 
tengeralattjáró flotta atomcsapásmérő eszközeinek a felét, 
szám szerint 1200 db robbanófejet. A kiöregedő hajók szét
szerelésére Oroszországnak nincs elegendő pénze, pedig 
ezekből gyorsan ki kellene emelni a sugárforrásokat és sugár-

6. ábra: Tájfun-osztályú tengeralattjáró

zó anyagokat. A mai pénzügyi viszonyok között a Delta IV ha
jók korszerűsítése hajónként húsz évig tartana.

A világ biztonságpolitikai helyzete új hajók tervezését nem 
indokolja, a meglévő hajók biztonságos fenntartása, a kiörege
dett hajók reaktorainak hatástalanítása sokkal fontosabb prob
léma. Ezt a feladatot kell most megoldaniuk.

A második és harmadik generációs hajók, fedélzeti rakéták 
felhasználására készítettek egy konverziós programot, a 
RAMKON-t (Raketi /Worszkije, Konverszionyije). A tervek szerint 
a hajókról -  az egyenlítői térségből -  Föld közeli pályára (200 
km) lehetne állítani mesterséges holdakat, illetve speciális kris
tályosodási folyamatokat lehetne súlytalanságban végezni. A 
robbanófej-részben elhelyezett műhold tömege 650, 1150, 
1650 kg lehet, így a tárolóban lévő RSzM-25, RSzM-40, és 
RSzM-50 típusú rakétákat hasznosíthatnák.

Szabó Miklós

Felhasznált irodalom
1. Marinin, Valerij: Nuclear submarine.
2. Kosztyev, Georgij: Raketnyij patrul. = Krasznaja Zvezda, 

1995.1.28.p.6.
3. Urban, Vlagyimir: Raketnyij patrul sz torpednyim telohranyi- 

tyelem. = Krasznaja Zvezda, 1996.02,17.p.6.
4. KaHsztratov, Nyikolaj: Morszkije sztratyegicseszkije jagy- 

ernyije szili Rosszii idut ко dnyu. = Krasznaja Zvezda,
1996.01.13.p.4.

5. Gavrilenko, Andrej: Remontyirovaty korabli vszjo trudnyeje.
= Krasznaja Zvezda, 1996.02.17.p.5.

6. Rebrov, Mihail: I v mirnoje vremja к szluzsbe godni. = 
Krasznaja Zvezda, 1996.03.23.p.3.

7. Litovkin, Dimitrij: Sznajperszkij visztrel. = Krasznaja Zvezda, 
1996.07.06.p.7.
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Hellfire -  A „pokol tüze”

A Hellfire moduláris rakétarendszer (Hellfire 
Modular Missile System-HMMS) alapvető
en az amerikai hadsereg csatarepülőgépei
nek és helikoptereinek irányított rakéta
fegyvere, a harckocsik, illetve páncélozott 
harcjárművek leküzdésére. A rendszert 
1971 májusától 1976 októberéig a 
Rockwell International fejlesztette ki. A mű
szaki fejlesztés ideje alatt több mint 60 pél
dányt indítottak.

Az eredeti elképzelés szerint a Hellfire-1 
az YAH-64 (ma AH-64 Apache) helikopter
re tervezték, mely ekkor még szintén a mű
szaki fejlesztés fázisában volt. A Hellfire re
pülési próbáit kezdetben egy AH-1 
Cobráról végezték. Az első rakétát 1972 jú
niusában indították.

A rakéta irányítása alapvetően lézeres 
félaktív önirányítás, ez az irányítási forma 
főleg levegő-föld rakétáknál használatos. 
Ebben az esetben a rakéta célra vezetésé
hez a célt lézersugárral jelölik meg -  azaz a 
célt „megmutatják” (megvilágítják) a rakéta 
önirányítófejének. A lézeres célmegjelölés 
történhet a rakétákat indító helikopter fe
délzetéről, a cél közelében tartózkodó heli
kopterről, vagy akár egy előretolt földi 
megfigyelőhelyről is (1. ábra). A lézer- 
célmegjelölők jó időjárási és látási körül
mények között akár 10-15 km-es indítási
irányítási távolságból is pontos célraveze- 
tést tesznek lehetővé. A rakéta indítása 
után a hajtómű -  már a röppálya kezdeti 
szakaszán -  kiég. A hajtómű gyors kiégése 
többek között azért is lényeges, hogy a 
hajtómű füstje a célmegjelölő lézersugár 
intenzitását ne gyengítse a cél közelében, 
mivel a lézersugár intenzitásának gyengü
lését a légkör optikai átbocsátó képessége 
határozza meg. A célról visszavert lézersu
garakat az önirányítófej érzékeli, és a cél
helyzetnek megfelelően kidolgozott kor
mányparancsokkal vezeti a rakétát a célra 
a keresztszárnyak kilépőéleinél lévő aerodi
namikai kormánylapok segítségével. A kor
mánylapok a vezérlő rendszeren keresztül 
vannak kapcsolatban az önirányítófejjel.

Az önirányítófej érzékelője a célmegje
lölő lézersugár hullámhosszán működik.

A Hellfire modulszerű tervezése lénye
gében azt jelenti, hogy a rakéta robbanó
töltetét és önirányítófejét mint önálló, cse
rélhető szerkezeti egységeket alakították ki 
(2. ábra). Ezen modulok kombinációja a 
rendeltetéshez legjobban illő rakétákat 
eredményezi. Ez a megoldás lehetővé teszi 
azt, hogy a rakéták egyaránt hatékonyan 
alkalmazhatók harckocsik és más páncélo
zott célok, légvédelmi állások, lokátorok, 
híradó központok, hidak, olajkutak, fedezé
kek, továbbá hajók és helikopterek ellen.

A rakéta -  egyszerű illesztőfelületének 
köszönhetően -  csatlakoztatható a legkü

lönfélébb indítóállványhoz -  például heli
koptereken, merevszárnyú repülőgépeken, 
gépjárműveken, lánctalpas eszközökön és 
hajókon is. Sokoldalúságát bizonyítja to
vábbá, hogy egyaránt alkalmazható leve
gő-föld, levegő-levegő, föld-föld, föld-víz és 
föld-levegő rakétaosztályban.

Légi alkalmazás során a Hellfire-1 az 
Egyesült Államok szárazföldi hadseregénél 
az AH-64 Apache, OH-58D Kiowa és 
MD-500 helikoptereken, a tengerészgya
logságnál az AH-1 VJ Super Cobra-kon állí
tották hadrendbe. A Hellfire-rel módosítot
ták az Egyesült Államok szárazföldi hadse
regének UH-60 típusú, általános rendelte
tésű helikopterét, továbbá indítható a brit 
Lynx és Eurocopter BO-105 helikopterekről 
is. Ezenkívül megtalálható az OV-10

Bronco, A-10, F/A-18 Hornet, AV-8B 
Harrier, AMX, F-16 és F-5 merevszárnyú 
repülőgépeknél is. A C-130 Herculeseken 
történő alkalmazhatóságát jelenleg vizsgál
ják. Kezdetben a Hellfire-1 mint pontcélok 
elleni fegyverrendszert alkalmazták az 
AH-64 Apache helikopterekhez. Az 
Apache-ra 16 db rakéta szerelhető fel -  
egyenlően szétosztva -  a szárnycsonkok 
alatt elhelyezett konzolokra (4 konzol, kon
zolonként 4 sínnel).

Föld-föld osztályú rakétaként való alkal
mazása során telepítése történhet földfel
színre vagy harcjárműre. A HellfireA sikere
sen vetették be a kis magasságon támadó 
légi célok ellen. A rakéták indítása egy 
M-48 Chaparral toronyról történt.
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Föld-víz osztályban a Helllire hatéko
nyan alkalmazható kikötői vagy partvédel
mi célokra. Hasonló céllal alkalmazzák 
1986 közepétől a svéd partvédelmi erők
nél. Ez esetben a rakétát az ellenséges víz
felszíni célok ellen a parton telepített hor
dozható, háromlábú állványon elhelyezett 
sínről vagy konténerből indítják. A célt -  lé
zerimpulzussal -  a partról jelölik meg (3. 
ábra).

A rendszer elemei

Az indítókonzol és a vezérlőrendszerek

A moduláris kiépítésű indítókonzolon a ra
kétákat csúszósínekre szerelik fel. Az indí
tókonzolok kialakíthatók 4, 2 vagy 1-sínes 
változatra (4. ábra). A 70-es évek végén a 
rakéták indítása még konténerekből tör
tént, csak később tértek át a csúszósínről 
való indításra. A 4-es és 2-es indítóállvá
nyokat hűtőrendszerrel látták el, melynek 
feladata az infravörös önirányítófej hőérzé
kenységének növelése. Ezt úgy érik el, 
hogy az infravörös önirányítófej fotoellenál- 
lását folyékony nitrogénnel kb. -80 -  -100 
°C-ra hűtik le. Az indítóállvány egy egyen- 
és váltakozó áramú áramforrást, továbbá 
egy digitális elektronikus egységet tartal
maz. A mikroprocesszoros elektronikus 
egység ellenőrzi a rendszer speciális funk
cióit, beleértve a rendszer önellenőrzését 
is, illeszti a rendszert a szoftverhez (prog
ramozási nyelve az ADA), végrehajtja az 
egyes rakéták lézerérzékelőinek kódolását 
és a rakéták meghatározott sorrendben va
ló indítását. Minden indítóállványt mechani
kus biztonsági megszakítóval láttak el, 
amellyel szükség esetén megakadályozha
tó a rakéta élesítése.

Repülőgépről történő indítás esetén a 
Hellfire elektronikai berendezése magában 
foglalja a vezérlőpultot, a pilóta, a másod
pilóta vagy fegyverkezelő (légi lövész) 
elektronikai berendezéseit. Mivel ezen ele
mek illeszkednek a MIL-STD 1553 (Military 
Standard -  katonai szabvány) digitális mul
tiplex rendszeréhez, csatlakoztathatók az 
újabban tervezett repülőgépekhez is. A bel
ső ellenőrzés folyamata során a személy
zet információt kap a kilőtt rakéták számá
ról, a kód- és csatorna-kiválasztásról, végül 
az ellenőrzés eredményéről.

Digitális robotpilóta

A digitális robotpilótát a Hellfire jelenlegi 
analóg robotpilótájának felváltására fejlesz
tették ki. A digitális robotpilóta növeli a ra
kéta teljesítményét, megsemmisítő képes
ségét. Lényeges javulás mutatkozott a kö
zeli célok megsemmisítésének tekinteté
ben. Mivel a digitális robotpilóta analóg-di
gitális átalakítót használ, a rakéta egyéb 
rendszerei változatlanok maradtak.

Önirányitófejek

A félaktív lézer, a mm-es hullámhosszúsá
gú, a kombinált rádiófrekvenciás-infravö
rös (RF-IR) vagy az //Я** (/maging /nfra

fled -  hőképalkotó infravörös) önirányítófe
jek egyaránt illeszthetők a Hellfire-hez. A 
kombinált RF-IR és az IIR önirányító fejek
kel megnövelhető a célbajuttatás távolsá
ga, lehetővé válik a rakéta indítása fede
zékből is. Az IR és az IIR viszont kevésbé 
hatásos olyan célok esetében, amelyeknél 
hiányzik vagy elenyészően kevés a hideg 
háttérből „kiugró" meleg folt vagy felület 
(pl. blokképületek).

A fejlesztés kezdetén a Hellfire-hez a 
Sidewinder légiharc-rakéta önirányítófejét 
használták. A működési próbák során 
azonban kiderült, hogy a Sidewinder 
önirányítófejének látómezeje erre a feladat
ra szűk. Ekkor döntöttek arról, hogy egy 
szélesebb látómezejű önirányítófejet kell ki
fejleszteni. A jelenleg gyártásban lévő 
Hellfire rakéták félaktív lézer önirányítófejjel 
rendelkeznek -  amelynek kifejlesztését vé
gül is a Martin Marietta cég végezte el. A 
vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a mm-es hullámhosszúságú és a kombinált 
RF-IR önirányítófejek is sikeresen alkal
mazhatók.

Valamennyi önirányítófej lehetővé teszi 
álló és mozgó célok leküzdését is. Az első 
mozgó cél kilövésére az 1972. januári el
lenőrző vizsgálatok során került sor, ami
kor egy 50 km/h sebességgel mozgó célt 
semmisítettek meg.

Robbanótöltet

A rakéta robbanótöltete a megsemmisíten
dő céltól függően lehet kumulatív vagy re- 
pesz-romboló (5. ábra).

A páncélozott célok ellen a Hellfire ket
tős kumulatív robbanótöltetet használ, 
amely hatékonyan alkalmazható a külön
böző páncélvédelmek ellen, beleértve a re
aktív páncélzatot is. A kettős robbanófej tu
lajdonképpen két kumulatív töltet, közvetle
nül egymás után. A célba csapódva az el
ső robbantja a reaktív páncélzatot, majd kb 
10‘6 sec-mal később robban a 7,7 kg töme
gű főtöltet is, de ekkor az első töltet lénye
gében már szabaddá tette az utat a pán
célhoz, amit eddig a reaktív páncél védett.

A robbanótöltetet közelségi vagy 
csapódógyújtó indítja. Légi (pl. helikopter
helikopter ellen) vagy páncélozott célok el
len kumulatív töltetet alkalmaznak közelsé
gi gyújtóval. Betonbunkerek, hajók, külön
böző partraszállító eszközök, őrnaszádok 
ellen pedig repesz-romboló töltetet hasz
nálnak késleltetett csapódógyújtóval.

Hajtómű

Eleinte a rakétákhoz Morton Thiokol TX 
657-es gyér füstű, szilárd hajtóanyagú, 594 
mm hosszúságú hajtóművet használtak. A 
hajtómű oxidáló anyaga ammónium-per- 
klorát, amit egy hidroxillánc végződésű 
polibutadién kötőanyagba ágyazva helyez
tek el egy alumíniumhüvelyben. A gyér füs
tű hajtómű előnye ebben az esetben az, 
hogy csökkenti a rakétából kiáramló füstöt, 
ami -  az említetteken kívül -  egyben a ra
kéta, illetve az indítási hely felderíthetősé- 
gét is jelentősen csökkenti.

ANTI-SHIP
HELLFIRE MISSILE SYSTEM

3. abra: A Hellfire rendszer partvédelmi vál
tozata

Jelenleg a Morton Thiokol TX 657 he
lyett a TX 773 hajtóművet használják. Fizi
kai tulajdonságai és jellemzői megegyez
nek a TX 657 azonos tulajdonságaival. 
Rendszeresítésére 1983-ban került sor. A 
hajtómű a rakétát egy Mach sebesség fölé 
gyorsítja.

Fejlesztés alatt áll egy szinte impulzus- 
szérűén kiégő hajtómű, melynek vizsgálati 
eredményei azt mutatják, hogy a Hellfire 
hatótávolsága akár 50%-kal is megnöve
kedhet.

4.sz.ábra

4. ábra: A Hellfire indítóállvány-változatai
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HELLFIRE MISSILE
U. S. ARMY DESIGNATION AGM-114A, В, C, AND F

repesz-romboló töltettel AGM-114A, В, and С

5.sz.ábra

5. ábra: A Hellfire rakéta különböző változatai

Harci alkalmazási módok

A Hellfire sokoldalúságát egyes- vagy cso
portos célok leküzdése, a közvetlen vagy 
közvetett irányzás adta lehetőségek, a kü
lönböző tüzelési módok (egyes, gyors, il
letve sortűz) megvalósítása egyértelműen 
bizonyítja. A helyes tüzelési mód, az egyes 
modulok optimális összeállítása, valamint a 
mozgékonyság együttes alkalmazása lehe
tővé teszi a rendszer hatékonyságának to
vábbi növelését.

A közvetlen és közvetett indítási mód 
közötti választási lehetőség különbözteti 
meg a Hellfire-t a többi azonos kategóriájú 
rakétától, mivel a rakéta indításához nem 
szükséges, hogy az irányzó a célt közvetle
nül lássa. Ezért a rakéta rejtett, fedett állás
ból is indítható.

Közvetett módon a lézer-Hellfire-1 kikap
csolt célkereső-önirányítóval indítják. Az in
dítás után a rakéta felemelkedik az akadá
lyok fölé, majd a célkereső-önirányító auto
matikusan bekapcsol, megkeresi a célt és 
megsemmisíti. Ebben a módban a rakéta 
találati pontossága nem csökken.

Abban az esetben, ha a célt nem a ra
kétát indító helikopter jelöli meg, hanem 
más, már említett eszköz valamelyike, ak
kor a rakéta harmadik generációs ún. „Tü
zelj és felejtsd el" rakétának minősül. 
Egyébként a Hellfire név a HELicopter 
Launched F/re-and-forget (helikopterről in
dított tüzelj és felejtsd el rakéta) szavakból 
képzett mozaikszó. 1974 májusában a lé
zer-Hellfire rakétával bemutatták a cél 
megsemmisítését sortűz -  „Ripple Fire" -  
technikával. Ebben a tüzelési módban a ra
kéták indítása a másodperc tört része alatt 
történik, és több lézer célmegjelöló't alkal
maznak, célonként más-más impulzus
képre kódolt lézersugárral. A kódot a lövés 
előtt programozzák a rakétába, így az csak 
a megfelelő kódolású lézersugár által meg
jelölt célra „vezeti rá" magát.

1974 novemberében a gyorstűz -  „Ra
pid Fire" -  technikát alkalmazva bebizonyo
sodott, hogy több cél megsemmisítése ak
kor is lehetséges, amikor csak egy célmeg
jelölőt használnak. Ebben az esetben az in
dítás közötti idő néhány másodperccel nö
vekszik a „sortűz" tüzelési módhoz képest, 
amit a célmegjelölőnek a következő célra 
való átállási ideje okoz.

A rakéta indítási ablaka széles, ami azt 
jelenti, hogy az indítási szög és az irány
szög a célhoz képest jelentősen eltérhet. 
Ez jelentősen csökkenti a helikopter veszé- 
lyeztetettségi idejét akkor, amikor a cél 
megjelölése a rakétát indító helikopterről 
történik. A rendszer hatékonyan alkalmaz
ható akkor is, ha az indítás éjjel, vagy ked
vezőtlen időjárási körülmények között tör
ténik. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a 
Hellfire -  mint általában a legtöbb amerikai 
fegyver -  működési próbái az átlagos nyu
gat-európai körülményekhez képest sokkal 
jobb időjárási körülmények között zajlottak 
le. Egy 1981-es, lézer önirányítóval végre
hajtott működési próba során mestersé
gesen hoztak létre rossz időjárási körülmé
nyeket -  esőt, köd-, füst- és porfelhőt. Ki
derült, hogy az indított 8 rakéta közül 2 el
vétette a célt. Megállapították, hogy ez 
azért következett be, mert a cél megjelölé
sére használt lézersugarat a felhők vissza
verték. Ez rámutatott arra a tényre, hogy a 
rakéta találati valószínűsége nagymérték
ben függ az időjárási viszonyoktól. Ebben 
az esetben a rakéta találati valószínűségé
nek javítását a célmegjelölő rendszer földi 
telepítésével oldották meg.

Összességében megállapítható, hogy a 
Hellfire nyugaton a páncéltörő rakéták új 
generációjának első képviselője. Sokoldalú 
alkalmazhatósága modulszerű kialakításán 
alapszik. Az önirányítófej, a robbanótöltet, 
a vezérlés, a hajtómű mint fizikai és elektro
nikus illesztések lehetővé teszik a rakéta 
különböző harcfeladathoz való optimális 
összeállítását.

Mindezek alapján a Hellfire előnyei:
-  sokoldalú alkalmazhatóság;
-  a közvetlen és közvetett tüzelési lehe

tőség;
-  a hatótávolság növelésének lehetősé

ge;
-  a rövid repülési idő (szuperszonikus < 

1200 km/h);
-  nappali, éjszakai és kedvezőtlen időjá

rás esetén való alkalmazhatóság;
-  sortűz, gyorstűz vagy egyes tüzelési 

mód.

A Hellfire gyártási és fejlesztési szaka
szai

Gyártásban:
-félaktív lézeres önirányítófej;
-  kumulatív robbanótöltet;
-  repesz-romboló töltet;
-  növelt hatóerejű kettős kumulatív rob

banótöltet;
-  analóg robotpilóta;
-  gyér füstű hajtómű.

Fejlesztés alatt:
-  mm-es hullámhosszúságú 

önirányítófej;
-  hőképalkotó önirányítófej;
-  digitális robotpilóta.

Jövőbeli fejlesztési elképzelések:
-  hatótávolság növelése;
-  tolóerővektor-irányítás.

Harcászati-műszaki adatok

Változat Tömeg Hossz
(mm)

Lézer (А, В, C modell) 45,7 1625,6
Lézer (F modell) 48,6 1803,4
RF-IR 47,88 2727,2
IIR 47,88 1778,0
Hajó elleni robbanótöltet 48,25 1625

Sebesség: Szuperszonikus
Tárolási idő: 10 év
Átmérő (mm): 177,8
A szárnyak fesztávolsága: 330 mm
Egyesült Államok-beli jelölése: AGM-114 A 
(В, C és F)
Hatótávolság: 6000 m (3,7 mérföld)
Rakétafokozatok száma: 1

Indítóállvány (tömeg)
4 sínes -  63,95 kg
2 sínes- 42,18 kg
1 sínes -  40,82 kg (3 lábú állványon)

* Pontcélra mért csapásnál követelmény 
a cél megsemmisítése, mivel részleges 
veszteségokozással nem érhető el megfe
lelő eredmény. (Katonai lexikon, 1985.
464.0.)

** Az IRR-l egyes nyugati források IRIS- 
nek említik (IRIS -  Infra Red /maging 
Seeker).

Bartha Tibor 
mérnök őrnagy
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A Vickers AS-90 önjáró tarack

A hetvenes évek végén az angol Vickers hadiipari vállalat felis
merte egy új tüzérségi jármű szükségességét. A tervezők egy 
önjáró tarackot akartak kialakítani, melynek alapfegyverzete egy 
GBT típusú toronyba épített FH-70-es tarack volt.

A hordozójármű kerekes vagy lánctalpas is lehetett. A GBT 
tornyot 1982-ben mutatták be először a nyilvánosságnak. Ké
sőbb a Vickers egy, a korábbinál korszerűbb lánctalpas alvázat 
tervezett. Az új taracktípust 1986-ban próbálta ki a brit hadse
reg. Alapvető követelményként határozták meg, hogy a prototí
pus kiváltsa az FFV 443 Abbot, illetve az M 109 típusú önjáró ta
rackokat, oly módon, hogy még a következő évszázadban is 
használható legyen.

A járművet 1994-ben rendszeresítették a brit szárazföldi erők
nél, AS-90 néven.

A többi önjáró ágyúval ellentétben az AS-90-es nem használ 
támlábakat, így gyorsabban semmisítheti meg célpontjait és vál
toztathatja tüzelési pozícióját. Automata töltőberendezése lehe
tővé teszi, hogy tíz másodperc alatt három gránátot lőhessen ki. 
Az ágyúcső túlhevülése miatt ez a tűzgyorsaság sokáig nem 
tartható, bár igaz, hogy speciális esetekben lehetőség van egy 
háromperces tűzcsapásra, melynek során 18 gránátot lő ki a lö- 
veg. A jármű lőszerkészlete 48 gránát. Az ágyú lőszere lehet a 
brit L-15, vagy az amerikai M107-es gránát. Mindkét típusú lő
szer hüvely nélküli és robbanásbiztosan tárolható. A 48 gránát
ból 31-et egy hátsó rekeszben, hatot a torony belső részein, míg 
a maradék 11 -et a jármű két oldalán helyezték el. A hátsó re
keszből egy villamos motor segítségével lehet a 31 lőszert egy
más után a csőbe juttatni. Az ütegek részére kifejlesztettek egy 
lőszerutántöltő járművet, amely 300 gránátot szállíthat. A többi 
lőszerszállítótól eltérően ezek nagy sebességükkel, jó manőve
rező és terepjáró képességükkel, valamint vastag páncélzatuk
kal tűnnek ki. A járművet egy 660 LE-s (485 kW) V8-as dízelmo
tor hajtja, így a 42 t-ás harcjármű akár 55 km/h-s sebességgel is 
haladhat. Felépítése megegyezik a többi korszerű típuséval. A 
torony -  155 mm-es ágyúval -  a jármű hátsó részén található. 
Szintén itt van az a nagy ajtó, amely a személyzet kimenekítésé
re és a lőszer gyors átrakására szolgál. A jármű görgői hidrop- 
neumatikus rugózásúak. Sugárvédelme megbízható.

Légi célok ellen egy GMPG típusú, 7,62 mm űrméretű gép
puska szolgál. A prototípus ágyúcsövének kaliberhossza L/39, 
míg a sorozatban gyártott példányoké L/52-es. Az ágyú maxi
mális hatótávolsága normál lőszerrel 24,7 km, rakétapóthajtás- 
sal 30 km. A felszereléshez tartozik még egy automata löveg- 
irányzó rendszer és digitális adattovábbító, amely lehetővé teszi, 
hogy egy vagy több jármű központi irányítástól függetlenül önál
lóan tevékenykedhessen a harcmezőn. Tüzérségi megfigyelő
nek általában egy speciálisan átalakított Warrior-1 használnak, 
amely miután bemérte a célpont adatait, továbbítja azokat a 
tűzvezető harcálláspont számára. Ezek a célpont távolságán, tí
pusán kívül tartalmazzák az adott időjárási körülményeket, a pá
ratartalmat, a szélirányt és -erősséget, a hőmérsékletet, valamint 
a célpont mozgásparamétereit. Miután ezeket az adatokat a 
központ számítógépe feldolgozta, továbbítja minden egyes ta
rack számára. A rendszer további előnye, hogy a tüzérosztály 
harcálláspontja időben értesül a lőszer fogyásáról, így az adott 
pillanatban máris útnak indíthat egy lőszerszállító járművet.

Harcászati alkalmazás
A brit királyi lovastüzérség 1. ezrede jelenleg négy tüzér-, vala
mint egy törzs- és egy ellátóüteggel rendelkezik. Minden üteg 6 
db AS-90-esből áll, amelyet háború esetén 8 db-ra növelnek. A

2. ábra: Egy 52-es kaliberhosszú 155 mm-es löveggel rendelke
ző AS-90 a Sivatagi Vihar hadművelet során

kisegítő ütegben 6-8 db Warrior, illetve ugyanennyi Saxon tüzér
ségi felderítő jármű található. Ezek a járművek egy OTIS infra- 
monitorral, egy MSTAR földi lokátorral és lézer-távolságmérővel, 
illetve célmegjelölővel rendelkeznek. Egy tüzérségi üteg három 
részre tagolódik: egy üteg-harcvezető csoportra, egy tüzérségi 
megfigyelő és tűzvezető csoportra és egy tüzércsoportra. A 
harcvezető csoport a védelem első, míg a tüzércsoportok a vé
delem második vonalában települnek. Ezenkívül az ütegek -  há
borús helyzetben -  még tizenkét lőszerszállítóval is rendelkez
nek, melyek elosztása a következő: négy a tarackoknál van, 
négy az üteg-ellátóközpontnál, míg a maradék négy a maga
sabb szintű ezred-lőszerraktáraktól szállít. Speciális műszaki és 
szerelő-javító csoportja is van az egységnek, ebbe egy Chieftain 
műszaki harckocsi és több négy-, illetve nyolctonnás tehergép
kocsi tartozik. Harchelyzetben először a tüzérségi megfigyelők, 
majd a harcálláspont járművei és a tarackok, valamint az összes 
többi jármű foglalja el kijelölt helyét.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az AS-90-essel a brit 
hadsereg egy olyan -  az amerikai MLRS nehézrakéta-sorozatve-
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3. ábra: A kép egy gránát kilövésének utolsó mozzanatait mutat- 
ja, mielőtt az .elhagyja az ágyúcsövet___________________

Műszaki adatok:
Tömeg: 42 000 kg 
Hosszúság: 9,7 m 
Szélesség: 3,3 m 
Magasság: 3,0 m

Motor: Cummings VTA 903 T típusú, 15 literes, 660 LE-s (485 
kW), V8-as, dízel

Sebességváltó: automata, 4 előre- és 2 hátra-fokozattal. 
Személyzet: öt fő.
Fő fegyverzet: 1 db FH-70 típusú, 155 mm űrméretű tarack. 

Kaliberhossz a prototípusnál L/39, a rendszeresített jár
műnél U52-es. Lőtávolsága az L/39-es ágyúnál 24,7 kim
től 30 km-ig, az L/52-es ágyúnál 30-40 km-ig. Lőszer 155 
mm-es brit L-15, vagy amerikai M107 típusú.

Tú'zgyorsaság:
Zárótűz üzemmódban percenként két gránát 
Tűzcsapásnál tíz sec alatt három gránát 
Intenzív tűzcsapásnál három perc alatt 28 gránát

Az ágyú irányzási tartománya:
Vízszintesen: 360°
Függőlegesen: -5°±70°-ig 
Célzókészülék: automata optikai típus 
Maximális sebesség: 55 km/h 
Kapaszkodóképesség: 60°
Hatótávolság: 350 km (úton)
Árokáthidaló képesség: 2,8 m 
Gázlóképesség: 1,5 m 
Lépcsőmászó képesség: 0,75 m

tőhöz hasonlóan korszerű -  eszközt rendszeresített, amellyel 
csak néhány NATO-tagország rendelkezik.

(Schulze, C.: AS 90 -  Neue britische Panzerhaubitze. = Ba
rett, 1995. 1.sz. pp. 11-15.)

Fordította: Berta Sándor

A Szu-17 és -2 2  repülőgépek 
afganisztáni alkalmazása II. rész

(A cikk első része lapunk 1996/3. számában jelent meg)
A megnövekedett veszély miatt a célt ajánlatos volt olyan irány
ból támadni, amelyet nem fogott le légvédelem, és az akciót a 
lehető legrövidebb idő alatt kellett végrehajtani. A célra repülést 
és a visszarepülést különböző útvonalon hajtották végre, 2000 
m felett, kihasználva a domborzati viszonyokat. A repülés 
legveszélyesebb fázisaiban a repülőtér körül helikopterek őrjára- 
toztak, biztosítva a fel- és leszállást. Mivel ezek a légvédelmi 
rakéták passzív infra-önirányítással működtek, infracsapdák 
alkalmazásával védekezni lehetett ellenük. 1985-től kivétel 
nélkül minden Afganisztán felett közlekedő légi járműre infra- 
csapda-kivető berendezést szereltek fel. A Szu-17-esre is fel
szerelték ezeket, eleinte négyet, később nyolcat, végül 12 db 
ASZO-2V-L mindegyikbe 32 db PPI-26, vagy LO-56 piropat- 
ront. A kabin mögötti gerincrészen 12 db nagyobb teljesítményű 
LO-43 infracsapdát helyeztek el.
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A rakétával védett körzetbe éréskor, valamint fel- és leszál
láskor a pilóta az infracsapdák kivetését automata üzemmódra 
kapcsolta, és a nagy égési hó'mérsékletű infracsapda magára 
vonta a Sztrelákát. A pilóta munkájának megkönnyítésére az 
infracsapdákat is a botkomány tűzvezérlő' gombjával lehetett 
indítani, a rakétaindítással vagy bombavetéssel egyidejűleg. A 
másik védekezési módszer az volt, hogy a osapásmérő csoport 
felett „védőernyőként” egy világítóbombát oldott ki a kiegészítő 
felderítést végző gép. A világítóbomba egymaga is jó infra- 
csapdának bizonyult. Felhasználtak olyan kazettás bombákat is, 
amelyek világítóbombákat tartalmaztak, és amíg ezek ejtőernyőn 
ereszkedtek lefelé, a csapásmérők mintegy „alábújtak” . Az 
infracsapdák használatával jelentősen csökkentek a 
veszteségek. 1985-ben a harci sérülések miatti kényszerleszállá
sok száma 4605 óránként egy volt, ami 1980-hoz viszonyítva 5,5- 
szörös javulást jelentett. 1986-ban csupán 1 db Szu-17M-3-at 
lőttek le, mert a fiatal pilóta rácsapásban 900 m alá süllyedt, és 
légvédelmi géppuskával eltalálták hajtóművét.

Az 1985-ös veszteségek értékelése szerint a repülőgépek 
12,5%-át lőtték le kézi lőfegyverrel, 25%-át rakétával. A 
veszteségek csökkentése érdekében tovább növelték a repülési 
magasságot, és újfajta fegyvereket vetettek be; az Sz-13 
sorozatvetőt és a nagyobb hatótávolságú Sz-25 fedélzeti rakétát. 
Ezek már 4 km-es távolságról voltak indíthatók, stabilan repültek 
és közelségi gyújtóval szerelték fel őket, növelve 
hatékonyságukat. Az önvédelem miatt alapvetővé vált a még 
nagyobb repülési magasság, de a nem irányított rakéták innen 
kilőve kis hatásfokúvá váltak, így a vadászbombázók alapfegy
vere a bomba lett.

Először Afganisztánban vetették be a „nagy robbanóerejű” 
bombát (ODAB) (aeroszolos bomba -  a ford.), melynek be
csapódásakor a robbanófolyadék szétporlik a le/egőben, aero
szolfelhőt képezve. Ez berobbantva rettenetes erejű pusztító 
hatást fejt ki, különösen zártabb területeken, mint pl. a hegyi 
szurdokok és barlangok, melyek természetes búvóhelyül szol
gáltak a mudzsahedineknek. Ezeket a bombákat, mivel nehezen 
megközelíthető helyekre szánták őket, meredek emelkedés 
közben kioldva „ugrásból" dobták, mintegy beejtve a hegyek 
közé.

Speciális fegyvereket is használtak: 1968 nyarán Szu-17- 
esek honi reptérről felszállva egy sziklaerődöt betonromboló 
bombával semmisítették meg. A siklóbombákat és irányított 
rakétákat főleg a Szu-25-ös csatagépek alkalmazták.

A légicsapások 1985-től tömegessé váltak; évente több bom
bát dobtak le a szovjetek Afganisztánban, mint a Nagy Honvédő 
Háború alatt. A napi bombafelhasználás csupán Bagram 
repülőterén 20 t volt. Nagyszabású légi hadműveletek alatt egye
nesen a gyárból érkezett bombákat alkalmazták. A bombafel
használás már olyan méreteket öltött, hogy a türkmenisztáni rak
tárak kiürültek, még a harmincas évek óta ott tárolt bombákat is 
Afganisztánba küldték. Ezek felfüggesztő füleit nem lehetett az új 
bombatartókhoz csatlakoztatni, ezért a helyszínen hegesztettek 
hozzájuk újakat.

Az egyik legnagyobb légi hadművelet 1987. decem- 
ber-1988. januárban volt a Pakisztánnal határos Paktia tar
tományban, Khowst körzetében. A mudzsahedinek a közeli 
Pakisztánból beszerzett nagy mennyiségű, korszerű fegyverrel 
harcoltak. A megerősített állások felderítése érdekében a szov
jetek megtévesztő deszantot raktak ki, és az így harcba lépő 
tűzfészkekre hatalmas légicsapást mértek. A támadást végző

gépekre óránként 60 légvédelmi rakétát indítottak. Ilyen erős 
légvédelmi tűzzel a pilóták még sehol nem találkoztak.

1988. május 15-én megkezdődtek a szovjet csapatkivonások 
Afganisztánból. A kivonulás fedezésére hatalmas erőket 
mozgósítottak türkmenisztáni repülőterekről. A Szu-17, Szu-24, 
-25, MiG-27 típusok mellett Tu-22M3 repülőgépeket is bevetet
tek. A feladat egyértelmű volt; biztosítani a veszteségmentes 
kivonulást, lehetetlenné tenni a kivonuló menetoszlopok megtá
madását, zavarni a fegyveres csoportok mozgását, szétverni a 
csoportosulásokat, demoralizálni az ellenséget. A bombázás 
nagy magasságból folyt, mert a felderítés adatai szerint 1988 
őszére már 692 rakétaindító berendezést, 770 légvédelmi gépá
gyút és 4050 nehézgéppuskát használtak a mohamedán ha
zafias erők.

