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A helikopterzaj vizsgálata
Вега József,* dr. Pokorádi László**

A légi járművek fejlesztői és üzemeltetői mind többször 
találkoznak a zajprobléma megoldatlan kérdéseivel, me
lyek megválaszolása egyben a jövő század közlekedésé
nek, repülésének egyik nagy kihívását is jelenti. A zajvé
delmi kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásá
hoz azonban létfontosságú a működő rendszerek pontos 
megismerése és a zajjellemzők változásait előidéző 
tényezők együttes vizsgálata. Ennek keretében a zajszint 
és a frekvencia mérése mellett a hang zavaró hatását fo
kozó tényezőket is vizsgálnunk kell, így a zajforrás moz
gásából adódó paraméterek, a hangtér és a zajosság 
összefüggéseit is fel kell tárnunk. A problémára választ 
keresve a helikopter -  mint térben mozgó zajforrás -  által 
kibocsátott zaj jellemzőinek mérését végeztük el földi 
észlelési pontokban, illetve a földön működő gép közel- 
terében. Vizsgálataink alapján elsősorban a repülési ma
gasság, a hajtómű-teljesítmény, valamint ezek változásá
nak zajszintre gyakorolt hatását kívánjuk megfogalmazni.

A zajvédelem napjaink repülésében

Napjaink alapvető emberi igénye a mobilitás, ezért a XXL 
évszázad során egy várhatóan jelentős és a korábbihoz 
hasonlítható technikai fejlődés következményeként gyö
keresen új és telített világ kialakulása várható [3]. A Föld 
látszólagos mérete lecsökken -  melyben jelentős szere
pet játszik a légi közlekedés -  és várhatóan az úgyneve
zett legújabb kori népvándorlás, valamint a globalizáló
dás lesz a következő évezred első századának jellemző
je [6]. A 20 évvel ezelőtti kőolajválság már jelentős hatás
sal volt a technikai fejlődésre, de a hetvenes években a 
Római Klub is megjósolta, hogy az energiaforrások ki
apadása társadalmunk végét fogja okozni. Mindezek 
jelentősége tagadhatatlan, hiszen a környezetvédelem 
sarkalatos problémája a Föld anyag- és energiakészlete
inek csökkenése. Azonban a rendelkezésre álló, valamint 
kiaknázatlan fosszilis energiahordozó-mennyiség még 
hosszú ideig biztosítja az emberi igények kielégítését. 
Napjaink fő problémája így a környezetszennyezés, az 
emberi élet minőségének romlása. Gyakorlatilag a kör
nyezetet károsító tevékenység tekinthető az emberi lét 
legfőbb veszélyeztetőjének és az ipari fejlődés legna
gyobb gátjának. Ezért tekintjük a környezetszennyezés 
megakadályozását és lehetőség szerinti csökkentését 
korunk egyik legfontosabb kihívásának [1].

Az eddigi technikai fejlődést -  érthető okokból -  nem 
az emberi környezet minősége határozta meg, mozgató
rugóként minden esetben más szempontok érvényesül
tek. A repülés megjelenésével együtt jelent meg a gazda
ságos üzemeltetés igénye is, az ennek megfelelő terve

* A szerző tudományos kutatási tevékenységét a Környezet- 
védelmi Minisztérium támogatja.

** A szerző felsőoktatási és tudományos kutatási tevékenysé
gét az Oktatási Minisztérium Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal 
támogatja.

zési követelmények már a harmincas években kialakul
tak. Ebben az időszakban a méret, a hatótáv és a sebes
ség voltak az alapvető tervezési paraméterek. A bizton
ság már korán tervezési követelménnyé vált, bár egzakt 
valószínűségi elemzések csak napjainkban kezdenek el
terjedni [7]. Később az üzemeltetési hatékonyság mutatói 
lettek a következő elemei a követelménylistának.

A korábbi tradicionális tervezési paraméterek mellett a 
„környezeti kompatibilitás“, úgymint a kibocsátott zaj, az 
immisszió, a gyártási és karbantartási folyamatok és vég
ső soron az újrahasznosíthatóság kérdései fogják meg
határozni a jövőbeni tervezési követelményeket és tech
nológiai stratégiákat [8].

Napjainkban már nem mehetünk el amellett a riasztó je
lenség mellett, hogy az emberi környezet zajossága sok 
esetben mind az egészségügyi szempontból elviselhető 
határt, mind a környezeti zajcsökkentés műszaki-gazda
sági lehetőségeit túllépi. Ezért a gazdasági élet más terü
leteihez hasonlóan a repülés számára is új kihívást jelen
tenek a zajvédelem kérdései. A légi járművek fejlesztői és 
üzemeltetői mind többször találkoznak a hagyományos
nak tekintett műszaki, gazdaságossági és repülésbizton
sági kérdések mellett a környezetvédelem, ezen belül is a 
zajvédelem problémáival. Mivel várhatóan a környezeti zaj 
újabb minősítési kritériummá válik az új repülőgépek vá
sárlása és üzemeltetése során, a jövőben fokozottabban 
kell keresni a zajprobléma megoldási alternatíváit. Ehhez 
megfelelő alapot csak egy korszerű zajmérési tevékeny-
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ség, valamint megfelelő mennyiségű mérési adat nyújthat, 
így várhatóan a közeljövő fontos feladatainak egyike lesz 
a repülési zaj mérése és értékelése [2].

A zajmérési eredmények értékelése és a zajvizsgála
tok elvégzése érdekében mindenekelőtt tisztázni kell, 
hogy milyen a zaj kialakulását befolyásoló elemek logikai 
kapcsolata, illetve a légi közlekedés hol helyezkedik el a 
zajvédelem rendszerében [4].

Mivel a zaj hatása a teljes „forrás -  átviteli út -  érzéke
lési hely“ rendszeren keresztül érvényesül, a vizsgálatok
nak a zajforrások elemzésén túl minden esetben ki kell 
terjednie a transzmisszió és az emisszió vizsgálatára is. 
Nagyon fontos, hogy a zajmérési feladatok során a kör
nyezeti elemek vizsgálatára is elég gondot fordítsunk, il
letve az akusztikai hangterjedést befolyásoló összes 
jellemzőt figyelembe vegyük. Ennek oka kettős [5]:

-  a zajmérések során csak akkor jutunk helyes ered
ményre, ha a mérést és értékelést befolyásoló összes 
jellemzőt figyelembe vesszük;

-  a környezeti zaj mérséklése, illetve csökkentése csak 
akkor lehet eléggé hatékony, ha minden esetben a helyi 
akusztikai és hangterjedési viszonyokkal összhangban 
kerül megvalósításra.

Az emissziós és transzmissziós jellemzők vizsgálata 
mellett megfelelő hangsúlyt kell helyeznünk az emissziós 
hatások elemzésére is. Nem szabad elfelednünk, hogy a 
környezeti zajcsökkentés érdekében tett objektív intézke
déseknek végső soron a szubjektív érzékelésben kell 
eredményesnek lenniük.

A helikopter, mint zajforrás jellem zése

A környezeti zaj vizsgálata során az eredő zajszintet 
döntő módon meghatározó mértékadó zajforrás azonosí
tása, illetve az egyes részzajforrások eredő zajszinthez 
való hozzájárulásának megállapítása több problémát is 
felvető feladat. Gépészeti berendezések esetében legfon
tosabbak azok a testhang gerjesztésű zajforrások, me
lyeknél egy rugalmas szerkezetben a hangfrekvenciás 
tartománynak megfelelő rezgések alakulnak ki.

Helikopterek esetében az egyes részzajforrások ará
nyának vizsgálatához az 1. ábra nyújt tájékoztatást, me
lyen jól megfigyelhető a forgó mozgást végző szerkezeti 
elemek jelentősége a zaj kialakulásában. Az általunk 
vizsgált egy forgószárnyas, faroklégcsavaros helikopter 
zajspektrumára jellemző, hogy a forgószárny és a 
faroklégcsavar-lapátok haladási frekvencia-összetevői 
dominálnak, melyek kiemelkednek az általuk keltett szé
les sávú zajból.

A forgószárny- és faroklégcsavar-lapátok mellett jelen
tős még a hajtómű és az erőátviteli rendszer által keltett 
zaj, ezen belül is a közbetét (42 °-os) és a végreduktor 
(90 °-os) működése eredményez néhány kiemelkedő tisz- 
tahang-összetevőt. A spektrumra jellemző, hogy a 
forgószárnylapátok elhaladási frekvencia felharmonikusai 
egészen nagy értékig fordulnak elő. A mérések alapján a 
diszkrét hangok intenzitása közelítőleg a lapátok kerületi 
sebességének tizedik, a széles sávú zajok intenzitása a 
sebesség hatodik hatványával arányos. Ezek az össze
függések magyarázzák a tisztahang-összetevők domi
náns voltát.