A bevetett Szu-17-eseket RSZDN távolnavigációs rádiórend
szerrel szerelték fel, biztosítva az automatikus célra repülést és a 
bombavetést. E módszer pontossága kicsi volt; 1988 nyarán pl. 
véletlenül afgán kormányerőket bombáztak. A csapatkivonás 
második része 1988. augusztus 15-én kezdődött. Hogy el
kerüljék a felesleges saját áldozatokat, fokozták a bombázásokat 
a mudzsahedinek várható összpontosítási körleteiben, és 
állandó légicsapásokkal követték a kivonuló menetoszlopokat, 
megszakítva az összeköttetést az ellenálló csapatok között, és 
gátolva az utánpótlást szállító karavánok célba jutását (ezekből 
csak októberben 100%-kal többet észleltek). Erre éjszakánként 
8, 12, 16 gépes Szu-í7-kötelékeket alkalmaztak, melyek RSZDN 
segítségével szőnyegbombázást hajtottak végre. A légicsapások 
egész éjjel folytak, különböző időközönként, nyugtalanítva és 
állandó feszültségben tartva az ellenséget. Az éjszakánkénti két 
felszállás a pilóták számára megszokottá vált. Ezenkívül éjsza
kánként világítóbombával világították meg az utak környékét.

Télre különösen fontossá vált a Kabul és a szovjet határ 
közötti út biztosítása. Pandzsír környékét és Dél-Szalangot 
Akmad Sah Maszud -  a „pandzsíri oroszlán” -  emberei 
ellenőrizték. A 40. hadsereg parancsnokságának sikerült megál
lapodnia Maszuddal az akadálytalan áthaladásban. Cserébe 
Gromov vezérőrnagy megígérte Maszudnak, hogy kérésükre légi 
és tüzérségi támogatást nyújt, ha összecsapnak más fegyveres 
csoportokkal. Az afgán kormánycsapatok azonban megsértették 
a fegyverszünetet, folyamatosan tüzeltek az útmenti lakosságra, 
provokálva a választüzet. A harcot nem sikerült elkerülni, s 1989. 
január 23-24-én megkezdődött Dél-Szalang és Dzsabal- 
Usszurdzs folyamatos légitámadása. A bombázások olyan 
mértékűek voltak, hogy az afgán falvak lakossága elmenekült, és 
az út közvetlen közelébe húzódott, ahol a szovjet kivonulás folyt.

1989. február 15-re befejeződött a csapatkivonás. Az utolsó 
Szu-17M4-R-ek már korábban szovjet repülőterekre repültek át, 
a földi biztosítást egy 11-76 gép látta el. Szuhojok még maradtak 
Afganisztánban, a 355. ezred Szu-22-esekkel folytatta 
harctevékenységét. Nadzsibullah kormánya a szovjet csapatki
vonás után kiszélesítette a háborút. Az SzKP és a Szovjet 
Minisztertanács úgy döntött, hogy átad Afganisztánnak 54 db 
harci repülőgépet, 6 db helikoptert, 150 db harcászati rakétát 
(R-14 Scud) és sok más haditechnikai eszközt. (A 355. ezred 
pilótáira még 3 év harc várt, sok veszteséggel.)

[Markovszkij, V. Ju.: Zsarkoje nyebo Afganisztana. Csaszt 1. 
Isztrebityeli bombargyirovscsiki Szu-17. = Aerohobbi (Ukrajna),
1994. 3. sz.. p. 14-22]

Ford. Fekete Gyula

Várhatóan 1996 decemberében jelenik meg a Nagy repülőgépek  
című típusismertető füzet első száma, mely a W M-23 Ezüst Nyíl, 

a P -4 7  Thunderbolt és a H e-219  Uhu leírását tartalmazza.
Az A4 nagyságú füzet terjedelme 50 oldal, 12 színes nyomattal. 

Ára: 500-900 Ft között várható.
A nagyobb makett szakboltokban fogják árusítani.
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A 155 mm-es FH 70 tábori tarack

Nagy-Britannia, az NSZK és az Egyesült Államok védelmi mi
nisztériumai az 1960-as évek végén egyeztették álláspontjaikat 
és követelményrendszerüket egy új, általános, közvetlen támo
gató löveggel kapcsolatban. Az NSZK és az Egyesült Államok a 
155 mm-es M114 tarackokat, Nagy-Britannia pedig az 5.5 inch
es (139,7 mm) ágyúkat akarta felváltani. Az Egyesült Államok 
végül is a kiegészítő póthajtás nélküli 155 mm-es M 198 löveget 
fejlesztette ki, Nagy-Britannia és az NSZK pedig megállapodtak 
abban, hogy az új tarackot kétoldalú együttműködés keretében 
fejlesztik ki. Az alapvető' harcászati-műszaki követelményekben
1968-ra egyeztek meg, nevezetesen:

-  folyamatosan nagy tűzütem, gyorstűz lehetőségével;
-  nagy mozgékonyság, minimális telepítési idő;
-  növelt hatótávolság és megsemmisítési képesség új lőszer

család kifejlesztésével.
A fejlesztés során a tarack az FH 70 MoU jelzést kapta. Az el

ső hat prototípus 1969 és 1970 között készült el. 1970-ben 
Olaszország teljes jogú partnerként csatlakozott a tervhez. A fej
lesztés második szakaszában, 1971 és 1973 között további 8 
prototípust készítettek. A fejlesztés során mindösszesen 19 pro
totípust próbáltak ki. A tarack első nemzetközi bemutatóját 
1975-ben tartották, fejlesztése 1976-ban fejeződött be, 1978-ban 
pedig megkezdődött rendszerbe állítása. A háromoldalú megál
lapodás értelmében Nagy-Britanniában a talpszárakat és az 
oldalirányzógépeket, az NSZK-ban pedig a lövegcsöveket, a töl
tőberendezéseket, a kiegészítő póthajtásokat (KPH), a felfüg
gesztéseket és az irányzékokat gyártották. Olaszországban ké
szültek a bölcsők, a folyadék- és léghelyretoló-rendszerek és a 
magasságirányzó gépek. Ezenkívül mindhárom ország gyártotta 
a löveg különböző típusú lőszereit és lőszerelemeit.

A fejlesztés eredményeként -  melynek során korszerű anya
gokat és modern technológiai eljárásokat alkalmaztak -  nagy 
tűzgyorsaságú, kis tömegű, mozgékony, jó manőverező képes
ségű, nagy stabilitással rendelkező, könnyen telepíthető és ke
zelhető, pontos és nagy hatékonyságú tarack jelent meg a fegy
verpiacon.

Az FH 70-es tarack kezelőszemélyzete 7-8 fő. Kiképzett ke
zelőkkel tartósan 2 lövés/perc, normál tűzütem esetén pedig 6 
lövés/perc tűzgyorsaság érhető el. A harcászati-műszaki irányel
vekben megfogalmazott gyorstűz követelményének megfelelő
en a tarack a félautomatikus töltőberendezés segítségével 13 
másodperc alatt képes 3 lövést leadni. A tarackot később kiegé
szítették egy automatikus csappantyús csavar töltőberendezés
sel, amelynek alkalmazásával már 8 másodperc alatt lehet lead
ni 3 lövést. A tarack lőtávolsága hagyományos lőszerrel 24 000 
m, növelt hatótávolságú lőszerrel 30 000 m.

Az FH 70-es elsősorban vontatott löveg, azonban kiegészítő 
póthajtás felszerelésével „önjárósítható”.

Az 1800 cm3-es, 4 ütemű, 4 hengeres, léghűtéses, WJ 127- 
es motorral ellátott kiegészítő hajtás a lövegre fel-, illetve lesze
relhető. A motor egy hidraulikus szerkezetet hajt meg a talp- 
szárkerekek emeléséhez és süllyesztéséhez, ezzel lényegében 
megoldja a lövegnek a vontatóról való le-, illetve felkapcsolását 
is. A talpszárkerekek a kormányzáshoz mindkét oldalra 60°-kal 
elfordíthatok, tüzelőállásban a terpesztett talpszárakhoz viszo
nyítva 90°-kal befordíthatok. A tarack 1,5-2 perc alatt tűzkésszé 
tehető. Ugyanennyi időt vesz igénybe harchelyzetből a menet
helyzet elérése. Az FH 70 a kiegészítő póthajtás segítségével 16 
km/h-s sebességet tud elérni terepen, képes leküzdeni 34%-os 
emelkedőt is. A vontatott tarack sikeresen jut túl a 1,5 m-es gáz
lón is.

A szerkezetkialakítás lehetővé teszi a tarack közepes vagy 
nehéz repülőgéppel történő szállítását.

A kis tömegű terpeszthető talpszárak, a csőszájfék, a nagy 
hatékonyságú fékező és helyretoló rendszer teljes töltet alkal
mazása esetén is nagy stabilitást eredményez.

Lőszerek

Az FH 70 számára a lőszerek új családját fejlesztették ki, ami 
elsősorban a növelt lőtávolságban, illetve az átlagosnál na
gyobb megsemmisítő hatásban jelentkezik. Az FH 70-hez első
sorban az alábbi lőszereket alkalmazzák:

-HE L15A1 repesz-romboló lőszer. Tömege 43,5 kg, ebből a 
robbanóanyag tömege 11,3 kg. Maximális lőtávolsága 24 
700 m. Kezdősebessége 823 m/s.

-  DM 642 (RB 63) kazettás lőszer, amely 63 db repesz-kumu- 
latív kazettát tartalmaz. Maximális lőtávolsága 22 500 m.

-M549A1 rakéta-póthajtású repesz-romboló lőszer. Tömege 
43,1 kg. Maximális lőtávolsága 30 100 m. Kezdősebessége 
823 m/s.

-D M  652 növelt hatótávolságú lőszer (base-bleed). Maximá
lis lőtávolsága 28 500 m.
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Speciális lőszerei:

DM 105 köd-, illetve DM 106 világító lőszer. A DM 106 egy per
cen keresztül 1,8-2,1 millió candella fényerősséget szolgáltat. A 
megvilágított terület átmérője kb. 800 m. A világító fáklya süllye
dési sebessége 5 m/s.

A tarackkal a NATO-ban rendszeresített valamennyi szab
ványos 155 mm-es lőszer kilőhető, az amerikai lézerirányítású 
Copperhead CLGP lőszer, továbbá az DM Art. 155-ös, szenzoros 
gyújtású és az APGM hővezérelt, nagy pontosságú önrávezető 
lőszer is.

A hagyományos töltetek felváltására és a lövés műveleteinek 
gyorsítására a német Rheinmetall cég kifejlesztett egy moduláris 
töltetrendszert, az MTLS-l (Modulares Treib/andungs System). A 
töltetrendszerhez -  amelyet 8 zónára osztottak fel -  3 bázisú lő
port használnak. A rendszer három különálló részből áll (1-2, 3- 
7 és 8-as zóna).

A tarack főbb szerkezeti egységei

A monoblokk cső nagy szilárdságú acélból készült. A cső végé
re szerelték fel a kétkamrás aktív-reaktív csőszájféket. A csőfar
ban található a félautomatikus függőleges mozgású ékzár, az 
automatikus csappantyús csavar töltőberendezés -  amelynek 
tárja 11 db csappantyús csavart képes befogadni -, a hüvelyki
vető szerkezet és a vésztűzmechanizmus is.

A bölcsőre szerelt félautomatikus töltőberendezés végzi a lö
vedék töltését a cső bármilyen oldal- és magasságiszög állása 
esetén. A töltőberendezés „lelke” a töltőtálca, amely a ráhelye
zett lőszert a cső tengelyvonalába központosítja és elvégzi an
nak betöltését. A hátrasikló részek fékezésére hidraulikus féket 
és hidropneumatikus léghelyretolót alkalmaznak, amelyeket a 
cső alatt helyeztek el. A löveg pajzzsal nem rendelkezik.

A lövegtalp magában foglalja az alsó- és felső lövegtalpát, az 
„önbeásó”, terpeszthető talpszárakat, a kiegészítő póthajtás ál
tal hajtott kerekeket, a talpszárkerekeket és a talplemezt. Abban 
az esetben, ha a cél a löveg oldalirányzási szögtartományán kí
vülre esik, a löveget hidraulikus szerkezet segítségével meg
emelik és a talplemez (alaplap) körül elforgatják.

Vontatás során a lövegcsövet 180°-kal elforgatják és a két 
összezárt talpszárhoz rögzítik. A löveg konstrukciója műúton 
100 km/h vontatási sebességet tesz lehetővé.

A kiegészítő hajtás (KH) az alsó lövegtalpra csatolható fel, és 
alapvető feladata a főkerekek hajtása, a talpszárkerekek kor
mányzása, ezenkívül a talpszárkerekek emeléséhez és süllyesz
téséhez szükséges hidraulikus hajtás. Ez a megoldás lehetővé 
teszi a vontatóról való gyors leakasztást és a löveg leeresztését 
a talplemezre. A KH alkalmazása során leegyszerűsödik a sar
kantyúk kihúzása a talajból.

A főkerekek hidraulikus lengőcsapokkal csatlakoznak az alsó 
lövegtalphoz, fékezésük megvalósítható akár a vontatójárműről, 
akár KH-ról.

A tarackhoz rendszeresített irányzékokkal lehetőség van köz
vetlen és közvetett irányzásra. Az irányzótávcső 6-szoros, a lö-

3. ábra: A tarack felkészítése vontatáshoz

vegtávcső pedig 4-szeres nagyítású. A német és olasz változa
tokhoz digitális optikai irányzékot rendszeresítettek, amely ké
pes a harcálláspontról közölt lőelemek vételére. A tarackhoz éj
szakai irányzékot is rendszeresítettek (közvetlen irányzásra).

A tarack gyors telepítési, bontási és tüzelőállás-váltási ideje 
csökkenti a vele szembeni hatékony válaszcsapás lehetőségét, 
ami egyben általános hatékonyságát is növeli.

A tarackhoz kerekes és lánctalpas vontatójármű egyaránt al
kalmazható. Németország a MAN, Olaszország a FIAT 6605 TM 
(TM69), Nagy-Britannia pedig a Fődén lövegvontatót alkalmazza 
elsősorban.

A fenti országokon kívül a tarackot Japánban is gyártják. Az 
FH 70-et úgy tervezték, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britan- 
nia, Olaszország és Németország között létrejött négyoldalú 
ballisztikai egyezménynek (NBMR 39) megfeleljen. Ez a lövegre 
nézve többek között 155 mm-es űrméretet, 18 literes töltőűrtér- 
fogatot, L/39-es űrmérethosszt és 3350 bar maximális gáznyo
mást jelent. A Rheinmetall cég 1985-re kidolgozta az FH 70 Ft 
változatot, amelynek csöve L/46-os űrmérethosszúságú. Maxi
mális lőtávolsága eléri a 36 000 métert. Később elkészítették az
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6 ábra: A vontatott tarack rajza

7 ábra: A FH 70 tarack tüzetőallás elfoglalása előtt

volsága HE L15A1 lőszerrel 30 000 méter, DM652-es lőszerrel 
pedig eléri a 40 000 métert.

A sorozatgyártás során az NSZK 216 darabot, Olaszország 
164 darabot, Nagy-Britannia 71 darabot rendszeresített. A tarac
kot rendszerbe állították Malajziában, Szaúd-Arábiában és Ja
pánban is.

Gyártása Európában 1982-ben befejeződött, de rendelés 
esetén bármikor újrakezdhető.

A löveg Nagy-Britanniában az L 121, Németországban pedig 
az FH 155-1 jelölést kapta.

Az FH 70 tarack főbb harcászati-műszaki adatai

-  Űrméret: 155 mm
-  Teljes csőhossz: 6022 mm
-  Maximális lőtávolság (szabványos lőszerrel): 24 000 m

(növelt hatótávolságú lőszerrel): 30 000 m
-  A lövedék kezdősebessége (8-as töltettel): 827 m/s

(1-es töltettel): 213 m/s
-  Maximális gáznyomás: 3350 bar
-  Tűzgyorsaság (normál): 6 lövés/min

(gyorstűz): 3 lövés/13 s
(gyorstűz -  automatikus töltéssel): 3 lövés/8 s

(tartós tűz esetén -  1 órán át): 2 lövés/min
-  Teljes tömeg (kiegészítő hajtással): 9300 kg
-  Teljes hossz vontatva: 9800 mm

telepítve: 12430 mm
-  Magasság (vontatva): 2450 mm
-  Szélesség: 2192 mm
-  Oldalirányzási szögtartomány: +28,68°
-  A cső emelkedési szöge: legkisebb - 5,4°

legnagyobb + 75°

-  A kiegészítő hajtás -  tömege: 1980 kg
-  lökettérfogat: 1800 cm3

-  tüzelőanyag-tartály: 55 I

Bartha Tibor mk. őrnagy
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EUROSATORY ‘96

A ma már hagyományosnak tekinthető Eurosatory ‘96 kiállí
tást -  amelyen minden második évben bemutatják a szárazföldi 
csapatok fegyverzeti eszközeit -  idén június 24-29. között ren
dezték a Párizs melletti Le Bourget-ban. Európa egyik legjelen
tősebb fegyverbemutatójára 33 ország több mini 720 kiállítója 
hozta ei legkorszerűbb -  sorozatban gyártott vagy még fejlesz
tési fázisban lévő -  haditechnikai eszközeit. A kiállítás egyik fő 
jellemzője az volt, hogy a vezető fegyvere idszer-gyártó orszá
gok most nem jelentkeztt' 'j eszközökkel, hanem a már ismert 
rendszerek hatékonyságát fokozó korszerűsítéseiket mutatták 
be, valamint kiemelték azokat a törekvéseiket, amelyek leegy
szerűsítik ezek kezelését.

A következő' képekkel -  minden rangsorolás és értékelés 
nélkül -  csupán érzékeltetni szeretnénk a bemutató 
gazdagságát. A kiállításon egymás mellé került a Brevel és a 
Tucan 95 pilóta nélküli robotrepülőgép. Az orosz Szmercs nagy 
méretei eltörpültek az Ariane 5 rakéta mellett. A könnyű 
terepjáró gépjárművek közül az A3 F és VBL 4X4 Panhard típu
sokat emeljük ki.

Gerlei István-Hegyi Miklós

Aknadetektáló berendezés

Az elektronikai rendszereiről már ismert francia Thompson CSF 
bemutatta új aknakereső rendszerét. A terepjáró gépjármű elé 
szerelt kereten helyezték el a különleges felderítő beren
dezéseket. Az aknákat a hagyományos módszer mellett neut
ronsugarakkal is azonosítja a rendszer. Ezek a sugarak a 
műanyagházba szerelt aknákat is fel tudják ismerni. A terepjáró 
szállító eszköz elé szerelt kereten található berendezések 4 m- 
es távolságon belül érzékelik az aknát. A bonyolult keret tömege 
400 kg. A megbízható vezetést két kamera segíti. A gépjármű 
tetejére szerelt kamerák között helyezték el a repülőeszközökön 
már bevált éjjellátó fejet. Az aknák felderítését napszaktól 
függetlenül folytathatja a berendezés.

Szmercs 300 mm-es reaktív sorozatvető

Az orosz fegyveres erőknél a nyolcvanas évek elején jelent meg 
a Splav cég új, nagy hatótávolságú sorozatvetője, amely a front 
közvetlen tüzér-magasabbegységek fegyvere. A 12 db rakéta 
70 km-es körzetben semmisíti meg az ellenséges gépjár
műveket és katonákat.

Fontosabb harcászati-műszaki adatok:

rakéta
típusa:
hossza (m):
tömege (kg):
min. hatótávolsága (km):
max. hatótávolsága (km):
robbanófej (kg):

szállító harcjármű 
típusa:
személyzet (fő): 
tömege (kg): 
rakéták nélkül (kg): 
sebesség (km/h): 
hatótávolság (km):

9M55K
7,6

800
20
70

72x2 gyalogsági célokra
92,5 könnyű páncélzat ellen 

5x15 páncéltörő

9T234-2
3

40 500 
30 000 

60 
850
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Robotrepülőgépek
A francia Matra Defense és a német STN ATLAS Elektronik 
GmbH a német Тисап és a francia Scorpion fejlesztési prog
ramok eredményei alapján fejlesztette ki a BreveI pilóta nélküli 
felderítő repülőgépet.

A Brevel fontosabb harcászati-műszaki adatai
max. felszállótömeg (kg) 
utazósebesség (km/h) 
hajtómű teljesítménye (kW) 
max. repülési magasság (m) 
fesztávolság (m) 
hossz (m)

m m

Panhard VCR (4x4) páncélozott harcjármű
személyzet: 3 fő (plusz 9 főt szállíthat)
tömeg:

üresen (kg): 7800
szállítható teher (kg): 1000

hossz (m): 4,875
szélesség (m): 1,54
magasság (m): 2,130
7,62 mm-es gépfegyvertoronnyal (m): 2,694

min. fordulósugár (m): 6
motor:
típusa: Peugeot V6 benzin
teljesítménye (kW): 117

max. sebesség úton (km/h): 100
tüzelőanyag-tartály űrmérete (I): 242
hatótávolság (km): 800

Auverland A3 típusú (4x4) könnyű terepjáró gépjármű
személyzet 2 fő (plusz 4 főt szállíthat)
tömeg:
hosszabbított alvázzal üresen (kg) 1170
rövidebb alvázzal üresen (kg) 1150
szállítható teher (kg) 500
hossz:
hosszabbított alvázzal (m) 3,85
rövidebb alvázzal (m) 3,65
szélesség (m) 1,54
magasság (m) 1,7
min. fordulósugár (m) 5
motor:
típusa Peugeot XUD 9 dízel
teljesítménye (kW) 46
max. sebesség úton (km/h) 115
tüzelőanyag-tartály űrmérete (I) 80
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Az Ariane-5 hordozórakéta

Az ESA tagállamai az Arianespace cég közreműködésével 
fejlesztették ki az új Ar-5 család tagjait. Ez esetben egy több
ször felhasználható típus volt a cél, a Space Shuttle mintájára. 
A 2 db szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéta felhasználás után 
ejtó'ernyővel tér vissza az Atlanti-óceánba, ahonnan kiemelve 
újra indítható.
A komplett rakéta 51,4 m magas, max. átmérője 12,2 m, a 
középső henger 30 m magas, 5,4 m átmérőjű. Az orrkúp 12,7 
m magas, alatta 4,8 t tömegű műhold helyezhető el. A Vulcan 
típusú folyékony 0 2/H2 hajtóanyagú főhajtómű 89 t (890 kN) 
tolóerőt ad le indításkor és 110 t-t (1100 kN-t) nagy magas
ságban. A két gyorsító 540 t (5400 kN) tolóerejű a startkor és 
630 t (6300 kN) a kiégéskor. A kisméretű II. fokozat Aestus 
hajtóműve csak 2,91 (29 kN) tolóerejű.
A két gyorsítórakétát kiégés után ejtőernyőrendszer lassítja le. 
Ez a rendszer a rakétatest orrában van, tömege 1,3 t. A 
rakéták 110 km magasságon égnek ki, majd leválnak a közép
ső részről. 5000 m-ig szabadon esnek vissza, majd kinyílik a 4 
db 5 m2-es stabilizáló ernyő, ezek kihúzzák a 90 m2-es lassítót 
és végül az 1200 m2-es főfékernyőt. Ezzel tér vissza az Atlanti
óceán vizére, Kourou-tól 500 km-re keletre, ahol a mentőcsa
patok kiemelik.
AzAr-501. számú prototípust 1996. június 4-én indították a 
kourou-i ELA-3 indítókomplexumról, amely 1988-1995 között 
épült 5,1 milliárd FFR költséggel. A hasznos teher 4 db 1200 
kg tömegű Cluster típusú műhold volt, amelyeket a német 
Dornier cég épített, és a Föld magnetoszféráját vizsgálták 
volna 2500-125 000 km között húzódó elliptikus pályákon.
Az indítást a műszaki hibák miatt többször halasztották. 
Június 4-én úgy tűnt, minden rendben van, mégis a repülés 
40. s-ban a prototípus felrobbant és roncsai az Atlanti-óceán
ba szóródtak. Mint megállapították, az Ar-4 típusú rakétáról 
átvett vezérmű-szoftver alkalmatlan volt erre a feladatra, és 
előzőleg nem próbálták ki. A program téves parancsot adott a 
hajtóműveknek, ezzel elfordította a rakétát, amely a nagy 
légellenállás miatt eltört, így a vezérmű felrobbantotta a 
rakétát. A kár több mint 250 millió USD volt.

Mistral közeli hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer

A francia Matra Defense cég által gyártott rakéta megsem
misíti a támadó repülőgépeket és helikoptereket. A rendszer 
könnyen telepíthető, a rakéta bármilyen talajról zavartalanul 
indítható. Jelenlegi kiépítettsége képes az integrált légvédelmi 
hálózatban a többi fegyverrendszerrel való együttműködésre. 
Elektronikai rendszere lehetővé teszi az éjszakai és a korláto
zott látási távolság melletti sikeres rakétaindítást.
A rendszer részei:
-  rakéta az indítókonténerben;
-  akkumulátor és hűtőegység;
-  indítóállvány.
A rendszer kezelőszemélyzete két fő. A parancsnok 
rádióhálón keresztül vett célmegjelölés alapján utasítja a 
kezelőt a célfelderítésre. Az optikai irányzékkal felderített célra 
indítják a rakétát. A rakéta hajtóműve a konténerből kivetés 
után a kezelőket nem veszélyeztető távolságon kapcsol be.

A rendszer fontosabb harcászati-műszaki jellemzői:

rakéta
tömege (kg) 18,4
hossz (m) 1,81
fesztáv (m) 0,19
átmérő (m) 0,0925
max. hatótávolság (m) 4-6000
min. hatótávolság (m) 300
max. repülési magasság (m) 4500
min. repülési magasság (m) 15
sebesség (M) 2,6
robbanófej
tömeg (kg) 2,95
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ÚRTEVÉKENYSÉG

Szovjet-orosz űrrepülőgép-programok 1957-1994
II. rész

(.A cikk első része lapunk 1995/4. számában jelent meg.)
A szovjet űrrepülőgép-program mértékét sokáig sikeresen titkol
ták el a kíváncsian figyelő nyugati tekintetek elől. Habár az 
1960-as évek eleje óta aktív tevékenység folyt, semmiféle konk
rét bizonyítékot nem sikerült 1982-ig szerezni az elkövetkezendő 
indításról, melyet végül a Burán űrrepülőgép hajtott végre 1988 
novemberében.

A cikk második része áttekinti az 1960-as évektől az 1980-as 
évekig a Szovjetunióban folyó munkálatokat, s bemutat egy má
sik űrrepülőgép-programot is, mely végül nem valósult meg. A 
program minden jel szerint katonai célokat szolgált, egy olyan 
űrvadász kifejlesztését, ami képes lenne az amerikai űrrepülőgé
pet elfogni.

A titok feltárul

Egy negyedóra telt el hajnalhasadás óta a déli Indiai-óceánon, 
körülbelül 560 km-re délre a Kókusz-szigetektől, Szumátra tér
ségében. Egy hét hajóból álló flottilla éppen azon igyekezett, 
hogy fedélzetére vegye a Kozmosz 1374-eX, egy visszatérő 
mesterséges űreszközt, mely ejtőernyővel ereszkedett le a ringó 
kék vízre, mindössze percekkel korábban. A békaemberek sze
rencsésen rögzítették kötelekkel a már részben alámerült szer
kezetet, s a JAMAL nevet viselő, a felkutatással megbízott hajó 
rakodódaruja pedig beemelte fedélzetére. A flottilla hajóinak fe
délzetéről binokuláris távcsövekkel pásztázták az eget, remélve, 
hogy nem találják meg azt, ami után kutatnak.

Aztán meghallották az Ausztrál Királyi Légierő Orion P-3-as 
tengerészeti felderítő repülőgépe négy turbólégcsavaros hajtó
művének zúgását. Végigmorajlott a látóhatáron, átszökkent a 
JAMAL fedélzete felett egészen alacsonyan, s rohamosan távo
lodott, aztán megdőlt a kanyarodáshoz, hogy egy újabb átrepü
lési végezzen. A repülőgép fedélzetén tíz férfi tartózkodott, vala
mennyien a RAAF (Royal Australian Air Force -  Ausztrál Királyi 
Légierő) 10. századának tagjai, akiknek feladata a térségbeni 
szovjet hajók fedélzetén folytatott bármiféle tevékenység megfi
gyelése és rögzítése volt. A dátum 1982. június 3. A titkos külde
tés: tökéletesen éles fényképfelvételek készítése által egyértel
mű bizonyítékot szerezni az orosz erőfeszítésekről, melyek egy 
szárnyakkal felszerelt űreszköz kifejlesztésére vonatkoznak. A 
később előhívott képeken látható, hogy néhányan sietősen 
igyekeznek leszerelni a kötelekről az űrrepülőgéphez hasonló 
eszközt, míg mások a fedélzeten merev nyakkal figyelik a fejük 
felett átrepülő OrionX.

Egy héttel az Indiai-óceánon lezajlott eseményeket követően 
a sajtó szerte a világon beszámolt arról, hogy a Szovjetunió űr
repülőgéppel rendelkezik. Moszkvában újságírók tartóztatták fel 
Alekszej Leonovot, a híres nyugállományba vonult űrhajóst, aki 
1965-ben végrehajtott úttörő jellegű űrsétájáról volt ismert. Meg
kérdezték tőle, hogy vajon a Szovjetunió egy héttel korábban 
ténylegesen egy űrrepülőgépet próbált-e ki? Leonov reakciója 
kifejezetten orosz volt (amint a Reuter jelentette): „Szélesen mo
solyogva adott válasza: Az elmúlt pénteken valóban a Kozmosz 
kísérleti sorozat egyik példánya szállt le -  nem volt valami meg
győző. "

1. ábra: A BOR-5 űrrepülőgép kicsinyített modellje a szállítására 
szolgáló keretbe ágyazottan. A BOR-5-öt számos szubor- 
bitális repülési kísérletnek vetették alá, miközben bemérték 
repülési paramétereit, s következtetéseket vontak le a Burán 
űrrepülőgép majdani tényleges viselkedésére. A BOR-5 egy 
1/8 arányú kicsinyített modell volt. Utolsó kísérleti repülésére 
1988. június 22-én került sor__________________________

A nyugat nyilvánossága számára a Kozmosz-1374 befogása 
volt az első konkrét bizonyíték arra, hogy a Szovjetunió rendel
kezik űrrepülőgép-programmal. Azonban az ausztrálok váratlan 
betolakodása csak egy egészen keskeny ablakot nyitott azokra 
a sokoldalú erőfeszítésekre, melyek a szovjet honvédelmi mi
nisztérium kezdeményezésére egy személyzettel ellátott, szár
nyakkal felszerelt űreszköz megvalósítását tűzték ki célul.

2. abra. A Burán űrrepülőgép a hatalmas Enyergija hordozóra
kéta hátára csatlakoztatva, amint a bajkonuri indítóasztal felé 
szállítják, hogy felkészítsék 1988. novemberi startjára. A start
előkészületek általában korán reggel kezdődtek, alacsony 
napállásnál. A képen látha' vasúti szállító-felállító rendszer a 
világon a legnagyobb _________________________
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3. ábra: Pillantás a Kozmosz-1374 befogására. Látható, amint 
az űrrepülőgépet a kutatóhajó fedélzetére emelik 1982. június
3-án. (A fotót június 4-én dolgozták ki)

A Hurrikán, a shuttle-gyilkos talánya

A hidegháború korszakának egyik, szinte a végsőkig titkolt és 
rejtegetett tárgya az „űrvadász” volt, melyről számos nyugati 
megfigyelő úgy véli, hogy az 1980-as évek közepére tervezték 
megvalósítását. Reagan és Bush kormányzati évei alatt a Penta
gon minden évben kiadott egy jelentést A szovjet katonai erő 
címmel, melynek egyik fejezete az orosz űrtechnika teljesítőké
pességével foglalkozott. Az 1983 és 1988 között kiadott éves je
lentések beszámolnak az amerikai űrrepülőgép méretéhez ké
pest negyedakkora űrrepülőgép fejlesztéséről, amiről a Penta
gon így nyilatkozott: „Egy másik program (mint az, amelyik a 
Buránt eredményezte) ...kisméretű, személyzettel ellátott űresz
köz, ami gyors s emellett valós idejű felderítést tesz lehetővé, 
ezenkívül felhasználható űrállomások védelmére, alkalmas űresz
közök megfigyelésére, és -  ha szükséges -  megsemmisítésére." 
A Pentagon jelentése azt vetítette előre, hogy az űrrepülőgép az 
1980-as évek végére bevethető lesz.

Azonban az előrejelzésekben szereplő űreszköz soha nem 
készült el. Sőt, mindezek mellett az orosz kommentátorok 
visszautasítják még a gondolatát is annak, hogy ilyen terv léte
zett. Valójában számos, az iratokat ismerő orosz űrtechnikai 
szakember, s jó néhány nyugati szakértő is, megpróbált utána
járni annak, hogy ha létezett ez a bizonyos szupertitkos fejlesz
tés, milyen stádiumba jutott. Arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy felelősséggel kijelenthető, miszerint ilyen űreszköz fejlesz
tésének még a gondolata is teljes képtelenség. A Moszkvában 
élő Alekszander Velovics orosz űrkutatás-elemzőtől származik 
egy tipikus megnyilatkozás: „Nem volt semmiféle űrvadász. 
Igen, az igaz, hogy a szovjet kormány aggódott amiatt, hogy az 
amerikai űrrepülőgép megtámadja Moszkvát. A válaszuk azon
ban az volt, hogy megépítik a Buránf (ugyanezzel a céllal). A koz
monautákat pedig csak a Burán na/ való repülésre képezték ki és 
semmiféle más űrrepülőgépre nem. Aki ettől eltérően nyilatkozik, 
annak szavaiban semmi igazság nincs."

Az alaposabb vizsgálat azonban ettől eltérő adatokkal szol
gál. Hatalmas erőfeszítések történtek az 1960-as évek elején a 
Cselomej-, a MÍG- és a Szuhoj-tervezőirodákban az űrvadász ki- 
fejlesztésére, s a MiG-iroda fejlesztési elképzeléseinek megvaló
sítását 1972-ben újra is élesztették, miután ezt megelőzően
1969-ben leállították. Amikor a legénységgel végrehajtott repülé
si kísérletek megkezdődtek egy ezzel egy időben futó, Spirál ne
vű program kapcsán 1976-ban, a pilóták nem kozmonauták vol
tak, hanem -  éppen ellenkezőleg -  a Repülési Minisztérium és a 
szovjet hadsereg légierejének tagjai. Cselomejnek az 1970-es 
évek végén kapott megbízása a Burán-tetv megvalósítására 
szintén azt jelzi, hogy az űrrepülőgép gondolata összefügg a 
Honvédelmi Minisztérium törekvéseivel.

A tervezőhivatalok 1974-ben nagyarányú visszafejlesztésen 
estek át. Koroljov OKB-1 (Opitno Konsztruktorszkoje Bjuro -  Kí
sérleti Tervezőiroda) jelű irodáját beleolvasztották egy új kezde
ményezésbe, az NPO Enyergijába, melynek vezetője tulajdon-

4. ábra: Egy másik, június 6-án kidolgozott kép a Koz
mosz-1 374 beemeléséről. Érdemes pillantást vetni az űrjár
mű hátuljára. Nem láthatók rajta égésnyomok, mindemellett 
locsolócsőből vízzel hűtik az űrrepülőgép ezen részét

5. ábra: A Kozmosz-1445 nem sokkal az 1983. március 75-/, In
diai-óceánra való vízreszállása után. Különleges érdeklődésre 
tarthatnak számot a beemelést segítő berendezések -  az 
egyik az űrrepülőgép tetején látható, a másik a jármű vízbe 
merülő orr-részén (mint valamiféle horgászok által használt or
só). Jól kivehető az űrrepülőgép kormos hátulja és a nemzeti 
hovatartozást jelölő betűk: СССР (balra)

6. ábra: Az 1983 márciusában visszatért Kozmosz-1445. Látha
tó az űrrepülőgép orr-része, ami felettébb hasonlít az 
űrvadászprogram keretében tervezett Spirál űrrepülőgépére. 
Nyugati elemzők úgy gondolják, hogy a Kozmosz-1445 (és 
-1374) az amerikai űrrepülőgép megsemmisítésére kifejlesz
tendő űrvadász kísérleti repülései voltak (jobbra)
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7. ábra: A Kozmosz-1445 egy másik látószögből, itt is látható, 
amint a hátsó részét hűtik. A nemzeti hovatartozás jelei (a csi
kók és а СССР felirat) itt egyértelműen felismerhetők

képpen a legfőbb rivális, Valentyin Glusko volt. Glusko körvona
lazta egy személyzettel repülő űrhajó holdraszáliási tervét, és 
közzétett egy tanulmányt egy újrafelhasználható, orbitális pá
lyán repülő űreszközről. A projektet a Gluskoljot becenévvel illet
ték (Glusko repülője), de ismert volt a Trofoplan név is (Trofanov 
gépe), azok után a programtervező mérnökök után, akiknek le
hetőségük volt a teljes tervdokumentációt áttekinteni. Az elkép
zelések szerint az űrhajó a világűrbe indulása közben egy 
nagyrakéta hátán „lovagolna”.

A terv különleges része akkor lépett volna működésbe, ami
kor az űreszköz visszatér a Föld légkörébe, ahol irányított leszál
lást hajtott volna végre, a végső szakaszban ejtőernyős fékezést 
alkalmazva. A sima földet érést siklótalpak és kis teljesítményű 
motorok biztosították volna. A leszállás ezen módja azért alakult 
ki, mert a szovjetek már régóta használták sebességcsökken
tésre az ejtőernyős fékezési módszert deszantledobáskor, pon
tos célra vezetésre szárazföldi célpontok ellen.

Habár a Gluskoljot-projektet 1976 májusában félbeszakítot
ták, a fejlesztés eredményeit a Burán (Hóvihar) űrrepülőgépen 
láthattuk viszont.

Az 1970-es évek elején, amikor az amerikai űrrepülőgép
program körvonalazódni kezdett, az orosz félelmek egyre növe
kedtek egy olyan űreszközzel kapcsolatban, amely „bármelyik 
percben lezúghat Moszkva fölé, «ripityára» bombázhatja, s elre
pülhet vissza az űrbe” -  ahogyan azt Jaroszlav Golovanov, is
mert orosz űrtörténész kommentálta. 1976 február végén a 
Politbüro titkos megbízást írt alá a Burán űrrepülőgép kifejleszté
sére. Tíz darab repülésre kész űreszköz megépítését ütemezték 
be a tervezés kezdeti szakaszában, s évenként tíz repülésre ke
rült volna sor az új, nagy teljesítményű hordozórakéta, az 
Enyergija hátán. Összhangban Golovanovval, a szovjet katonai 
körök úgy tekintettek az űreszközre, mint egy remélhetőleg 
gyorsan bevethető fegyverre (nemzetközi krízishelyzet esetén), 
eközben nyugati megfigyelők arra gyanakodnak, hogy akkori
ban egy másik űrrepülőgép-program is kezdetét vette, hasonló 
okokból.

Az 1980-as évek elején, még mielőtt bármiféle szovjet beje
lentés elhangzott volna bármi néven nevezendő szovjet űrrepü
lőgép-programról, nyugati megfigyelők tudomására jutottak in
formációk egy szárnyakkal felszerelt űreszköz előállításának 
munkálatairól. A projekt neve is ismertté vált; az amerikai űrre
pülőgéppel megegyező méretű űrsikló a Burán, míg az annál 
valamivel kisebb az Uragan (Hurrikán) nevet kapta.

Ezt követően négy orbitális repülésre került sor 1982 júniusa 
és 1984 decembere között a Kozmosz-sorozat keretében. A re
pülések közül kettő az Indiai-óceán vizén fejeződött be, ezeket 
fényképezte le az ausztrál légierő gépe. Két mozzanat mutat ka
tonai háttérre: megszokott dolog, hogy a szovjetek a sikeres or
bitális repüléseket a Kozmosz-sorozat lajstromába veszik, s ezek 
többnyire (de nem mindig) katonai repüléseket jelentenek; 
emellett az indítási hely, Kapusztyin Jár (Volgográd közelében) 
jól ismert katonai rakétakísérleti telep. Abban az időben az oro
szok visszautasítottak minden feltételezést, ami arra vonatko
zott, hogy ezek az eszközök űrrepülőgépek lettek volna. Csak 
miután a Burán űrrepülőgép pilóta nélküli repülése sikeresen 
befejeződött -  1988 novemberében -, ismerték be az orosz hi
vatalos szervek, hogy a Kozmosz-1374, -1445, -1517 és -1614 
kísérleti repülések voltak, melyek során a hővédőpajzs elemeit, 
valamint az irányítórendszereket vizsgálták, s ezek a kísérletek 
előfutárai voltak a Burán űrrepülőgép tényleges repülésének. (A 
katonai indítások legnagyobb részét Pleszeckről végezték el. 
Szerk.)

Az orosz kommentátorok azonban figyelmen kívül hagyják 
azt a tényt, hogy a kicsinyített modell alakja semmiféle hasonló
ságot nem mutat a Burán űrrepülőgéppel, valójában inkább a 
törölt MÍG szubszonikus eszközhöz, a kísérleti repülések során 
legénységgel ellátott ,,105 11-es termék"-hez hasonlít, mely a 
Spiral űrvadászterv terméke volt. A legújabb nyugati elemzések 
annak a gyanúnak adnak hangot, hogy a négy, kicsinyített mo
dellel végzett orbitális repülési kísérletnek semmi köze nincs a 
Suran-programhoz, ugyanis a szovjetek 1983 és 1988 között hat 
szuborbitális légkörbe lépési próbát végeztek a Burán űrrepülő
gép 1/8-ad arányú modelljével (a BOR-5 nevet viselte) -  beleért
ve a legutolsót 1988 júniusában, mindössze öt hónappal a 
Burán tényleges novemberi repülése előtt. Az oroszok kísérletet 
tettek arra, hogy összekeverjék a későbbi elemzéseket azáltal, 
hogy a korábbi, a Kozmosz-sorozatban repülő űrrepülőgép-mo- 
dellt elnevezték ВОЯ-4-nek, ezzel azt sejtetve, hogy a konkrét 
Suran-programot megelőző előkísérletről lenne szó, s ebből ki
folyólag azt állítva, hogy a  Kozmosz-sorozatban kipróbált eszkö
zök a Burán-program szerves részét jelentenék.

8. ábra: Amikor az Ausztrál Királyi Légierő gépe átrepült a 
JAMAL kutatóhajó fedélzete felett (második ízben használták 
az űrrepülőgép beemelésére), a fényképezőgép kezelőjének 
jó rálátása volt a felpillantó orosz tengerészek arcára, amint a 
repülőgépet figyelik. Az egyik férfi szerszámot használ egy 
hővédő csempe eltávolítására
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Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején a szovjet 
kormány lehetőséget adott arra, hogy mélyebb bepillantást 
nyerjünk az orosz űripar tevékenységébe, mivel a nyugati űrku
tatókkal való szerződések megkötésének ez előfeltétele volt, 
1990 májusában, az orosz-amerikai hivatalos űrkutatási prog
ramcsere keretében amerikai delegáció látogatott a két legna
gyobb űrkutatási központba, Moszkvába és Kijevbe. Az amerikai 
delegáció egyik tagja Richard Ward, nemzetközileg ismert szak
ember volt, a Lockheed cég munkatársa. A delegáció találkozott 
az akkori szovjet Repülésügyi Minisztérium tervezőhivatalainak 
tagjaival (beleértve a MÍG-, az II-, a Szu- és az An-ter- 
vezőirodákat), a moszkvai Repülési Intézet képviselőivel, a CAGI 
(Centralnij Aero Gidrodinamicseszkij Insztyitut) és a CIAM 
(Centralnij Insztitut Aviacionnovo Motorsztroenyija) munkatársai
val.

Magánbeszélgetések során Ward tudomást szerzett az 1980- 
as évek orosz űrvadászának történetéről. A Kozmosz-sorozatban 
kipróbált kicsinyített űrrepülőgép-modell előfutára volt a teljes 
méretű űrvadásznak. A már bevethető űrrepülőgépnek kétfős le
génysége lett volna, és hátrasiklás nélküli fegyverekkel szerelték 
volna fel orbitális pályán végrehajtott támadások céljára. Az űr
vadász a Zenyit hordozórakéta csúcsára lett volna felszerelve, 
arra a rakétára, melynek próbarepülései 1985-ben kezdődtek. A 
program kifejezett lendületet kapott, amikor az Egyesült Álla
mokban bejelentették, hogy katonai célú űrrepülőgép-indítások 
kezdődnek Vandenbergben, 1986 őszén. Vandenbergből polá
ris pályára lehetett volna állítani az űrrepülőgépet, ezáltal meg
nyílt volna a lehetőség arra, hogy a Szovjetuniót érintő belépő 
pályára nukleáris bombákat vezessenek, miáltal a Szovjetunió 
területe erősen sebezhető lett volna a világűrből.

A Challenger tragédiáját követően az amerikai légierő a sze
mélyzettel végrehajtott katonai űrsiklórepülések megszüntetésé
ről hozott döntést, és a vandenbergi űrrepülőgép-bázist 1988 
áprilisában részeire bontották. A poláris pályán végrehajtandó 
űrrepülőgépes repülések törlése miatt -  amint ezt az oroszok 
Wardnak elmondták -  nem volt szükség az amerikai űrrepülőgé
pet elpusztító űrvadászra, így a projektet sürgősen leállították. 
Ezzel összhangban áll a londoni székhelyű Rex Hall elemzőköz
pont értesülése is, mely szerint erre a lépésre valamikor 1987- 
ben kerülhetett sor, minthogy sikerült azonosítani azt az öt szov
jet pilótát, akiket az űrrepülőgéppel való repülésre képeztek ki, s 
miután a program félbeszakadt, valamennyien csatlakoztak a 
Mir űrállomásprogramhoz.

A mai napig sem derült fény arra, hogy pontosan melyik ter
vezőintézetek vettek részt az 1980-as évek űrvadászfej- 
lesztésében. Számos nyugati elemző rámutat, hogy erőfeszíté
sek történnek a MÍG és az NPO Molnyija egyesítésére, s az új 
szervezet vezetője Gleb Lozino-Lozinszkij lenne, aki a Spiral 
űrvadászprogramon dolgozott az 1960-as és 1970-es években. 
A kapcsolatra valójában maga Lozinszkij mutatott rá egy 1990- 
ben adott interjújában, amikor az újonnan fejlesztett űrrepülő
gépről, a MAKS-ról elmondta: „M i (az NPO Molnyijára gondolva) 
már kipróbáltuk az orbiter prototípusát (MAKS) négy alkalommal. 
Ezek a Kozmosz-1374, -1445, -1517 és-1614 voltak."

Egy kérdés maradt még: létezett-e valaha teljes méretű repü
lésre kész példánya az Uragan űrrepülőgépnek? Nyugati elem
zők felhívják a figyelmet két -  a mai napig is titkos -  indításra a 
szovjet Kozmosz-sorozat keretében, melyekre 1987. augusztus 
1-jén és 28-án került sor, Kozmosz-1871 és Kozmosz-1873 sor
számmal, Föld körüli pályán. Mindkét mesterséges égitest tö
mege tíz tonna volt (ez megfelel egy teljes méretű űrrepülőgép- 
modellnek), s mindkettőt hagyták a Föld légkörébe lépve el
pusztulni. Semmiféle kísérlet nem történt a Földre történő irányí
tott visszatérésre, az orbitális pályán sem végeztek manővere
ket. Űrszakértők úgy vélik, hogy ezek az űreszközök csupán tel
jes léptékű modellek voltak, puszta tömegek, melyek semmiféle 
műszert, mérőberendezést nem hordoztak fedélzetükön.

Ez viszont további kérdéseket vet fel: miért csak makettet in
dítottak, továbbá -  miután már négy orbitális repülést végrehaj
tottak kicsinyített modellel 1982. június és 1984 decembere kö
zött, s valamennyi irányított visszatéréssel landolt -  miért éppen

9. ábra: Az 1983 márciusában az Indiai-óceán déli részén befo
gott Kozmosz-1445. A felderítő repülőgép kis magasságban 
történő átrepülése során kis szögből készült képen jól látható 
az űrrepülőgép pilótafülkéje

10. ábra: A Kozmosz-1445 hátsó részéről készült felvétel, mialatt a 
beemelés mozzanatai zajlanak. A jó minőségű fényképen kitűnő
en látszanak az emberek a fedélzeten, az égésnyomok az űrre
pülőgépen, s a korom foltok a jármű hátsó részén

a teljes léptékű modellt ne irányították volna a Földre? Erre vo
natkozólag több elmélet létezik. Ezek egyike szerint a szovjet re
pülésirányítók már azelőtt elvégezték méréseiket és megfigyelé
seiket, mielőtt a makett elérte volna az orbitális pályát -  talán 
meg akartak bizonyosodni arról, hogy az űrsikló rendben levá
lik-e gyorsítórakétájáról -  vagy, hogy -  ha leváló orrkúp ölelte 
körül az űrrepülőgépet -  a védőburkolat leválása rendben 
megy-e végbe.

Ám van egy másik magyarázat is, mely szerint az orosz mér
nökök értesültek róla, hogy a programot hamarosan törölni fog
ják, és minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a rendelkezé
sükre álló anyagokból (teljes tömegű makett) két indítást végre
hajtsanak, mielőtt a projektre szánt pénzforrások elapadnak. A 
valódi igazságot senki sem tudja, hiszen az oroszok sohasem 
beszéltek erről a két indításról. Ehhez kapcsolódik Phil Clark 
szakértő véleménye, aki a Molnyija Space Consultancy munka
társa Hestonban, Angliában. „Az igazság még nem ismert ezzel 
a két indítással kapcsolatban. Semmiféle orosz forrás nem tesz 
róluk említést. Úgy érzem, ez arra utal, hogy katonai programról 
van szó, s az eddig feltárt tények alapján a legjobb magyarázat 
szerint egy mini űrrepülőgép kísérletsorozatáról van szó".

(Pesavento Peter: Death of the fire-bird-Project Russian 
space shuttle. Part II. = Spaceflight, 1995. jún. p. 192-195.)

Ford. Aranyi László

HADITECHNIKA 1996/4 33



MODELLEZŐKNEK
Az Egyesült Államok haditengerészeti repülőgépeinek 

festése a második világháborúban

Amióta a repülőgép mint harci eszköz tömegesen megjelent, a 
hadviselő felek a kor színvonalának, szokásainak és a helyi vi
szonyoknak megfelelő álcázófestéssel látták el őket. Az első vi
lágháború idejéből ismertek olyan, híressé vált repülőgépek, 
melyeknek festése nemhogy a rejtőzést nem segítette, hanem 
egyenesen felhívta magára a figyelmet (pl. báró Manfred von 
Richthofen Fokker Dr-I triplánja). A második világháborúban vi
szont általánossá vált az adott bevetési körzetnek megfelelő, tu
datosan választott álcázófestések elterjedése. Ennek célja a hát
térbe való minél jobb beolvadás, akár a felhők, akár a talaj felől 
nézve. Az ellenség minél később vette észre a repülőgépet, an
nak annál nagyobb esélye volt a légi harcban az optimális he
lyezkedésre, a támadás váratlan megindítására, végső soron a 
túlélésre. A festések színeit és mintázatát általában előírásokban 
rögzítették. Ezek kiválasztásé-, a következők határozták meg:

-  a bevetési terület növényzete, talaja;
-  az éghajlat és az évszak;
-  a bevetési napszak;
-  a repülési magasság.
Hogy ezek az utasítások mennyire részletesek voltak, arra jó 

példa az amerikai haditengerészet USN SR-2C sz. utasítása, 
melyet a második világháborúban készítettek el.

Az Egyesült Államok haditengerészeti repülőgépei a háborút 
közvetlenül megelőző időszakban nem feleltek meg a korszerű 
álcázás követelményeinek. Általános jellemzőjük a sárgára fes
tett szárny volt, ami a csoportos légi harcokban az azonosítást 
ugyan elősegítette, de legalább ennyire felhívta a gépre az el
lenség figyelmét. PL: Douglas TBD-1 Devastator; Boeing B-12; 
Curtiss SBC-4 Helldiver; Grumman F3F Gulfhawk stb.

1943-tól a festést kizárólag a maximális rejtőzés elősegítésé
re módosították, és az újabb típusoknál ezt alkalmazták: Vought 
F-4U Corsaire; Grumman F-6F Hellcat; Douglas SBD-5 
Dauntless; General Motors TBM-1 Avanger stb.

Az SR-2C szabványban rögzített színkombinációt tudomá
nyosan alakították ki. Ebben minden általános utasítás (a szín, a 
festék minősége, a felfestés módja, a felségjelek és egyéb jelek

pontos helyei stb.) szerepel, legyen szó a legkisebb vadászgép
ről vagy a legnagyobb bombázóról.

Magától értetődő, hogy az F-4U Corsaire-ra vonatkozó utasí
tások nem alkalmazhatók egyformán a PB-4V Privateer-re, ezért 
rengeteg kivételt és módosítást tartalmazott a szabvány. Az elő
írások nagy terjedelme magyarázza, hogy miért láthatunk fény
képeken sokféle festési változatot (melyek egyébként mind 
megfelelnek az előírásoknak).

Az álcázófestés tudományos alapelvei

Ellenárnyalás:

Ha egy lekerekített tárgyat felülről világítunk meg és oldalról 
nézzük, akkor a felület felső része fényes, lefelé haladva pedig 
egyre sötétebb. Ha egy ilyen tárgy tetejét sötétre festjük, majd 
lefelé haladva egyre fényesebbre, a sötét és a fényes tónus ol
dalról nézve jól keveredik, és a festés együttes hatása a termé
szetes árnyékkal azt eredményezi, hogy a gömbölyített alakú 
test látszólag elveszíti formáját, és mint egy középszürke, sík fe
lület válik láthatóvá.

E l l e n á r n y é k o l á s :

Annak az árnyéknak a hatását, melyet a vízszintes szárnyszel
vény vet a repülőgép törzsére, minimálisra lehet csökkenteni 
úgy, hogy azt a területet, ahová az árnyék esik, világosabbra 
festik a környezeténél.

F e s t é s i  a l a p e l v e k :

Sötét, közepes fényű tengerkék festést kell alkalmazni a repülő
gép felső felületein. Az enyhén fényes felület a tenger változó 
tükröződéséhez hasonlít. Nem szabad alkalmazni ilyen közepes 
fényű festést a görbült felületeken, mert itt vakító csillogást 
okozhat. Ezeken a felületeken matt tengerkéket kell használni. 
Nincs káros következménye, ha a matt festés kissé átmegy csil
logóba a szárnyélen, de visszafelé ezt kerülni kell! Ugyanígy 
nem vihető fel fehér festék a repülőgép felső oldalára, valamint 
azokon a részeken kívülre, ahova a szárnyak árnyékot vetnek, 
ugyanis, ha közvetlen napfény éri ezeket a részeket, feltűnően 
csillognak.

Egészében véve: a repülőgépnek felülről nézve csak csekély 
mértékben lehet fényesebb látványa, mint oldalról.

Részletes követelmények (a szabvány szövegéből idézve):
„Minden felülről látható vízszintes felületet közepes fényű 

tengerkékre, minden alulról látható vízszintes felületet matt «fel
ségjel» -  fehérre kell festeni. A szárny belépőélei matt tengerké
kek legyenek! Ez a szín a szárny alsó részén meghosszabbítha
tó a szárnyhúr 5%-áig. A fehér és a kék színek közötti átmenetet 
úgy kell kialakítani, hogy közöttük éles választóvonal ne látszód- 
jék. A törzs felső felületének meghosszabbítását lefelé -  egé
szen addig a vonalig, amelyik a vízszintessel 60 fokot zár be -  
matt tengerkékre kell festeni. A törzs alsó felületének meg-
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hosszabbítását fölfelé a törzsoldalon addig a vonalig, mely a víz
szintessel 30 fokot zár be, matt fehérre kell festeni. A géptörzs 
függőleges és görbült felületeit a felső kék és az alsó fehér kö
zött fokozatosan kell összemosni úgy, hogy éles választóvonal a 
színárnyalatok között sehol ne látszódjék. Ennek az átmeneti 
résznek azon helyeit, melyek közel függőlegesek, matt közép
kékre kell festeni (1. ábra).

A törzsnek azt a részét, ahová a szárny általában árnyékot 
vet, ellenárnyékolással kell ellátni. A fehértől a szárnytőig itt is al
kalmazni kell a fokozatos tónusozást, hogy a szomszédos ré
szek közötti fokozatos átmenet megvalósuljon. A tiszta fehér 
semmi esetre se nyúljon fel a vízszintessel 15 fokot bezáró vo
nal, valamint a szárnytő belépő- és kilépőéle fölé. A függőleges 
vezérsíkot és az oldalkormány függőleges felületeit egyenletes, 
matt középkékre kell festeni.

A színek keverését -  annak érdekében, hogy biztosan ne le
gyen közöttük éles választóvonal, hanem fokozatos átmenet -  a 
következőképpen kell végrehajtani: a felfestett, de még nedves 
festékre kell ráfújni a következő színű réteget. A festést tilos úgy 
végezni, hogy az árnyalás végett a festékszórót egyre távolabb 
tartják a felülettől, mert így a festékcseppek megszáradnak, 
még mielőtt elérnék a felületet! Ez érdes felületet eredményez, 
pedig a repülőgép felületének elengedhetetlen követelménye a 
simaság.

A behúzható futómű takarólemezeit olyan színűre kell festeni, 
hogy illeszkedjék a körülötte lévő színekhez.

A fékezőhorog szárát fekete-fehér csíkosra kell festeni, úgy, 
hogy egy sáv szélessége 4 inch (kb. 10 cm) legyen. A kampót 
nem kell festeni.

A légcsavarlapátok végeit 4 inch hosszúságban sárgára kell 
színezni, a többi részét -  beleértve a kúpot is -  feketére (a sza
bály megengedi a légcsavarkúp testetlenül hagyását is).

Minden belső felületet egy réteg cink-kromáttal kell alapozni, 
majd tompazöldre festeni (ide tartozik a pilótakabin padlózata, 
mennyezete, a bombatartó rekeszek, csomagtartó rekeszek, a

HADITECHNIKA 1996/4 35



A REPÜLŐGÉPEKEN HASZNÁLT NEMZETI FELSÉGJEL MÉRETTÁBLÁZATA

D R A В C

1 0 . 0 0 " ( 2 5 . 4 0 си) 5 . 0 0 " ( 1 2 . 7 0 cm) 2 . 5 0 “ ( 6 35 a n ) 0 . 8 3 “ ( 2 . 1 2 c m ) 0 . 6 3 “ ( 1 5 9 СИ)

2 0 . 0 0 ' ( 5 0 . 8 0 Oi) 1 0 . 0 0 ' ( 2 5 4 0 cm ) 5 . 0 0 " ( 1 2 7 0 cm) 1 . 6 6 “ ( 4 . 2 3 c m ) . 1. 2 5 " ( 3 1 8 си)
2 5 . 0 0 ' ( 6 3 50 си) 1 2 . 5 0 “ ( 3 1 75 cm ) 6 . 2 5 " ( 1 5 8 8 cm) 2 . 0 8 “ ( 5 . 2 9 c m ) 1. 5 6 " ( 3 9 7 cm )

3 0 . 0 0 " ( 7 6 2 0 си) 1 5 . 0 0 ' ( 3 8 10 cm ) 7 . 5 0 " ( 1 9 0 5 cm) 2 . 5 0 “ ( 6 . 3 5 c m ) 1. 8 8 " ( 4 7 6 cm )

3 5 . 0 0 " ( 8 8 90 с и ) 1 7 . 5 0 “ ( 4 4 45 cm) 8 . 7 5 ' ( 2 2 2 2 cm) 2 . 9 2 “ < 7 . 4 1 c m ) 2. 1 9 “ ( 5 5 6 cm)

4 0 . 0 0 ' ( 1 0 1 . 6 0 cm ) 2 0 . 0 0 “ ( 5 0 8 0 cm) 1 0 . 0 0 “ ( 2 5 4 0 cm) 3 . 3 3 “ ( 8 . 4 7 c m ) 2 . 5 0 " ( 6 35 cm)

4 5 . 0 0 * ( 1 1 4 3 0 a n ) 2 2 . 5 0 “ ( 5 7 15 cm) 1 1 . 2 5 “ ( 2 8 58 cm ) 3 . 7 5 “ ( 9 . 5 2 cm ) 2 . 8 1 " ( 7 14 cm)

5 0 . 0 0 " ( 1 2 7 0 0 c m ) 2 5 . 0 0 " ( 6 3 50 cm ) 1 2 . 5 0 “ ( 3 1 75 cm) 4 . 1 7 “ ( 1 0 . 5 8 cm ) 3 . 1 3 " ( 7 94 cm)

5 5 . 0 0 " ( 1 3 9 70 cm ) 2 7 . 5 0 “ (69 85 cm) 1 3 . 7 5 * ( 3 4 92 cm) 4 . 5 8 “ ( 1 1 . 6 4 си) 3 . 4 4 " ( 8 73 cm)

6 0 . 0 0 " ( 1 5 4 4 0 cm ) 3 0 . 0 0 “ (76 2 0 cm) 1 5 . 0 0 " ( 3 8 10 cm ) 5 . 0 0 “ ( 1 2 . 7 0 cm ) 3 . 7 5 " ( 9 53 cm)

4. á b ra : A  le ls e g je l m é re tvá lto za ta i

pilóta és a lövész ülése, a szélvédő fémrészeinek belső oldala, a 
szabályozó és irányító-vezérlő fogantyúk).

A műszerfal fekete legyen!
A tekerőgombokat, szívó-nyomó csöveket, mozgatható be

rendezéseket és más alkatrészeket, melyek ezen a területen 
vannak és nagy a szervizigényük, világosszürkére kell festeni. A 
motor burkolólapjának belsejét, a tűzfal borítását, valamint a 
motor szerkezetét tompazöld alapozóval kell lefesteni. Az UHF 
és VHF botantennák fényes narancssárgák legyenek! A többi 
antenna színe illeszkedjék a szomszédos felületek színéhez.”

N e m z e t i  r e p ü l ő f e l s é g j e l

Az új felségjelet 1943 augusztusától kezdték alkalmazni a hadi
tengerészeti és szárazföldi repülőgépeken. A jelzés kék alapkö
rön lévő fehér, ötágú csillag, valamint két fehér téglalap, melyek
nek vízszintes hossza a kör sugara, magassága pedig fél sugár
ral egyenlő. A téglalap felső széle egybeesik az ötágú csillag két 
vízszintes oldalával. Az egész formát egy egynyolcad sugár szé
lességű kék határolóvonal veszi körül (2. ábra).

Az alapkör és a határolósáv színe azonos, tehát köztük látha
tó határ nincs. A haditengerészeti gépeken a kék kört és a 
határolóvonalat el is lehet hagyni (mivel színe úgyis beleolvadna 
a gép oldalának színébe).

A felségjelet az oldalsó (függőleges) felületeken úgy kell el
helyezni, hogy szimmetriavonala a repülőgép hossztengelyére 
merőleges legyen. A repülőgép vízszintes felületein a felségjel 
szimmetriavonalának párhuzamosnak kell lennie a gép hossz- 
tengelyével. A csillagok csúcsai fölfelé, illetve a repülési irányba 
mutassanak. A szárny felső felületénél, ha már le van festve kö

zépfényű tengerkékkel, a fehér szín helyett szürkét kell alkal
mazni, melyet úgy nyernek, hogy egy rész fehéret és egy rész 
világosszürkét összekevernek.

Egy-egy felségjelet a bal szárny felső részén, illetve a jobb 
szárny alján is el kell helyezni. A szárnyon lévő felségjelek körát
mérője maximum 60, minimum 30 inch lehet. A helyes átmérőt 
úgy kell kiválasztani, hogy a szárny belépőéle és a csűrőlapki
vágás közötti távolság 75%-át legjobban megközelítse, és 5 
inch többszöröse legyen. Egy-egy felségjelet kell elhelyezni a 
géptörzs mindkét oldalán, kb. középen a szárny kilépőéle és a 
vízszintes vezérsík között, de semmi esetre sem közelebb a 
szárnyhoz, mint 35 inch! Az a legmegfelelőbb méret, amelyik 
legjobban megközelíti, de meg nem haladja a géptörzs magas
ságának 75%-át a felségjel helyén, és 5 inch többszöröse.

A körátmérő méretét mindig az ötágú csillag méretével adják 
meg, az egynyolcad-sugár szélességű határolósáv még erre a 
méretre jön rá (3. ábra).

B e t ű k  é s  s z á m o k

Minden betű és szám, ami a külső felületen van, álló, nyomtatott 
típusú, egységes alakú és méretű (4. ábra).

A betűk és számok szélessége átlagosan 3/4 része, vonal- 
vastagságuk pedig 1/6-od része a magasságuknak. Kivéve a 
speciális előírásokat, a betűknek és számoknak matt feketének 
vagy matt középkéknek kell lenniük, figyelembe véve a háttér 
színét (a kéknek csak kevéssé kell elütnie a háttértől: pl. közép
kéket kell használni a fehéren és tengerkéken, feketét a közép
kéken).
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A z o n o s í t á s i  j e l e k

A NAVY feliratot a függőleges vezérsík mindkét oldalán 1 inch 
magasságú betűkkel kell kiírni. A repülőgép sorozatszámát köz
vetlenül az előző NAVY felirat alatt -  szintén 1 inches betűkkel, a 
típust jelölő feliratot (pl. TBM-1C) a kormányfelület mindkét ol
dalán, a sorszámmal egy vonalban, 1 inches betűkkel kell kiírni. 
Ezek a feliratok kb. 1/3 farokmagasságra legyenek a farok felső 
végétől.

Műszaki jelek

Az emelési pontokat, markolatokat, csomagfülkét, rakodóhidat, 
lőszerkonténert stb. jelölni kell egy alkalmas szóval, melyet azon 
pont közelében kell festeni, amelyre vontatkozik.

A NO PUSH (ne to ld !) fe lira to t a vízszintes vezérsík 
kilépőélére kell felírni.

A DISCONNECT ELECTRICAL WIRING BEFORE REMOVING 
(kapcsold szét az elektromos vezetékeket, mielőtt felhajtod!) fel
iratot a szárnyak felhajtási helyeinél kell elhelyezni.

Az üzemanyag- és olajtöltő sapkáját, továbbá olyan külső ré
szeket vagy kapcsolódási helyeket, amelyek azonosítása szük
séges, színes festett jelzéssel kell ellátni a megfelelő helyen. Itt 
kell utalni pl. az üzemanyag fajtájára is.

A festés kódjelét -  a szabvány értelmében -  a gép minden 
ellenőrző felületén fel kell tüntetni. Ez a kód utal arra, hogy hány 
réteg festék van a gépen, milyen minőségű anyagot használtak, 
mikor és hol festették (pl. 4M390c3M520a 7-19-44PH. Ez a kód 
a következőt jelenti: M-3  típusú lakkból 4 tiszta réteget, 
M-2520a típusú lakkból 3 réteget festettek fel. Befejezték 1944. 
július 19-én, Pearl Harbour-ban).

A sétálóutat 1 inch széles fekete vonallal kell határolni, és 
közte sűrűn a WALKWAY feliratot kell elhelyezni.

S z í n a z o n o s í t á s

Ha a kód előtt 1-es van, fényes színt jelent, ha 2-es, közepes fé
nyűt, ha 3-as, akkor mattot (5. ábra).

A második világháború után -  a rádiótechnikai és akusztikus 
felderítés fejlődése miatt -  a vizuális észlelés elleni álcázás el
vesztette jelentőségét. A gépek sebessége, repülési magassága 
olyan mértékben megnövekedett, hogy vagy nem is lehetett 
észlelni, vagy ha észlelték is, a reagálási idő rendkívül kevés 
volt. A haditengerészeti légierőnél alkalmazott álcázási elveket 
még néhány évig alkalmazták egyes típusokon, majd elhagyták. 
Pl: Grumman F-9F Panter; Grumman F-7F Tigercat; A-1A 
Skyraider stb. Az új harcászati elveknek megfelelően (nagy tá
volságokból, rakétákkal megvívott légi harc) nem tulajdonítottak 
jelentőséget a háttérbe való beleolvadásnak. Ekkor jelentek 
meg a nagyméretű, feltűnő századjelvények, díszítő motívumok.

Color Fed. Std. Munsell No.

Orange Yellow 13538 9.6YR 7.7/13.3

Insignia Red 11136 5.6R 3.9/10.1

Insignia Blue 35044 6.0PB 2.6/1.6

Sea Blue 25042 7.7B 2.7/1.0

Sea Blue 35042 8.6B 2.3/1.4

Intermediate Blue 35164 2.6PB 4.7/2.9

Light Gray 36440 4.2GY 7.1/0.3

Black 17038 3.8Y 2.4/0.1

Insignia White 17875 2.0BG 9.3/0.3

Interior Green 34151 1.1 GY 4.2/3.5

5. ábra: Az alkalmazott színek szabványai

A vietnami háború hatására -  amikor bebizonyosodott, hogy 
a műszaki fejlődés ellenére szükséges a légi közelharc -  az 
amerikai haditengerészeti légierő gépeiről elhagyták ezeket a ri
kító ábrákat, s a gépek homogén világosszürke színt kaptak. 
1981-től az amerikai hadvezetőség köreiben az álcázófestés 
visszanyerte eredeti jelentőségét, s a haditengerészeti gépeken 
-  a légierő gépein alkalmazott festéshez hasonlóan -  rejtőszín 
festését vezették be. Ez azonban már egy új történet...

F e l h a s z n á l t  s z a b v á n y o k :
~SR~70d 1942. december 5. Előírás a repülőgépek gyári felüle

teinek védőbevonattal való ellátására.
~SR-2c 1943. január 5. Előírás a haditengerészeti repülőgépek 

külső színezésére, felségjeleire és egyéb jelzéseire.
~AN-l-9b 1943. augusztus 14. Szabvány a nemzeti felségjelről.

[A US Tengerészeti Történelmi Központ (Washington) adatai 
alapján.]

Köszönetünket fejezzük ki Ruth M. Andersson ezredes 
asszonynak, az amerikai légierő véderő és légügyi attaséjának, 
aki 1989-ben az Egyesült Államokat képviselte Budapesten.

(A szabvány szövegét fordította: Rosza Péter)

Rosza Pál

Paul Herbert Freyer:

Halál
a tengereken

1938 szeptemberében kezdődött a németek korlát
lan tengeralattjáró-háborúja. Először a Liverpoolból 
Montreálba tartó ATHÉNIA személyszállító gőzöst süly- 
lyesztették el, majd a csatahajók és az utánpótlást 
szállító hajók elpusztításával igyekeztek megbénítani 
a szövetségesek harci tevékenységét.
A könyv végigkíséri a német tengeralattjáró-flotta 
fejlesztésének szakaszait és bemutatja a második 
világháború főbb tengeri csatáit.
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1995. 299 old. 482 Ft

Megvásárolható: Zrínyi Kiadó, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B, Tel.: 133-9113
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A Heinkel He 100 rövid története

1935-ben a német RLM (Birodalmi Légügyi Minisztérium) által 
meghirdetett együléses vadászgép-pályázatra négy repülőgéptí
pus érkezett be. Ezek a következők voltak:

Áradó Ar 80: nyitott kabinos, merev futóműves gép.
Focke-Wulf Fw 159: felsőszárnyas, behúzható futóművel és 

zárt kabinnal rendelkező típus.
Heinkel He 112 VI Ю -IADO: még nyitott kabinnal rendelke

ző, behúzható futóművű, alsószárnyas gép, 695 LE (511,5 kW) 
teljesítményű Rolls-Royce Kestler V motorral. A V 6-os D-ISJY 
jelzésű gép már hátratolható kabintetővel rendelkező, zárt kabi
nos gép volt.

Bf 109-es: alsószárnyas, behúzható futóművű, zárt kabinos 
gép.

A típuskiválasztásnál az Áradó és a Focke-Wulf szóba sem jö
hetett. A versenyben maradt két típus közül Ernst Udet altábor
nagy, a Luftwaffe technikai osztályának vezetője a Bf-109-es so
rozatgyártása mellett döntött, bár a He 112-es egyes teljesít
ménymutatói jobbak voltak. Ez nem kedvetlenítette el Heinkel 
professzort, s munkatársaival hozzálátott egy nagysorozatú gyár
tásra alkalmas vadászgép tervezéséhez. Abban az időben a gép 
számára a 700 km/h sebesség elérését tűzte ki célul. Ezt a se
bességet sorozatgyártású gépnél szinte elképzelhetetlennek tar
tották. Az RLM az újabb típusra a 100-as sorozatszámot utalta ki.