Meg kell említenünk, hogy abban az esetben, amikor 
egy forgószárnylapát végénél leváló örvény a következő 
lapátok valamelyikéhez nagyon közel halad (például kis 
teljesítménnyel történő emelkedésnél), akkor a lapátelha
ladási frekvencia és felharmonikusai nagyobb szinttel je
lentkeznek, mint átlagos körülmények között. Ez jellegze
tes csattogó hanggal jár (blade slap), és az impulzuscsú
csok az integrált középértékhez viszonyítva 24 dB-lel is 
kiemelkednek, míg ez a kiemelkedés átlagos körülmé
nyek között csak 10-15 dB-nyi.

A keletkező zaj nagysága, spektruma és irányítottsága 
nagymértékben függ természetesen a gépfajtától, így he
likopterek esetében is -  elsősorban a forgószárnynak és 
a faroklégcsavarnak köszönhetően -  jellegzetesen ala
kul. A jellemzők közül a zajlesugárzás irányítottsága a 
légcsavaros és szabad sugárhajtásos repülőgépektől 
eltérően a törzsszerkezet elülső részén jelentősebb. Emi
att a kialakuló hanghullámok elméleti kúpszöge is torzul, 
ami a zajforrás által létrehozott hangtér jellegét is sajáto
san befolyásolja.

Zajm érés a helikopter közelterében

A gyakorlatban legáltalánosabban a hangvisszaverő sík
felület feletti szabad hangtérben történő mérést alkalmaz
tuk. Ez a módszer alkalmas zajforrások vizsgálatára, 
eredményeiből később következtetni tudunk a zajforrás 
és a hangtér tulajdonságainak kapcsolatára, valamint a 
háttérzaj minőségére és jellegére.

A helikopterek zaját -  más gépi berendezésekhez ha
sonlóan -  az irányított sugárzás mratt több ponton mér
tük. A mérési pontok a vizsgált zajforrás sugárzó felüle
teitől egyenlő távolságra lévő képzeletbeli mérőfelületen 
helyezkedtek el, melynek meghatározásakor kiemelt fi
gyelmet kellett fordítanunk az üzem közben forgó moz
gást végző részegységekre. így a helikopter közelterében 
végzett zajmérések során mértékadó részzajforrásként a 
következő részegységeket vettük figyelembe:

- hajtómű- és közlőműrendszer;
- forgószárny;
- faroklégcsavar.

Mivel a mérések nemcsak a vizsgálni kívánt részegy
ség közvetlen közelében történtek, hanem a szomszédos 
részegységekében is, vizsgálataink során a mérési pon
tok legcélszerűbb kiválasztására kellett törekednünk. A 
mérési pontok gondosabb elhatárolása lehetővé tette a 
részegységek zajának összehasonlítását, valamint a ki
alakuló zajtér jellegének meghatározását. Ugyanakkor az 
úgynevezett közeltéri zajellenőrző pontokban történő mé
réssel a zajsugárzás irányát és mértékét is pontosabban 
lehet megadni.

A zajforrás részegységeinek vizsgálata, a zajszintek 
megállapítása és a zajlesugárzás jellegének elemzése 
céljából M i-8 Hip típusú helikopter közeltéri mérését vé
geztük el.

Több méréssorozat adatainak értékelése, majd elméle
ti összefüggésekkel való összevetése után öt közeltéri 
zajellenőrző pontot jelöltünk ki, s ezek mérési adatait vet
tük figyelembe a zajforrás jellemzésekor. A 2. ábrán látha
tó öt mérési pont kijelölésekor a következőket vettük fi
gyelembe:
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-  a közeltéri mérések nemcsak a vizsgálni kívánt rész
egység közelében, hanem a szomszédos részegységek
ben is történnek, így az egyes részzajforrásokat igyekez
tünk egymástól elhatárolni;

-  a különböző irányok kijelölése a zajlesugárzás mér
tékének és jellegének függvényében történt, mely össze
hasonlításra is lehetőséget ad;

-  a helikopter mint zajforrás zajemissziós mérésének 
gyors és pontos elvégzése, mely a jövőbeni ellenőrzések 
elengedhetetlen feladata lehet.

Méréseinket alapjárati és felszálló üzemmódon, azo
nos műszerbeállítás mellett végeztük. A méréssorozat 
első részében három mérési pontot jelöltünk ki a mérték
adó részzajforrásoknak megfelelően, majd két mérési 
pontban a zajlesugárzást vizsgáltuk megnövelt távolság
ban.

Mivel a helikopter részzajforrásainak zajkibocsátása 
nem egyenletes az üzemviteli jellemzők következtében, a 
mérési adatsorok és a jelleggörbék is ingadozó jelleget 
mutatnak (3. ábra). Ugyanakkor az is megállapítható, 
hogy az oldal- és hátsó irányú zajlesugárzás erősebb a 
mellső irányú zajsugárzásnál, azonban a zajtér kialakulá
sa mégsem felel meg egyértelműen az egyenértékű 
hangnyomásszintek értékeinek. Ugyanis a forgószárny 
és a faroklégcsavar által keltett hangok nemcsak ingado
zó jellegűek, de a középértékekhez viszonyítva jelentős 
impulzuscsúcsok is tapasztalhatók. Ezek a csúcsszintek 
a zajlesugárzás mértékét, illetve a kialakuló zajtér jellegét 
erőteljesen befolyásolják, így a helikopter zajterének ki
alakulása az átlagos hangnyomásszintek és a mérés so
rán észlelt maximális csúcsszintek együttes értékelésé
vel végezhető el.

A repülő helikopter zajának észlelése és mérése

A földön lévő megfigyelő szempontjából a helikopterzaj a 
környezeti zajból kiemelkedve fokozatosan növekszik a 
legnagyobb értékig, majd a gép távolodásakor egészen 
addig csökken, amíg az teljesen el nem tűnik a környezet 
zajában. Egy érkező és leszálló, illetve egy felszálló és tá
volodó Mi-24 Hind típusú helikopter közvetlenül a repülé
si útvonal alatt mért zajszint -  idő függvényének részlete 
látható a 4. ábrán. Jól megfigyelhető, hogy a gép földön 
tartózkodásának időszakában a két jelleggörbe közel 
azonos értéket vesz fel, az érkezés (körülbelül 25 s-ig) és 
távolodás (körülbelül 25 s-tól) időszakában pedig jelentős 
különbségek adódnak.

Természetesen az érkező, majd leszálló helikopter haj
tómű-teljesítménye kisebb, mint felszálló és távolodó he

3. ábra: Maximális csúcsértékek zajszint-idő függvénye

4. ábra: Felszálló és leszálló Mi-24 típusú helikopter 
zajszint-idő függvénye

likopter esetében, ennek következtében a kialakuló zajtér 
jellegében is eltérést tapasztalhatunk. A helyzetet az is 
bonyolulttá teszi, hogy a gép közeledésekor és távolodá
sakor észlelt zaj spektruma eltér egymástól. A közeledő 
gép zaját túlnyomóan a nagyfrekvenciás, míg a távolodó
ét túlnyomóan a kisfrekvenciás összetevők határozzák 
meg. A jelenséget a Doppler-hatás mellett a helikopter 
különböző részzajforrásainak eltérő sugárzási jellemzői 
magyarázzák. A maximális zajszint ugyanakkor nem köz
vetlenül abban a pillanatban jelentkezik, amikor a gép és 
a megfigyelő közötti távolság a legkisebb. Az eltérés oka, 
hogy a forgószárny- és a faroklégcsavar-lapátok zaja a 
hangtér deformációját okozzák, melyben az előrefelé és 
oldalirányban lesugárzott zaj hatása dominál.

Szembetűnő, hogy a zajszint nagysága az idő függvé
nyében erősen változó jelleget mutat. A mért értékek in
gadozása helikopterek esetében főleg az egyes részzaj
források által keltett hangok jellemzőitől függ. A forgó- 
szárnylapátok működése következtében jelentkező im
pulzuscsúcsok akár 25 dB-lel is kiemelkedhetnek az in
tegrált középértékhez viszonyítva, ami jellegzetes csatto
gó hanggal jár. Emellett a földi reflexiók hatása, az alkal
mazott hajtómű-teljesítmény és repülési magasság szin
tén hozzájárulnak a zajszintértékek ingadozásához, ami
vel a hang zavaró jellegének hatása is fokozódik.