A konstrukcióért dr. Siegfried Gunter főmérnök és Hertel pro
fesszor, a gyár technikai igazgatója volt felelős. A Heinkel 100- 
as tervezését 1937. május 25-re fejezték be. A He 112-es típus
hoz képest csökkentették a He 700-as alkatrészeinek számát, a 
sorozatgyártásra való alkalmasság miatt. Míg a He 112-es gép 
2885 db alkatrészből tevődött össze, a He 700-as D változata 
csupán 969-ből.

3-4. ábra: Heinkel He 700 V-2. Udet 634 km/h-s rekordrepülését 
a V-2-vel hajtotta végre

A He 112 típushoz 26 964 db szegecset használtak fel, a He 
100 D-hez 11 534 darabot. A munkaidő-megtakarítás 1150 óra 
volt a He 100 D javára. Heinkelék tudták, hogy a motor alatti 
olaj- vagy vízhűtő növeli a repülőgép légellenállását, így sebes
ségét erősen csökkenti. A Heinkel 700-as gépnél ezért kidolgoz
tak egy ellenállásmentes felületi hűtőrendszert, melynek próbái 
eléggé kedvező eredménnyel jártak. Heinkel eredeti terve az 
volt, hogy a He 100 D sorozat D-01 és D-019 gépeit felületi hű
tőrendszerrel és egy segédhűtővel építi, a D-020 és D-025 gé
peket pedig normál alagúthűtővel. Emellett voltak egyes kísérleti 
példányok, melyekre kisméretű, normál olajhűtőt is felszereltek.

Mindezek ellenére az RLM nem rendelte el a He 100 D soro
zatgyártását. Bár korát megelőzte sebességben és egyéb para
métereiben, a Luftwaffe vezetése a felületi hűtőrendszer légi 
harcban való sérülékenysége és ezáltal a repülőgép üzemkép
telenné válása miatt utasította el a légierő részére való rendsze
resítését. Heinkel a kísérleti mintán kívül 15 darabot saját felelős
ségére megépített a He 100 D típusból. Ezeket a gépeket nevez
ték Heinkel 113 típusnak, s a rostocki Heinkel gyár védelmét lát
ták el. Megtévesztésül a német propaganda azt terjesztette, 
hogy a Heinkel 773-as éjszakai vadász is. Abban az időben a 
megépített gépszámhoz képest sok propagandacélú fotó jelent 
meg a szaklapokban. Több alkalommal változtatták a gépeken 
a századjelzést, mintha több alakulat lenne felszerelve ezzel a tí
pussal.
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A Heinkel He 100-as kísérleti típusok adatai

He 100 V 1

Tervszáma: P.1035 
Gyári száma: WN.1901
Első repülés: 1938. január 22. Berepülőpilóta: Gerhard Nitschke 
Motor: normál DB 601 A WN. Gyári szám: 149.
Startteljesítmény: 1100 LE (809,6 kW)
Tartós teljesítmény: 4000 m magasságban 1050 LE (772,8 kW) 
Fesztáv: 9,42 m
Hossz: 8,17 m
Magasság: 3,60 m
Szárnyfelület: 14,4 m2
Szerkezeti tömeg: 1791kg
Repülőtömeg: 2158 kg
Max. sebesség: 620 km/h 5000 méteren
Utazósebesség: 610 km/h 5000 méteren
Emelkedősebesség: 2000 méterre 2,2 min.

6000 méterre 7,0 min. 
Szolgálati csúcsmagasság: 10 000m
Starthossz: 360 m
Leszállóhossz: 475 m
Leszállósebesség: 130 km/h
Márciusban új motort építettek a V 1-be (He 100 V HU).
A motor a 10 103 gyári számú DB 601-es volt.
Startteljesítménye: 1175 LE (864,8 kW)
4000 m magasságban: 1020 LE (750,7 kW)

A gép sebessége az új motorral 5000 méteren elérte a 672 
km/h-t. Ez képezte a tervezett He 100 A-1 széria kísérleti gépét. 
1 db MG/FF 20 mm-es motorgépágyú és 2 db MG 17 7,9 mm-es 
géppuska beépítését is tervezték, de ez végül nem valósult 
meg. A gépet 1939. márciusban átvitték Rechlinbe.

He 100 V 2

Gyári szám: 1902
Lajstromjelzése: D-I0US
Motor típusa: DB 601 Aa;
startteljesítménye: 1150 LE (846,4 kW)

Motor gyári száma: 60 008
A V 2 típus kimondottan rekordgépnek készült. Az első star

tot 1938. május 17-én hajtotta végre. A rekordkísérletre kijelölt 
távolság a Keleti-tenger partján a wustrowi repülőtér és Müritz 
közti 50 km-es távolság oda-vissza repülése volt. Szerették vol
na megdönteni az olasz Furio Niclots Breda-88 típusú géppel 
felállított sebességi rekordját a szárazföldi gépek kategóriájá
ban. 1938. június 5-én 16 óra 27 perckor startolt Ernst Udet a 
géppel. A 100 km-es távolságot 9 perc 27,4 s alatt tette meg.

Dr. Koehler, Heinkel professzor régi munkatársa örömmel ki
áltott fel: „Rekord! Rekord!" A számított sebesség 634,32 km/h 
volt. 16 óra 53 perckor szállt le Udet. A jelzőlámpák mind vörö
sen világítottak, a motor teljesen tönkrement, besült. Az újság
közleményekben a Heinkel He 112 U típust említették a rekord
repüléssel kapcsolatban.

He 100V3

Gyári szám: 1904
Lajstromjele: D-ISVR
Motor: DB 601 Aa, gyári száma: 10 101; teljesítménye: 1175 LE 
(864,8 kW); sebessége: 5000 m magasságban 670 km/h.

A rekordrepüléshez a gép fesztávolságát 9,42 m-ről 7,6 m-re 
csökkentették. A kabint teljesen áramvonalasra kerekítették és 
alacsonyabbra tervezték. A speciálisan átalakított DB 601-es 
motor rövid ideig 1800 LE (1324,8 kW) teljesítményre volt képes. 
A próbarepülésekkor szériamotort használtak. A rekordkísérletet 
a Keleti-tenger partján, Warnemündében kívánták végrehajtani. 
A start után a futóműszár beszorulása miatt Nietschke repüiőka- 
pitány kénytelen volt ejtőernyővel kiugrani. A gép összetört.

5. ábra: A Japán részére készített He-113 exportváltozat felületi 
hűtőrendszere. A szárnyakban a 2-es szám a 175 literes 
tüzelőanyag-tartályt jelzi

He 100 V 4

Gyári száma: 1905
Motor: normál DB 601 M; gyári szám: 10 146;
Teljesítménye: 1175 LE (864,8 kW)
Fesztáv: 9,42 m
Hossz: 8,20 m
Magasság: 3,60 m
Szárnyfelület: 14,5 m2
Szerkezeti tömeg: 1950 kg
Felszállótömeg: 2430 kg
Max. sebesség tengerszinten: 580 km/h,
utazósebesség: 525 km/h
Max. sebesség 5000 méteren: 682 km/h,
utazósebesség: 670 km/h
Leszállósebesség: 150 km/h
Max. hatótávolság max. sebességen: 900 km
Max. hatótávolság utazósebességen: 1120 km
Emelkedősebesség: 6000 méterre 6,2 min.
Starthossz: 350 m
Leszállóhossz: 480 m

He 100V6

Lajstromjele: D-ITLR
1939. április 25-én repült először Rechlinben. A motorváltozatok 
kipróbálását végezték vele.
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He 100 V 7

1939. május 24-én repült először, 1939. június 6-án 
Rechlinbe szállították. A gépet a He 100 C változat alapgépének 
tekintették.
Felszállótömeg: 2580 kg
Szerkezeti tömeg: 1800 kg
Max. sebesség: 690 km/h 5000 m magasságban
Utazósebesség: 652 km/h
Motor: DB 601 A, 1175 LE (864,8 kW)

He 100 V 8 

Lajstromjele: D-IDGH
1938. december 1-jén repült először. Az abszolút sebességi 

világrekordot szándékoztak megdönteni vele.
A motor a V 3 típuséval azonos volt. Speciális metil-alkohol 

keverékű üzemanyaggal 3000 f/min fordulaton, 100 m magassá
gon 1800 LE (1324,8 kW) teljesítményt adott le 60 percen ke
resztül.

1939. március 30-án került sor a rekordrepülésre. Csendes 
idő volt, ezért Köhler főmérnök engedélyezte a startot. A rekord
repülés ellenőrzésére kijelölt két He 11-es 17 óra 15 perckor és 
17 óra 16 perckor startolt. Dieterle repülőkapitány 17 óra 25 
perckor indult a He 100 V 8/R típusú géppel, és 17 óra 36 perc
kor szállt le Oranienburgban.

A gép elért -  és a FAI által hitelesített -  abszolút sebességi 
világrekordja 746,606 km/h volt. A V8 adatai:
Szerkezeti tömeg: 1910 kg
Felszállótömeg: 2500 kg

He 100 V 9

Fegyverzet kipróbálására rendelték.

He 100 V 10

A csökkentett fesztávú szárnyfelület és az aerodinamikailag 
legkedvezőbb kabintető kialakítására rendelték.

10. abra: He 113 előkészítése felszállásra

8. abra: Dieterle kapitány a He 100 V-8 gépben, amelynek jelzé 
se HE + BE volt

9. ábra: A He 100 V 8 megtévesztő Luftwaffe-jelzessel. 
A lajstromjelzés papírból van, később ragasztották a gépre

11. abra: A He 113 mint évszakai vadasz
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HeinkeIHe 113 (He 100 D)

Fesztáv: 10,8 m (He 100 D); 9,4 (He 113)
Hossz: 8,19 m
Magasság: 3,53 m
Szárnyfelület: 14,5 m2 (He 113)
Szerkezeti tömeg: 1935 kg
Felszállótömeg: 2440 kg
Felületi terhelés: 168,28 kg/m2
Teljesítmény/terhelés: 2,08 kg/LE DB 601 Aa motornál
Max. sebesség: 698 km/h 4900 méteren
Utazósebesség: 660 km/h
Leszállósebesség: 660 km/h
Emelkedősebesség: 4000 méterre 4 perc
Szolgálati csúcsmagasság: 10 500 m
Hatótávolság: 900-1000 km

Műszaki leírása
Személyzete: 1 fő, hátracsúsztatható kabintetővel ellátott ka

binban. Alsószárnyas, 1 főtartós, szabadonhordó, tiszta fém héj
szerkezet, a felületi hűtőrendszer helyén sűrű szegecseléssel.

Szárnyanként 1 db 175 literes üzemanyagtartály.
A törzs tiszta fém héjszerkezet, a vezérsík fém héjszerkezet.
Motor: 1100 LE-s DB-601 M (He-100 D); 1175 LE-s DB-601 

Aa (He 113) 12 hengeres, folyadékhűtéses, benzinbefecs- 
kendezéses, fordított W motor, VDM állítható, háromtollú fém 
légcsavarral, normál olajhűtővel a kenőanyag, felületi hűtőrend
szerrel a motor részére.

Fegyverzet: 1 db 20 mm-es MG/FFM motorgépágyú, tömege
26,3 kg, tűzgyorsasága 540 lövés/perc, a lövedék kezdősebes
sége 700 m/s. Rheinmetall gyártmány.

A futómű hidraulikusan behúzható, főfutók a szárnytőbe be
felé. Farokkerék a törzsben, hátrafelé bevonhatóan.

A V sorozatú kísérleti típusok közül a Szovjetunió katonai kül
döttsége vásárolt meg 6 db-ot. Ezek a gépek a V 1, V 2, V 4, V 5,

V 6, V 7 számú kísérleti gépek voltak. A V 8 számú sebességi vi
lágrekorder gép jelenleg a müncheni Deutsches Museumban 
látható.

A He 100 V 8-as gép abszolút sebességi világrekordja rövid 
életű volt, hiszen ezt a gép 1939. március 30-án érte el, Dieterle 
repülőkapitány vezetésével, s a következő hónapban, 1939. áp
rilis 26-án Fritz Wendel egy Me 209 V 1 (D-INJR) típusú géppel 
újabb, 755,138 km/h-s sebességi világrekordot állított fel. Ez a 
gép ma a krakkói repülőmúzeumban van (Lengyelország).

Heinkelék vitatták a Me gép rekordjavítását, mert a Heinkel- 
gép Oranienburgban repülte a világrekordot, a Me 209-es (Me 
109R) pedig Augsburg mellett, s a két helyszín tengerszint feletti 
magasságából adódó számított sebesség a Heinkel-gép javára 
döntötte volna a világrekord elérését, de ennek az FAI nem 
adott helyt. A későbbi rekordkísérleteket meghiúsította a közel
gő háború, mert a Luftwaffe vezetése a bombázógépek gyártá
sát szorgalmazta a Heinkel Műveknél.

A Szovjetunió a vásárolt Heinkel-gépek műszaki megoldásait 
felhasználta a később sorozatban gyártott LaGG-3 és Jak va
dászgépeken.

A He 100 D-0-s sorozatból 3 db Japánba került, a haditenge
részeti légierőhöz, AX-Hei jelzéssel. (1 200 000 birodalmi márká
ért vásárolták meg.) A gépek technikai megoldásait később a 
Kawasaki Ki 61-es vadászgép fejlesztésénél hasznosították.

A gépek festése a német légierőnél RLM 80, 71 és 65 színek
ből állt.

Felhasznált szakirodalom:
Nowara, Heinz: Die deutsche Luftrüstung 1933-1945.
Hirsch, R.S.-Feist, Uwe: Heinkel 100, 112. Aero Publishers, 

1967.
Smith, J.R.-Kay, A.: German aircrafts of the second world war. 
Green, William: Warplanes of the second World War fighters.

Figder Elemér
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Hazai Tükör

PSZH öthengeres RÁBA-MAN motorral

Amikor 1972-ben végleg eldőlt, hogy az akkori iparpolitikai dön
tések következtében nem lehetséges a második generációs 
PSZH négy-, illetve háromtengelyes változatának kifejlesztése, a 
Magyar Vagon- és Gépgyár szakemberei egy minimális követel
ményszintű programot dolgoztak ki a fejlesztés folyamatosságá
nak fenntartása érdekében.

Az elképzelés műszaki tervben öltött testet és a gyártásban 
lévő kéttengelyes, D-944 típusú páncélozott szállító harcjármű
nek -  mint bázisjárműnek -  korszerűsítésére irányult. A műszaki 
terv a bázisjárműnél nagyobb hatékonyságú, jobb harcászati
műszaki paraméterekkel rendelkező PSZH kialakítását körvona
lazta.

A műszaki terv zsűrizésére 1973-ban került sor, de a KGM és 
a Magyar Néphadsereg illetékesei részéről nem talált kellő tá
mogatásra, ami a fejlesztési munka fenntartásának, illetve szin
ten tartásának meghiúsulásához vezetett.

A műszaki terv leírása

A műszaki tervet -  a bázisjármű minél kisebb mértékű átalakítá
sa mellett -  a következő fontosabb irányelvek figyelembevételé
vel dolgozták ki:

-  a fajlagos teljesítménydotáció növelése;
-  az erőátviteli berendezések szükség szerinti erősítése;
-  a küzdőtér zajszintjének csökkentése;
-  a küzdőtér hasznos terének növelése.

A  j á r m ű  f e l é p í t é s e

A korszerűsített járműbe öthengeres, 118 kW teljesítményű RÁ- 
BA-MAN motor került a bázisjármű 74 kW teljesítményű Csepel 
motorja helyett. A motor -  a sebességváltóval és az osztóművel 
egy blokkot alkotva -  a motortérben foglal helyet. Ennek követ
keztében csökkent a küzdőtér zajszintje és nőtt a küzdőtér hasz
nos tere, mivel az osztómű eredetileg a küzdőtér közepén, a to
ronykosár alatti fenékpáncélhoz volt rögzítve (1. ábra). A korsze
rűsített jármű motorteréből csupán a mellső futómű hajtóművé
nek meghajtására szolgáló kardántengely nyúlik előre. A kar
dántengelyt a küzdőtérben közvetlenül a fenékpáncél felett ve
zették és egy kisméretű, üvegszál-erősítésű műanyag kardán
burkolattal fedték le (2. ábra). A nagyobb nyomatékok fogadá
sára és továbbítására alkalmas új sebességváltó és módosított 
osztómű került a jármű erőátviteli rendszerébe. A jármű futómű
vei megegyeznek a bázisjármű futóműveivel, de a nagyobb tel
jesítményű motor által leadott nagyobb nyomaték a futóműnek 
és a hajtóműnek 25%-os erősítését igényelte.

A páncéltest kialakításában kisebb módosítások történtek, 
amelyeket a gömbcsuklós lőrések beépítése, a motortéri tetőaj
tók módosítása és az osztóműnek a motortérbe történő áthelye
zése tettek indokolttá. A jármű többi része, fő egysége és beren
dezése -  a szükséges kismértékű átalakítások kivételével -  
megegyezik a D-944 típusú bázisjárműnél alkalmazott kivitele
zési megoldással.

A  f ő  e g y s é g e k  i s m e r t e t é s e

Motor

A fajlagos teljesítmény növelése és a menettulajdonságok ja
vítása érdekében a jármű erőforrásául a RÁBA-MAN D-2155 tí
pusú dízelmotor szolgál. A motor felépítését tekintve 4 ütemű, 
álló, soros, 5 hengeres, közvetlen befecskendezésű. Maximális 
teljesítménye 118 kW, amely 44 kW-tal haladja meg a bázisjár
mű D-414.44 típusú, Csepel gyártmányú motorjának teljesítmé
nyét.

A motor hűtője a motortérben vízszintesen helyezkedik el, a 
sebességváltó fölött. A hűtő ventillátorát hidromotor hajtja meg. 
A hűtő zárt rendszerű, kényszeráramlású.

A motor a tengelykapcsolóval, a sebességváltóval és az osz
tóművel egy egységet alkot, és 4 pontos gumiágyazású beépí
tése a motortér közepén helyezkedik el.

A motor levegőellátását ciklon előszűrős légszűrőn keresztül 
kapja. Az előszűrő szívónyílását a bal oldali motortéri tetó'ajtón 
alakították ki. A nagyobb mechanikus szennyeződések bejutá
sát a szívócsatornába a szívónyílásra erősített fém szitaszövet 
akadályozza meg.

A motor tüzelőanyag-ellátására két darab 100 literes tartály 
szolgál, melyek a sebességváltó alatt foglalnak helyet.

Tengelykapcsoló

A motor lendkerekére szerelt tengelykapcsoló megegyezik a 
D- 566 típusú terepjáró tehergépkocsinál alkalmazott kivitellel. A 
tengelykapcsoló működtetésére szolgáló hidraulikus rendszer 
azonos a bázisjárműben lévő konstrukcióval.

Sebességváltó

Az A9 típusú ATRA gyártmányú sebességváltó a tengelykap
csolóházon keresztül csatlakozik a motorblokkhoz. Kialakításá
nál és méreténél fogva képes a nagyobb motornyomaték foga
dására, illetve továbbítására. Öt előre- és egy hátrameneti se
bességfokozattal rendelkezik. Működtetése mechanikus távkap
csoló szerkezettel történik, amely megegyezik a bázisjárműnél 
alkalmazott kivitellel.

Osztómű

A bázisjárművéhez képest módosított osztóművet közvetle
nül a sebességváltó házára szerelték. Változást jelent az 
osztóműház, 2 db előtét-fogaskerék, ezek tengelye és csap
ágyazása. Konstrukciója homlokfogaskerekes, kényszerolajozá- 
sú és 2 db főhajtással, valamint 3 db mellékhajtással rendelke
zik. A főhajtások a mellső, illetve a hátsó futóművek hajtóműveit 
hajtják meg, míg a mellékhajtások a vízsugárhajtóművekre és a 
csörlőműre csatlakoznak.
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1. ábra: A bázisjármű (PSZH) hajtásláncának sémája: 1 -  mell
ső futómű hajtóműve; 2 -  hátsó futómű hajtóműve; 3 -  víz
sugárhajtómű; 4 - csörlőberendezés hajtóműve; 5 - 4  hen
geres Csepel motor; 6 -  tengelykapcsoló; 7 -  sebességvál
tó; 8 -  osztómű; 9 -  küzdőtér; 10 -  toronykosár; 11 -  vá
laszfal; 12 -  motortér; 13 -  kardánburkolat

Hajóhajtás

A hajóhajtás kialakítása és elhelyezése megegyezik a bázis- 
járműnél alkalmazott kivitellel, vagyis a két vízsugárhajtómű a 
motor két oldala mellett, a motortér alján helyezkedik el, és a 
szívócsatornában lévő hajócsavarok meghajtása az osztómű 
két mellékhajtásáról történik, kardántengelyek segítségével.

Futóművek

A futóművek beépítése és konstrukciója lényegében azonos 
a bázisjárműnél alkalmazott kialakítással. Eltérés csupán a futó
mű-hajtóműveknél jelentkezett, mivel ezeket a nagyobb 
bemenőnyomatékok következtében részlegesen meg kellett 
erősíteni. Az erősítés a hajtóműházat, a kúp- és tányérkerék fo
gazatát, valamint a behajtó kúpkerék csapágyazását érinti.

Kormányszerkezet

A kormányszerkezet és beépítése azonos a bázisjárműével. 

Járműtest

A járműtest alakja és felépítése -  kisebb eltérésekkel -  azo
nos a bázisjárműnél kialakított konstrukcióval, vagyis hegeszté
si technológiával összeállított önhordó szerkezet, amelyet kü
lönböző vastagságú és különböző szögben döntött páncélle
mezek alkotnak.

A páncéltesten jelentkező kisebb eltérések a következők:
-  a motorfelerősítő bakok elhelyezése és mérete az új mo

tornak megfelelően módosult;
-  a motortéri tetőajtók mérete a szükséges mértékben válto

zott;
-  módosultak az oldalpáncélok a gömbcsuklós lőrések be

építése következtében;
-  elmaradtak az osztóműbak felerősítő szemei a fenékpán

célról.

Küzdőtér

Az osztómű a küzdőtérből a motortérbe került, aminek kö
vetkeztében növekedett a küzdőtér hasznos része. A küzdőtér 
alján a fenékpáncélhoz erősítették azt a műanyag burkolatot,

A  j á r m ű  f ő b b  h a r c á s z a t i - m ű s z a k i  a d a t a i :

Típusjele: PSZH-1M 
Harci tömege: 8000 kg 
Szállított személyek száma: 9 fő 
Fajlagos teljesítménye: 14,8 kW/t 
Kerékabroncsok száma/mérete: 4/13.00-18 
Max. sebesség műúton: 100 km/h 
Max. sebesség vízen: 6,5 km/h 
Lejtőmászó képessége: 30 
Oldalstabilitása: 20
Főbb méretek: azonosak a bázisjárműével

Motor

-típusa: RÁBA-MAN D-2155 M6
-  üzeme: 4 ütemű, dízel
-  felépítése: 5 hengeres, álló, soros, közvetlen befecskende
zésű, vízhűtéses
-  max. teljesítménye: 118 kW (2200 ford/min.)

Tengelykapcsoló: 1 tárcsás, száraz kivitelű 
Sebességváltómű: -  típusa: A9-es ATRA

-  fokozatok száma: 5+1

Osztómű: homlokfogaskerekes, kényszerolajozású 
Hajtóművek: bázisjárműével azonos, erősített kivitelben 
Futóművek: bázisjárműével azonos 
Torony: bázisjárműével azonos 
Csörlőmű: bázisjárműével azonos 
Szűrő, fűtő, szellőző berendezés: bázisjárműével azonos 
Elektromos és híradó berendezések: bázisjárműével azo
nos.

amely a mellső futómű hajtóművének meghajtására szolgáló 
kardántengelyt fedi le. Ugyancsak ez alatt a burkolat alatt vezet
ték a sebességváltó és az osztómű távkapcsolórudazatait is. 
Módosult a küzdőteret a motortértől elválasztó válaszfal kialakí
tása is, mivel a motortérből csupán 1 meghajtás megy előre. A 
fentieken kívül a küzdőtér kialakítása megegyezik a bázisjármű
nél alkalmazott megoldásokkal.

9 ю  11 i  6  12 5

J . J3 .á [7  2  3

2. ábra: A korszerűsített jármű (PSZH-1M) hajtásláncának 
sémája: 1 -  mellső futómű hajtóműve; 2 -  hátsó futómű 
hajtóműve; 3 -  vízsugárhajtómű; 4 -  csörlőberendezés 
hajtóműve; 5 - 5  hengeres RÁBA-MAN motor; 6 -  tenge
lykapcsoló; 7 -  sebességváltó; 8 -  osztómű; 9 -  küzdőtér; 
10 -  toronykosár; 11 -  válaszfal; 12 -  motortér; 13 -  kardán
burkolat
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A korszerűsített jármű tornya azonos a bázisjármű tornyával, 
vagyis a párhuzamosan beépített 14,5 mm és 7,62 mm űrmére
tű géppuskákat a toronykosárban ülő toronylövész kezeli. A to
ronyfegyverek a kettős működésű (nappali-éjjeli) irányzóberen
dezés segítségével tüzelnek.

Toronykomplexum

Szűrő-, fűtő-, szellőző berendezés

Alapjában véve azonos a bázisjárműnél alkalmazott kialakí
tással. Eltérést csupán az jelent, hogy megoldódott a gömb
csuklós lőrésekbe fűzött egyéni fegyverek üzemeltetésekor ke
letkező lőporgáz helyi elszívása, így harchelyzetben is fenntart
ható a küzdőtér túlnyomása.

Elektromos és híradó berendezések

Ezen berendezések kialakítása és beépítése azonos a bázis
járműnél alkalmazott kivitellel.

A korszerűsített jármű a D-944 típusú PSZH-ból viszonylag 
egyszerűen kialakítható. A páncéltest és a szerelvények, vala
mint a főegységek egy része változatlanok maradnak, miközben 
a jármű harcászati-műszaki paramétereinek jelentős hányada lé
nyegesen javul. A 60%-kal nagyobb teljesítményű dízelmotor 
beépítésének köszönhetően nő a jármű fajlagos teljesítménye 
és javulnak a menettulajdonságai.

Az osztóműnek a motortérbe való áthelyezése előnyös a 
küzdőtér helykihasználása szempontjából és csökkenti a küzdő
tér zajszintjét.

A gömbcsuklós lőrések beépítése fokozza a jármű harc
értékét.

A jármű értékelése

Sarkady József

A kecskeméti repülőtér története
III. rész 

(1929-1945)

Az 1941-ben végrehajtott újabb területi revízió -  mely ezúttal Ju
goszláviát érintette -  Kecskemétre is hatással volt. 1941. április
4-én 0 órától rendelték el a mozgósítást a légierő számára. Az 1. 
repülődandár parancsnoksága, a 2/3. és a 2/4. vadászrepülő
századok Kecskeméten települtek. Innen irányították a dandár 
harctevékenységét. A repülődandárt nagyon széttagolták, több 
repülőtéren települtek alegységei, és vezetési törzse sem volt 
összeszokott. Akadozott az anyagi ellátás, az üzemanyag után- 
szállítása. Bizonyítja ezt az is, hogy a Szegeden települt 1/11. va
dászosztály számára 1,5 javadalmazás üzemanyagot csak a 
Kecskeméten lévő készlet megfelezésével tudtak előteremteni.

A Jugoszlávia elleni akció során németek is tartózkodtak a 
kecskeméti repülőtéren. Itt települt a ZG-76-os rombolóezred II. 
osztálya 48 db Bf 110F repülőgéppel, továbbá egy közelfelderítő 
repülőszázad Focke-Wulf FW-189-es, s egy távolfelderítő egy
ség Dornier Do-17-es és Dornier Do-215-ös repülőgépekkel.

Április 12-én a kolozsvári 2/4. vadászrepülő-század Kecske
métre települt át, a gépek egyenként szálltak le. A leszálláskor a 
V-231 jelű CR-42-es vadászgép bal szárnyával nekiütközött a 
tisztiépületnek. A gép összetört, a pilóta megsérült.

1941. június 26-án -  a Szovjetunió elleni hadba lépéskor -  a 
debreceni bombázóezred egyik osztálya, a 3/II. bombázóosztály 
Kecskemétre települt. Az idetartozó 3/3. bombázószázad 
Ca-135-ös, a 3/4. bombázószázad Ju-86-os bombázó repülő
gépekkel rendelkezett. Az 1. századba 6+2, a 2. századba 6+1 
repülőgép tartozott.

Az 1941. november 1-jén életbe lépett hadrend értelmében a 
kivonuló repülődandár vegyes összetételű alárendeltjei között 
megtalálható a Kecskemétre telepített 3. közelfelderítő repülő
osztály is, az 1., 2. közelfelderítő századokkal. Szintén Kecske
méten helyezték el a 3. közelfelderítő század üzemi csoportját. 
A közelfelderítő században 22 fő hivatásos tiszt és tisztjelölt 
szolgált, az összlétszám 60 fő volt. A 3. közelfelderítő osztály 
parancsnokává Szabados Pál repülő őrnagyot nevezték ki, ek
kor az 1. „Táltos" század parancsnoka Martini Albert repülő szá
zados, a 2. század vezetője vitéz Trón Zoltán százados volt. A 
repülőszázadok személyzetét a megszűnt I., II., V., VI., IX.

közelfelderítő századokból állították össze. Az 1. században 
WM-21 Sólyom, a 2. században Heinkel He-46 típusú repülőgé
peket rendszeresítettek. A He-46-os eredeti sárkányába a cse
peli Weiss Manfréd gyár által gyártott 14 hengeres, 870 LE-s, 
WM K-14 típusú csillagmotorokat építettek be. Fegyverzetét is 
átalakították; légcsavarkörön át mereven előretüzelő, 8 mm-es 
iker-motorgéppuskát szereltek bele. A megfigyelő szintén 
Gebauer típusú, gázdugattyús, dobtáras, forgatható géppuskát 
kapott. A gép felsőszárnyas, kétüléses, vegyes építésű típus 
volt, 340 km/h-s sebességével 800 km-es hatótávolságot tudott 
elérni.

1. ábra: Egy átrepülő német Ju-87B zuhanóbombázó két 
póttartállyal, útban Görögország felé 1941 áprilisában 
leszállt Kecskeméten (S. Gy.)
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A 3/2. közelfelderítő repülőszázad harctevékenysége

Magyarország -  háborúba lépése kapcsán -  1942-ben felállítot
ta a 2. magyar hadsereget. A hadsereg légi támogatása céljából 
a légierő állományából -  2. repülődandár néven -  felállítottak 
egy magasabbegységet. A különítmény mintegy 50 hadi és 26 
egyéb repülőgépből állt. Júniusban kezdték meg a gépek kire
pülését a frontra. A repülőcsoportosításban szerepelt egy kecs
keméti alegység is, a 3/2. közelfelderítő repülőszázad, Trón Zol
tán százados parancsnoksága alatt. Kötelékébe 12 db He-46 
E-2 típusú repülőgép tartozott. Ennél a repülőszázadnál a 
WM-21-es gépeket lecserélték rossz repülőtulajdonságai és a 
rádió hiánya miatt.

A repülődandár-parancsnokság 1942. június 21-én kezdte 
meg működését a Harkovba vezető műút melletti 
Szolonikovszkije Dvorinál lévő erdőben. A kecskemétiek június 
18-án indultak a légi lépcsővel, s június 22-én szálltak le a 
Kurszk melletti Amaszovkóban, ahol az 1. távolfelderítő osztály 
alárendeltségébe léptek. Az osztály parancsnoka Keksz Edgár 
repülő alezredes volt. Azt a parancsot kapták, hogy június 23-tól 
a további parancsig naponta, általában a saját arcvonal előtt, 
gazdaságos légi bevetéssel járőrözzenek, s állapítsák meg az 
ellenségnél bekövetkező változásokat. A felderítés súlypontja az 
eddigi ismeretekhez képest beállt változások felfedése volt. Az 
első harci bevetésre június 23-án került sor, amikor egy 
Konotoptól 100 km-re észlelt nagyobb partizáncsapatot kellett 
bombázni, illetve felderíteni. Ezt követően főleg Tyim térségé
ben vetették be őket. Július 6-án a 3/2. közelfelderítő század két 
visszamaradt raját áttelepítették Szlaszovaja repülőtérre. így a 
közelfelderítő század kivált az osztályból, és a hadsereg közvet
len alegysége lett.

A magyar csapatok július 7-én érték el a Dont. Az arcvonal 
megszilárdulása után a repülőalegységek llovszkoje-Aleksze- 
jevka térségében lévő tábori repülőterekre települtek. Nagy gon
dot okozott a sokféle alárendeltségi viszony. Ez tovább fokozó
dott, hiszen június 30-ával a 3/2. közelfelderítő repülőszázadot -  
a repülőcsoporton keresztül -  a Vili. német repülőhadtestnek 
rendelték alá hadműveleti szempontból.

A magyar csapatok harcát jelentősen befolyásolta a Don fo
lyó jobb partján kialakult légi harc. A közelfederítők ezekből a 
harcokból alaposan kivették a részüket.

A közelfelderítő repülőgépek szinte állandóan bevetésen vol
tak, hogy folyamatosan szolgáltassák az adatokat a hadsereg
parancsnokság részére, illetve a bombázóknak. 1942. július 18- 
án megindult a III. honvéd hadtest lendületes támadása az urivi 
hídfő felszámolására. A tüzérségi tűzvetés érdekében négy 
közelfelderítő repülőgép -  Héja vadászok kíséretében -  tüzérre
pülést végzett. Július 21-22-én a 3/2. közelfelderítő század átte

lepült Sztari Oszkoli repülőtérre. Még aznap döntés született ar
ról, hogy a felderítőket tovább kell telepíteni llovszkojéra. A 
felderítőrepülők 28-án azt a feladatot kapták, hogy vizsgálják át 
a Don túlsó partját, különösen a voronyezsi irányt. Ennek alap
ján két közelfelderítő gép hajtott végre bevetést -  eredménye
sen. Sőt, a délutáni bevetés során légifényképezést is végeztek.

Augusztus első napjaiban minden nap bevetették a 
közelfelderítőket. Tevékenységüket sokra értékelte a hadveze
tés. „Minden kétséget kizárólag megállapíttatott 600 m magas
ságból, hogy a Don Perejessheje-Kolybelka szakaszán nincs át
kelés, hídrész, tag, előkészület nem látható." -  olvasható a 3. 
számú közelfelderítői jelentésben. Augusztus 6-án a 
közelfelderítők csaknem egész nap a levegőben voltak. A repü
lőcsoport parancsnoka utasította Trón századost a felderítés ki
egészítésére, a helyzet tisztázására. A századparancsnok -  
visszaérkezése után -  részletes jelentést tett a parancsnokság
nak.

Augusztus 9-én Soltész József zászlós és megfigyelője, 
Bánházy József hadnagy az Urivtól Voronyezsig terjedő Don- 
szakasz felderítését végezték. Útközben szovjet uszályokat tá
madtak, amelyek gyalogos katonákat szállítottak. Emellett ered
ményesen derítették fel a különböző szovjet csapatmozgásokat. 
Közben két szovjet vadászgép támadt a He-46-osra, az egyiket 
lelőtték, a másik támadását pedig elhárították. A leszállás után 
22 géppuska- és gépágyútalálatot számoltak meg gépükön. Az 
állandó bevetések miatt augusztus 15-én már csak 6 db 
közelfelderítő gép volt üzemképes állapotban.

Augusztus 17-én Szoó Lajos hadapród őrmester, pilóta és 
Török József főhadnagy, megfigyelő indult Sztorosevoje és 
Korotojat közötti harcászati felderítésre két Héja típusú vadász
gép kíséretében. Felderítés közben több alkalommal is légi 
harcba keveredtek. Egy LaGG típusú szovjet gépet lelőttek, az ő 
gépük öt találatot kapott, ennek ellenére sikeresen leszálltak sa
ját bázisukon. Augusztus 20-án -  a kora reggeli órákban -  egy 
He-46-os indult felderítésre. A vadászbiztosítók egyike Horthy 
főhadnagy volt. Gépe dugóhúzóba került, s a földbe csapódva 
felrobbant. A pilóta meghalt. Szoó Lajos és Török József szep
tember 12-én ismét harci bevetésen volt, ezúttal Uriv és 
Sztorosevoje között kellett megállapítaniuk az első vonal pontos 
helyét. A feladat végrehajtása során 5 db Ja/c-7-essel kevered
tek tűzharcba, melynek során egy szovjet gépet lelőttek, majd 
„lerázták” az ellenséges vadászokat. Az ősz beálltával az idő 
rosszra fordult, ezért a repülőket alig-alig vetették be. Október 6- 
án ünnepelték 300. bevetésüket.

A Kecskemétről harcba vetett repülőszázad késő őszig ma
radt a hadműveleti területen. A 2. hadsereg hadműveleti osztá
lya 1942. október 25-én parancsban jelentette be, hogy: „A ma
gyar KF (közelfelderítő) repülőszázad gépeinek elhasználódása

2. ábra: Egy átrepülő német Áradó Ar-232B-09 szállítógép tankolásra leszállt 
Kecskeméten 1944. május 14-én (S.Gy.)

3. ábra: A Kolozsvárról áttelepült vadászszázad egy CR-42-es vadászgépe leszállás 
közben megsérült Kecskeméten 1941. április első napjaiban (S.Gy.)
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következtében működését beszüntette. A továbbiakban a magyar 
hadsereg arcvonala előtt német KF egységek fognak felderíteni. ’’ 
A kecskemétiek megkezdték a felkészülést a hazatelepülésre. 
Boldogan készültek a hazatérésre, hiszen leharcolt, öreg gépe
ikkel elvégeztek minden rájuk kiszabott feladatot. A repülőgép- 
személyzetek átlagban 60-70 bevetést repültek. Csak egy gépet 
(fedélzetén: Frecska Zsigmond zászlós és Szily Imre főhad
nagy) vesztettek. Lőcsei szakaszvezető egy alacsonyan repülő 
SzB-2-es bombázóra tüzelt egy golyószóróval, s lelőtte. A 
közelfelderítő század a fronton összesen három ellenséges gé
pet lőtt le.

A század november 29-én hazaérkezett Kecskemétre. Töb
ben közülük bevonultak Kassára, hogy félbehagyott tanulmá
nyaikat befejezhessék.

A  3 / 1 .  k ö z e l f e l d e r í t ő  r e p ü l ő s z á z a d  h a r c t e v é k e n y s é g e

A kecskeméti közelfelderítők alaposan kivették a részüket a II. 
világháború harcaiból. Ezt bizonyítja az is, hogy 1943 tavaszán 
váltásként az 1. századot is a frontra küldték. Felső katonai dön
tés értelmében a 3/1. közelfelderítő századot 1943. március vé
gén vezényelték ki Telbisz Imre százados vezetésével -  aki
1942. október 1-jén vette át a századot -  a Szovjetunió területé
re, Proszkurovba, ahol átképző tanfolyamon sajátították el a 
Focke Wulf FW-189-es típussal kapcsolatos ismereteket. A gép 
fedőneve Bel Ami volt. A kiképzést Csapó Béla törzsőrmester fe
jezte be elsőnek, s mivel jól beszélt németül, a többieket már ő 
oktatta. Az átképzés befejezése után a repülőszázad 12 gépet 
kapott. Az alegység május közepén Kijevbe, majd Flarkovba te
lepült. A pilóták hamar megkedvelték a kéttörzsű, kétmotoros 
német gépet. Fegyverzete két mereven beépített, előretüzelő, 
7,9 mm-es, MG 17 típusú és két mozgatható, hátratüzelő, 7,9 
mm-es MG 15 típusú géppuskából állt. A gépre bombákat is le
hetett függeszteni. A felderítés céljából két kamerával is ellátták. 
Bevetési ideje 2 óra 10 perc, csúcsmagassága 7300 m volt. A 
gépekre felfestették jelvényüket, a „Táltos”-t.

A 3/1. felderítőszázad első bevetését 1943. május 22-én haj
totta végre, s másnap már el is szenvedte első veszteségét: Ve
tő Károly főhadnagy, megfigyelő, vitéz Székely László főhad
nagy, pilóta és Lakovics Nándor őrvezető, távirász-lövész beve
tés közben eltűntek. A század állandóan harctevékenységet 
folytatott: végeztek felderítő és zavaróbombázó feladatot. Köz
ben a kecskemétieket a német Nach-Aufklärer Gruppe 6 aláren
deltségébe helyezték, harcászati szempontból. Személyi és 
egyéb ügyekben a magyar 102. repülődandár alárendeltségé
ben maradtak.

A század több alkalommal úgy hajtotta végre felderítéseit, 
hogy három gép egy-egy órás időközönkénti felszállással indult 
bevetésre. A légi harcot igyekeztek saját terület fölé húzni, ahol 
a légvédelem segítette őket. A bevetéseket különböző napszak
okban végezték. Szürkületkor (hajnalban, vagy alkonyaikor) 
startoltak a repülőgépek, hogy a még, vagy már mozgásban lé
vő éjszakai átcsoportosításokat megfigyelhessék.

Ezenkívül alacsonytámadásokat és bombázásokat is végez
tek. A repülőalegység 120 km szélességű sávban és 40-50 km 
mélységben végezhetett felderítést. 1943. július 1-ig a repülő
század 224 gépbevetést hajtott végre, ami átlagban napi 5-6 be
vetést jelent. Ez még háborúban is igen nagy szám! Az addigi 
időszak alatt a gépek 35 tonna bombát dobtak le különböző cé
lokra.

Július 5-én -  a közelfelderítők jelentései alapján -  a meg
adott célok ellen bevetették a bombázókat is. A nap folyamán -  
feladatvégrehajtás során -  az egyik felderítőgép, Florváth Károly 
főhadnagy gépszemélyzete lelőtt egy támadó szovjet vadászre
pülőgépet. Augusztus 7-én Telbisz százados és személyzete a 
Donyec melletti Dodonyeckojénél 1500 m magasságból 
sorozatvető-állásokat fényképezett. Gépüket ellenséges La-5 tí
pusú gépek támadták, az egyiket forduló-légiharcban lelőtték. A 
századot a hadműveletek során augusztus közepén Harkovból 
Sitnyikovba helyezték át. Az itteni harcokban több gép is talála-

\

4. ábra: Egy Ju-88 A4 bombázógép a szerbiai hadjárat ide
jén Kecskeméten, 1941 áprilisában (S.Gy.)

5. ábra: 1943 júniusában (?) a repülőtéren álló Héják mögött 
a He-46 és WM-21 közelfelderítők

tot kapott ellenséges repülőgépektől, a személyzetek egyes tag
jai hősi halált haltak (Soczó Béla főhadnagy, Győri Imre sza
kaszvezető).

1943. augusztus 29-én a kecskemétiek Krasznodarra települ
tek. Szeptember 21-én Csapó Béla zászlós gépét három Jak-9- 
es támadta meg. Az alacsonyabbra szorított FW-189-es -  se
bességi hátrányát kihasználva -  az egyik rajta túlrepülő vadászt 
lelőtte, míg a másik, mely nem tudta követni a terepviszonyokat, 
domboldalba vágódott és felrobbant. A harmadik támadó in
kább feladta a harcot. Ugyanazon a napon Suttay János őrmes
ter gépét hat La-5-ös repülőgép támadta meg. A személyzet két 
szovjet gépet lelőtt.

A 3/1. közelfelderítő század október végére elérte 1000. 
harctéri bevetését. A jubileumi bevetést Nagy László százados, 
megfigyelő és gépszemélyzete hajtotta végre. Több személyzet 
repült 100 bevetést. Októberben Telbisz századost hazarendel
ték, tőle Németh Jenő százados, megfigyelőtiszt vette át a szá
zadparancsnoki teendőket. Az alakulat október végén 
Vaszilkovba, majd Berdicsev repülőtérre települt. Szeptember
ben az ungvári 4/1. közelfelderítő századtól három megfigyelőt, 
a kecskeméti 3/1. pótszázadtól pedig három pilótát és három 
távirász-lövészt vezényeltek ki a frontra, az elveszett személyze
tek helyére.

Ezek a katonák november 3-án érkeztek a századhoz, mely
nek harcálláspontja ekkor Biala-Czerkovban helyezkedett el.

A téli időszakban a század folyamatosan, de csökkentett lét
számmal végezte felderítő bevetéseit. Váltással oldották meg fel-

46 HADITECHNIKA 1996/4



adataikat. Két vagy három személyzet tartózkodott elöl, a front 
közelében lévő repülőtéren, s a kiszolgáló személyzetet is vál
tották. A század többi része Krasilovban volt, pihenőben. Köz
ben folyt az újonnan kivezényelt személyzetek átképzése ve
gyes összeállításban.

Egy 1944 végén készített jelentés szerint a 3/1. közelfelderítő 
század 1943 májusa és decembere között 60 gépsérülést jelen
tett légvédelmi tűz, 12-t légi harc következtében. Hét hónap alatt 
a repülőalegység 1100 légi bevetést hajtott végre. Két gépet, va
lamint öt főt vesztettek és egy súlyos sebesültjük volt. A század 
végig harcképes maradt. Az 1943-44-es telet az alakulat csök
kentett létszámmal repülte végig. A személyzeteket állandó vál
tással pihenőre vonták hátra, Lembergbe. Az előretolt részleg 
március 8-án Ftadziwlov repülőtérre települt. A Simorjay-sze- 
mélyzet 25-én kétszer, 17-én pedig háromszor keveredett légi 
harcba LaGG-5-ös szovjet vadászokkal. Március 18-án a szovje
tek súlyos csapást mértek a közelfelderítők repülőterére, ahol 
több gép megsemmisült, illetve megsérült. 27-én áttelepültek a 
Zamosc-Mokre-i repülőtérre.

1944. április 1-jén érkezett meg felváltás céljából a 4/1. 
közelfelderítő század Ungvárról. A leváltó század a harci tapasz
talatokat a régi személyzetekkel együtt repülve szerezte meg. A 
kiképzés május 18-ig tartott, ezután -  a novemberben kapott há
rom személyzet kivételével -  a 3/1. kecskeméti közelfelderítő 
századot leváltották, majd hazaszállították. A repülőgépek kint 
maradtak a 4/1. századnak. A 3/1. közelfelderítőknél olyan kivá
ló tisztek és altisztek szolgáltak -  többek között -, mint: Tömő 
László százados, megfigyelő, aki több mint 104 harci bevetésen 
repült személyzetével, Telbisz százados, Lévay főhadnagy, Bu
da György hadnagy, Branyi László zászlós, Győri Imre szakasz
vezető, Pintér szakaszvezető és még sokan mások. A hazatért 
századból szervezték meg a 3/1. pótkeretszázadot, mely az 
utánpótlás képzésével foglalkozott.

Érdekes még, hogy a kecskeméti repülőtéren települő repü
lők biztosítására 1943-ban felállították a budapesti alárendeltsé
gű repülésbiztosítási hírzászlóaljat. Ennek 5. repülésbiztosító 
hírszakaszát Kecskeméten állították fel és alkalmazták.

Kecskeméthez is kötődik a 102/2. gyorsbombázószázad te
vékenysége. Kecskemétről 1944. január 21-én Me.210-es tanfo
lyamra vezényelték a 3/2. közelfelderítő század hajózóállomá
nyát Ferihegyre. Az eredményes átképzést követően, március 
24-én visszatértek Kecskemétre. Április 5-től 29-ig ismét gyakor
lórepüléseket végeztek Ferihegyen Me.210-zel. Ezután ismét 
Kecskeméten voltak április 30-tól, ahol június 1-jén hivatalosan 
megalakult a század. Az állomány egy részének a kecskeméti 
repülőtéren nem jutott férőhely, ezért egy részüket a MÜKERT- 
nek nevezett művészkertben helyezték el. Májusban Bugacra

jártak gyakorlatra. Utána Hajdúböszörménybe helyezték a szá
zadot, majd harci bevetésre küldték őket szovjet célok ellen. A 
század parancsnokává Bodó Pál repülő századost, elsőtisztté 
Nagy Dezső főhadnagyot, műszaki tisztté Szabó Márton főhad
nagyot nevezték ki.

1944 nyarán a kecskeméti katonai repülőtéren magyar repü
lőegység, alegység nem állomásozott. Ettől függetlenül a repü
lőtér fontos feladatokat oldott meg, a német légierő részére bal
káni, romániai és Bulgária-Törökország-i irányokban tranzitre
pülőtérként szolgált.

A szövetségesek légiereje több alkalommal intézett támadást 
fontos magyarországi célpontok ellen. 1944. június 2-án végre
hajtott támadásuk során felderítették, hogy a repülőgépek egy 
részét a tököli, illetve a Ferihegyi repülőtérről áttelepítették Kecs
kemétre. Ezért ki is tűzték a támadást június 3-ra a kecskeméti 
katonai repülőtér ellen, de a repülésre alkalmatlan időjárás miatt 
ez elmaradt. A 15. Légi Hadsereg 1944. június 14-én ismét tá
madott Magyarország ellen. A nagyszámú repülőgép (550 db) 
kötelékéből három század (39 gép) azt a parancsot kapta, hogy 
leválva a zömről bombázza Kecskemét repülőterét.

Sajnos, a repülőtéren nem volt jelentős légvédelmi tüzérség, 
így a 95. repülőszázad és két bombázó alegység -  Isaacson re
pülő őrnagy vezetésével -  sikeresen oldotta meg a kapott fel
adatot. A támadó amerikai repülőkötelék földközelben repülve, 
majd a repülőtér közelében 2500 méterre emelkedve -  180-os 
forduló után -  zuhanóbombázásba kezdett. Tűz alá vették az 
akkor elkészült hangárokat, a repülőgép-állóhelyeket, különbö
ző építményeket, s a repülőtér északnyugati irányában széttele
pített német Gigant típusú szállítógépeket.

Az amerikai légierő a támadás során a kecskeméti repülőté
ren megsemmisített egy futárrepülőgépet, négy db Me-323 
(Gigant) óriás szállítógépet, két hangárt, valamint a kecskeméti 
pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvény 23 tartály- 
kocsiját. A repülőtér munkaterülete is jelentős károkat szenve
dett. Az amerikaiak augusztus 29-én és 30-án is bombázták és 
fedélzeti géppuskával lőtték a kecskeméti repülőteret.

1944. október elejétől a kecskeméti repülőtér már nem funk
cionált a front közelsége miatt. Kecskemétre november 1-jén vo
nultak be a szovjet csapatok, a repülőteret is elfoglalták. Közben 
a szovjet csapatok tüzében ronccsá vált Szennik Dezső piló
ta FIAT F-12 gépe. A további harccselekmények folyamán a re
pülőteret már a szovjet légierő vette igénybe a háború végéig 
saját csapatainak ellátása és szállítása érdekében.

1944. november 7-én Fekete Rezső repülő őrmester Focke- 
Wulf FW-58 típusú sebesültszállító géppel vitte Kecskeméten át 
Hátszegi Ottó vk. ezredest Malinovszkij marsall főhadiszállására.
1945. február 4-én a „Puma" osztály köteléke (8 repülőgép) lőtte 
a kecskeméti repülőtérről éppen startoló Boston típusú gépeket, 
ennek során egy bombázót és 2 La-5-öst semmisítettek meg. A 
második világháború befejezésével egy nagy korszak zárult le a 
kecskeméti repülőtér életében.

A cikk megírásához segítséget nyújtott Mester László, Gyön
gyi István és Szepesi József. Önzetlen segítségükért ezúton is 
köszönetét mondok.

Kenyeres Dénes
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6. ábra: Egy német átrepülő egység gépei 1943 májusában 
(?), elöl egy Do 1ÍZ, hátul Me-109E vadászgépek
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démiai Kiadó, 1991.
A Kecskeméti Közlöny 1932. október 4-i száma

Joós F. Imre: Kecskeméten is megkezdődik a motornélküli repü
lés. = Kecskeméti Közlöny, 1938. augusztus 14.

A kecskeméti repülők Hollandiában

A repülő-harckiképzési program alapján -  egy baráti meghívás
nak is eleget téve -  1996 nyarán kilenc napot Hollandiában tölt
hettek a kecskeméti 59. Vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati 
Repülőezred katonái és kijelölt repülőgépei. A kecskeméti repü
lőtisztek kiutazásukkal a Holland Királyi Légierő 313. Tigris repü
lőszázadának 1995. októberi látogatását viszonozták. Ritka alka
lom, hogy a Magyar Honvédség valamelyik egysége viszonoz
hassa egy nyugati ország hadseregének látogatását.

Alapos, hosszú egyeztetés után kialakult a kiutazó csoport 
létszáma, személyi összetétele, a repülőgépek mennyisége és a 
végrehajtandó repülési feladatok köre. Az előkészítési munkából 
alaposan kivette részét Lázár József mérnök alezredes, az ala
kulat mérnök-műszaki szolgálatának főnöke, aki az előző évek
ben gyakorlottságot szerzett az ilyen jellegű feladatokban. A 
magyar repülőköteléket Karmazsin Sándor repülő ezredes, ez
redparancsnok vezette. A Hollandiába települő légikötelék négy 
repülőgépből tevődött össze: kirepült a 09-es és 15-ös oldalszá
mú egykormányos harci, valamint a 25-ös és 26-os oldalszámú 
kétkormányos oktatógép, fedélzetükön hat pilótával.

A repülőgépeket előkészítő és kiszolgáló repülőműszakiak 
1996. július 4-én kora reggel kezdték a munkát, majd elvégezték 
a tartozékok és alkatrészek bemálházását az An-26 típusú kato
nai szállító repülőgépbe. A feladat végrehajtását késleltette az 
ebben az időszakban szokatlan, nagy köd. A bemálházás után 
még több mint egy órát várakoztak a repülésre alkalmas időre. 
Az erős napfény hatására délelőtt tíz órára feloszlott a látást ne
hezítő köd. A repülésvezető végre kiadhatta az engedélyt a 
startra, így a teherszállító repülőgép -  utasterében egy fő megfi
gyelővel és 13 fő repülőmüszaki tiszttel -  10 óra 30 perckor fel- 
emelkedett a kecskeméti felszállópályáról. Ezt követően a va
dászgépeket is előkészítették a repülésre. A repülőgép-vezetők 
megkapták az utolsó eligazítást a nagy távolságra végrehajtan
dó légi manőverre, s a vadászgépek 13 órakor emelkedtek a le
vegőbe.

A kecskeméti légikötelék a twenthe-i légitámaszponton szállt 
le. A vadászgépből kiszálló pilótákat régi ismerősként fogadta -  
a betegség miatt távollévő parancsnok helyett -  a „Tigrisek” 
parancsnokhelyettese.

A holland légitámaszpont parancsnoksága összetett, tartal
mas, mindenre kiterjedő programmal lepte meg a kecskemétie
ket. A kitelepülést követő napon a twenthe-i repülőbázissal is
merkedtek. A parancsnok vázolta a 313. repülőszázad feladata
it, rendeltetését, majd konzultáció következett a repülőszakem
berek között. Ezután közvetlen közelről szemlélhették meg a

I. ábra: Megérkezés a holland repülőtérre

2. ábra: Karmazsin ezredes a megérkezéskor
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3. ábra: A holland F-16-os gépek előtt egy Tigris-színezésű 
Trabant

4. ábra: A repülőbemutatón kiállított gépek

5. ábra: A bemutatón kiállított helikopterek

hollandok által üzemeltetett F-16-os vadászrepülőgépeket. A 
magyar pilóták számára a következő nap jelentette a legna
gyobb élményt, ugyanis azon a napon rendezték meg az öt
évenként esedékes földi technikai és légi repülőbemutatót. A 
nagyszabású, nagysikerű rendezvénynek mintegy 130 ezer fő
nyi nézője volt. Közvetlen közelről szemlélhették meg a földön -  
többek között -  a KC-130 típusú légi utántöltő repülőgépet, az 
AWACS típusú légi harcálláspontot, az F 75-ös, F-16-os vadász
gépeket és sok egyéb légi járművet. A közönség repülés köz
ben láthatta a Mirage-2000, a Warner, Szu-22, L-39, MíG-29 gé
peket, valamint a francia és a spanyol műrepülő-köteléket.

A 313. repülőszázad szervezésében július 7-én baráti találko
zót tartottak a társ Tigris-századok képviselői, mely vidám kerék
páros vetélkedővel zárult. Ezen a repülőtalálkozón az angol, ka
nadai, német és holland „Tigrisek”, illetve a magyar Puma szá
zad tagjai vettek részt. Természetesen -  mint minden összejöve
telen -  a társalgás angol nyelven folyt.

Nyolcadikén kezdődött az igazi szakmai munka. Megkezdték 
a repülőgépek előkészítését a közös repülési feladatok végre
hajtására. Másnap a magyar és a holland pilóták útvonalrepülé
seket, és a kijelölt légtérben légiharc-gyakorlatot hajtottak végre. 
A kétkormányos MiG-29-esben és az F-16-os oktatógépekben 
minden esetben vegyes nemzetiségű (holland és magyar) sze
mélyzet foglalt helyet. A közös repülés alkalmával a repülőgép
vezetőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a NATO-szabvány sze
rint hajtsák végre a feladatokat. A jól sikerült repülési nap után -  
kikapcsolódásként -  a gokartpályán autóversenyt rendeztek, 
ahol mindenki kedvére tölthette szabadidejét.

Július 10-én ismét a közös repülés jelentette a fő programot, 
ahol megismételhették az előző napi feladatokat. A repülés érté
kelése után -  az esti órákban -  Karmazsin ezredes adott sze
rény fogadást a holland vendéglátók tiszteletére. A következő 
napot csomagolással és városnézéssel töltötték a magyarok. 
Ezt követően -  tizenkettedikén -  málházás, berakodás követke
zett, majd eljött a búcsúzás ideje. A műszakiak előkészítették a 
vadászgépeket, s azok felemelkedtek a levegőbe. Az An-26-os 
is sikeresen startolt. A gépek eseménymentesen „fogtak” betont 
Kecskeméten.

A hazatelepülés után Hollandiában szerzett szakmai, repülési 
tapasztalataikról beszélgettem Karmazsin ezredessel és Őrs 
Ágoston mérnök ezredessel.

-  Az ilyen nagy távolságra -  külföldre -  végrehajtott légi ma
nővernek és a közös repüléseknek -  kezdte nyilatkozatát Kar
mazsin ezredes -  azért van felbecsülhetetlen értékű jelentősége 
és haszna, mert így lehetőség adódik elsajátítani angol nyelven 
a légiforgalmazási, légiirányítási szabályokat és az olyan repülé
si módokat, amelyeket a NATO-tagországokban már a kezde
tektől sikeresen alkalmaznak. Mi az otthoni repülési feladatokat 
a „Békepartnerségi program" keretében hajtottuk végre -  sike
resen. Emellett lehetőségünk nyílt arra is, hogy a helyszínen is
merkedjünk egymás harci technikájával, annak harcászati alkal
mazásával. Képet kaptunk országuk kultúrájáról, történelmi ha
gyományairól, katonáik kiképzettségéről.

6. abra: Egy szereplő АН 64A helikopter

7. ábra: Aj . An-26 berakodására várva Thwenthe-ben
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-  Engem a hollandok környezetvédelmi munkája fogott meg 
talán a legjobban -  veszi át a szót Őrs Ágoston mérnök alezre
des, a kecskemétiek logisztikai szolgálatfőnöke. -  A repülőtér 
környezetének megóvása érdekében környezetvédelmi csopor
tot szerveztek az alakulatnál, feladatuknak megfelelő felszerelés
sel és védőanyaggal. Kiemelt figyelmet fordítanak a megelőző 
munkára. A továbbképzések, elméleti kiképzések során sokat 
foglalkoznak ezzel a témával. Kintlétünk során kerozin került a 
hangár betonjára. A csoportot azonnal aktivizálták, s látványos 
gyorsasággal eltűntették a szennyeződés nyomait.

A másik dolog, amit megfigyeltem, az a biztonságra törekvő 
repülésszervezés volt. Nem zsúfolt a repülési tervtáblájuk, hi
szen délelőtt és délután is csak egy-egy felszállást hajtanak vég
re a repülőgép-vezetők. Ez a program időt ad az alapos, sokol
dalú felkészülésre.

Érdekes még az is, hogy az F-76-os vadászrepülőgépet 
évente egy alkalommal beviszik a javítóhangárba kettőszáz órás 
időszakos felülvizsgálatra, ami három hetet vesz igénybe, mely

idő alatt -  az előírt technológiai pontok alapján -  alapos műsze
res vizsgálatnak vetik alá. Az állagmegóvás érdekében tárolóhe
lyen tartják a repülőgépeket. Az ezredhangárban nyolc, a szá
zadhangárban négy-négy darab F-16-os fér el. A századoknál a 
gépeket betonfedezékekben helyezik el, s csak a repülések 
előtt hozzák ki onnan. A tiszthelyettesek mesterien üzemeltetik 
az F-16-os gépeket.

-  Milyen tanulságokat lehetne megfogalmazni még?
-  Az ilyen jellegű feladat végrehajtása előtt javasoljuk az elő

zetes helyszíni bejárást, a NATO-tagországok ezt minden ha
sonló esetben megteszik. A végrehajtott feladat nagyon jól szol
gálta a NATO által használt földi kiszolgáló eszközök és mód
szerek megismerését.

A fotókat Halmi Dezső készítette.

Kenyeres Dénes alez.

125 éves a LEITHA monitor

1996. május 17-én Budapesten, a 
Belgrád rakparti hajóállomáson a 
Honvédelmi Minisztérium és a Lajta 
Monitor Hajózási Alapítvány ünnep
séget rendezett, melynek során bemu
tatták a helyreállítás kezdetén álló 
hajótestet.

Dr. Fodor István, a HM politikai 
államtitkára ünnepi megnyitója után Dr. 
Holló József vezérőrnagy, az MH 
humán főcsoportfőnöke és Korsós 
László dandártábornok, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum főigazgatója tartott 
ünnepi megemlékezést.

1871. május 17-én az újpesti hajó
gyárban bocsátották vízre az SMS LEI
THA monitort, az első ilyen jellegű 
európai hajóegységet, amelyet még 
abban az évben testvérhajója, az SMS 
MAROS követett.

A veterán hajót 50 éves katonai 
szolgálat után 1918. novemberében a 
Károlyi-kormány alatt -  mint minden
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idegen nevű hajót -  átkeresztelték, ekkor 
kapta a LAJTA nevet. Másfél év szolgálat 
után 1921-ben került vissza Magyar- 
országra, teljesen leszerelt állapotban.

Ekkor polgári elevátorhajó lett 
JÓZSEF LAJOS néven, majd túlélve a II. 
világháborút Fk.201 néven dolgozott
1990-ig a Dunán. A FOKA privatizációja 
során a Zürich Flelderbank Kies und 
Beton AG cég vásárolta meg, amely a 
védetté minősített hajót 1994-ben vissza
adta a Hadtörténeti Múzeumnak, de 
kezelő szervezet híján gondozásra a 
Honvéd Folyami Flottilla kapta meg.

Az eredeti hajóból csak a test maradt 
meg, de még így is -  mint egyetlen meg
maradt múlt századi monitor -  az egész 
világon egyedülálló haditechnikai és 
ipartörténeti emlék. A világon még 3 
monitor képviseli ezt a korai hajótípust 
(Ausztriában, Nagy-Britanniában és 
Chilében), de ezek később készültek.

A helyreállítás csak külsőleg lesz 
lehetséges, mert az eredeti beren
dezésekből semmi sem maradt meg. így 
az 1872-es külalakját tervezik felépíteni, 
vékonyabb lemezekből. A hajó belse
jében egy dunai gőzhajózás történetét 
bemutató kiállítás kap helyet. Ennek költ
sége kb. 50 millió Ft, jelenleg ennek csak 
töredéke áll rendelkezésre, ezért hozták 
létre az alapítványt, hogy a további forrá
sokat megszerezze és a helyreállítást 
irányítsa.

A jelenlegi sürgős alakításokat a HM 
és a Fővárosi Önkormányzat támogatta, 
a FOKA Rt. pedig ingyen lebontotta a 
gépi felszerelést. A megkezdett 
munkákat a Kisdunaág Kft. és a Honvéd 
Folyami Flottilla matrózai végezték el. A 
sólyára emelést az Óbudai Hajógyárban 
végezték.

A helyreállítási munka elismeréseként 
a honvédelmi miniszter Dr. Margittay 
Bech Andrást, az Alapítvány kezde
ményezőjét és szervezőjét tart. őrnaggyá 
léptette elő, dr. Csonkaréti Károlynak 
emléktárgyat adományozott, több 
személyt kitüntetésben részesített.

Sárhidai Gyula
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Saab Viggen vadászgépek Pápán

A Svéd Királyi Légierő 6 db Saab Viggen típusú repülőgépe 
1996. szeptember 9. és 13. között látogatóba érkezett a 47. Pá
pa Harcászati Repülőezredhez.

Még Für Lajos honvédelmi miniszter hivatali ideje alatt járt 
magyar katonai küldöttség Svédországban. Ezt viszonozták 
mostani látogatásukkal a svéd pilóták.

A pápai repülőtéren szeptember 9-én a kora délutáni órák
ban szálltak le az uppsalai 3. Östra Áros ezred Wggen-jei, a ki
szolgáló személyzetet szállító C-130 Hercules-sei együtt. Más
nap, kedden a Griff és a Sámán század pilótáival közös kiképző 
repülési napot tartottak a svéd pilóták. A kétüléses SK-37 
Viggen-ekben a magyarokat, a MÍG-21UM és MÍG-23UB gépek
ben a svédeket repültették meg a másik nemzet hajózói. Eköz
ben a 16/11. számú JA-37 Viggen műrepüléssel mutatta be a tí
pus kiváló tulajdonságait. A hajtómű tolóerő-fordítója révén 500 
méteres távolságon belül állt meg a gép a leszállás után, és egy 
szabályos „tolatással” megfordulva gurult vissza az indítózóná
ba.

A következő napon a svéd vendégek Pápával és Pannonhal
mával ismerkedtek meg, majd csütörtökön a budapesti svéd 
nagykövetségen adtak fogadást.

A tartalmas hét után, nem tartva a babonától, szeptember 13- 
án, pénteken délelőtt 10 órakor indultak útnak a Skandináv-fél- 
sziget felé.

Dr. Toperczer István

P ápa, 1 9 9 6 . szeptem ber 9 - 1 3 .
Saab Viggen JA-37: 16/29 gyári szám: 37429

16/49 37449
16/33 37433
16/11 37411

SK-37: 15/53 37816
15/54 37815

Műszaki adatok 
+ JA-37 SK-37
Szárnyfesztáv: 10,60 m 10,60 m
Hossz: 16,43 m 16,30 m
Magasság: 5,90 m 5,90 m
Szárnyfelület: 46,00 m2 46,00 m2
Géptömeg: 12,21 11,8 t
Legnagyobb felszállótömeg: 22,50 t 20,45 t
Hajtómű: Volvo Flygmotor

Tolóerő:
RM8B 

73,5 kN
RM8A 

66,9 kN
utánégetéssel: 127,5 kN 117,9 kN

Max. sebesség: 2,1 Mach 2,0 Mach
Leszállósebesség: 220 km/h
Hatósugár: 500-1000 km
Felszállási úthossz: 400 m
Leszállási úthossz: 500 m
Csúcsmagasság: 18 km
Emelkedőképesség 
11 000 méterre: 100 sec 120 sec

1. ábra: A kétüléses SK-37 Viggen (15154) az indítózónában

2. ábra: A 15/54-es számú gép felszállás közben

3. ábra: A közös repülés előtt felsorakozott Viggenek és egy 
MiG-21-es
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4. ábra: Felszálláshoz készül a svéd-magyar pilótapáros a 
15153-as számú SK-37 Viggen fedélzetén

5. ábra: A JA-37 elfogóvadász-változat Oerlikon-gyártmányú 
30 mm-es fedélzeti gépágyúja

Magyarország
M A G Y A R O R S Z Á G  A  

M Á S O D I K  

V I L Á G H Á B O R Ú B A N

LEXIKON A-Zs

F ő sze rkesz tő : Sipos Péter 
S ze rkesz tő : Ravasz István

M a g y a r H ad tudom ány i Társaság, Budapest 
M ikszáth  K iadó , Horpács 

1 9 9 6

a második világháborúban
A történettudomány fontos területe olyan kézikönyvek kiadása, amelyek megítélést 

nem, adatot annál többet közvetítenek. Eligazítanak az alapfogalmak körében, leírják az 
eseményeket, bemutatják a szervezeteket és személyeket, s kodifikációs és kronológiai 
funkciókat is betöltenek.

Ezen kiadványok sorába illeszkedik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az MTA Törté
nettudományi Intézet és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munkatársai által írt és 
szerkesztett, a Mikszáth Kiadó gondozásában a tervek szerint 1996 végén megjelenő le
xikon. Az egykötetes munka felöleli a politikai és hadtörténeti eseményeket, a történések 
jogi hátterét, az intézmények, pártok, fegyveres erők és testületek szervezettörténetét, az 
ezekben jelentősebb szerepet betöltött személyek körét, a korszak történeti földrajzi vo
natkozásait, fontosabb haditechnikai eszközeit, továbbá minden olyan adatot és törté
nést, nemzetközi kitekintésben is, amelynek ismerete szükségessé válhat Magyarország 
helyzetének, szerepének reális megítéléséhez a második világháborúban.

A lexikon főszerkesztője Sipos Péter, a történettudomány doktora, a Második Világhá
borús Nemzetközi Történész Bizottság Magyar Tagozatának elnöke, szerkesztője Ra
vasz István, a fenti szervezet titkára, a Magyar Hadtudományi Társaság Hadtörténeti 
Szakosztályának titkára. A szerzők többsége a fenti három intézmény, illetve az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem munkatársa és a Magyar Hadtudományi Társaság tagja.

A lexikon két fő részre oszlik. Terjedelmének háromnegyedét az egyes szócikkek töl
tik ki АВС-rendben (kb. 35 ív), a fennmaradó részben irodalomajánlás, kronológia, táblá
zatok, térképek, vázlatok, grafikonok, fényképek, tárgykörmutató (kb 15 ív) találhatók.

Budapest, Mikszáth Kiadó, 1996. Ára:3200,- Ft
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1996. május 20-án a Papai Harcászati Repülőezred küldöttsége 
látogatást tett Zeltwegben, az osztrák légierő II. repülő
ezredénél. A Griff századból az 55. oldalszámú MÍG-21UM és a 
46. oldalszámú MiG-21bis, a Sámán századból a 10. és 02. 
oldalszámú MÍG-23MF vadászgép repült ki, kísérőgépük a 405. 
számú An-26 volt. A csapatot Kositzky Attila vezérőrnagy, a 2. 
Repülő- és Légvédelmi Hadtest parancsnoka vezette.

Az osztrákok -  a repülőgépek kölcsönös megismerése mel
lett -  kirándulást szerveztek a környék nevezetességeihez.

Viszonzásképpen május 23-án a hazatérő magyar köteléket 
elkísérte az osztrák II. repülőezred 3 db Saab J-35 Draken 
típusú vadászgépe (04, 06, 22 számúak). Az osztrák műszaki
akat egy Short Skyvan (5S-TB) szállította Pápára. A magyar 
program -  a gépek megismerése mellett -  május 24-én egy 
pápai és pannonhalmi kirándulást tartalmazott, majd az osztrák 
kötelék hazarepült Zeltwegbe. Ez volt a két ország légiereje 
közötti első intézményes találkozó 1938 óta.

Fotók: Szekeres Gábor és MTI

Sárhidai Gyula

Osztrák látogatás Pápán

54 HADITECHNIKA 1996/4



Az F -1 8 -a s  Kecskeméten

Bár a magyar légierő korszerűsítésére vonatkozó tendert csak 
1997-ben írják ki, a nyugati nagy repülőgépgyárak szeretnék 
már jó előre bebiztosítani pozíciójukat, megnyerni a magyar 
döntéshozókat.

A Saab JAS-39 Gripen vadászgép 1995. október 30-án mu
tatkozott be Kecskeméten. A gép repülése, bemutatkozása -  
szakmai szempontból -  vegyes fogadtatásra talált a szakembe
rek előtt. Azóta a nyugatiak újabb és újabb ajánlataikkal látják el 
Magyarországot. 1996 nyarán az Amerikai Egyesült Államok ha
diipara jelentkezett a Magyar Honvédségnél a McDonnell- 
Douglas cég konkrét ajánlatával az F/A-18C és D típusokra. A 
gyártó cég közleménye szerint a magyarországi bemutatkozás 
célja, hogy megismertessék a több rendeltetésű vadászbombá
zó F-1B-ások képességeit és adottságait a magyar fél képvise
lőivel. Az F-18-ások rendszerbe állításuk óta 2,7 millió órát töl
töttek a levegőben. Ez idő alatt igazolták megbízhatóságukat, 
karbantarthatóságukat.