A hajtómű-teljesítmény zajszintre gyakorolt hatása fel
szálló teljesítmény kifejtésekor alapvetőnek tekinthető. 
Maximális teljesítményről beszélhetünk azonban akkor is, 
amikor a gép repülése közben hirtelen a repülési magas
ság növelése, tehát a helikopter ugrása (5. ábra) válik 
szükségessé. Az ilyen repülési manőverek zajhatásáról, 
a helikopter mint zajforrás sugárzási nagyságrendjéről és 
a sugárzás jellegéről a földi mérések eredményei nem 
adnak kellő tájékoztatást. Az általános elvek érvényesü
lését a hajtóműzaj mellett a sebességgel összefüggő 
törzsszerkezetzaj, illetve a forgószárny és a faroklég
csavar zaja is befolyásolja.

Ezek együttes hatása azonban az észlelési pontban 
mérhető hangnyomásszintek változását és a zajszint-idő 
függvény alakulását minden esetben a repülés követel
ményeinek megfelelően módosítja. Tehát lényeges szem
pont a mérési pont és a helikopter mindenkori helyzeté
nek viszonya, illetve a távolság és a repülési magasság 
változása.

A vázolt probléma jobb megismerése és az összefüg
gések feltárása érdekében végzett vizsgálatok során a 
helikoptervezető három különböző pontban vitte ugrás 
manőverbe a gépet (5. ábra A pont). Elsőként az észlelé
si pont fölött, majd előtte 50 m-rel és mögötte 50 m-rel. A 
Mi-24 típusú helikopter vízszintes repülési magassága 
mindhárom esetben 15 m (5. ábra h mérete), sebessége
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6. ábra: Teljesítménynövelés és zajszint változásának ösz- 
szefüggése

200 km/h (5. ábra vb sebessége) volt. Az észlelt zajhatás 
zajszint-idő függvényei a 6. ábrán láthatók.

A zajszintértékek növekedését és maximumát, majd 
csökkenését mindhárom repülési mód esetében a kifej
tett hajtómű-teljesítmény határozza meg, mely megfelel 
az elméleti összefüggéseknek. Az időben és térben 
eltérően kifejtett teljesítménynövelés azonban a maxi
mumértékek megjelenésében, valamint a növekedés és 
csökkenés folyamatában jelentős eltérést okoz.

Látható, hogy az észlelési pont mögött végrehajtott tel
jesítménynövelés esetén a maximum-zajszintérték ki
sebb, és a csillapodás folyamata is kedvezőbb. Ugyanak
kor a mérési pont előtt végrehajtott teljesítménynövelés 
okozta zajhatás maximum értéke a legnagyobb, illetve a 
növekedés és csökkenés is jelentősebb zajszintekről ta
núskodik.

A hang levegőben, nagy távolságra való terjedéskor a 
hangnyomás szintje mind a távolság, mind az idő függvé
nyében változik. Nagy észlelési távolságok esetén már 
nem hanyagolhatjuk el az abból eredő csillapítást, hogy a 
hangenergia másfajta energiává, mindenekelőtt hőener
giává alakul át. Továbbá figyelembe kell venni a levegő el
nyelése által okozott csillapítást, a levegőben jelentkező 
anyagrészecskék által okozott csillapítást és a közeg
hőmérséklet gradiense vagy mozgása által okozott csilla
pítást. Ezeket a hatásokat vesszük figyelembe akkor is, 
amikor a repülés zajcsökkentése érdekében növeljük a 
repülési magasságot, ezzel növelve a zajforrás és az ész
lelő közötti távolságot.

A helikopterek átlagos utazósebessége 200 km/h, azaz 
térben mozgó zajforrásként viszonylag nagy sebességgel 
mozognak. Ez az észlelési helyen mérhető zajszint idő
beli változásával jár együtt. A helyzetet tovább bonyolítja, 
hogy a zajforrás sugárzási tulajdonságai is módosítják a 
keletkezett zaj pillanatnyi szintértékeit, valamint a 
zajszint-idő függvény jellegét. Az összesített hatás ered
ményeképp a növekedés és csillapítás értéke ugyan nem

idő [s]

------------ 30 m

-  -  -  100 m 

------------150 m

7. ábra: Eltérő repülési magasság és zajszint összefüggése

változik ugrásszerűen, de a jelentkező zajszintértékek ki
sebbek. Ezzel együtt a magasság függvényében a maxi- 
mumzajszintek értéke is kisebb, ami a vizsgált pont zaj
terhelésének csökkenését eredményezi.

Eltérő repülési magasság zajszintre gyakorolt hatását 
szemlélteti a 7. ábra, mely rögzített földi észlelési pontok
ban mért zajhatás zajszint-idő függvényét tartalmazza. A 
keletkezett zaj Mi-24 típusú helikopter három különböző 
talaj feletti magasságon -  30 m, 100 m, 150 m -  végre
hajtott vízszintes átrepülésének következménye. A vizs
gálatok során alkalmazott repülési sebesség minden ma
gasság esetén 20 km/h volt. Látható, hogy a repülési ma
gasság változtatásával elért hatás elsősorban a csúcsér
tékek csökkenésében jelentkezik. Ugyanakkor a hangter
jedés tulajdonságaival összefüggő interferenciajelensé
gek és a helikopter zajsugárzási jellemzői következtében 
a zajszint minimumértékei magasabbak. Ennek következ
tében a teljes hatásidő alatt csak a csúcsszintek kisebb 
értéke csökkenti a zajhatást, a jelenség kezdeti és befe
jező szakaszában észlelt magasabb értékek azonban a 
zajterhelés, illetve a kellemetlen zajhatás kialakulásához 
járulnak hozzá.
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A Dornier mobil katonai híd (DoFB)
Bölcsföldi Tibor mk. alezredes és Gulyás András mk. őrnagy egyetemi adjunktusok 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Tanszék

1. Bevezetés

A Magyar Honvédség műszaki csapatainál jelenleg alkal
mazott katonai hidak a haderőreform harmadik harmadára 
-  amelyben prioritást kap a haderő technikai fejlesztése -  
elavultak, kivonásra érett eszközök lesznek, vagy lehetnek.

ATMM hidat 1968-ban, míg a BLG hídvető harckocsit 
1967-ben rendszeresítették, és bár természetesen ezek 
az eszközök nagy előrelépést jelentettek az előző techni
kai eszközökhöz képest mind áthidaló-képességben, 
mind teherbírásban, mára részben kivont, vagy zárolt, 
technikailag elavulóban lévő eszközök lettek.

A rendszeresítésük előtti fejlesztési időszakot is figye
lembe véve ezek az eszközök a 60-as évek elejének 
technikai színvonalát és katonai alkalmazási koncepcióját 
tükrözik. A haderőreform utolsó szakaszára ezek az esz
közök 50 éves konstrukciók lesznek.

A fenti okok és a katonai hidak teherbírásával kapcso
latos NATO-ajánlások és elvárások miatt már most, a re
form kezdetén érdemes áttekinteni, hogy az elavuló tech
nikai eszközöket milyen eszközökkel lehet és érdemes 
felváltani.

Dolgozatunkban egy ilyen mobil hidat értékelünk és 
mutatunk be.

2. A rendszeresített 
katonai hidak és a DoFB

2.1 Általános ismertetés

A Dornier Fordable Bridge (DoFB, Dornier géphíd) a né
met Eurobridge (a Daimler-Benz leányvállalata) mintegy 
tíz éves fejlesztésének eredménye. A géphíd próbáját a

Német Szárazföldi Haderő végezte el, e próbák tapaszta
latait a rendszer megbízhatóságának fokozására irányuló 
fejlesztésekben használták fel.

A DoFB 14 és 46 m közötti fesztávon 6 különböző 
hosszúságú híd építésére alkalmas (1. ábra). A szabvány 
katonai híd mérete 40 m, ez a készlet 5 tehergépkocsin 
szállítható (2. táblázat). A hidat viszonylag kis tömege az 
alumínium anyagú szerkezetnek köszönhetően alkalmas
sá teszi közepes teherbírású terepjáró tehergépkocsikon 
való szállításra. Ez az érték a 14 m-es híd esetében 13,5 
t, a szabvány hídé pedig 31,51. Az 1. táblázat a Magyar 
Honvédségben rendszeresített TMM és BLG hidak ada
taival hasonlítja össze a DoFB mobil hidat.

A géphidat jelenleg a német, spanyol és két délkelet
ázsiai ország hadserege állította rendszerbe.

2.1.1 A hídszerkezet
A hidat kis számú modul-alapelemből, ismétlődő fogások
kal, gépi erővel, daru és hidraulikus berendezés segítségé
vel, a szerelőgerendával megvezetve lehet építeni. A kézi 
munkaszükséglet a daru kiszolgálására, a berendezés mű
ködtetésére, valamint az elemek összekapcsolására korlá
tozódik.