Az FIA-18D típusú repülőgépet a McDonnell-Douglas gyár 
fejlesztette és gyártotta. Ez a világ legkorszerűbb és legjobb va
dászbombázója. Hornét (Lódarázs) névre keresztelték, egy- és 
kétkormányos változatban készült. Kéthajtóműves, több célra 
felhasználható harcászati gép. A gép törzsében 5500 I tüzelő
anyag fér el, míg póttartályába 2500 l-t lehet tölteni. Előzetesen 
egyeztetett tervek alapján 1996. augusztus 16-án 11 óra 16 
perckor sikeresen ért betonra a kecskeméti repülőtéren az 
olaszországi Aviano NATO-támaszpontról felszállt 411-es oldal
számú, kétüléses F-18-as, fedélzetén Gary Jennings-szel, a 
gyár civil berepülőpilótájával. A gép egyébként az Egyesült Álla
mok haditengerészetének kötelékében teljesít szolgálatot.

A borús-esős idő ellenére a gép sikeresen leszállt. A pilóta 
láthatóan megkönnyebbült, amikor kilépett a kabinból. A gépet 
és pilótáját feltűnően nagy számú érdeklődő fogadta a vitéz 
Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezrednél.Érkezése elé 
nagy várakozással tekintettek a politikai és katonai vezetők is. 
Ez érthető, hiszen előre bejelentették, hogy az Országgyűlés 
Honvédelmi Bizottságának több tagja, s néhány politikus is be
mutató repülésen vehet részt a gép fedélzetén.

Első ízben Mécs Imre, az Országgyűlés Honvédelmi Bizott
ságának elnöke foglalt helyet a hátsó kabinban. A gép 13 óra 43 
perckor emelkedett a levegőbe, és 37 percnyi légtérrepülést kö
vetően 14 óra 20 perckor landolt. Mécs Imre láthatóan jól viselte 
a légi manővert. Közben Keleti György is elindult Budapestről, 
hogy ő is kipróbálhassa az F-18-ast

-  Véleményem szerint ez a gép ugyanazt tudhatja, mint a 
MiG-29-es. Az F-18-as fedélzetéről is csodálatos volt látni Ma
gyarországot, felülről.

-  Nyilván nem az alapján veszik meg ezt a típust, hogy Önnek 
is tetszett.

-  Valóban nem. Lesz egy nagyon komoly versenytárgyalás, 
vannak fontos gazdasági feltételek, és az dönti majd el, hogy a 
biztonság, a szakmai, a gazdasági kérdések melyik gyártó cé
get részesítik előnyben. Én azt gondolom, hogy az ország biz
tonsága az első, a gazdasági szempontok persze rendkívül fon
tosak, de azt gondoljuk, hogy a repülőgép vásárlása minden
képpen valamiféle csomag keretében valósul meg. így az én 
megítélésem szerint a gazdasági kérdés hátrább szorul.

Arra is gondolok, hogy milyen gazdaságos egy repülőgéptí
pus üzemeltetése. A kérdés eldöntésénél sok minden szerepet 
játszik. Az a tény, hogy a gyártó több európai országnak is fel
ajánlotta az F-18-ast, nekem nagyon sokat mond. A gyártónak 
ugyanis sokkal könnyebb egy szervízrendszer kiépítése és fenn
tartása, ha azonos típusú repülőgépek vannak a térségben.
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Ezt követően a gép pilótája, Gary Jennings is nyilatkozott:
-  Azt próbáltam bemutatni repülés közben, hogy miiyen las

san is tud repülni ez a gép. A MiG-29, a MiG-27 és F-76 típu
sok körülbelül 25 °-os szögben tudnak ilyen kis sebesség mel
lett biztonságosan repülni, míg az F-78-asnál nincs korlátozva a 
dőlésszög. Szerettem volna kb. 35°-os szögben demonstrálni 
ennek a gépnek a képességét, egészen 45°-os szögig tudtam 
volna még megdönteni ilyen kis sebességnél, ami az F -te 
ásnak fantasztikusan nagy előnye.

Augusztus 17-én a reggeli órákban, 9 óra 39 perckor -  a gép 
hátsó kabinjában Kiss Elemérrel, a Miniszterelnöki Hivatal állam
titkárával -  ismét felemelkedett az F-78-as. Néhány légi manő
ver után 10 óra 20 perckor szálltak le. A kétüléses gépből kiszál
ló politikus nyilatkozata szerint élete egyik legnagyobb élménye 
volt az F-Í8-as fedélzetén töltött idő.

A felszállások egyik szünetében megkérdeztem Ernie 
Wattam repülőmérnököt, a gyár egyik szakemberét, hogy mi a 
véleménye a típusról:

-  Én több mint 20 évet szolgáltam aktív pilótaként az Egye
sült Államok haditengerészeténél. Majdnem 10 évig repültem az 
F-78-as típusú repülőgéppel, ezt megelőzően számtalan típust 
repültem még a haditengerészet kötelékében. Pilóta szempont
ból -  véleményem szerint -  az F-78-as a legkönnyebben repül
hető gép. Nagyon megbízható, hihetetlenül erős, jó paraméte
rekkel rendelkező fegyverrendszere van.

Még ugyanazon a napon repült 27 percet Sági János repülő 
ezredes, a Magyar Honvédség repülőfőnökének harcászati he
lyettese. Láthatóan elégedetten szállt ki a repülőgépből.

Augusztus 18-án már a kora reggeli órákban a levegőbe 
emelkedett az F-78-as. Fedélzetén Bakó István vezérőrnagy, a 
Magyar Honvédség repülő- és légvédelmi főcsoportfőnöke fog
lalt helyet. A magyar légierő első embere 9 óra 13 perckor star
tolt el látványos manőverrel, és útvonalrepülés után -  38 perc 
repidővel a háta mögött -  9 óra 51 perckor ért betont a gépe. 
Tőle is véleményt kértem a gépről, a repülés közben tapasztal
takról:

-  Amikor egy pilóta először repül egy újabb típussal, az na
gyon nagy élményt nyújt számára, mert olyan dolgokat is ta
pasztal, amikkel addig nem találkozott. Én két dolgot emelnék 
ki: egyrészt a lokátort és annak teljesítőképességét, másrészt a 
repülőgép kis sebességgel történő manőverező képességét. 
180-140 km/h sebesség mellett 30°-os állásszöggel repültünk. 
Én már azt vártam, hogy mikor esünk le, de ez a gép kormá
nyozható maradt. Nagyon jók a hajtóművei és rendkívül kön
nyen kormányozható a repülőgép!

-  Talán átvette a gép vezetését?
-  Sajnos nem, mert ez a gép a haditengerészet állományába 

tartozik, s ott a hátsó ülésben az operátor foglal helyet, ő pedig 
csak a gép fedélzeti fegyvereit kezelheti.

-  Mit emelne még ki a típussal kapcsolatban?

-  A gép számítógépes ellátottságát, ami rendkívül komoly. 
Különböző imitálási feladatok megoldására képes. Járatgépekre 
légicél-elfogást (befogást) lehet vele végezni, de földi cél ellen is 
alkalmazható. Mi egy hidat szemeltünk ki erre a célra, a számí
tógép rendszere kiválóan megoldotta ezt a feladatot is.

A délután folyamán 40 percet repült még utasként Báger 
Gusztáv, a Pénzügyminisztérium államtitkára is. Ezt követően a

56 HADITECHNIKA 1996/4



9. ábra: Báger Gusztáv a gép kabinjában leszállás után
10. ábra: Bakó vezérőrnagy a gép pilótájával és Karmazsin ezredessel egy MiG-29 előtt 

(balról jobbra) (Fekete T.)

gyári képviselők és a repülést biztosító személyek összecsoma
goltak, s az F-18-as 17 óra 35 perckor startolt a kecskeméti fel
szállópályáról.

Az F-18-as Kecskeméten összesen 223 percet repült. Innen 
a bemutató program következő állomására, a Prága melletti 
légibázisra repült, majd néhány nap múlva Lengyelországban is

bemutatkozott. Kecskeméten tartózkodott még a McDonnell- 
Douglas cég által gyártott MD-900 típusú könnyű helikopter és 
a Lear-60 típusú utasszállító repülőgép, melyek az alkatrésze
ket, szerszámokat s a szakértőket szállították.

Kenyeres Dénes

Haditechnika-történet
Fejezetek a jugoszláv hadiflotta történetéből

I. rész

Szerbia első világháború előtti hadtörténelme során sohasem 
rendelkezett az Adrián hadiflottával (1). Először 1916-ban jutott 
egy tengeri hadihajóhoz, amikor is megvásárolta a görög 
haditengerészettől a BETA (1885, ex PAXO) (2) alig 50 t víz- 
kiszorítású kis torpedónaszádot, és SZRBIJA néven 13 főnyi 
szerb személyzettel szolgálatba helyezte (3).

A jugoszláv hadiflotta létrejötte az első világháború után
Az első világháború végén -  a Monarchia haderőinek összeom
lásakor-, 1918. október 31-én IV. Károly rendelkezésére megin
dult az osztrák-magyar hadihajók átadása a 
Szerb-Horvát-Szlovén Nemzeti Tanács befolyása alatt álló dél
szláv nemzetiségű hajószemélyzeteknek. A legénység osztrák, 
magyar és más, nem délszláv nemzetiségű tagjai elhagyták a 
hadihajókat és hazaindultak. November 1-jén a még néhány 
órával előbb a Monarchia zászlóját viselő hadihajók felett déls
zláv lobogó lengett.

IV. Károly és az osztrák udvari tanácsadók a rendelkezés 
kiadásakor még abban reménykedtek, hogy a Habsburg 
Monarchia a háborúvesztés ellenére átalakulhat egy lazább 
államszövetséggé, és ennek tagja lehet egy, a szerbektől 
független horvát-sziovén állam is. így a horvát-szlovén

személyzetrésznek történő hadihajó-átadásokkal áttételesen 
bár, de megőrizhetik a flotta feletti rendelkezési jogot. Ezek a 
gondolatok azonban már létrejöttük idejében túlhaladottakká 
váltak. Az egyre inkább szerb irányítás alá kerülő 
Szerb-Horvát-Szlovén Nemzeti Tanács törekvése -  elsődlege
sen Franciaország támogatásával -  az volt, hogy egy nagy dél
szláv (jugoszláv) államot hozzon létre, beolvasztva ebbe a 
Monarchia nagy területeit és Montenegrót is. A hadihajók 
átadása a délszláv személyzetnek a Szerb-Horvát-Szlovén 
Nemzeti Tanács előtt felvillantotta azt a reményt, hogy a ter
vezett nagy délszláv állam egyben a világ hetedik legnagyobb
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tengeri hatalmává válhat (4). A hirtelen megszerzett 
osztrák-m agyar hadiflotta birtokában a délszláv 
haditengerészetben a főparancsnoki tisztet Dragutin Prica ellen
tengernaggyal töltötték be, míg operatív flottaparancsnoknak 
Jankó Vukovic de Podkapelski sorhajókapitányt nevezték ki (5).

Azonban az ugyancsak a győztesek között szereplő 
Olaszország nem kívánta eltűrni, hogy szemben, az Adria keleti 
partján a Monarchia megszűntével újra egy konkurens nagy ten
geri hatalom jöjjön létre. Ezért az osztrák-magyar flotta délszáv 
kézbe kerülésének hírére -  szövetségeseivel való előzetes 
konzultációk nélkül -  azonnal (november 2-től) hadihajócsopor
tokat indított útnak Velencéből, Anconából és Brindisiból Trieszt, 
Pula Rijeka, Sibenik (6) és más kisebb északkelet-adriai 
osztrák-magyar támaszpontok felé. A hadihajókon szállított 
olasz csapatok folyamatosan birtokukba vették a volt 
osztrák-magyar hadihajókat, és több-kevesebb erőszak alkal
mazásával eltávolították a délszláv személyzetet. November 
folyamán a Kotori-öbölben a franciák, az Adria keleti partjának 
középső részén pedig amerikai és brit haderők vonták 
ellenőrzésük alá a volt osztrák-magyar hadihajókat. A győztes 
nagyhatalmak (Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Olaszország) úgy döntöttek, hogy elsődlegesen 
maguk között osztják fel az osztrák-magyar hadiflottát, míg 
kisebb szövetségeseiknek csak néhány tucat kis hadihajót, 
esetleg egy-két elavult nagyobb egységet juttatnak. így a nagy 
„délszláv flotta" létrehozatalát célzó törekvés meghiúsult.

A tervezett osztozkodáshoz a Szerb-Horváth-Szlovén 
Királyság (SHS állam) (7) 1919 elején a volt Monarchia hadiha
jóiból minimumként 4 kiscirkáló, 17 torpedóromboló, 27 tor
pedónaszád, 20 tengeralattjáró, valamint számos egyéb kis 
hadihajó és segédhajó megszerzésére jelentette be igényét.

Erős viták után a győztes szövetséges és társult hatalmak 
bizottságainak döntései alapján a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság végül is csak a következő volt osztrák-magyar hadiha
jókat kapta meg (a hajók felsorolása 1918. évi osztrák-magyar 
nevük illetve jelzetük szerint történik):

-  1 régi, elavult páncélos sorhajó: KRONPRINZ ERZHERZOG 
RUDOLF (1898);

-  12 torpedónaszád 97 F (1916), 96 F (1916), 93 F (1916), 87 
F (1915), 79 T (1914), 78 T (1914), 77 T (1914), 76 T (1914), 
69 F (1909), 61 T (197), 60 T (1907), 54 T (1907);

- 4  aknaszedőnaszád (volt torpedónaszád): Nr. 38 (1887), 
Nr. 36 (1886), Nr. 21 (1889), Nr. 19 (1891);

- 7  kis aknaszedő naszád: T 71 és T 53 (1918-1909) közötti 
jelzetűek közül;

-  1 műhelyhajó: CYCLOP (1872);
-  2 édesvíz-tartályhajó: NIXE (1904), NAJADE (1891);
-  2 emelő- ill. mentőhajó: VERMAC (1898), GIGANT (1889);
-  3 vontatóhajó: T 200 (1915), T 162 (1916), T 105 (1918);
-  1 állomáshajó: DALMAT (1896);
-  4 iskola-, lakó-, ill. raktárhulk: KAISER MAX (1863), DONAU 

(1894), FRUNDSBERG (1873), AURORA (1874).
Jugoszlávia birtokba vehetett néhány eredetileg polgári

kereskedelmi célú, a háború alatt felfegyverzett hajót is. A kralje- 
vicai volt magyar Ganz-Danubius hajógyárban a kezdeti építési 
szakaszban lévő 2 torpedóromboló, 11 kis aknarakó és egy 
édesvíz-tartályhajó az átmeneti olasz megszállás után ugyan
csak jugoszláv kézbe került (8).

Az egykori osztrák-magyar hadiflottából a jugoszlávoknak 
ítélt rész hivatalos átadás-átvételére 1921. március 4-én került 
sor. A jugoszláv adriai haditengerészet tényleges születésnapjá
nak ezt a napot lehet tekinteni (9). A személyi áll hányt 
elsődlegesen a volt Monarchia flottájában szolgált horvát és 
szlovén tengerészekből toborozták. Közülük több mint 600 
tisztet és altisztet vettek át, mindegyikük megtarthatta a háború 
végi utolsó rangját. Menekült fehérorosz tengerészeket is 
szívesen láttak a flottában. Annak érdekében, hogy kiegyensú
lyozzák a haditengerészetben a horvát és szlovén nemzetiségek 
abszolút túlsúlyát, 1922-től megkezdték a szerb nemzetiségű 
szárazföldi hadseregbeli tisztek, altisztek és katonák 
tengerészeti átképzését.

1923. évi adatok szerint a Trianonban és St. Germainben 
kötött békeszerződések útján létrejött új délszláv állam (10) 16,1 
milliós lakosságából 7 millió tartozott a szerb, míg 4,2 millió a 
horvát, 1,1 millió a szlovén és 3,8 millió egyéb nemzetiséghez. 
Következményként a soknemzetiségű állam két világháború 
közötti történelme telve volt nemzetiségi, elsődlegesen a szer- 
bek és horvátok közötti villongásokkal, melyek esetenként a 
politikai gyilkosságokat sem nélkülözték (11). Ez a tény azon
ban nem befolyásolta a flotta-korszerűsítési terveket. Az 1920-as 
és 1930-as években a volt osztrák-magyar hadihajók egy 
részének párhuzamos selejtezése mellett a jugoszláv adriai flot
tát Nagy-Britanniában, Franciaországban, Olaszországban és 
Németországban építtetett illetve vásárolt hadihajókkal erősítet
ték meg.

A jugoszláv hadiflotta a második világháború korában
A második világháború kitörése, majd a francia szárazföldi 
haderők 1940. május-júniusi összeomlása után a jugoszláv 
államvezetésben két egymással ellentétes politikai irányzatú 
csoport alakult ki. Az egyik - Pál régensherceg és Cvetkovics 
miniszterelnök irányításával -  a német-olasz-japán háromhatal
mi egyezményhez kívánt csatlakozni, akkoriban úgy vélve, hogy 
a német hadsereg korlátlan úrrá vált az európai szárazföldön, és 
egy kis állam nem szállhat szembe vele. Ezzel szemben a másik 
-  zömmel szerb katonatisztekből álló -  csoport a hagyományos 
nyugatbarát politikát akarta folytatni. Átmenetileg a régens
herceg és a miniszterelnök irányzata kerekedett felül, és 
Jugoszlávia 1941. március 24-én -  Románia, Szlovákia, 
Magyarország és Bulgária m intájára -  csatlakozott a 
háromhatalmi egyezményhez (12). Azonban 3 nappal később 
nyugatbarát szerb katonatisztek az angol titkosszolgálat által 
támogatva puccsot hajtottak végre, megfosztották hatalmától a 
régensherceget és a miniszterelnököt. A trónörököst II. Péter 
néven királlyá kiáltották ki, és semmisnek nyilvánították 
Jugoszlávia csatlakozását a háromhatalmi egyezményhez. A 
német haderők azonban már felkészültek erre a változatra, és 
1941. április 6-án megindították balkáni hadjáratukat.

Ebben az időpontban a jugoszláv adriai hadiflotta az alábbi 
egységekből tevődött össze:

-  1 régi, volt német kiscirkáló: DALMACIJA (1899, ex NIOBE) 
[23601, 21 cs, 6-8,4 cm léá, 4-4,7 cm á, 2 gp] (13.)

-  1 német építésű vízirepülőgép-hordozó hajó: ZMAJ (1930) 
[18701, 15 cs, 2-8,4 cm léá, 2-4 cm léá, 10 VRG]

-  4 korszerű angol, francia ill. hazai építésű torpedóromboló: 
LJUBLJANA (1939), ZAGREB (1939), BEOGRAD (1938) 
[1210 t, 38 cs, 4-12 cm á, 4-4 cm légá, 6-55 cm TCS]; 
DUBROVNIK (1932) [1880 t, 37 cs, 4-14 cm á, 2-8,4 cm 
léá, 6-4 cm légá, 2 gp, 6-53,3 cm TCS]

-  6 volt osztrák-magyar torpedónaszád: T 8 (1916, ex 97 F), 
T 7 (1916, ex 96 F), T 6 (1916, ex 93 F), T 5 (1915, ex 87 F) 
[240 t, 28 cs, 1-6,6 cm á, 1-6,6 cm léá, 2 gp, 2-45 cm 
TCS]; T3 (1914, ex 78 T), T 1 (1914, ex 76 T) [240 t, 28 cs, 
1-6,6 cm á, 1-6,6 cm léá, 2 gp, 4-45 cm TCS)
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-  1 olasz gyártmányú korvett: BJELI ORAO (1940) [640 t, 17 
cs, 2-4 cm légé, 2 gp]

-  4 angol és francia gyártmányú tengeralattjáró: OSVETNIK 
(1929), SMELI (1929) [630/809 t, 14,5/9,2 cs, 1-10 cm á, 1 
gp, 6-55 cm TCS]; HRABRI (1928), NEBOJSA (1928) 
[975/11641, 15,7/10 cs, 1-10,2 cm á, 1 gp, 6-53,3 cm TCS]

-1 0  német és angol gyártmányú, korszerű torpedóvetó' 
gyorsnaszád: VELEBIT (1938, ex S 2), DINARA (1939, ex S 
3), TRIGLAV (1939, ex S 4), RUDNIK (1939, ex S 5), ORJEN 
(1936), SUVOBOR (1937), KAJMAKCALAN (1938), DURMI
TOR (1937) [60 t 38 cs, 1-4 cm légá, 1 légp, 2-53,3 cm 
TCS); CETNIK (1927), USKOK (1927) [15 t, 40 cs, 2 légp, 
2-45,6 cm TCS)

-11 még a Monarchia alatt Kraljevicában megkezdett 
építésű valamint volt német kis aknarakó: MALINSKA 
(1931, ex MT 137), MARJAN (1931, ex MT 136), MEUINE 
(1931, ex MT 135), MLJET (1931, ex MT 134), MOSOR 
(1931, ex MT 133) [125 t, 9 cs, 1-4,7 cm á, A]; GALEB 
(1918, ex M 100), JASTREB (1918, ex M 112), ORAO 
(1918, ex M 97), SOKOL (1921, ex M 144), КО ВАС (1919, 
ex M 121), LÁBÚD (1918, ex M 106) [330 t, 2-8,4 cm léá, 2 
gp, A]

-  13 különböző' egyéb kis hadihajó és segédhajó.
A jugoszláv tengerészeti légierő mintegy 90 repülőgépből 

állt, ezek zöme német gyártmányú Dornier Wal és Dornier Do 22 
típusú vízirepülőgép volt. A flotta főtámaszpontjait Tivat, Kotor, 
Sibenik és Split képezte. Főparancsnoka a horvát nemzetiségű 
Milan Domainko ellentengernagy, vezérkari főnöke az ugyan
csak horvát Jerko Kacic-Dimitri sorhajókapitány volt. A hajó
parancsnokok mintegy 20%-a horvát, 46%-a szlovén és 34%-a 
szerb nemzetiségűnek tartotta magát. A tisztek és altisztek kb. 
egyenlő arányban oszlottak meg a három nemzetiség között, 
míg a legénységi állomány közel kétharmad részét a dalmát 
partvidékről származó horvátok tették ki.

Az 1941. április 6-át követő napokban a jugoszláv hadiha
jókat támaszpontjaikon sorozatos olasz és német légitámadá
sok érték, de Sibenikben csak az ORAO, SOKOL, KOBAC és 
MALINSKA kis aknarakó, Kotorban pedig a BEOGRAD tor
pedóromboló szenvedett kisebb-nagyobb sérüléseket. Bár hirte
len több jugoszláv terv született az Olaszország és Albánia 
közötti olasz utánpótlási hajózás torpedórombolókkal, tenger
alattjárókkal és torpedóvetó' gyorsnaszádokkal való megtá
madására, végül is ezekből semmit sem valósítottak meg. A 
német páncélos- és gépesített hadosztályok gyors 
előretörésének hírére a hadihajókról megindult a horvát szemé
lyzetrészek dezertálása. A horvátok nem akartak a szerbek 
oldalán, a számukra bizonyos elnyomást jelentő jugoszláv 
államért harcolni egy nyilvánvalóan óriási erőfölényben lévő 
hadsereg ellen. A jugoszláv flottavezetés nem rendelkezett 
ismeretekkel arról, hogy esetlegesen hol helyezkednek el angol 
vagy görög aknamezők, hol tartózkodnak a szövetségeseiknek 
tekintett angolok és görögök felszíni hadihajói és tengeralatt
járói, továbbá nem jött létre velük előzetes megállapodás a 
hajóazonosító jelzések alkalmazására. Az említett okok folytán 
a jugoszláv hadihajók támaszpontjaikon tétlenül várakoztak, 
mely tény romboló hatással volt a szerb személyzet harci 
moráljára is.

1941. április 10-én a német haderők elfoglalták Zágrábot, és 
még ezen a napon kikiáltották a Független Horváth Államot 
(Nezevisno Drzava Hrvatska). Ennek vezetése „utasította" a 
Sibenikben állomásozó jugoszláv hadihajó-köteléket -  mely az 
adott időpontban 2 torpedónaszádból, 9 torpedóvető 
gyorsnaszádból, 2 aknarakóból és 2 segédhadihajóból állt -  az 
új horvát államhoz való csatlakozásra. Az „utasítás” ismertté 
válása után a többségben lévő horvát legénység -  melyhez 
részben szlovének is csatlakoztak -  horvát zászlót vont fel a 
hajókra. A szerbek és horvátok között verekedésekre, sőt kézi
fegyverekkel való lövöldözésekre is sor került. Végül is a jugo
szláv kormány mellett kitartó, kisebbségben maradt, főleg szerb 
nemzetiségű tengerészeknek -  Ivan Kern sorhajókapitány 
vezetésével -  sikerült elhagyniuk néhány hajón Sibeniket, és a 
Kotori-öbölbe menekültek.

Miután az elkövetkező napokban -  a várakozásokkal ellentét
ben -  semmilyen angol segítség nem érkezett, a jugoszláv 
szárazföldi hadsereg ellenállása összeomlott. A kormány április 
14-én fegyverszünetet kért, majd április 17-én bejelentette a 
jugoszláv haderők fegyverletételét. Domainko ellentengernagy 
szabad kezet adott a hajóparancsnokoknak. Ezzel élve, Kern 
sorhajókapitány a NEBOJSA tengeralattjáróval, valamint a DUR
MITOR és KAJMAKCALAN torpedóvető gyorsnaszáddal elhagy
ta Kotort, és az Otrantói-szoroson keresztül Krétára menekült. A 
fegyverletétel hírére a már többnyire amúgy is csak szerbekből 
álló személyzet elhagyta a Kotori-öbölben horgonyzó többi 
hadihajót. Amikor olasz haderők jelentek meg Kotorban a jugo
szláv hadihajók birtokba vételére, a ZAGREB torpedórombolót a 
szlovén Sergej Masera és a szerb Spasic sorhajóhadnagy a le
vegőbe röpítette. A robbanás következtében mindketten 
meghaltak. Az előbbiekben név szerint említett négy hadihajón 
kívül a teljes jugoszláv flottát harc nélkül szerzett hadizsák
mányként az olasz királyi haditengerészetbe sorolták be (14).

Kern sorhajókapitány három hajójából brit védnökség alatt 
megalakították az emigráns jugoszláv királyi haditengerészet 
első csoportját. A háború további során Kern hajói az alexand
riai főtámaszpontú Mediterranean Fleetben szolgáltak, közülük 
a NEBOJSA a brit 2., majd 3. tengeralattjáró-flottillában.

Olaszország 1943. szeptember 8-i fegyverletétele után az 
olasz személyzetű volt jugoszláv hadihajók közül a ZAGABRIA 
(ex BJELI ORAO) korvett, az ARBE (ex MALINSKA), SOLTA (ex 
MELJINE), MELEDA (ex MLJET) és VERGADA (ex ORAO) kis 
aknarakó, valamint a T 1 és T 5 torpedónaszád La Vallettába 
menekült. Ezeket a hajókat a nyugati szövetségesek 1943 
végén illetve 1944 elején az emigráns jugoszláv királyi 
haditengerészet rendelkezésére bocsátották, továbbá átadták 
részére a brit MALLOV (1940), új jugoszláv nevén a NADA 
korvettet. Az emigráns jugoszláv királyi haditengerészetet 1944 
közepén megerősítették 8 amerikai építésű torpedóvető 
gyorsnaszáddal. Jelzetük: M 1, M 2, M 3, M 4, M 5, M 6, M 7 és 
M 8 (1942-1943, ex PT 201, PT 204, PT 207, PT 208, PT 209, PT 
210, PT 211, PT 213 és PT 217) lett. További erősítést jelentett 
az Amerikai Egyesült Államok részéről 1944 augusztusában áta
dott 12 harckocsi-partraszállító naszád (LCT-k) (15). A hajók
1944-1945-ben tevékenyen részt vettek a nyugati hatalmak 
oldalán a földközi-tengeri harcokban.

(Folytatjuk)
Dr. Bak József
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M agyar fegyverkonstruktőrök műhelyéből

I. Az első Frommer-féle önműködő pisztoly
Frommer Rudolf, a legismertebb magyar fegyverkonstruktőr 
eredeti szakmája bankár volt. 1896-ban belépett a Fegyver és 
Gépgyárba és rendbe hozta a gyár pénzügyi helyzetét. 
Frommer 1898-ban kezdte meg fegyvertervezési munkásságát. 
Első szabadalmai között volt az 1901. mintájú önműködő pisz
toly, mely a Szabadalmi Közlöny 1901. évi számában megjelent 
3154-es sorszámú szabadalom szerint: „Önműködő fegyver 
mozgó zárral” . Ez volt az első magyar önműködő pisztoly, me
lyet hazai fegyvergyár állított elő. Ezt a pisztolyt csak kis soro
zatban gyártották. Bár szerkezete jobb volt az osztrák Roth-pisz
tolynál, mégis azt rendszeresítették 1907-ben az osztrák-ma
gyar lovasság részére. A Frommer-pisztoly szerkezeti elve: me
reven reteszelt hosszú csővisszafutású pisztoly, forgózárfejes 
reteszeléssel. Töltése nem tárral, hanem töltőléccel történt, ha
sonlóan a Mannlicher, Roth, Steyr osztrák pisztolyokéhoz. 1903 
őszén és 1904 tavaszán a svéd hadsereg összehasonlító lövé
szetén a Frommer-pisztolyt is bemutatták, más rendszerű piszto
lyokkal együtt.

A lőkísérleten részt vett pisztolyok adatai:
P i s z t o l y Ű r m é r e t T ö m e g H o s s z T ö l t é n y  T ö l t é n y  L ö v e d é k  K e z d ő 

h o s s z t ö m e g t ö m e g s e b .
(kg) ( m ) ( m m ) (gr) (gr) ( m / s e c )

P a r a b e l l u m 7 , 6 5 0 , 8 9 2 3 7 3 0 1 0 ,1 6 3 3 3
B r o w n i n g 7 , 6 5 0 , 6 3 1 6 3 2 5 7 , 7 4 , 6 2 8 8
C o l t - B r o w n i n g 9 , 5 0 1 , 0 0 2 3 0 3 2 1 3 , 3 8 , 3 2 9 5
M a n n l i c h e r 7 , 6 3 0 , 8 3 2 3 0 2 8 9 , 0 5 , 6 2 7 0
„ h o s s z ú " 7 , 6 5 0 , 9 9 2 7 0 3 5 1 1 , 0 5 , 6 3 4 1
H a m i l t o n 6 , 5 0 1 , 2 0 2 7 0 3 0 7 , 7 4 .1 2 2 8
F r o m m e r 9 , 0 0 , 9 6 2 0 0 2 8 1 1 , 3 0 7 ,1 3 2 0

Az önműködő pisztolyokon kívül még a svéd M87 és az 
orosz M95 forgópisztoly is szerepelt az összehasonlító lövésze
ten. A svéd bizottság értékelése a következő volt: lőszabatosság 
szempontjából a Parabellum és a Frommer volt a legjobb, az át
ütőerő próbalövéseinél szintén. A svéd hadsereg részére mégis 
a 9 mm-es Browning-pisztolyt választották ki a következő indok
lással: a Frommer- és Mannlicher-pisztolyok léctöltésük miatt 
nem alkalmasak gyorstöltésre. A Parabellum csuklós zárszerke-

Verstärkung

HepetierpLstole

System  „  W affen-n. M asch inen fdbrzks-A ktien  

y e s e lls c h a ll in  B udapest."

1. ábra: A Frommer-pisztoly metszete 1903-ból Lith. im k. u. k. Technischen M ilitärkom itee 1903.
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zete nagy hideg esetén nem zár tökéletesen, a pisztoly nem sül 
el. A 7,65 mm-es Browning inkább önvédelmi fegyver, kevés 
energiája miatt. A Hamilton nemcsak szerkezete, de gyenge töl
ténye miatt sem jöhet szóba.

Frommer tovább folytatta tevékenységét: pisztolyokat, önmű
ködő' vadászpuskát is tervezett az első világháború előtt is. 
Frommer Rudolf továbbra is a hosszú csővisszafutás elvén mű
ködő rendszert alkalmazta a következő fegyvereknél: 1910. min
tájú 7,65 mm-es pisztoly, mely a csendőrség hivatalos fegyvere 
lett; 1911. mintájú Frommer-Stop pisztoly 9 mm-es és 7,65 mm- 
es űrméretben, mely később hadseregi minta lett. Frommer 
1910-ben tervezte a 8x57-es német töltényre működő öntöltő 
puskát, mely szintén a hosszú csővisszafutás elvén működő 
fegyver volt. Frommer kísérleti műhelyének legeredményesebb 
munkatársa Raiss Dezső fegyverműves volt, aki páratlan szak
mai tudásával valósította meg Frommer terveit. 1914-ben Fe
renc József fegyverneki előnéwel nemességet adományozott 
Frommernek, Raiss Dezső fegyverműves pedig elismerő okleve
let kapott munkásságáért. Frommer Rudolf 1935-ben vonult 
nyugdíjba. Raiss Dezső továbbra is a fegyvergyár dolgozója volt 
a háborúig.

szánra, mely a tár mögött lévő csukott zárban van. A szán elő
ször visszafut, ezután nyitja meg és löki vissza a zárat. Ezzel a 
megoldással a visszalökő erőt jelentősen kihasználták, mert az 
a lőszer gyártási hibáit teljesen kiküszöbölte. A fegyver akkor is 
működött, ha a töltet 80%-ig csökkent, ha a lövedék tömege 
30%-ra változott, vagy a gáznyomás 60%-ra csökkent. A fegyver 
erős működése miatt a beszorult töltényhüvelyt még akkor is ki
vetette, ha a beszorulás 100 kg-on felüli ellenállást fejtett ki. A 
KE-7 az egyetlen olyan golyószóró volt, amely hibás töltények
kel és a tárba helyezett vas- és acél- vagy sárgaréz hüvelyű ve
gyes tározással is hibátlanul működött. Igen egyszerűen oldot
ták meg az elsütőszerkezetet is, melyet egy rugó működtetett. 
Enyhe nyomásnál egyeslövés, erős meghúzásnál sorozatlövés 
következett be. A KE-7 Irányzéka íves csapóirányzék, 100-2000 
méteres beosztással, az irányzóvonal hossza: 662 mm. A tár 
íves és 25 töltényt fogad be. A csőcsere egyszerű fogással és -  
más golyószórótól eltérően -  zár nélkül történt. A golyószóró 
szerszám nélkül is gyorsan szétszerelhető volt. 1929-1935 kö
zött Kína vásárolt nagy mennyiségű KE-7 golyószórót, mert ezt 
jobbnak találták a japán 6,5 mm-es Nambu golyószórónál. Hiába 
volt a KE-7 golyószóró a legjobb, a többi nagyhatalom fegyver
gyárai és a politika miatt csak Kína rendszeresíthette.

Király Pál első golyószórója

Dadai Király Pál magyar fegyverkonstruktőr az első világháború 
után Svájcban telepedett le. A neuhauseni Schweizerische 
Industrie Gesellschaft (SIG) fegyvergyár szolgálatába lépett. A 
svájci hadsereg a húszas években elérkezettnek látta az időt go
lyószóró rendszeresítésére. A berni fegyvergyár igazgatójának, 
Furrer ezredesnek nagy befolyása volt a hadügyminisztérium 
osztályvezetőire, így az ő golyószóróját rendszeresítették 1925. 
június 19-én a svájci hadsereg részére. Ez a fegyver hosszú 
csővisszafutású volt, a zár könyökcsuklós, mint a Parabellum- 
pisztolyé, a tár oldalról csatlakoztatható a fegyverre. Előnytelen 
szerkezete miatt más állam nem rendszeresítette, így exportpi
acra nem került.

A SIG fegyvergyár főkonstruktőrei, Király Pál és Gotthard 
End tüzérőrnagy hozzákezdtek egy újfajta golyószóró tervezé
séhez. 1927-ben már készen állt az akkori idők legkorszerűbb 
golyószórója, a KE-7, ahol a kezdőbetűk a konstruktőrök csa
ládnevét jelzik (Király és End). A KE-7 golyószóró rövid cső
visszafutású, billenő ékzáras csoportba tartozik. A teleszkóp
rendszerű zár magában foglalja a szánt, a zár lövés után nyitva 
marad, ami előnyös a cső hűtése szempontjából. A rövid cső
visszafutás előnyei: a cső mozgását egy lökőemeltyű viszi át a

Műszaki adatai

Űrméret: 7,92 mm; hossz: 119 cm; tömeg: 8 kg; csőhossz: 
600 mm; huzag: 4 db; csavarzathossz: 240 mm; íves tár 25 töl- 
tényes; tűzgyorsaság: 550 lövés/min.; töltény: 8x57 Mauser-töl
tény 10 g-os lövedékkel; lőportöltet: 3,05 g; kezdősebesség: 
820 m/s.

Horváth János
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Zászlószentelési em lékérem
Az osztrák-magyar flotta mozgósítási személyi állománya a ten
gerészgyalogsággal együtt 1859-ben 11 000 főt tett ki. Ugyan
akkora volt a létszáma 1864. és 1866. évi háborúk idején is, eb
ből 426 fő volt a tengerésztisztek száma. 1867-ben -  a kiegye
zés évében -  a császári-királyi flotta az alábbi erőkből állt:

1 csavargőzös sorhajó; 7 csavaros páncélos fregatt; 8 ki
sebb csavaros fregatt és korvett, 13 csavaros ágyúnaszád, 
továbbá 9 csavaros és kerekes ágyúnaszád az Adriai-tengeren, 
6 a Garda-tavon, 1 a Dunán, valamint 14 különböző rendelteté
sű tengeri kerekes gőzös.

Összesen: 59 gépi meghajtású hajóegység.
Ezen felül a hajóhadnak még 34 különböző típusú, vitorlával 

vagy evezővel hajtott hadihajója volt, közülük 2 korvett, 4 
goelett, 2 fregatt, 7 brigg a figyelemre méltó. Ezeknek a harcér
téke igen kicsi volt.

Wilhelm Tegetthoff 1827-ben született Marburgban, nemesi 
családból. Elemi iskolái elvégzése után beíratták az osztrák ten
gerésztiszti iskolába, amit sikeresen elvégzett. 1854-1855-ben 
mint sorhajóhadnagy a szulinai Duna-torkolatnál hadihajót vezé
nyelt. A csapatszolgálat után -  1859-től -  osztályfőnöki beosz
tásba nevezték ki a tengerészeti parancsnoksághoz, majd ismét 
harcoló csapathoz osztották be. 1864-ben részt vett a Dánia el
leni háborúban, és sikerrel harcolt a schleswig-holsteini csatá
ban a dán hajóhad ellen.

A tehetséges, bátor tengerésztiszt karrierje a következő há
borúban bontakozott ki igazán. Az osztrák hadiflotta 1866. július 
20-án Lissa szigetnél harcba bocsátkozott az olasz hajóhaddal. 
Bár az olasz flotta erősebb és nagyobb volt, a tengeri ütközet 
során a Tegetthoff ellentengernagy vezette osztrák hadihajók fé
nyes győzelmet arattak az olasz hajóegységek felett. Ez a siker 
akkor világra szóló fegyverténynek számított. Tegetthoff nevét 
szárnyra kapta a hír. A harcban szerzett érdemeiért, a bátorság
gal vezetett győzelmes ütközetért -  fényes haditettéért -  az ural
kodó kitüntette a katonai Mária Terézia-rend középkeresztjével. 
Egyúttal előléptette -  még a győzelem napján -  altengernaggyá 
és kinevezte az osztrák felsőház örökös tagjává. A „lissai hős” 
melléknevet is kiérdemelte.

1868 márciusában az uralkodó kinevezte az altengernagyot 
a közös Hadügyminisztérium Tengerészeti Szekciójának vezető
jévé, s a haditengerészet parancsnokává. A haditengerészet pa
rancsnoka a birodalomban jelentős katonai személyiség volt. 
Minden, a haderőnemet érintő ügyben önállóan, saját hatáskö
rében járt el, és a császárhoz közvetlenül intézte javaslatait. A 
Hadügyminisztériumon keresztül a hadsereg felé csak annyi 
megkötése volt, hogy az uralkodóhoz intézett felterjesztéseit a 
közös hadügyminiszternek is alá kellett írnia, jelezve, hogy az 
abban foglaltakról tudomása van. A haditengerészet parancsno
kának jogállása tehát gyakorlatilag a nagyhatalmak tengerészeti 
miniszteréhez hasonló volt, azzal a különbséggel, hogy intézke
déseiről nem ő számolt be a parlamentnek. Tegetthoff minden 
befolyását arra használta fel, hogy látványosan és gyorsan fej
lessze a hadiflottát. De a sors fintora volt, hogy ez elég nehezen 
ment, mert a lissai győzelem miatt azt hitték, hogy a flotta na
gyon erős, s így nem igényel fejlesztést.

Tegetthoff 1868-ban új flottaépítési tervet terjesztett a két de
legáció plénuma elé, a következő indoklással:....Hogy minden
partvidék védhető legyen a nyílt tengerről és minden támadót tá
vol lehessen tartani, ahhoz a megóvandó területtel arányos flottá
ra van szükség. Hajóhad nélkül a Monarchia már eleve lemond a 
partvidékről, tengermellékéről... korszerű, új erődök pedig ren
geteg pénzbe kerülnek és ugyanekkor csupán a partsáv kapna 
védelmet... A hadiflotta célja természetesen a védelem -  a hajó
had defenzív jellegű -, de bizonyos támadó erőt is kell tartalmaz

nia..." Ez nagyon világosan megfogalmazott, érvekkel indokolt 
program volt, azonban tervét nem tudta a katonai és uralkodói me
revség miatt megvalósítani. A kiépítendő hajóhad nagyobb lett vol
na, mint a környező -  rivális -  államoké (15 páncéloshajó, 8 fre
gatt,16 korvett és ágyúnaszád, valamint 11 egyéb kiszolgáló hajó). 
Végül is elfogadták a tervet és megszavazták az építési költség el
ső részletét, az 1 900 000 forintot. A flottaépítésre 25 000 000 forin
tot terveztek, s tíz év alatt kellett volna megvalósítani.

1871. április 7-én Tegetthoff altengernagy Bécsben meghalt. 
A következő években csökkentették a fejlesztésre, korszerűsí
tésre szánt összegeket, így a program sohasem valósult meg, 
pedig a szomszédos államok haditengerészetei hatalmas fejlő
désbe lendültek. Tegetthoff után Friderich von Pöck báró alten
gernagy lett a haditengerészet parancsnoka. A fejlesztési prog
ram alapján 1869-ben vízre bocsátották a LISSA kazamatahajót. 
1867-71-ben átalakították a KAISER sorhajót. A lissai győztes 
csata tapasztalatai alapján az ék alakban történő támadást te
kintették a jövő tengeri csaták követendő taktikájának, ezért 
erős orr- és fartüzérséggel akarták az új hajókat ellátni. Vasból 
épültek a CUSTOZA és az ERZHERZOG ALBRECHT nevű kaza
matahajók. Fából épültek a HELGOLAND, FASANA és ZRÍNYI 
csavaros korvettek. 1871-ben állt rendszerbe a CYKLOP.

Tegetthoff nevéhez kapcsolódik a haditengerészet Duna-flot- 
tájának megalapítása. 1869-ben megkezdték a MAROS és a 
LEITHA dunai monitorok építését. Ezek a monitorok voltak a 
császári-királyi flotta első ikercsavaros, forgó lövegtoronnyal el
látott -  egyúttal az első, magyar hajóépítő gyárban készült -  ha
dihajói. Az 1870-es években a lissai hősről nevezték el a Trieszt 
melletti San Roccóban épült páncélhajót. A századfordulóig a 
TEGETTHOFF volt az osztrák-magyar hajóhad legnagyobb egy
sége.

Tegetthoff admirális neve még életében legendássá vált a 
tengerészek között, s halála után a tengerész növendékek s a 
hadihajós tisztek külön tisztelettel említették nevét. Halála után 
Bécsben emlékművet állítottak fel a tiszteletére. A híressé vált al- 
tengernagyról 1873-ban emlékérmet alapítottak. Az érmet ten
gerész hadastyánoknak (veteránoknak) adományozták. Az em
lékérem rendkívül ritka, kis példányszámban adományozták. A 
magyarok közül csupán 12 fő kapta meg.

Magángyűjteményben alig, de közgyűjteményekben is csak 
elvétve található. A gyűjteményemben lévő -  ezüstből készült -  
példány egykor Bánki Vajk Emil magángyűjteményében volt. 
1977-ben került -  a BÁV-tól -  vétel útján a birtokomba.

Az emlékérem leírása

Az érem előlapján a névadó szakállas arcképe látható, amely 
balra néz. Az arckép körül, a peremen belül, körben az alábbi 
szöveg olvasható német nyelven: I.ALLG. ŐST. MARINE U. WIE
NER MILIT. VETERAN. UNTERSTÜTZUNGS VEREIN (magyarul: 
1. általános osztrák haditengerészeti és bécsi katonai veterán 
segélyező egylet). A nyak alatti részen, nagyobb betűkkel: 
„TEGETTHOFF”

A hátlapon a teljes mezőt betöltő szöveg szintén németül, hét 
sorban:

ZUR
ERINNERUNG 

AN DIE
FAHNENWEIHE

12. OKTOBER 1873 
IN

»WIEN *
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Magyarul: ,Az 1873. október 12-i bécsi zászlóavatás emléké
re." Az érem kör alakú, átmérője: 32 mm, tömege 16 g, vastag
sága a peremnél: 2 mm. Anyaga: ezüst, de előfordult bronzból 
is. Felül karika van a szalag számára. Szalagján kék-fehér szí
nek váltják egymást. A szalag két szélén 3-3 mm széles kék szí
nű csíkok húzódnak, mellette 1,5-1,5 mm széles fehér színű csí
kok helyezkednek el. Ezen belül keresztben csíkozott 15 mm 
széles fehér-kék színű minta látható. A szalag háromszög formá
ra van hajtogatva. Szélessége: 40 mm.

Az érmen sem a tervező, sem a gyártó jele nem látható. Nem 
tudjuk, hogy hol készítették. A magángyűjteményemben találha
tó éremről készült fotót Szüllő Gábor (Kecskemét) készítette 
1995-ben, melyért a szerző ezúton is hálás köszönetét mond.

(Jelenleg nem bizonyítható, hogy az érem viselhető típus 
volt-e, és a lapjára merőlegesen álló karika sem erre utal. Való
színű, hogy a szalaggal utólag látták el. Bizonyos, hogy nem az

uralkodó által hivatalosan adományozott emlékéremről van szó. 
Szerk.)

Felhasznált irodalom
-  Bánki Vajk Emil: Magyar vonatkozású rendjelek, kitüntetések. 

= Az Érem, 1964. 31-32. sz. p. 205.
-  Csonkaréti Károly: A Császári és Királyi Haditengerészet és a 

Magyar Királyság (1867-1914). = Hadtörténelmi Közlemé
nyek, 1984. 2. szám. p. 203-254.

-  Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Bp. 1980.
-  Tolnai új világlexikona. XVII. kötet. Budapest, 1930.

Kenyeres Dénes

Veress D. Csaba
Várak a Balaton körül

A Balatont övező domb- és hegyvidék ősidők óta a védelmet kereső 
ember menedéke volt: számos földvár, erődítmény koronázza ma is 
a hegytetőket. A romjaikban ma is fellelhető várak nagy része a tatár
járás utáni időszakban keletkezett.

Hadtörténelmi szempontból kétségtelenül a 16-17. század a bala
toni várak legmozgalmasabb korszaka, amikor a Balaton térsége két 
világbirodalom végvidéke volt. Az északi part magyar és a déli part 
török végvárai másfél évszázadon át néztek farkasszemet egymás
sal.

A balatonvidéki várak történetére vonatkozóan jelentős forrás
anyag maradt fenn, melynek alapján pontosan rekonstruálhatók az 
erődítmények építésének körülményei, az ott dúló harcok esemé
nyei.

A rajzokkal, metszetekkel illusztrált kötet a Zrínyi Kiadó vártörténe
ti sorozatának újabb darabja.

Budapest, Zrínyi Kiadó, 1996. 214 old., 694,- Ft
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Királytigrisek Budapesten

1944. október 14-én érkezett 
Budapestre (valószínűleg Kelenföldre) 
vonaton a német 503. Königstiger-osztály 
összesen 44 db harckocsija. Ezeket a 
szovjet frontra szánták, ezért a vasúti 
szerelvények még aznap Taksonyba szál
lították őket. Innen a 3. század 10 db Pz. 
VI. В Königstiger nehézharckocsiját és a 
kísérő egyéb járműveket este visszaszállí
tották Budakeszire. Innen vonultak éjjel 
Budapestre, hogy az Attila úton felso
rakozva készen álljanak a Budai vár elleni 
hajnali támadásra.

A „Panzerfaust” akció egy részét Otto 
von Skorzeny SS Obersturmbannführer 
vezette. Célja az volt, hogy minél kisebb 
veszteséggel semlegesítse a vár őrségét 
és a testőrséget, hogy a kormányzót és 
környezetét eltávolíthassa. A reggel 6 
órakor induló műveletben a harckocsiosz
lop, a közé sorolt ejtőernyősöket szállító 
járművekkel, az Attila út-Vérmező-Várfok 
utca útvonalon haladt, majd a Bécsi 
kapunál lévő téglabarikádot széttolva a 
Váron keresztül a Kapisztrán térre ért. Itt 
semlegesítették az őrzászlóalj laktanyáját, 
majd a Dísz téren át a Szent György utcá
ba állva, a Honvédelmi Minisztérium és 
József főherceg palotája előtt foglaltak el 
tüzelőállást.

A géppuskákkal és kézifegyverekkel 
vívott tűzharcban 6 német és 3 magyar 
katona esett el, ágyúlövést nem adtak le. 
A század október 15-én a Várban maradt, 
majd a Szálasi-kormány hatalomátvétele 
után, 16-án elvonult az Alföldre, hogy 
csatlakozzon osztályához.

Ezt a berakodást egy demonstratív 
budapesti felvonulásra használták ki, hogy 
a főváros lakosainak megmutassák a 
Wehrmacht erejét. A harckocsiszázad a 
Várból a Várfok utcán, majd -  a Vérmezőt 
megkerülve -  a Tabánon át levonult a 
Duna-partra, és a Horthy Miklós hídon (ma 
Petőfi-híd) haladt át, innen a Körúton, 
majd a Rákóczi úton át, a Keleti 
Pályaudvar mellett elhaladva, a 
Józsefvárosi Pályaudvarra vonult, ahol 
berakodott.

Néhai Pécsi József mérnök főhadnagy, 
a Magyar Királyi Haditechnikai Intézet 
lőszerszakosztályának egykori munkatár
sa készítette a mellékelten közölt fotókat a 
József körúton, amikor a század az Emke 
felé haladt. A Königstigerek között egy 
Pz-IV-alvázon lévő Wihrbelwind légvédel
mi gépágyú is haladt.

A század járművei piros színű 
számokat viseltek a tornyokon, az első 
számjegy jelezte a századot, második a 
szakaszt, a harmadik pedig azt, hogy a 
szakaszon belül hányadik harckocsiról 
van szó. Eddig ismert számok: 200, 233, 
234, 321,322, 323, 324...

Az osztály az Alföldön harcolt, majd 
1944 novemberében Gyöngyös

Porte de Vienne c o n n u e s
Caserne

A  N o s  p r o p r e s  f o r c e s
BURGBERG
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térségéből a Dunántúlra helyezték át, ami 
csak vasúti szállítással volt lehetséges. 
Ekkor valószínűleg áthaladtak a budapesti 
déli összekötő vasúti hídon, s november 
28-án már bevetik őket az LVII. német 
páncéloshadtest alárendeltségében, 
Siófok-Simontornya térségében. Ez volt 
az utolsó alkalom, hogy Pz. VI. В harcko
csik Budapesten jártak, más esetről nincs 
tudomásunk.

(Fotók: MNM Tört. Fényképtár)

Sárhidai Gyula
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A 40/43.M Zrínyi—II rohamtarack 
fejlesztése és alkalmazása 

III. rész
(A cikk első és második része a Haditechnika 1996. 1. és 2. 
számában jelent meg.)

Az átadott rohamtarackokból 31 db-ot az 1943-ban alakult 1. 
honvéd rohamtüzérosztály kapott. Ezek mindegyikét perforált 
lemezekből készült „köténnyel" látták el, melyeken az üteg 
számát, valamint az ütegen belüli kocsiszámot -  többnyire a fel
ségjel közbeiktatásával -  fehér színnel festették fel. A későbbiek 
során az osztályok számát is feltüntették a kocsikon. A bal oldali 
sárhányó elején és a hátsó szerelékes ládán az 1. és 7. 
rohamtüzérosztály jelvénye alatt kisméretű arab szám jelölte az 
üteget. A jelzett 1. és 7. oszt. jelvénye egymástól eltért, ami már 
eleve kifejezte az alakulatot.

A második sorozat 50 Zrínyi-ll-jének gyártása -  a páncél le
mezek és egyéb anyagok késedelmes szállítása miatt -  igen 
lassan haladt, csak márciusban folytatódott. Április és június 
között viszont újabb 20 Zrínyi-ll-1 adtak át a csapatoknak.

Időközben, az előrejelzettnél jóval hamarabb, már 1944 
februárjára elkészült a Zrínyi-I mintapéldánya a beszerelt 75 mm 
űrméretű, hosszú csövű, kísérleti harckocsilöveggel. A kocsitest 
mindenben megegyezett a széria Zrínyi-ll-\/e\, átalakítást csupán 
a löveg befogadásában, a csuklós zárógömbön, illetőleg ennek

külső védőfedelén végeztek. A nagyobb méretű bölcső és cső
far, valamint a esővédő hüvely alkalmazása miatt a Zrinyi-I 
tűzvonalát 1400 mm-ről 1250 mm-re süllyesztették. Ezzel biz
tosították a lövegcső, ill. a csőfar -8°-+25°-ig történő füg
gőleges mozgását. A Zrínyi-I-kísérletre az egyetlen ren
delkezésre álló vaskocsit, a H-801-et vették igénybe.

A Diósgyőri Lövegüzem azonban jelezte, hogy a 75 mm 
űrméretű, hosszú csövű lövegeket -  anyaghiány miatt -  nem 
képes legyártani, így a Zrínyi-I tervezett sorozatgyártása 
elmaradt. Az egyetlen megépült mintakocsi további sorsa 
ismeretlen.

A második sorozat Zrínyi-ll rohamtarackjából 1944. július 27- 
én reggel még további 6 darabot szállítottak el a WM gyárból 
(061-066-os rendszámú kocsik).

Nem sokkal az elszállítás után a gyárat súlyos amerikai 
légitámadás érte, amely több üzemrészt romba döntött. Találat 
érte a harckocsiszereidét is, melynek teteje leszakadt. A romok 
alatt mintegy 15-20 Zrínyi-ll páncéltest, a Tas nehézharckocsi 
prototípusának torony nélküli alváza és -  egy korabeli fotó 
tanúsága szerint -  4 torony nélküli és egy toronnyal szerelt 
Turán-ll alváz marad. (A Tas alváza kiégett, teljesen megsem
misült, ezzel fejlesztése végképp leállt.)
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12. ábra: Rátz hadnagy kilőtt kocsija a Vérmezőn. A vezető 
figyelőnyílása fedelén olvasható a „SÁRI” felirat

14. abra: A kijavított lövegpajzsu Zrínyi II a kiállítási csarnok
ban

15. ábra: A 40/43.M rohamtarack oldalnézetből. Jól látható a 
hátrasiklási állásban beszorult lövegcső és a kicserélt bal első 
köténylemez

13. ábra: A kubinkai múzeum udvarán álló kötényezett 
Zrínyi II, „IRÉNKE" felirattal

A 40/43.M Zrínyi—11 rohamtarack műszaki és harcászati
technikai adatai

Harci tömeg: 21 500 kg
Kezelők száma: 4 fő
Teljes hosszúság: 5450 mm
Teljes hosszúság, csővel: 5900 mm
Páncélteknő hossza: 5100 mm
Teljes szélesség: 2890 mm
Teljes magasság: 1900 mm

(felső figyelőprizma nélkül)
Szabadmagasság: 380 mm
Nyomtáv: 2398 mm
Lánctagok száma: 2x106-107 db
Láncfelfekvési hossz: 3430 mm
Lánctag szélessége: 420 mm
Fajlagos talajnyomás: 0,72 kg/cm2

(köténnyel: 0,75 kg/cm2)
Első-hátsó lánckerék-tengelytáv: 4690 mm
Motor: Weiss Manfréd V-8 4 ütemű, 

8 hengeres, vízhűtéses, 
benzinüzemű

Motorteljesítmény: 260 LE
Hengerűrtartalom: 14 866 cm3
Furat, löket: 130x140 mm
Sűrítési arány: 1:6
Legnagyobb fordulatszám: 2200 ford./min
Fajlagos teljesítmény: 12 LE/t (köténnyel: 11,6 LE/t)
Sebességek száma: 6 előre, 6 hátra
Legkisebb menetsebeség: 3/3 km/h
Legnagyobb menetsebesség: 43 km/h (köténnyel: 40 km/h)
Hatótáv, jó úton: 220 km

terepen:
Tüzelőanyag-fogyasztás

160 km

úton: 180 1/100 km
terepen: 240 1/100 km

T üzelőanyag-kiszabat: 445 I
Páncélzat mellső páncél: 75 mm 

oldal- és farpáncél: 25 mm 
has- és tetőpáncél: 13 mm

Lejtőmászó képesség: 45°
Lépcsőmászó képesség: 0,8 m
Gázlóképesség: 0,9 m
Árokáthidaló képesség: 2,2 m
Legkisebb fordulati sugár: 12 m
Sarkonfordulati sugár: 4 m
Fegyverzet: 1 db 105 mm űrméretű,

40. M tarack, L/20 csőhossz
Lőszerjavadalom: 52 db 10,5 cm-es gránát 

(osztott lőszer)
30 repesz, 16 pc. robb., 
6 ködgr.

Lövegemelkedési szög: -8°-+25°
Oldalszög: 11°
Legnagyobb lőtávolság: 10 500 m
Tűzgyorsaság: 6 lövés/min
Hírközlés: R/5-a tip. rádió
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A romok eltakarítása során sikerült a Zn'ny/-páncéltestek 
legtöbbjét kimenteni, majd ezeket a Ganz Gyár budai üzemébe 
átszállítani. Mód volt 20-30 motort és részegységeiket is 
kimenekíteni az összeomlott szereldébó'l, melyeket a Beszkárt 
Hamzsabégi úti autóbuszgarázsába, ill. szerelőműhelyébe szál
lítottak összeállításra vagy javításra.

Az átszállított Zrihy/'-páncéltestekből, valamint a megmentett 
alkatrészekből megindult a rohamtarackok összeállítása a Ganz 
Villamossági Rt. budai üzemében. Szeptember végére 6 
darabot készre szereltek, melyeket az egyik Budapest 
védelmére kijelölt rohamtüzérosztály vett át.

Az összeszerelésre váró páncéltesteket Budán, a gyár körüli 
utcákban tárolták, melyek közül néhány Buda ostroma és eleste 
után is a járdán maradt. Az utcán heverő páncéltestek közül ket
tőről, valamint a szerelőműhelyben egy továbbiról korabeli fotó 
is fennmaradt.

Miután az ostrom során a Ganz Gyár teljes iratanyaga eltűnt, 
a szeptember-november közötti időszak összeszereléseiről 
további adat nem maradt fenn.

A hadiüzemek 1944. november 15-ei kiürítési parancsának 
kézhezvételére után további Zrínyi rohamtarackok össze
szerelésére bizonyosan nem került sor.

A Zrínyi rohamtarack harci alkalmazásának története 1943. 
február végén kezdődik, amikor a tüzérség parancsnoksága 
által kiválasztott három tüzértiszt érkezik Németországba, a 
Berlin melletti Jüteborgba hathetes rohamtüzér-kiképzésre. A 
kis csoport parancsnoka a cikk első részében már említett vitéz 
nemes Barankay József százados.

Ő lesz később az 1943. október elején megalakult 1. honvéd 
rohamtüzérosztály parancsnoka. Az osztály állományába 3 üteg 
tartozik 10-10 Zrínyi-ll-veI és a kiszolgáló járműparkkal. A 
rohamtarackokból 10 darabot az osztály alakulása időpont
jában, a további 20 kocsit két részletben, november-december 
hónapokban vette át az alakulat.

A kiképzésre 1944 első három hónapja marad, az osztály 2. 
és 3. ütege 1944. április 12-én rakodik, s három vasúti 
szerelvényen indul a keleti frontra. A két üteg és az osztálytörzs 
két nap után, április 14-én este rakodik ki Sztaniszlauban.

Az osztály április 21-én esik át a tűzkeresztségen, 
Bohorodczany körzetében, ahol a 2. üteg a 16. gyaloghadosz
tály bal szárnyán harcolva súlyos ütközetek után, 27-én bevonul 
Bohorodczany helységbe.

1944 júniusában az osztály kiegészül az 1. üteg 10 Zrínyi
iével, azonban a július elején megindult nagy szovjet támadás 
megritkítja az osztályt, mely súlyos veszteségeket szenved 
anyagban, emberban egyaránt. Július 13-án elesik maga a 
parancsnok, Barankay százados is. Az osztály parancsnokságát 
Doóry Nándor őrnagy veszi át.

A nagy erejű szovjet áttörés következtében a német és ma
gyar csapatok visszavonulni kénytelenek. A visszavonulás során 
az 1. és 2. üteg utóvédharcokban biztosítja a csapatok 
kimenekülését a bekerítésből, de a súlyos harcok során számos 
emberét és rohamlövegeinek kétharmadát elveszíti. Július 28-án 
a két üteg maradék állománya és eszköze eléri a Kárpátokat.

A 3. üteg szerencsésebb helyzetben volt, nem a szovjet 
támadás főirányában védekezett, jelentősebb veszteségeket

nem szenvedett. A Tatár-hágón átkelve mind a 10 Zrínyi-jével 
elérte a magyar határokat. Az üteg parancsnoka, Rátz főhad
nagy a harcokban mutatott hősiességéért megkapta a 
Vaskereszt II. osztályát.

Magyarországra visszatérve az 1. rohamtüzérosztály előbb 
Kőrösmezőn, majd 1944. szeptember végén Hajmáskéren 
állomásozik, pótolja veszteségeit.

A tervezett 8. rohamtüzérosztály felszerelése késik, a gyárak 
szeptemberig csupán 20-25 Zrínyit adnak át a csapatoknak. Az 
újonnan felállított osztályokat ezért a németek által átadott 
Stug-lll-G  típusú rohamlövegekkel szerelik fel (sümegi 7. 
rohamtüzérosztály). (A rohamtüzérség felállításáról a HM 
43.000/eln. I. a. 1943. sz. szervezési rendelet intézkedett. 
Eszerint 1943. 10. 1-jével Hajmáskéren megalakult az 1. rotü. 
oszt., s ugyanakkor ugyanitt a 2-8. rotü. kiképző keret. A 7. 
kiképző keret 1944 áprilisáig megalakítja a különböző hadrendi 
számú rohamtüzérosztályokat. A hadrendi megalakulásig már 
megkapnak 1-1 Zrínyit kiképző felszerelésként, sőt van osztály, 
mely két kocsit is kap. 1944. április folyamán a hadrendi osztá
lyok bevonulnak a kije lö lt békehelyőrségekbe további 
feltöltésre. Közben az 1. oszt. elvonulása után a 10. osztályt kell 
M-re felkészíteni. Ez csak úgy eszközölhető, hogy a többi osztály 
1-2 kocsiját elveszik. Gyakorlatilag csak az 1. és 10. oszt. áll fel 
Zrínyikkel. A 7. osztály Sfug-///-asokat kap, a 16. osztály részben 
Hetzert, a 20. osztály teljes egészében Hefzer-feltöltést kap. 
Szerk.)

A Vérmezőn elhagyott, szétlőtt futóművű Zrínyi rohamtarack
ról több fényképfelvétel készült, sőt egy korabeli híradófilmen is 
szerepelt. Ez a jármű a vezető figyelőnyílásán látható „Sári” feli
rat révén -  a téma iránt érdeklődők körében -  napjainkig közis
mert maradt. („Sári” az 1. osztály 3. üteg parancsnokának, Rátz 
Tibor főhadnagynak a menyasszonya volt. Sajnos, hiába várta 
vissza vőlegényét, a front minden viszontagságát átélt Rátz 
főhadnagy fogságba esett, majd a fogolytáborból történt 
szökési kísérlete során egy szovjet őr lelőtte.)

Még egy „név szerint” ismert Zrínyi-ll-ről maradt fenn 
fényképfelvétel. E jármű vezető-figyelőnyílásának fedelén az 
„Irénke” név volt olvasható, míg -  a kubinkai hadizsákmány-kiállítás 
egyik darabjaként -  a kocsit át nem festették. Sajnos, az „Irénke" 
név viselőjének személyazonosságát nem sikerült megtudni.

A kubinkai hadieszköz-kiállítás egyik termében álló harcjár
mű az egyetlen Zrínyi rohamtarack, melynek létezéséről 
fényképes dokumentáció található. A kocsi lövegpajzsa sérült, 
feltételezhetően vagy találat érte, vagy -  s ez a legvalószínűbb -  
kezelői a harcjárművet hátrahagyva lövegét használhatatlanná 
tették. Ugyanis a cső félig hátrasiklási helyzetben, beszorulva 
maradt. A lövegpajzs sérülését -  minden bizonnyal a múzeumi 
alkalmazottak -  fémlemez durva ráhegesztésével javították ki. A 
kocsi további szovjet „javítása” során a bal első köténylemez 
hiányát egy másik járműről leszedett hátsó lemezzel pótolták, 
így most a kocsi két oldala nem szimmetrikus.

E múzeumi darab zárja a Zrínyi rohamtarack történetét, s őrzi 
a legsikerültebb magyar harcjármű emlékét.

Bíró Ádám
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A Ju 88-G1 vadászgép maradványainak 
kiemelése a Balatonból

Több mint 50 éve, hogy a második világháború befejeződött, és 
annak végső európai szakaszában Magyarország is hadművele
ti területté vált. Minden háborút követően -  függetlenül attól, 
hogy azt a háború dúlta terület lakossága győztesként vagy 
vesztesként élte-e túl, és függetlenül a háború után kialakuló tár
sadalmi-politikai berendezéstől -  megindul az élet normalizáló
dása, ami a lelki és testi sebek behegedésével, a romok felszá
molásával jár. E természetes, minden békeidőszak kezdetére 
jellemző emberi törekvés megvalósítása során a harcokból 
visszamaradó roncsok értéktelen lommá minősülnek, és azokat 
eltüntetik, hogy a civil életnek ne legyenek útjában, hogy beépít
ve, vagy beolvasztva valami értelmesebb célt szolgáljanak, és 
egyáltalán, ne is emlékeztessenek a háborúra.

Fél évszázad elteltével azonban a föld mélyén vagy a vizek 
medrében megbúvó háborús roncsok már új értelmezést kap
nak, és úgy tekintünk rájuk, mint a történelem tárgyi bizonyíté
kaira, amiket dátumokkal, tényekkel, személyek sorsával lehet 
összekapcsolni. Az események után 50 évvel még lehet néhány 
szemtanút találni, akik elbeszélése -  a kellő rendszerező kritiká
val -  a feltalált tárgyakkal és adatokkal összefüggésbe hozható. 
A történettudomány számára a komplex leletmentés utolsó lehe
tőségei ezek, amik új megvilágításba kerülve annál is értékeseb
bek, hogy az ilyenfajta kutatásra sokáig nem volt lehetőség.

1944. december elején a 3. Ukrán Front két hadserege jól 
szervezett együttműködéssel -  a súlyos nehézségek ellenére, 
az állandó esőzésektől felázott terepen és földutakon (1), a há
tuk mögött az áradó Duna által veszélyeztetett mohácsi és 
kiskőszegi pontonhidakkal -  a Drávaszabolcs és Szekszárd kö
zötti, 120 km széles és 60 km mély hadműveleti hídfőből kezdte 
meg támadását a német „Dél” hadseregcsoport déli szárnya el
len, Nagykanizsa és Székesfehérvár általános főiránnyal (2).

A szovjet 4. gárdahadsereg bal szárnyán harcoló 20. 
gárdalövészhadtest 80. gárda-lövészhadosztályának előrevetett 
lovas- és lövészosztagai 1944. december 3-án Tihannyal szem
ben elérték a Balaton déli partját.

A német „Fretter-Pico” hadműveleti csoport ellenlökésekkel 
igyekezett megakadályozni, hogy a szovjet hadsereg előbb ér
jen az épülő „Margit" védelmi vonalhoz, mint a visszavonuló vé
dők. A védelmi vonal előterében elkeseredett harcok bontakoz
tak ki a földön és a levegőben egyaránt.

„ Több száz repülőgép bombázza a Siófok és Kaposvár kör
nyékén lévő szovjet páncélos ékeket. A falvak égnek a túlsó par
ton. A helyzet rémes..." -  olvasható Vöröstó község plébániájá
nak krónikájában.

December 4-én délután a német felderítés mintegy 500 db 
szovjet harcjármű felvonulását észlelte Marcali irányában. A né
met I. repülőhadtest vezetése -  a kedvezőtlen időjárás ellenére 
-  azonnal harcba vetette ellenük repülőgépeit. Mind a magyar, 
mind a német repülőalakulatoknak veszteségei voltak. A szovjet 
csapatvédelmi egységek légvédelmi ütegei egy magyar vadász
gépet Nagyszokoly községtől keletre lelőttek (3).

December 5-én egy Ju 8&-G1 típusú éjszakai vadászrepülő
gép -  annak ellenére, hogy a típust nem alacsonytámadásra fej
lesztették ki -  felszállt, hogy az ellenséges csapatok mozgását 
akadályozza. Eddig még nem derült ki, hogy ezt a célt mennyire 
érte el, mert a repülőgép nem tért vissza állomáshelyére. (Csa
tarepülés folyamán eltűnt.)

Sok évvel később mesélték az idősebb helybeliek, hogy 
1944-45 telén egy halálosan kimerült német pilóta tűnt fel a tó 
partján (4). Ez az elbeszélés hihetetlennek tűnt, és a nagy kuta
tási terület miatt nem is látszott érdemesnek a keresés megkez
dése. De ilyenkor játszhat a szerencse a kutatók kezére!

~
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2. ábra: A repülőgép felett a jégen, fémkeresővel, 1995 telén
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1995. július 12-én a Rendó'ri Ezred tűzszerész-búvárcsoport- 
ja -  az aznapra második célként megjelölt területen -  repülő
géproncsra lelt. Nem minden előzmény nélkül, ugyanis egy ba- 
latonföldvári horgász megadta a pontos koordinátákat a 
vízirendőröknek. A repülőgép típusát (Ju 88) rövid időn belül si
került azonosítani a roncskutatásban járatos búvárok egyikének. 
A hajózási akadályokat és roncsemeléseket feltüntető térképe
ken nem szerepelt semmilyen utalás arra vonatkozólag, hogy 
korábban a felderített hely 1 km-es körzetében bármilyen kuta
tás vagy roncsemelés folyt volna. Ezért feltételezhető volt, hogy 
a repülőgép összes darabja fellelhető.

Az egykori iratok közül sokáig csak egyetlen olyan került elő, 
amely egyezést mutatott a fellelt gép adataival: „1944.XII.5. 
Plattensee Ju 88-G1 714628 2Z+BR 7st.Oblt. Helmut Buder u. 
Uoffz. Hans Böhler vermisst Schlachteinsatz'’ (5). Ez a feljegyzés 
az akkor Wiener Neustadtban állomásozó 6. éjszakai vadászre- 
pülő-ezred III. osztályának hadinaplójában található.

A Balatoni Vízügyi Kirendeltség -  a vízügy állami alapfelada
tának megfelelően -  vállalta a roncs eltávolítását. Úszómarkoló
jával egy-két nap alatt megszüntethette volna a hajózási aka
dályt. A lelkes kutatócsapatnak viszont nem ez volt a célja. Egy 
ilyen roncsnak a lehető legnagyobb darabokban, emelő heve
derekkel való kiemeléséhez jelentős előkészítő munka szüksé
ges. Az Amphora Búvár Club roncsemelési tevékenységéhez 
olyan módszer szükséges, amely a csoport több hetes helyben 
tartását igényli. A repülőgép megmentéséhez szükséges vízi jár
művek és egyéb eszközök hosszabb ideig történő helyszínen 
tartása is tetemes költséget igényel. Szponzort keresni pedig 
manapság eléggé körülményes. Azok levelei, akik a klub meg
keresésére egyáltalán válaszoltak, túlnyomórészt burkolt vagy 
nyílt elutasítást tartalmaztak: „Esetleg a következő alkalommal"; 
„Nem illeszkedik az Alap támogatási rendszerébe"; „Nem áll mó
dunkban"; „Éves reklámtervünket már elkészítettük", stb.