Az általunk ismert vagy eddig rendszerben lévő mobil 
hidakkal szemben a Dornier híd pályaburkolata össze
függő, pályaszélessége megközelíti a közúti pályaszéles
séget, ami jelentősen növeli az áthaladás biztonságát és 
az átkelés sebességét.

A parti gerenda feladata az építés során a szerelőge
renda, a telepítés után a hídszerkezet biztonságos meg
támasztása. A szerelőgerenda és a parti gerenda kap
csolatának csuklós kialakítása miatt képes kiegyenlíteni 
az 5%-on belüli oldalirányú terepszint-eltérést. Ennél na
gyobb eltérés esetén terepelőkészítéssel kell az előírt ér
téket biztosítani.
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Összehasonlító táblázat I.
1. táblázat

Műszaki alapadatok

Megnevezés DoFB TMM BLG
A rendszeresítés éve - 1968 1967
Típusa Támogató híd Kísérőhíd Rohamhíd
Terhelési osztály MLC 70 60 t 50 t
Maximális teher (t) 110 nincs adat nincs adat
Kialakítása kéttámaszú, 

tolt építésű
négymezős, 
kéttámaszú, 
ollós nyitású

kéttámaszú, 
ollós nyitású

A híd (készlet) hossza 
(*szabványhíd) (m) 14-20-27-33-40M6

10-20-30-40, 
két készlettel 

50-60-70

20,
két, vagy 3 klt-tel 

30-40
Pályakialakítás zárt nyompályás nyompályás
Pályaszélesség (m) 4,40 3,20 3,25
Szerkezeti anyag AI (Mg Zn) ötvözet acél acél

+korund járófelület
Élettartam 3000 építés-bontás 

10000 MLC70 teher 
20 év

nincs adat
(32 éve rendszerben)

nincs adat
(33 éve rendszerben)

Átkelési sebesség (km/óra) 25 20 10

A szerelőgerenda parti és közbenső kialakítással, mint
egy 7m hosszúságban készül. A szerelőgerenda felada
ta a hídszerkezet szerelés közbeni alátámasztása, az át- 
tolhatóság biztosítása. A szerelőgerenda-elemeket a te
lepítő gépkocsira szerelt építősínen, szakaszos előreto- 
lással, csapos kapcsolattal rögzítik egymáshoz. A szere
lőgerenda hossza az akadályszélesség függvényében 
modul méretben választható.

A hídelemek szintén két változatban készülnek, jellem
zőjük, hogy az építés során a megemeléskor a 2,75 m-es 
szállítási méretről a teljes pályaszélességet adó 4,40 m- 
re nyílnak ki (3. ábra). A teljes híd a kétszekrényes híd
elemek csapos összekapcsolásával alakítható ki. A híd 
összeállítása a szerelőgerendán, a szerelőgerenda olda
lára szerelt görgőkön történő szakaszos betolással, ele- 
menkénti kapcsolással történik. A teherbírási osztálynak 
megfelelő terhelés esetén csak a főtartók viselik a terhet, 
határterhelés (1101) esetén a főtartó lehajlásából adódó
an a szerelőgerenda „harmadik hossztartóként“ vesz részt 
a teherviselésben.

A felhajtó rámpaelem biztosítja a hídra való felhajtást. 
A terepegyenlőtlenségek kiküszöbölésére a felhajtóelem 
fésűs kialakítású. A parti hídelemhez körmös kapcsolat 
rögzíti.

A híd polgári vagy békefenntartói felhasználásához le
hetőség van a rendszerhez illeszthető gyalogjáró elem és 
korlát alkalmazására.
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3. A mobil híd alkalm azása

3.1 Szállítás

A szabvány híd elemeinek szállítása 5 db teherautóval 
oldható meg (2. táblázat). A híd elemeinek szállításához 
kedvező feltételeket biztosít, hogy helyigénye mindössze
sen 2,75 méteres szélesség és 7,40 m hosszúság, vala
mint az, hogy a hídelemek alapanyaga alumínium ötvö
zet. így szállítójárművek a 2,75 méteres szélesség mellett 
kevesebb mint 4 m magas és 12 méternél rövidebb köze
pes, 5 tonnánál nagyobb hasznos terhelésű tehergépko
csik lehetnek.

Ezek az építési helyszín megközelítését befolyásoló 
szállítási adatok kedvező telepítési lehetőségeket biztosí
tanak, elősegítik a harcászatilag legelőnyösebb átkelőhe
lyek kiválasztását és a hídrakás helyszínének megközelí
tését (fák között, kis teherbírású talajon, felsővezetékes vá
rosi utakon, aluljárókban stb.). Békeidőszakban útvonal- és 
időkorlátozás nélkül közlekedtethető a közutakon.

Itt jegyezzük meg, hogy a DoFB mobil hidat bármilyen, 
az előzőekben leírt, nem túl szigorú feltételeknek meg
felelő tehergépkocsira adaptálni lehet (eddig MAN, Mer
cedes-Benz és Iveco típusokat alkalmaztak). Ez a tény 
fontos lehet akkor, ha a Magyar Honvédség tehergépko
csiparkjának tervezett és szükséges cseréje, illetve a híd 
esetleges beszerzése sorra kerül.

3.2 A híd alkalmazásának feltételei

A hídépítés megkezdésének feltétele legfeljebb 10%-os 
hosszirányú és 5 %-os keresztirányú tereplejtés megléte, 
vagy kialakítása. (Ez a szabvány híd teljes hosszán 4 m 
szintkülönbséget valamint keresztirányban 22 cm meg
engedett eltérést jelent.) A hídkészlet hazai síkvidéki víz
folyásaink jellegének és szélességének megfelelő áthi
dalóképességgel bír, az általános keresztmetszeti kiala
kítású, ártérrel rendelkező folyók feletti alkalmazásra ide
ális.

A töltések között vezetett csatornák esetén azonban 
nem, vagy csak jelentős előkészítés, földmunkák után - 
ami éppen a készlet alkalmazásának indokoltságát 
kérdőjelezi meg -  lehet megkezdeni a hídvetést, hiszen

töltéseink koronaszélessége nem elegendő a telepítés 
helyszükségletének kielégítésére. A nem szabályozott 
vízfolyások esetében a gyári adatoknak megfelelően kell 
kiválasztani az átkelésre kijelölt partszakaszt, vagy ezen 
adatoknak megfelelőem kell azokat kialakítani.

A kis szélesség és a hídelemek modulrendszerű kiala
kítása, valamint a DoFB hídvetési módszere és a hídszel- 
vények rövidsége (maximális elemhossz 7,1 m) követ
keztében a hidat viszonylag kis, 8x18 m-es területen is 
telepíteni lehet. E tulajdonság következtében meglévő, 
vagy rombolt keskeny (állandó) hidak felett is lehetséges 
a hídvetés. Az alkalmazhatóság összehasonlító adatait a
3. táblázat tartalmazza.

3.3 A híd építése

Első lépésként a partok és a szállítási útvonalak szükség 
szerinti előkészítése történik meg.

A szerelőgerenda építése:

a) A hídrakó járművet telepítik hídépítéshez, felszerelik 
a parti gerendát a szerelőgerenda parti elemre, majd a 
túlpart irányába tolják.

A 40 m-es DoFB mobil híd szállítási konfigurációja
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b) Csatlakoztatják a szerelőgerenda közbenső elemeit, 
elemenkénti betolás közben. Utolsó elemként csatlakoz
tatják a szerelőgerenda parti elemet.

c) A hídvető keret betoló szerkezetével a parti gerendát 
lesüllyesztik és leengedik a szemközti partra.

d) A hídvető keretdaru alkalmazásával, a betoló szer
kezet visszahúzása után a szerelőgerenda innenső végét 
leengedik a parti gerendára.

e) A híd parti elemét daruval az elkészült és telepített 
szerelőgerendára helyezik.

f) Egy készlet felhajtó rámpát helyeznek a gerendára. A 
híd parti elemét csatlakoztatják az első közbenső híd
elemhez, majd további elemeket csatlakoztatnak és tol
nak a túlsó part irányába.

g) Rögzítik az innenső parti hídelemet is. A hidat daru
val leeresztik a parti gerendára, és illesztik a felhajtó rám
pákat.

h) A híd készen áll az átkelésre.

A mobil híd bontása az átkelés lezajlása után az épí
tés fordított sorrendjében bármelyik oldalról, az építéssel 
egyező helyszükséglettel végezhető el.