Az előzőkkel szemben szép számmal akadtak segítő szerve
zetek is, akik a kiemelést erkölcsileg és adományaikkal támo
gatták. Elsőként a Német Népi Hadisírgondozó Egyesület aján
lott fel üzemanyag-hozzájárulást a hajóállományhoz. Ők -  töb
bek között a Magyar Hadisírgondozó Egyesület segítségével -  a 
német véderő 54 000 magyarországi halottjából eddig 25 ezret 
tudtak a hősi halottaknak járó tiszteletadással eltemetni. Őket 
követően a Népszabadság Rt, a HIDROT Kft, a FLYGT Kft, a 
MAHART Rt, a Dél-dunántúli Regionális Vízművek, a Hotel 
Riviera és a Mechanikai Mérőműszerek Gyára jelentette be tisz
teletre méltó támogatási szándékát. Önzetlen segítségük nélkül 
a kiemelést nem tudtuk volna végrehajtani.

3. ábra: Az egyik csillagmotor kiemelése

A feltételek nagyrészt adottak voltak ahhoz, hogy a hajópark, 
a búvárok és a tűzszerészszolgálat hozzáláthasson a feladat 
végrehajtásához. A döntő segítséget az utolsó pillanatban 
Balatonföldvár város önkormányzata és a BIRAIR cég nyújtotta, 
akiknek külön is köszönetünket fejezzük ki.

5. ábra: A Ju-88 G-1 rekonstrukciós rajza
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További felderítésekre, kutató merülésekre nem volt mód, in
dulni kellett. A búvárcsapat a repülőgép vége körül egy hét alatt 
leszivattyúzta az iszapot, miközben sorra kerültek elő a leletek, 
amelyek a tények egybevágása alapján valószínűsítették az ere
deti feltételezések helyességét.

7. ábra: A repülőgéptörzs és -szárny kiemelése

A törzs végéből hiányzott a gumicsónak; ezzel szemben elő
került az egyik légcsavar, a szárnyborításon a német hadijel, a 
műszerfal, és megtalálták a leszakadt motorokat. Később meg
került a páncélülés, alatta a személyzet földi maradványaival. 
Július 6-án egy lemezdarabon felismerhetővé vált a gép jelzésé
nek utolsó két betűje: BR. Bizonyossá vált, hogy ez a repülőgép 
azonos a hadinaplóban megjelölttel! A búvárcsapat jelentette: a 
repülőgép törzsvégét előkészítették az emeléshez, jöhet az 
úszódaru. A sajtótájékoztatóval egybekötött roncsemelés a fel
erősödő szél ellenére zökkenőmentesen oldódott meg.

A csapat vezetősége -  a nagyszámú önjelölt szakértő és a 
kíváncsiskodók folytonos zavaró jelenléte miatt -  a nagyközön
ség veszélyeztetésének elkerülése érdekében a roncs további 
maradványainak kiemelését a nyilvánosság mellőzésével folytat
ta. Felszínre kerültek a gép fedélzeti szerszámai, a navigációs 
eszközök, újabb fegyverek; rengeteg éles lőszer és hidraulika
elem.

Elérkezett a szárny és a törzs még nagyobb kihívást jelentő 
kiemelésének napja: július 29. A körülszivattyúzott, aláhevedere- 
zett, kalodázott roncsot az úszódaru 10-20°-os megbillenés 
után feltépte a tó fenekéről, majd egyenletesen emelte a vízszint 
fölé. A roncsban lévő iszap és víz kicsurgatása előtt a gép repü
lőtömegére méretezett emelőkaloda elpattant. A roncs vissza
esett a vízbe, elszabadult a repülőgép futóműve, és a 
futóműszárral együtt felúszott a víz felszínére. Szerencsére a
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I

roncson maradt hevederekkel a kiemelést egy óra múlva sikere
sen végre lehetett hajtani.

Ekkor újabb gond jelentkezett. Egy eltört hidraulikacsó'ből el
folyt az olaj, és nagy területen elszennyezte a víz felszínét. A víz
ügyi szolgálat olajkár-elhárításra kiképzett szakemberei a 
szennyeződést az erre rendszeresített vízminőség-védelmi szak- 
felszereléssel lokalizálták, majd a Bérezi cég által ajándékozott 
olajfelszívó hurkákkal felitatták, így a kiemelést a környezet káro
sodása nélkül lehetett befejezni.

A fellelt emberi maradványok elhelyezéséről -  a korábbiak
hoz hasonlóan -  Strohmayer úr, a Német Népi Hadisírgondozó 
Egyesület magyarországi megbízottja gondoskodott. A leletek 
között számos érdekesség került elő, így egy meggörbült le
mezdarab belső oldalán a normandiai partraszállás hadműveleti 
rajzának ceruzavázlata. Vajon ki rajzolhatta oda? A gép sze
mélyzetéből valaki, vagy az egyik szerelő?

A kikötőben a repülőgéproncs darabjait a BIRAIR cég szak
emberei bontották szakszerűen tovább a célból, hogy azokat 
Héregre szállítsák, és ott -  a Hadtörténeti Múzeum felügyelete 
mellett -, amennyire azt a maradványok állapota lehetővé teszi, 
restaurálják.

A roncsemelés időszakában újabb írott jelentés került elő a 
repülőgép személyzetére vonatkozóan, melyben azok közül, 
akik a repülőgépen tartózkodtak, a harmadik személy, Gottfried 
Jentsch, szintén eltűntként szerepel. Az eddigi kutatások alap
ján feltételezhető, hogy partot ért, de valamiért mégsem került 
vissza alakulatához. Talán a későbbiekben sikerül megfejteni az 
eltűnt repülőhajózók teljes történetét.

A roncsmentésben részt vett személyek:
Vízügyi igazgatóság: Fejér Vilmos kirendeltségvezető, Soha 

Szilveszter kirendeltségvezető-helyettes, Vörös Béla hajóskapi
tány, Zsiszenstein Ferenc gépész, Szántó Sándor műhelyveze
tő, Várnagy Jenő Balaton-felügyelő, Kocsis József, Trombler 
Kálmán partőrök.

Búvárok: Szilágyi Károly, Lovas Sándor, Szederkényi Róbert, 
Juhász József, Janicsek Tamás, Pelikán András, Sándor Mihály, 
Bruckner János, valamint a

Rendőrségi Ezred tűzszerészszolgálata és annak búvárcso
portja.

Jegyzetek:

[1] 1944. december 3-ig a rendkívül kedvezőtlen időjárás miatta 
repülés lehetetlen volt. December 4-től részben kitisztult az 
égbolt. A hőmérséklet ekkor 0-4 °C volt. A Balaton csak 
január elején fagyott be.

[2] Veress D. Csaba: Balatoni csata. Veszprém Megyei Tanács, V. B. 
Veszprém, 1976.

[3] A pilóta sírját a magyar Veterán Repülő Egyesület kutatói 
napjainkban azonosították, és erről a családot értesítették.

[4] Az elbeszéléseket az adatfelvétel során jegyeztük fel. A hír 
hallomás útján terjedt, az eredeti szemtanút nem leltük fel.

[5] Punka György archív anyagából.
Tóth Ferenc 

Árvíz- és Belvízvédelmi 
Központi Szervezet

Zrínyi Miklós-díj adományozása
A  h o n v é d e lm i  m i n i s z t e r  1 9 9 6 .  a u g u s z t u s  2 0 - a  a l k a l m á b ó l  a  B í r á ló  B iz o t t s á g  j a v a s l a t á r a  Z r í n y i  M ik ló s -  
d í ja t  a d o m á n y o z o t t :
-  Dr. Janza Károly n y á .  a l t á b o r n a g y ,  h e l y e t t e s  á l l a m t i t k á r  ú r n a k ;
-  Dr. Ács Tibor n y á .  a l e z r e d e s  ú r n a k ;
-  a z  Á r p á d  t ű z v e z e t ő  r e n d s z e r  k i d o l g o z á s á é r t  f e l e l ő s  m ű s z a k i - f e j l e s z t ő  c s o p o r t n a k .  A  c s o p o r t  t a g ja i :  

Dr. Kende György m k .  a l e z . ,  a  H M  H T I  t u d o m á n y o s  i g a z g a t ó ja ,
Piroska György m k .  h k a . ,  a  H M  H T I  m u n k a t á r s a ,
Szabó Gábor m k .  h k a . ,  a  H M  H T I  m u n k a t á r s a ,
Bóka Sándor n y á .  a l e z . ,  a  H M  H T I  m u n k a t á r s a ,
Tóth Endre o k .  m k . ,  a z  M M G M  R t .  f ő o s z t á l y v e z e t ő j e ,
Dr. Tóth Balázs o k i .  v i l i .  m k . ,  a z  M T A - S z t a k i  m u n k a t á r s a
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Nissan Patrol Militär ML-6
A tizenkét személyes, négykerék-meghajtású gépjármű SD 33 
típusú dízelmotorja hathengeres. A hengerek soros elren
dezésűek, a motor lökettérfogata 3246 cm3, maximális teljesít
ménye 69,8 kW 3600 percenkénti fordulatszámon.
A gépjárművezető munkáját hidraulikus vezérlésű, száraz 
diafragmás tengelykapcsoló segíti. Az ötfokozatú sebességváltó 
minden fokozata szinkronizált. A gépjármű mellső fékei 
hidraulikus tárcsafékek, melyeket két egymástól függetlenített 
vezetékrendszer működtet. A hátsó' dobfékeket fékerőszabályzó 
szeleppel is ellátták.
A mellső felfüggesztés felépítése: parabolarugók dupla hatású 
teleszkópos lengéscsillapítókkal és stabilizálórúddal. A hátsó 
felfüggesztésnél félelliptikus rugókat alkalmaztak dupla hatású 
teleszkópos lengéscsillapítókkal.
A kormánymű teljes szerjó, görgős újraforgatással. A biztos for
dulást kormányzási lengéscsillapító segíti. A gépjármű 6,7 m 
átmérőjű körön fordul meg.
Leküzdi a 100%-os lejtőket, eredményesen átkel a 600 mm-es 
gázlókon. Könnyedén eléri a 120 km/h sebességet. A NATO 
katonai szervezetei által rendszeresített alkatrészekből legyártott 
és a korszerű hadseregek szükségleteinek megfelelően ter

vezett gépjármű lehetővé teszi, hogy az alapfelszereléshez a 
modellt kiegészítő szerkezeteket illesszenek az alkalmazási 
szükségleteknek megfelelően.

Fontosabb műszaki jellemzők

Tömeg
bruttó össztömeg: 2920 kg
hasznos teher: 1000 kg
maximális vontatható tömeg: 

fék nélküli utánfutó: 750 kg
fékkel: 3500 kg

Terepjáró képesség 
maximálisan leküzdhető emelkedő: 117%
maximális oldaldőlés: 43%
maximális ráhajtási szög: 40°
maximális lehajtási szög: 28° 
fordulási körátmérője: 6,7 m
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Az osztrák-magyar hadiflotta torpedóhajói és torpedórombolói II. rész

A Monarchia hadiflottájának háború utáni 
felosztásakor, 1920-ban a 11 magyar tor
pedóhajóból 10 Olaszország, egy pedig -  
a SATELLIT -  Franciaország kezébe került. 
Egy kivételével valamennyit rövidesen szét
bontották. Egyedül a LUSSIN élt tovább -  
SORRENTO néven -  egészen 1930. évi 
szétbontásáig, előbb átmenetileg az Olasz 
Királyi Haditengerészetnél tengeralattjáró
ellátó és iskolahajóként, majd az olasz 
vasutak birtokában utasszállító hajóként 
alkalmazták.

A tengerészeti haditechnika 
történetében nemzetközi viszonylatban a 
torpedóhajó mint hadihajó-kategória rövid 
életű maradt, az első világháború korában 
már elavultnak számított. Az osztrák-ma
gyar torpedóhajók -  a MAGNET kivételével 
-  elsősorban elégtelen sebességük folytán 
sem arra nem voltak alkalmasak, hogy tor
pedónaszádokat küzdjenek le, sem arra, 
hogy más hadihajókat torpedóval megtá
madjanak. Ilyen irányú tevékenységükre az 
első világháborúban nem is került sor, 
ezeket már csak aknarakásra, 
aknaszedésre, konvojkísérésre, tengeralatt
járó-vadászatra és őrhajóként alkalmazták.

Az osztrák-magyar rombolók

A 19. század utolsó éveiben egy új hadiha
jó-kategória született, magyar szó- 
használatban a torpedóromboló (torpe- 
doboat-destroyer, Torpedoboots-Zerstö
rer, szó szerinti fordításban; torpedó- 
naszád-romboló). Megnevezése arra utal, 
hogy eredetileg torpedónaszádok 
megsemmisítésére (rombolására) kívánták 
használni. A tengeren a világelsőséget 
megőrizni kívánó brit admiralitás -  lord 
Fisher tengernagy irányításával -  egy új, az 
eddigi torpedóhajóknál nagyobb, 
gyorsabb és erősebb fegyverzetű hajót 
fejlesztettek ki.

A világ szakirodaimában az új hadihajó
kategória első képviselőjének az angol 
Yarrow (London) hajógyárban épített HA- 
VOCK (1894) és HORNET (1894) to r
pedórombolót tekintették. A két hajó oly 
nagy sikert aratott a szakemberek körében, 
hogy az angol hajógyárak nagyobb 
sorozatokban kezdték gyártani a to r
pedórombolókat, nemcsak a saját, hanem 
az idegen flották számára is. Az 1800-as 
évek végén Japán, Oroszország, 
Németország és Spanyolország már ren
delkezett Nagy-Britanniában épült to r
pedórombolókkal. Az 1900-as évek elején 
már szinte valamennyi flotta birtokolt brit 
gyártmányú, vagy ezeket mintául véve 
saját hajógyárakban épített torpedórom
bolókat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia első tor
pedórombolóját 1904-ben a Yarrow 
(London) hajógyárban rendelte meg. A

HUSZÁR (1904) névvel ellátott hajó hason
lított az ugyancsak a Yarrownál Japán 
számára legyártott AKATSUKI (1902) és 
KASUMI (1902) torpedórombolóhoz. A 
HUSZÁR-t mintául véve Triesztben egy év 
alatt elkészült az ULAN (1906), a WILD- 
FANG (1907), a SCHARFSCHÜTZE (1907), 
az USKOKE (1907) és a HUSZÁR II. (1911), 
míg a fiumei magyar Ganz-Danubius hajó
gyárban a TURUL (1908), a PANDUR 
(1909), a CSIKÓS (1909), a RÉKA (1909), a 
DINARA (1909) és a VELEBIT (1909). A 
hajók vízkiszorítása 420 tonnát, maximális 
sebességük 29 csomót tett ki. 
Fegyverzetük 7 cm-es és 4,7 cm-es ágyúk
ból, valamint 45 cm-es torpedókból állt.

A HUSZÁR 1908. december 3-án 
zátonyra futott és elsüllyedt Cattaro mellett, 
a Traste-öbölben. Fegyverzetét és egyes 
részeit kiemelték, majd felhasználták a 
HUSZÁR II. építésénél.

A HUSZÁR-osztályú hajókhoz hasonlí
tott a Kína számára Triesztben épült LUNG 
TUAN. Ezt az első világháború kezdetekor 
a Monarchia lefoglalta, és WARASDINER 
(1914) néven saját flottájába sorolta be.

Gróf Montecuccoli tengernagy -  az első 
világháború előtti években az

Osztrák-Magyar Haditengerészet főpa
rancsnoka -  a flottafejlesztés keretében 
nagy súlyt helyezett további torpedórom
bolók építésére. A megrendelt újabb 6 
rombolót a magyar Ganz-Danubius hajó
gyár készítette el Porto Re-ben. A TÁTRA 
(1913), a BALATON (1913), a CSEPEL 
(1913), a LIKA (1914), a TRIGLAV (1914) és 
az ORJEN (1914) jelentősen nagyobb volt 
a HUSZÁR-osztályú hajóknál, vízkiszorítá
suk elérte az 1050 tonnát. Újdonságként 
alkalmazott gőzturbinás meghajtásuk közel 
33 csomó sebesség elérésére adott 
lehetőséget. Fegyverzetük 10 cm-es és 7 
cm-es ágyúkból, valamint 45 cm-es tor
pedókból állt.

A veszteségek pótlására a háború alatt 
Fiume és Porto Re magyar hajógyáraiban 
épített TRIGLAV II. (1917), LIKA II. (1917) 
DUKLA (1917) és UZSOK (1917) a TÁTRA- 
osztály továbbfejlesztett változatainak 
számítottak. Jellemzőik azonosak voltak a 
TÁTRA-osztályú torpedórombolókéval, de 
sebességük szükség esetén túllépte a 33 
csomót.

A kor rombolói -  mint a világon min
denütt, a Monarchiában is -  a tenger min
deneseivé váltak. Az osztrák-magyar rom-
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H a j ó  n e v e V í z r e  b o c s á 
t á s  id e je

V í z k i s z o r í t á s  
( f e l s z e r e l v e )  t.

F e g y v e r z e t
')

H a j t ó m ű T e l j e s í t m é n y  
m a x .  ( L E )

S e b e s s é g  
m a x .  ( c s o m ó )

H o s s z ú s á g
( m )

S z é le s s é g
(m )

M e r ü l é s
( f é l s z . )

S z e m é l y z e t
( f ő )

Z a r a - o s z l á l y 1 8 7 9 8 8 3
/

4  d b  9  c m - e s  L / 2 4  á g y ú ,
1 d b  7  c m - e s  L / 1 5  á g y ú ,
1 d b  4 7  m m - e s  r e v o lv e r á g y ú ,
4  d b  4 7  m m - e s  L / 3 3  á g y ú ,
2  d b  2 5  m m - e s  g é p p u s k a ,
2  d b  3 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  a z  o r r b a n ,  
2  d b  3 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  
f o r g a t h a t ó a n  o ld a l t

5  d b  k a z á n ,
2  d b  f e k v ő  n a g y n y o m á s ú  
g ő z g é p ,
2  d b  h a j ó c s a v a r

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

L U S S I N 1 8 8 3 1 1 2 2 , 5 2  d b  1 5  c m - e s  L / 3 5  á g y ú ,
1 d b  7  c m - e s  L / 1 5  á g y ú ,
5  d b  4 7  m m - e s  r e v o lv e r á g y ú ,
2  d b  2 5  m m - e s  g é p p u s k a ,
1 d b  3 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  a z  o r r b a n

5  d b  k a z á n ,
2  d b  f e k v ő  n a g y n y o m á s ú  
g ő z g é p ,
2  d b  h a j ó c s a v a r

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

P a n t h e r - o s z t á l y 1 8 8 4 1 7 3 0 2  d b  1 2  c m - e s  L 7 3 5  á g y ú ,
4  d b  4 7  m m - e s  L / 3 5  á g y ú ,
6  d b  4 7  m m - e s  g y o r s t ü z e lő ,
4  d b  3 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  
(1  a z  o r r b a n ,  1 a  t a t b a n ,  2  o l d a l t )

4  d b  k e t t ő s  v é g z ő d é s ű  k a z á n ,  
2  d b  n a g y n y o m á s ú  g ő z g é p ,
2  d b  h a j ó c s a v a r

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

T I G E R 1 8 8 7 1 6 8 3 4  d b 1 2  c m - e s  L / 3 5  á g y ú ,
6  d b  4 7  m m - e s  L 7 4 4  á g y ú ,
4  d b  4 7  m m - e s  g y o r s t ü z e lő ,  
4  d b  3 5  m m - e s  t o r p e d ó v e t ő  
(1  o r r ,  1 t a t ,  2  o ld . )

4  d b  k e t t ő s  v é g z ő d é s ű  k a z á n ,  
2  d b  n a g y n y o m á s ú  
c o m p o u n d  g ő z g é p ,
2  d b  h a j ó c s a v a r

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

M e t e o r - o s z t á l y 1 8 8 6 4 2 2 9  d b  4 7  m m - e s  L / 3 3  g y o r s t ü z e l ő  á g y ú ,  
1 d b  3 5  c m - e s  o r r - t o r p e d ó v e t ő

2  d b  m o z d o n y k a z á n ,
1 d b  h á r o m h e n g e r e s  g ő z g é p ,  
1 h a j ó c s a v a r

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

P L A N E T 1 8 8 8 5 4 0 2  d b  7  c m - e s  L / 4 5  á g y ú ,
8  d b  4 7  m m - e s  L / 4 4  á g y ú ,  
2  d b  4 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  
(1  o r r ,  1 f e d é l z e t i )

4  d b  m o z d o n y k a z á n ,
2  d b  h á r o m h e n g e r e s  g ő z g é p ,  
2  d b  h a j ó c s a v a r

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

S A T E L L I T 1 8 9 2 6 1 6 1 d b  7  c m - e s  L / 4 5  á g y ú ,
8  d b  4 7  m m - e s  g y o r s t ü z e lő  á g y ú ,
2  d b  4 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  
(1  o r r ,  1 f e d é l z e t i )

4  d b  m o z d o n y k a z á n ,
2  d b  h á r o m h e n g e r e s  g ő z g é p ,  
2  d b  h a j ó c s a v a r

4 8 0 0 2 2 6 9 , 2 8 , 1 5 2 , 9 0 6 + 6 4

M A G N E T 1 8 9 5 5 4 4 6  d b  4 7  m m - e s  L / 4 5  g y o r s t ü z e l ő  á g y ú ,  
3  d b  4 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  ( f e d é l z e t i )

4  d b  v í z c s ö v e s  k a z á n ,
2  d b  h á r o m h e n g e r e s  g ő z g é p ,  
2  d b  h a j ó c s a v a r

5 6 5 2 2 6 7 1 , 0 8 , 2 0 3 , 3 0 5 + 8 0

H u s z á r - o s z t á l y 1 9 0 4 4 2 0 1 d b  4 7  c m - e s  L / 4 5  á g y ú ,
7  d b  4 7  m m - e s  L V 4 4  á g y ú
2  d b  4 5  c m - e s  t o r p e d ó v e t ő  ( f e d é l z e t i )

4  d b  Y a r r o w  v íz c s ö v e s  k a z á n ,  
2  d b  4  h e n g e r e s  g ő z g é p ,
2  d b  h a j ó c s a v a r

6 5 9 0 2 8 , 5 6 8 , 3 3 6 , 2 9 1 , 8 5 5 + 6 5

T á t r a - o s z t á l y 1 9 1 1 1 0 5 0 2  d b 1 0  c m - e s  L / 5 0  á g y ú ,
4  d b  7  c m - e s  L / 4 5  g y o r s t ü z e lő  á g y ú ,
1 d b  8 0  m m - e s  g é p p u s k a ,
2  d b  4 5  c m - e s  k e t t ő  t o r p e d ó v e t ő  
k é s z ü l é k  ( f e d é l z e t i )

6  d b  v í z c s ö v e s  k a z á n ,
2  d b  A E G  C u r t i s  t u r b in a ,  
2  d b  h a j ó c s a v a r

2 0 5 0 0 3 2 , 6 8 3 , 5 7 , 8 0 3 , 2 5 + 1 1 0

T R I G L A V  II 1 9 1 6 1 0 5 0 2  d b  1 0  c m - e s  L / 5 0  á g y ú ,
4  d b  7  c m - e s  L / 4 5  g y o r s t ü z e lő  á g y ú ,  
2  d b  7  c m - e s  L / 4 5  lé g e lh á r í t ó  á g y ú ,
1 d b  7 8  m m - e s  g é p p u s k a ,
2  d b  4 5  c m - e s  k e t t ő s  t o r p e d ó v e t ő  
k é s z ü l é k

6  d b  v í z c s ö v e s  k a z á n ,  
A E G  C u r t is  t u r b i n a ,
2  d b  h a j ó c s a v a r

2 0 6 5 0 3 2 . 8  
D u k l a
3 3 . 8

8 5 , 2 8 7 , 8 0 3 , 2 5 + 1 1 0



bolók az Adrián az első világháborúban 
szinte szakadatlanul végezték harci 
tevékenységüket. Támadták az ellenséges 
partokat és konvojokat, tüzérségi és tor
pedóharcokat vívtak ellenséges felszíni 
hajókkal, tengeralattjáróra vadásztak, 
őrizték a saját partokat, ellátták a saját 
nehézhadihajók és kereskedelmi hajók 
kísérését. Példaképpen különösen kitűnt a 
SCHARFSCHÜTZE, RÉKA, VELEBIT és 
DINARA 1916. december 22-23-án az 
otrantói tengerzár elleni sikeres támadás
nál, a CSEPEL és BALATON 1917. május 
15-én egy olasz konvoj egy részének 
megsemmisítésénél, illetve a DINARA és 
SCHARFSCHÜTZE az 1918. október 2-án 
Durazzo ellen hajótüzérséggel, torpedóval 
és repülőgépekkel végrehajtott támadás
nál.

A létezett 24 osztrák-magyar rom
bolóból egy a háború előtt, 4 a háború 
alatt süllyedt el, majd a Monarchia hadiha
jóinak a győztesek közötti felosztásánál 
Olaszországhoz 15, Franciaországhoz 3, 
Görögországhoz pedig egy egység került. 
Közülük leghosszabb életű az UZSOK 
volt, mely az Olasz Királyi 
Haditengerészetben MONFALCONE 
néven egészen 1939-ig teljesített szolgála
tot.

Az 1910-es évek második felében, 
majd az 1920-as években a szakirodalom
ban az angol torpedoboat-destroyer és a 
német Torpedoboots-Zerstörer kifejezés 
folyamatosan destroyer-re és Zerstörer-re 
rövidült, mely tény a magyar nyelvben a 
torpedóromboló kifejezést egyre inkább 
rombolóra változtatta.

A Monarchia torpedóhajóin és to r
pedórombolóin számos magyar tengerész 
teljesített szolgálatot. Az első világháborús 
szakirodalomban fellelhető nevekből csak 
néhány tisztét megemlítve: a CSIKÓS 
parancsnoka Árvay Frigyes korvett- 
kapitány, а KOMET parancsnoka kézdi- 
polyáni (4) Szabó Gyula korvettkapitány, a 
CSEPEL elsőtisztje Hronyák Jenő sorha
jóhadnagy, egészségügyi tisztje Locskay 
György fregattorvos, míg a DINARA 
parancsnoka lovag Zebegényi Gründorf 
János korvettkapitány, elsőtisztje pedig 
Sziklay Aladár sorhajóhadnagy volt 
rövidebb-hosszabb ideig.

Orbán Ferenc

M e g je g y z é s e k

(1.) Egyes magyar nyelvű 
hajókategória-megnevezések mögött 
zárójelben a megfelelő angol és német 
kifejezések szerepelnek.

(2.) A hajók és egyéb vízi járművek 
neve mellett zárójelben elkészülési évüket 
tüntettük fel.

(3.) Vízkiszorításként a teljesen felsze
relt és készletekkel ellátott hajó vízki

szorítását, azaz a maximális vízkiszorítást 
tüntettük fel metrikus tonnában.

(4.) A kor szokása szerint a magyarok 
neveiket általában előnevükkel együtt 
használták.

S z a k ir o d a lo m

Bilzer, F. F.: Die Torpedoschiffe und 
Zerstörer der к. u. к. Kriegsmarine. Graz, 
H. Weishaupt Verlag, 1990.
Gardiner, R. et al.: C onway's all the 
W orld 's  Fighting Ships 1906-1921. 
London, Conway Maritime Press Ltd, 
1985.
Gogg, K.: Österreichs Kriegsmarine 
1848-1918. Salzburg/Stuttgart, Verlag 
Bergland-Buch, 1974.

Helyesbítés: Az 1996/3 sz. 76. oldalán nyomdai okokból felcserélődtek az ábraszöve
gek. Az 1. ábra szövege a 77. oldal 3. ábrához, a 2. ábra szövege a 77. oldal 4. 
ábrához került, értelemszerűen ezek felcserélendők. (Szerk.)
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A magyar légierők korai számozási rendszere

Az 1920-tól bevezetett 4 jegyű számozás a régi k.u.k. Luftfahrttruppen-nél (1914-18) alkalmazott rendszerre épült. Az első számjegy a 
származás (0 = külföldi; 1 = hazai), a második a gyártó cég jele (1 = Albertfalva; 2 = Weiss Manfred Rt.; 3 = Sóstó), ill. 0, ha külföl
diről volt szó. A pont utáni két számjegy a repülőgép azonosítási száma, itt az első számjegy 0 jele nem szabványos típust jelzett. 
1927-től a második számjegy „1“ jelét a MÁG gyárak tartották fenn. A LÜH tervezte a megrendelések 40-60%-os arányú kiadását a 
MÁG és a WM Rt. között, de a valóságban az összes megrendelés a WM-be került, a MÁG nem épített már repülőgépet. (A 00.41 ,sz. 
Ansaldo A.300 néhány helyen szerepel, de tévesen.)

A titkos magyar légierők korai gépszámozási rendszere 1920-1930

00.01 Fokker F.lll 1921- 01.31 Oravecz III 1925- 42.01 WM.4 (Ca 97)
00.11 Bristol F2B 1922- 01.51 Brandenburg C.l 52.01 WM.5 (Ca 101/Bi)
00.21 Bristol School 1925- 10.01 Fokker F.VII 1928- 30.01 Curtiss
00.31 UdetU-12 1925- 10.11 Ca 97 1929- 30.11 Fokker D XVI
00.51 Junkers A.20 1926- 10.21 Fokker F.XI 1929- 30.21 FIAT AC.3
00.61 Fokker CVD 1927- 10.51 Fokker F.VIII 1928- 30.31 FIAT CR.20
00.71 Junkers A.35 1927- 20.01 Fokker CVD 1928- 03.01 Fokker D.V1I
00.81 Udet V-12b 1928- 20.51 Fokker CVE 03.51 Loczy Brandi (KLB)
01.01 Oravecz-Szebeny 1923- 12.01 WM.1 (HD.22) 1928- 13.01 Hungária I
01.11 Oravecz I 1923- 22.01 WM.2 (CVD/CVE) 1929- 23.01 CVD
01.21 Oravecz II 1923- 32.01 WM.3 (U-12) 1929-

A LÜH működése során 1930 körül új számozást vezettek be, amelyben 3, 4 és 5 jegyű számok voltak, s a gyártó céget már nem jelöl
ték. Az első számjegy jelzi a gép kategóriáját: a számjegy hiánya, tehát 3 jegyű szám esetén első fokú iskolagépről van szó; 1 = má
sodfokú gyakorlógép; 2 = harmadfokú gyakorlógép; 3 = vadászgép; 4 = éjjeli bombázógép; 5 = nappali bombázógép.

Négy vagy öt számjegy esetén a két utolsó előtt mindig pont választja el a jelcsoportot, az utolsó kettő a gép egyéni sorszáma 01 és 99 
között.

Ez a rendszer 1938 nyaráig volt érvényben, az 1938 szeptemberétől bevezetett új katonai jelzésekkel megszűnt.

A titkos magyar légierő gépeinek LüH-számozása 1930-1938

Elsőfokú iskolagépek
051 Loczy Brandi (KLB) 5 H-MAHA.-AHE 1926-1932
101 Hungária I 30 1-5 H-MHUA-Y 1927-1936
131 Udet U-12a 5 f-j. later H-MUDA.-E 1927-1936
136 Hungária I 5 H-MHOA.-E 1930-1938
151 Udet U-12b 10 к-t. later H-MUBK.-T 1928-1938
171 Hungária I 12 H-MHOF.-Q 1930-1938
201 Hungária II 20 H-MUCA 1931-1938
231 Hungária IV 13 H-MHAA-M 1932-1938
244 Hungária V 1 HA-HAN 1932-193?
301 WM U-12b 60 a-j, H-MUAA-MUCA 1929-1938
401 Ju A.50 3 HA-JAA-C 1930-1938
411 Breda 25 3 HA- 1938-?
421 WM 10/13 10 HA-AKB 1933-1938
501 Bű 131A 40 HA-LAA-LBA 1936-1938

Másodfokú gyakorlógépek
1101 Junkers A.35 1 H-MAJA 1927-1937
1201 WM HD.22 39 a, b, H-MPHB.-PIA 1928-1938
11250 WM 20 1 HA-PTA 1936-193?
1301 Sóstó HD.22B 6 HA-PKA 1932-1938
1351 Ro 41/41В 8 HA- 1938-?
1401 Fw 56A-1 18 HA-XAA 1937-1938
1501 Fw 58K-6 10 HA-XBA.-J 1937-1938
1601 Bf 108B 6 HA-XCA-F 1936-1938
1701 Do 23 6 HA-EFY.-LHK.etc. 1937-1938
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Harmadfokú gyakorlógépek, felderítőgépek
2001 Fokker CVD 4
2101 WM CVE 2
12101 WM 16A/B Budapest 9/14 9
12110 WM 16A 9
2202 WM CVD 47
(2201 és 2208 CVE gép)
12247 WM CVD 4
12301 Sóstó CVD 9
12401 WM 21 prototípus 2
13101 He 46G (E—2) 36
14101 He 70K 18
15101 Ro 37bis 14

Vadászgépek
30.01 Fokker D.VII 4
30.11 Fokker D.XVI 4
30.21 FIAT AC.3 2
30.31 FIAT CR.20/20В 2
30.41 FIAT CR.30 9
30.50 FIAT CR.30B 2
31.01 FIAT CR.20bis 16
32.01 Avis 6
33.01 FIAT CR.32 76
33.77 FIAT CR 32 8
34.01 Не 112B 3
35.01 FIAT CR.42 18

Szállítógépek, éjjeli bombázók
40.01 Fokker F.VII 2
40.11 Caproni Ca 97Co 1
40.12 WM Ca 97 1
40.13 Caproni Ca 97CMon 2
40.21 Fokker F.XI 2
40.51 Fokker F.VIII 4
41.01 Ca 97 1
41.51 Ca 101/Bi 2
41.61 Ca 101/3m 16
42.01 Junkers F.13 1
43.01 Ju 52/3m 3

Nappali bombázók
50.01 FIAT BR.3. 1
51.01 Caproni Ca 111 0
52.01 Heinkel'He 45 6
53.01 Ju 86K-2 66
54.01 Caproni Ca 310 35
54.51 FIAT BR.20 2

Források:
RLM-ZA (Reich Luffahrt Ministerium Zentral Abteilung), 
Junkers Flugzeug und Motorenwerke-Ausland Abt. 
Regia Aeronautica,
Stato Maggiore deli' Aeronautica,

H-MPFA,B,C,H 1929-193?
H-MEJW.B 1928-193?
HA-SAA 1935-1938
HA-SBA 1935-1938
H-MFJW-A.-MFHA 1929-1938

HA-FIA 1932-193?
НА-PFC, FHS 1933-193?
HA-AKX.-Y 1938
HA-HPA-HRA 1937-1938
HA-HTA 1937-1938
HA- 1938

H-MFOA-D 1928-1932
H-MAGS-V 1930-1936
H-M AU-K 1929-1929
H-MAPP-Q 1929-1934
HA-APA 1935-1938
HA-AQA 1936-1938
HA-AZH1932-1938
HA-ARA 1930-1938
HA-AIA.-ANA.-AOA 1936-1938
HA-ATA 1938
HA 1939
HA- 1939

H-MFKA.B 1928-1938
H-MALE 1929-1934
H-MALD (később 4104) 1930-1930
H-MALF, G 1929-1934
HA-FUA-B 1929-1938
H-MFNA-D 1928-1938
H-MALD (18 db rendelése törölve) 1930-1938
H-MAMA-B 1929-1935
HA-AMC.-N. BCL. etc. 1934-1938
HA-JAD 1932-1938
HA-JUA 1936-1938

HA-AAF 1932-1935
(12 db rendelése törölve)
HA-HBA 1937-1938
HA-JBA.-JCA.-JDA 1937-1938
HA-FBA-G 1938
HA- 1938

Fokker Nederlandsche Vliegtuigenfabriek egyes iratai, amelyek 
részben a szerző, részben a Bundesarchiv, az Imperial War 
Museum és a Public Record Office birtokában vannak.

Vajda Ferenc Antal

A Hadtörténeti intézet és Múzeum folyóirata a

Hadtörténeti Közlemények
Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 400 Ft
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