4. Összegzés

A haderőreform utolsó szakaszának idején a Magyar 
Honvédségben rendszeresített hídkészletek kivonása 
időszerűvé válhat. A dolgozatunkban bemutatott hídkész
let alkalmas lehet e hidak egyikének -  vagy akár mind
kettőnek -  kiváltására. A Dornier mobil híd 40 m áthidaló
képességű (mint TMM készlet), közbenső alátámasztást 
nem igényel (mint a BLG), emellett teherbírásának felső 
határa 110 tonna (7. ábra).

Külön kiemeljük, hogy ez a hídkészlet adaptálható bár
milyen közepes terepjáró tehergépkocsira, ami előnyös 
lehet a „típustiszta“ honvédségi gépjárműpark kialakítása 
szempontjából.

Összehasonlító táblázat II.
3. tablazat

ALKALMAZHATÓSÁGI ADATOK

Hídtípus DoFB TMM BLG
Maximális hosszirányú tereplejtés (% / °) 1 0 / 6 21 / 10 2 7 / 1 5
Maximális oldalirányú eltérés (% / °) 5 /3 1 0 / 6 1 0 / 6
Építés helyigénye, mélység (m) 18 15 12
Építés helyigénye, szélesség (m) 8 5 5
Kezelőszemélyzet (fő) 6 4x2 2
Lerakás normaideje (perc) 60 72 4
Felszedés normaideje (perc) 90 105 5
Szállítás 1 +4 tgk. 4 tgk. 1 hk.
Szükséges szállítási méret (mxm) 4 x 2,75 9 x 3 , 3 10,7 x 3,3
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A mobil híd technikai megoldását, kivitelét, anyagát és 
telepítését tekintve korszerű, széles körű alkalmazható

sága harci, békefenntartói vagy katasztrófaelhárítási fel
adatok gyors végrehajtására teszi alkalmassá.

Irodalom

Mű 227. TMM-3 nehéz hídrakó gépkocsi műszaki leírása 
és kezelési utasítása.
Mű 211. BLG-67 típusú hídvető harckocsi műszaki leírá
sa , kezelési és karbantartási utasítása.
Kunos Bálint: A haderőreform haditechnikai aspektusai 
Hadtudomány, 2000./3 pp.25-37
Városi utak tervezési szabályzata (útügyi ágazati szab
vány)
Dornier Fordable Bridge System (Gyári ismertető) 
Faltfestbrücke FFB (Gyári ismertető)

Sikeres magyar rakétakísérlet 1848. december 1-jén
dr. Ács Tibor

A rakétatörténeti kutatások egyöntetűen azt állapítják 
meg, hogy kiemelkedő hely illeti meg a 19. századot a ra
kéták históriájában. A század első negyedében gyökeres 
fordulat állt be a rakétatechnikában, mivel az európai ha
ditechnikusoknak sikerült a korszak csöves tűzfegyverei
vel vetélkedő, sőt azokat több vonatkozásban felülmúló 
rakétafegyvereket kialakítaniuk. Szakirodalmunk -  külö
nösen Nagy István György munkásságának köszönhe
tően -  e fejlődési folyamatról, melyben nem kis szerepet 
játszott a magyar rakétatechnika, értékes és hű képet vá
zolt fel. Ezért „A 19. századi magyar hadiröppentyű törté
netéhez“ című tanulmányunkban és más írásokban csak 
arra vállalkozhattunk, hogy kutatási eredményeink segít
ségével két vonatkozásban új adalékokkal egészítsük ki 
a 19. századi magyar rakétatechnikáról és hadiröppen
tyűről kialakult történeti képet.

Egyrészt bemutatni, milyen munkálkodást fejtettek ki 
Széchenyi István és a Magyar Tudományos Akadémia, a 
hazai tudósítók és haditechnikusok az új rakétafegyver 
elnevezéséért, megismertetéséért és a hadviselésben 
játszható szerepének tudományos megfogalmazásáért. 
Másrészt pontosítani, kik voltak azok a haditechnikusok, 
honvédtisztek, akik 1848-ban felvetették, megszerkesz
tették és gyártották a magyar hadiröppentyűt, majd 1849- 
ben létrehozták azt a honvéd röppentyűkart, amely sike
resen alkalmazta a csatákban és ütközetekben a hazai tí
pusú hadiröppentyűket. Ennek bizonyítására tesszük itt 
első ízben közzé a magyar haditechnika-történet egyik 
értékes dokumentumát, az 1848-49-es minisztérium le
véltára H 3. Országos Honvédelmi Bizottmány iratai kö
zött 1838: 5605/e. számon megőrzött, az 1848. december 
11-i rakétakísérletekről készült 1848. december 13-i 
jegyzőkönyv teljes szövegét.

Ez az okmány rögzítette a bizottság (Lukács Dénes 
őrnagy, Kaufmann Károly őrnagy, Kreuterer Mihály fő
hadnagy, Steiner Imre hadnagy) megállapításait a kísér
let helyszínéről, az időjárásról, a röppentyűtechnikusok 
személyéről, a röppentyű és részei szerkezetéről, a 
kilövőállvány jellemzőiről, az elsütés rendszeréről, a röp

pentyűk készítési módjáról, a kísérlet és az egyes lövé
sek eredményéről, a legfontosabb következtetésekről és 
a határozat formájában 6 pontban felsorolt ajánlásokról a 
hadügyminisztériumnak. A bizottsági jegyzőkönyvben az 
alábbiak olvashatók:

„Jegyzőkönyv

Melly a hadügyminisztérium rendeletére, egy decem
ber 11-én hadiröppentyük felett tartott kísérletnél vitetett.

1. A helyszíne a Ludoviceum közelében, ezen kísérletre 
felette alkalmatlan lévén, számtalan mesgyék által átha
sogatva, gödrök és dombok által, részint a szabad kilá
tást is akadályoztatta.

2. Az idő tiszta volt, s egy csekélyke éjszakai szél fújt, 
melly a röppentyűk meneténél gondosan tekintetbe véte
tett.

3. Az egyének, kik a kísérletet intézték Moser Sándor, 
Wilfing József és Unger Károly -  voltak -, mind hárman 
elébb az austriai röppentyükarnál szolgáltak. A két első a 
katonai alkalmazására vonatkozólag, széles ismeretet
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A lövések eredménye a következő volt

A lövés 
száma

Fokokra
emelése

A lövetek 
(projektile)

Távolságra
jutás

Félretérés 
jobbra balra Észrevételek

neme
Lépésekben

1. 35 3 ft űrgolyó 2200 150 - Az űrgolyó megakadás után 
szétpattant.

2. 35 3 ft űrgolyó 2000 50 — Az űrgolyó megakadás után 
szétpattant a levegőben.

3. 35 3 ft űrgolyó 1000 200 — Az űrgolyó megakadás után 
szétpattant a levegőben.

4. 35 3 ft űrgolyó 2100 50 — Az űrgolyó megakadás után 
szétpattant a levegőben.

5. 15 6 ft űrgolyó 900 10 A röppentyű 200 lépésnyire leesett, de 
az űrgolyó nagy egyforma irányban 
tovább ment.

6. 15 6 ft űrgolyó 500 40 A röppentyű 400 lépésnyire leesett, de 
az űrgolyó nagy egyforma irányban 
tovább ment.

7. 20 6 ft űrgolyó 800 - -
8. 20 6 ft űrgolyó 200 10 A röppentyű 150 lépésnyire leesett, de 

az űrgolyó nagy egyforma irányban 
tovább ment.

9. 20 6 ft űrgolyó 700 15 -
10. 20 6 ft űrgolyó 800 - -
11. 8 gyuszer 1600 10 A gyuszer csak rövid ideig égett.
12. 8 gyuszer 2000 200 - A gyuszer a földbe ütközött, nem égett.
13. 8 gyuszer 900 - - A gyuszer csak rövid ideig égett.
14. 5 gyuszer 300 10 - A földbe ütközött és nem égett.
15. 5 gyuszer 750 - 5 A földbe ütközött és nem égett.
16. 7 kartácsok 400 - - A serét a gátba ütközött.
17. 7 kartácsok 400 - - A serétek mind a földbe ütköztek.
18. 5 kartácsok 100 - 10 A serétek mind a földbe ütköztek.
19. 5 kartácsok 100 10 - A serétek mind a földbe ütköztek.
20. 5 kartácsok 400 - - A serétek mind a földbe ütköztek.
21. 4 3 ft űrgolyó 450 5 - Tovább ugrándozott.
22. 4 3 ft űrgolyó 600 — - Tovább ugrándozott.

tanúsított, az utolsó pedig a röppentyűknek kézmütani el
készítésükben tüntette ki magát.

4. A röppentyűk külsőleg gondosan voltak szerkeszt
ve, a lövetek (projectile) ezé!szerűen elhelyezve, s különö
sen a botnak beilesztése felette gyorsan eszközölhető.

5. A löveg czélszerüen volt alakítva, jókora fölemelésre 
képes és mintegy 7 fontnyi súllyal bir, s ennél fogva 
egyetlen ember által bárhová szállittathatik, hová egy em
ber eljutni képes. Szerkezete egyszerű, és semmi jelen
tékeny költséggel egybekötve nincs.

6. Az elsütés a tüzérségnél használatban lévő kanóc- 
zokkal történik.

7. A röppentyűk készítési módja. A készítés a közönsé
ges veréssel történt, mivel a készítők semmi nemű sajtó
val nem bírtak. Ezen okból a bizottmány nem is várt egy
forma hatást a röppentyűktől, mivel az anyagok verés ál
tal soha sem nyerhetnek olly egyforma tömöttséget mint 
sajtó által.

8. A kísérlet eredménye. A (7) alatt említett hiány daczá
ra is a röppentyűk olly egyforma menetet tanúsítottak, hogy 
a bizottmány egészen meglepetve érezte magát általa.

A gyorsaság olly rendkívüli volt, hogy némellyek a leg
nagyobb távolság után is jelentékeny méllységgel nyo
multak be a földbe.
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9. Következtetések.

a) Az 1., 2., 3., 4. lövések oily távolságot mutatnak, 
mellyeket a 12 fontos ágyukkal csak nehezen, 6 fontosok
kal igen nem lehet elérni.

b) Minthogy a czél csak nem mindig túl lövetett -  kitet
szik, hogy a lövetek a röppentyűkhöz felette könnyűek, 
vagy a röppentyűk a tövetekhez felette erősek voltak.

c) A jobbra térések feltűnőek, mellyeket azonban leg
nagyobb részt a szélnek kell tulajdonítanunk. Azonban 
csak néhány lövésnél lépték át a közönséges határt.

d) A gyuszerek egyetlen lövésnél sem mutattak kive
hető hatást.

Határozat

a) A kísérleti eredmények érett megfontolása után a bi
zottmánynak egyhangú véleménye az, miszerint a (3) 
alatt nevezett egyének képesek használható hadiröppen
tyűket készíteni, és azok használatára az ellenség elébe 
egy alkalmas kart beoktatni, ha tudniillik az e czélra meg
kívántaié eszközök tőlük meg nem tagadtatnak.

b) E czélra mind három egyént honvéd tüzérségi had
nagyokká véli a bizottmány kinevezendőknek és pedig 
Unger Károlyt a készítés meghatározására - a másik ket
tőt pedig annak alkalmazásával.

c) A röppentyűk roppant gyorsasága alkalmasnak lát
szik a bizottmány előtt 12 fontosok készíttetésére is, mi
vel ezek minden, már a legnehezebb járatú helyeken is 
egyetlen ember által hordoztathatnak.

d) Bizonyos hadi használatokra, mint például helysé
geknek nagy távolságróli felgyujtásukra, a röppentyűk je 
len alakjukban is használhatók lesznek, csak a gyu- 
anyag valamivel jobban készíttessék.

e) Felette nagy számú röppentyűk pontos készítésére 
elkerülhetetlenül erős vizsajtók (hydrolissen druckeren) 
kívántainak meg, mellyek nélkül hadiröppentyűk, mint 
azok az európai hadseregeknél jelenleg alkalmaztatnak, 
sem az (3) alatt említett egyének, sem másvalaki által el 
nem készíttethetnek.

f) Ezen vizsajtók beszerzése és felállítása azonban; 
nem a bizottmány feladata -  miért is annak kivitele a had
ügyminisztériumra leend hagyandó.

Budapest 1848-ik évi november 13-án.

Kreuterer főhadnagy Steiner hadnagy

Lukács Dénes Kaufmann őrnagy
őrnagy tűz előadó“

A korabeli jegyzőkönyv nagy pontossággal örökí
tette meg a 19. századi magyar haditechnika törté
netének egyik kiemelkedő teljesítményét, a 
Moser-Unger-Wilfing-rendszerű magyar hadiröp
pentyű jellemzőit, leírását. A 3 és 6 fontos (1,7 és
3,4 kg) rakéták gondos szerkesztésűek, a lövedék 
célszerűen volt elhelyezve, a röppentyűt stabilizáló 
rúd gyorsan beilleszthető volt. A lövegkilövő állvány 
egyszerű szerkezetű, a praktikus irányzókészülék 
képes a szükséges fokbeállításra. A mintegy 7 font 
(3.92 kg) súlyú állványt egy ember könnyen szállít
hatta. A röppentyű indítása (elsütés) nem csapódó
gyújtóval, hanem az egyszerűbb tüzérségi kanócos 
gyújtással történt. A röppentyűk fő hiányossága ab
ból eredt, hogy a szilárd hajtóanyagot (fekete 
lőport) nem az egyforma tömítettséget biztosító saj
tológépekkel, hanem, azok hiányában, kézikala
páccsal való ütésekkel töltötték a rakéta henger ala
kú testébe. Ennek ellenére ez a magyar rakétakí
sérlet sikeres volt.

Az 1-4. lövés az irányzék 35 fokos emelésével a 
3 fontos (1,7 kg) űrgolyók (gránátok) 1000-2200 lé
pés (750-1650 m) hatótávolságot érték el. Az 5-10. 
lövés az irányzék 15-20 fokos emelésével a 6 fon
tos (3,4 kg) űrgolyók (gránátok) 200-900 lépés 
(150-675 m) hatótávolságra csapódtak be. A
11-15. lövés az irányzék 5-7 fokos emelésével a 6 
fontos gyújtólövedékek 750-2000 lépés (562-1500 
m) hatótávolságot értek el. A 16-20. lövés az irány
zék 5-7 fokos emelésével a 6 fokos (3,4 kg) kar
tácslövedékkel 100-600 lépés (75-450 m) hatótá
volságot ért el, míg a 21-22. lövés az irányzék 4 fo
kos emelésével a 3 fontos (1,7 kg) űrgolyót 
450-600 lépés (337-450 m) távolságra juttatta el. A 
rakétakísérlet során kilőtt 22 hadiröppentyű bebizo
nyította felhasználhatóságát az ellenség elleni 
harcban.

A hadügyminisztérium 1848. december 14-i ja
vaslatára az Országos Honvédelmi Bizottmány 
1848. december 16-i rendeletével megindult a röp
pentyűgyártás, a hadiröppentyűk rendszerbe állítá
sa és a honvéd röppentyűkar felállítása. A honvéd
ség tüzérsége új csapatnemének, a honvéd röp
pentyűkarnak alapító tisztjei -  a december 1-jei ha
tállyal előléptetett -  Moser Sándor, Unger Károly és 
Wilfing József honvéd tüzér hadnagyok lettek. A 
külső Váci úti üzemben Moser vezetésével indult 
meg a hazai rakétagyártás, az első röppentyűüteg 
hadrendbe állítását 1849 januárjára tervezték. Az 
ismert események miatt azonban másként alakult a 
magyar rakéták históriája.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata

Hadtörténelmi Közlemények
Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1180 Ft
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Az Eurosatory 2000 elektronikai szemszögből

A jövőben a digitalizált harcmezőn a 
multimédia szolgáltatás is megjelenik. 
A SOTAS/M2 rendszer (THOMSON- 
SIGNAAL) teljesíti azokat az új köve
telményeket, melyeket a mobil kom
munikációs rendszerekkel szemben a 
digitális harctér kikényszerít. Ezek a 
rendszerek támogatják a parancsno
kokat az elhatározás kidolgozásának 
folyamatában, mert az eszközök bizto
sítják a többmódú működést, a

•  hangátvitelt,
•  információs adatátvitelt,
•  szenzor-adatátvitelt,
•  videó-képátvitelt

mind a járművekben, mind a járművek 
között.

A SOTAS/M2 rendszert erősok- 
szorozónak tekintik, mert a C4ISR tel
jes spektrumát biztosítja a harcmezőn. 
A SOTAS/M2 rendszer szolgáltatásai 
a járművön belüli kommunikációnál: •

•  standard intercom,
•  parancsnokipont-intercom,
•  segélyhíradás,
•  rádiókommunikáció

•  forgalmi helyzet kijelzés,
•  harckocsitelefon,
•  terepi telefon,
•  riasztás jelzés szétosztás,
•  helyi automata telefon hívás,
•  külső hívás,

(POTS, ISDN EUROCOM csatornákon, 
soros adatkommunikáció,
Ethernet LAN),

•  videó-képátvitel,
•  Szoftver letöltés,
•  beépített test,
•  belső hálózat management

A járművek közötti kommunikáció
nál a rendszer üvegszál kábelek útján 
működik, bármilyen topológiai felépí
tésben, amit automatikusan adaptál, 
külön kezelés nélkül. Ezt két optikai 
ATM interfész biztosítja és ezen ke
resztül 25.6 Mbps átvitel lehetséges.

Az ATM teljesítmény lehetővé teszi a 
hang, video és adatátvitel hibátlansá- 
gát, ami elsőrendűen fontos (1. ábra).

A SOTAS rendszer nyílt struktúrájú, 
így a külső rendszerek, vagy eszközök 
számára az alábbi kapcsolatokra ad 
módot:

•  soros adatátvitel (RS 232, 422)
•  Ethernet (IEEE 802.3)
•  IP/SUMP/TFTP
•  ISDN/POTS telefon
•  G 703/704

A fent vázolt információs rendszer 
standard PC és Windows NT alapon 
működik, ez nyújt egyszerű felhaszná
lóbarát kezelői oldalt. A rendszer esz
közei a 2. ábrán láthatók.
A rendszer flexibilitása lehetőséget ad, 
hogy a digitális hálózaton gyors és 
nagymennyiségű adatcsere legyen 
kezelve.
Azonos rendszerkomponensek kerül
hetnek beépítésre terepjárókba, veze- 
tésipont-járművekbe, harckocsikba 
stb., de mind más konfigurációban, ha 
a feladat ezt így teszi szükségessé. 
Egy harckocsibeépítést mutatunk be a 
3. és a 3/a. ábrán.
Az ATS 2000 rendszer (THOMSON- 
COMSYS) kapcsolóközpont az ösz- 
szes harcászati szintű kommunikációs 
hálózat követelményeinek megfelel. 
Ez a berendezés a központi része a 
RITA 2000 harcászati rendszernek is.

Headset

Commanders Display

W o rk s ta tio n

Headset

_ Field telephonem u  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ Armoured outlet 
Navigation system Alarm system terminal

ISDN l/F 
Eurocom  l/F

Staff i

Staff 2

Staff 1

Staff 3

1. ábra: A SOTAS/M2 rendszer működési vázlata
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3. ábra: A S0TAS/M2 rendszer harcijárműbe telepített változata

Az eszköz egyesíti magában a klaszszi- 
kus és modern megoldásokat. Áramkör 
és csomagkapcsolt szolgáltatások mel
lett IP és ATM kapcsolatot ad az egyes 
előfizetőknek és LAN rendszerben 
mindez elérhető.
A NATO PG-6 harcászati munkacsoport 
ajánlásait teljesen kielégíti. Főleg három 
új műszaki jellemzője figyelemreméltó:

-  a polgári piacon megjelent legújabb 
ISDN és TCP/IP terminálokat is ké
pes illeszteni,

-  széles tartományú hangkompresz- 
szióval és fax-demodulációval ren
delkezik, (Delta 16, G 711, G 723)

-  kompatibilis EUROCOM, WAN, VoIP 
LAN infrastruktúrát képes fogadni.

Végezetül az ATS 2000 kapcsoló a 
stratégiai és kereskedelmi hálózatok
hoz jól illeszthető, ami az igen széles 
interface- és gateway- lehetőségeknek 
köszönhető (4. ábra).

Rövid (HF) és ultrarövid (VHF) rádi
ókkal kialakítható gateway megoldást 
mutatott be a HARRIS. Az RF-6750W 
szoftver csomaggal közvetlenül kap
csolódhatunk az ETHERNET-TCP/IP 
helyi hálózatra és mint egy rádiós mail 
szerver fog a rendszer működni. A 
szoftver magában foglalja a HARRIS 
által kifejlesztett nagy adatmennyisé
gek átviteli módszerét, illetve a COST 
nyújtotta más információátviteli megol
dásokat is (5. ábra).

A helyi hálózatok titkosítására fej
lesztették ki a SeCNet-11 kártyát 
(HARRIS), mely egy kibővített PCM
CIA egység. A kártya a 2,4 GHz sáv
ban nyújt 11 Mbps sebességű átvitelt 
az IEEE 802.11 protokoll szerint így tit
kosított összeköttetés tartható fenn a 
laptopok, workstation-ök és más háló
zati erőforrások között. Az eszköz mű
ködése mindössze 2 W energiát igé
nyel, belső helyiségek közötti össze
köttetésnél 100-300 m, kültéri esetben 
3-6 km távolságot biztosít.

Teljesítményerősítő alkalmazásával 
a távolság 16 km-re növelhető. A hang, 
video- és adatkommunikáció azonos 
csatornán valósul meg (6. ábra).

A harcászati rádiók területén a HAR
RIS bemutatta többi termékét is.

Az RF-5800 H-MP rövid és ultrarövid 
rádióberendezés egy többsávú (1.6-60 
MHz) beszéd- és adattitkosító (Citadel) 
képességgel rendelkező, hálózati rend
szerben működő, telepkímélő üzem
móddal is üzemeltethető eszköz.

A titkosított FSK 16 Kbps sebessé
gű, a hang pedig CVSD modulációval 
kerül továbbításra.

Rövidhullámon 2400 bps az adatát
vitel és a választható ARQ mód csök
kenti az átviteli hibákat.

Korszerű ECCM képességgel is ren
delkezik, ezt a DSP alapú megoldás 
biztosítja -  szűrő és 600 bps vokoder 
kombinációjával -  amely aktív zavarás 
esetén is hatékony.

A beépített GPS-vevő opciós, meg
léte esetén ez szinkronizálja az ECCM 
üzemmódot is.

Az RF-5800 V-MP rádióberendezés 
30-108 MHz között üzemel. Moduláci
ós módjai biztosítják az FM analóg 
hang; FSK 16 kbps, CVSD hang; FSK 
16 kbps adatátvitelt, illetve Trellis Code 
modulációnál 48*64 kbps adatátvitelt.

Szinkron és aszinkron adat interfész
ekkel rendelkezik, COMSEC/TRAN-
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4. ábra: A SOTAS/M2 rendszer kapcsolódási lehetőségei

SEC üzemben magas fokú biztonságot 
nyújt.

Az ANPRC-117F több hullámsávú 
rádió, a 30-512 MHz sávban beépített 
COMSEC, SATCOM és ECCM lehető
ségekkel rendelkezik. A beépített 
DAMA és SATCOM modemek megfe
lelnek a MIL-STD 188-181, -182, -183 
előírásoknak.

A rádió interoperabilitást biztosít 
mind a SINCGARS, mind a HAVE 
QUIK l/ll-vel ECCM módban a hang- 
és adatátvitel esetében.

COMSEC és TRANSEC üzemben 
250 tárolt kulcs adja a biztonságot.

Nagysebességű adatátviteli lehető
séget nyújt line of sight összeköttetés
nél (64 kbps, 25 KHz csatornaosztás
sal).

A beépített test nagyban növeli a 
megbízhatóságot.

Sample Application

5. ábra: Információátviteli megoldások
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6. ábraC A Harris SecNet-11 kártya alkalmazása

Sierra™ Crypto embedded in to the PRISM™ II WLAN Design

Wireless Network 
(End User)

Wired Network 
(Access Point)

Extended PCMCIA Card

A mikrohullámú tartományban mű
ködő TRC-4000 típusú (4.H - 5 GHz, 
illetve 14.62 - 15.22 GHz) harcászati 
rádiórelé a THOMSON COMSYS ter
méke.

A rendszer érdekessége, hogy a 
vezérlőegység és az antenna között 
akár 600 m távolság is lehet, melyet 
üvegszállal hidalnak át.

Az összeköttetés távolsága kb. 35 
km, az adatátvitel 34 Mbps sebességű.

Az eszköz EUROCOM, V11 és G 
703 interfésszel rendelkezik, és több 
üzemmódja távvezérelhető.

ECCM tulajdonságát, a gyors frek
venciaváltás, a hibajavító kódolás és 
az üvegszálkábeles távvezérlés bizto
sítja (7. ábra).

A korszerű hadviselésben egyre 
növekvő szerepet játszó pilóta nélküli 
repülőgépek (UAV) és az általuk nyúj
tott információ gyors kiértékeléséhez 
fejlesztette ki a TADIRAN cég az MRS 
hordozható vevőrendszert.

Az eszköz veszi és megjeleníti a 
real-time video- és telemetria adato
kat, melyet az UAV szolgáltat, de ké
pes más szenzorok és payload-ok ada
tait is feldolgozni.

Az eszköz számítógépet, video-ve- 
vőt, antennát és egy TFT display-t tar
talmaz.

A real-time videoinformáció a tele
metria-adattal, GPS-adattal és elekt
ronikus iránytűvel kerül megjelenítés

re, és képes a terepet 3D módszerrel 
bemutatni.

A 8. ábrán látható a térkép és az 
UAV fedélzeti kamera képének egybe
vetése, így a helyzet kiértékeléséhez 
minden rendelkezésre áll.

A rendszert a Pioneer, Ranger 
Searcher típusú UAV-ок telemetria 
adat-protokoljai támogatják.

Ugyancsak az UAV-ок információfel
dolgozását biztosítja a konténerbe épí
tett vevőrendszer, az IN-TACT (9. ábra).

A feldolgozott nyers információ más 
rendszerek számára szétosztható.
A rendszer fő előnye:
-  térképre történő képadaptáció,
-  grafikus és a képi információ kitűnő 

minőségű vétele és elosztása,
-  könnyű illeszthetőség más rendsze

rekhez.

A TADIRAN által bemutatott C4I rend
szer a TACDIS a hadműveleti vezetés, a 
hírszerzés, és a logisztikai háttér meg
szervezését biztosítja.
A rendszer kezeli a saját és az ellen
séges erők helyzetét, az elektronikai 
hadviseléshez szükséges adatokat és 
a tüzérség vezetéséhez szükséges 
koordinátákat.
A tüzérség számára hadosztály-, 
zászlóalj-, ütegszinten is vezetést biz
tosít. Ezekhez az alapvető információ

7. ábra: A Thomson TRC-400 típusú 
harcászati rádiórelé

я ' i ...
***«»«*?■< -______ ЧЧ-» - - ______> «

8. ábra: A Tadiran MRS vevő alkalmazá
sa, helyzetértékelése

9. ábra: A Tadiran cég beépített vevő 
rendszere

10. ábra: A Tadiran LTC-500 típusú har
cászati laptopja
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az UAV-től és a meteorológiai szenzo
roktól származik.

Zászlóaljszinten még külön vezetési 
rendszerrel van megerősítve a tüzér
ség, amely a tűzelőkészítést és a 
komplex ballisztikai számításokat vég
zi és a tűzparancsot biztosítja a löve- 
gek számára.
A fenti rendszerhez hatékony kommu
nikáció áll rendelkezésre, így hang- és 
adatátvitel útján biztosított az informá
ció. A megfelelő pontokon terepi kivite
lű laptop számítógépek az információ
megjelenítő és -küldő eszközök (10. 
ábra).
A rendszer részelemeit valóságos 
helyzetben fejlesztették ki és tesztel
ték.

Az elektronikus hadviselés (EW) 
egyik fontos eleme a folyamatos spekt
rumellenőrzés.
Az IRIS rendszert (TADIRAN) modulá
ris felépítésével a gyorsan változó rá
diókommunikációs hálózatok ellenőr
zésére fejlesztették ki.
A rendszer mind a saját, mind az el
lenséges spektrum kihasználtságát 
analizálja.
A saját rendszerek kiterheltségét opti
mális szinten tudja kezelni. A terve
zésnél az alábbi feladatokat biztosítja:

- frekvenciakijelölés, -kiosztás,
- interferenciaproblémák csökkentése,
- frekvenciahasználati tapasztaltgyűjtés,
- földi és műholdkoordináció,
- rádiófrekvenciás analízis.

A fentiek alapján folyamatos hely
zetfelmérés folyik, és a feladatok szá
mára mindig van szabad spektrum.

A működő rendszereknél az alábbi
akat monitorozzák:

- paraméterátviteli mérések,
- csatornafoglaltsági statisztika,
- település és kisugárzás okozta inter

ferenciák,
- nagyfrekvenciás kisugárzás mérés.

Ezekről folyamatos számítógépes 
jelentések állnak rendelkezésre, így a 
tervezés, illetve a harctevékenység tá
mogatása nagymértékben biztosított 
(11. ábra).

Ráth Tamás mk. ezredes

így láttam a hátsó fülkéből

Abban a szerencsében volt részem, hogy a Hawk- 
ok mindkét magyarországi látogatása alkalmából 
repülhettem a géppel. Ezek a repülések pályafutá
som meghatározó élményei maradnak. Akkoriban 
összehasonlítási alapként csak a MÍG-15UTI és a 
MiG-21 kétkormányos változatait ismertem. Ezek 
a gépek természetesen teljesen más kategóriát 
képviselnek, teljesítményeik nem hasonlíthatók 
össze, legfeljebb repülési tulajdonságaik. Azóta 
azonban utolsó aktív éveimben néhány száz órát 
még levegőben töltöttem a Hawk-boz hasonló fel
adatokra készült L-139-cél, így ma már sokkal 
szélesebb körű tapasztalatok birtokában értékel
hetem az angol gyakorlógéppel szerzett benyomá
sokat. Először 1992-ben a 4. FTS pilótái és gépei 
látogattak Kecskemétre. Innen átrepültek Taszárra, 
ahol megmutatták magukat a repülőnap közönsé

gének, majd visszarepültek Kecskemétre, és innen 
tértek haza. Ez volt a nyugati gépek első olyan lá
togatása, amikor közös repülésre is sor kerülhetett. 
A repülőcsapatok akkori vezetése úgy döntött, 
hogy ne csak a vendéglátó kecskeméti, hanem a 
másik két ezred kijelölt repülőgép-vezetői is kipró
bálhassák a számukra ismeretlen technikát. A fel
készülés Kecskeméten zajlott le, és elsősorban a 
repülőgép-vezetői utasítás (Aircrew Manual) tanul
mányozásából, az életmentő berendezések, főleg 
a katapultülés használatáról szóló videofilm 
megtekintéséből és a gép hátsó kabinjában végre
hajtott rövid gyakorlásból állt. Nekünk, kecskeméti
eknek egy kötelék-útvonalrepülés jutott Taszárról 
haza, majd oszolj után 8-10 perc műrepülés, és le
szállás iskolakörről.

Nekem, aki a robusztus MiG-21 MF-hez és az 
UM-Uez szoktam, a Hawk kedves, kellemes játék
szernek tűnt. Minden olyan könnyed, apró, légies
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1. ábra: A Hawk 200 és 100-as gépek légtérvédelmi fegyverzettel ellátva / BAe/

2. ábra: A Hawk 100 változat gyakorló rakétákkal felszerelt gépei /ВАе/

rajta. Különösen érdekes és szokatlan a piros-fehér 
csíkos festése. Közelebb lépve aztán látszik, hogy 
ez mégis komoly repülőgép. A gépátvétel nem kü
lönbözik semmiben a megszokottól, ugyanúgy kör
bejárjuk, ugyanazokat a dolgokat nézzük meg. Ak
kor számomra még szokatlannak tűnt, hogy a piló
tafülkébe nem a MiG-еkhez megszokott létrán 
másztunk fel, hanem a gép oldalából kinyitható 
lépcsőn. Azóta az ehhez hasonló megoldás az 
L-39  jóvoltából nálunk is közismertté vált. A létrával 
szemben minden szempontból kedvezőbb, de azért 
a földön magasabb építésű gépeknél nem alkal
mazható, és a pilótának meg kell szoknia, hogy me
lyik lábával lépjen fel először, mert ha a másik lábá
val kezd, ott fog szerencsétlenkedni a gép oldalán, 
amin aztán a földi személyzet nagyokat derül. Az

ejtőernyő felvétele, a bekötés, a különböző csövek, 
vezetékek csatlakoztatása nekem kicsit bonyolult
nak és hosszadalmasnak tűnt. A keleti repülőgép
építési filozófia szerint a katapultülés számtalan föl
di biztosító tüskéje egy vékony acélsodronyra van 
felfűzve, és a technikus veszi ki gurulás előtt, felmu
tatja a pilótának, aztán lehet zárni a kabintetőt. A 
Hawk-nál ülésenként két-két tűt vesz ki a technikus, 
és a két fülke közötti részen a földről is jól látható 
tartóba helyezi, majd a kabintető becsukása után a 
repülőgép-vezetőnek kell még két tűt kivennie és a 
műszerfal bal oldala feletti tartóba dugnia. Na, ezzel 
gyűlt meg az én bajom! A vastagabb tű sehogy sem 
akart beleférni a vékonyabb lyukba. Végül aztán ez 
is elrendeződött, és kezdődhetett a hajtómű indítá
sa, természetesen az én aktív közreműködésem
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3. ábra: A Hawk 200 változat műszerfala, botkormánya és gázkarja /ВАе/

nélkül. Ennek két oka volt: elsősorban az, hogy 
csak az első fülkéből hajtható végre, másodsorban 
az ilyen bonyolult és fontos tevékenységet különben 
sem bízzák a gyakorlatlan vendégre. Az indítás 
egyébként viszonylag gyorsan és simán zajlott le, 
úgyszintén a rendszerek ellenőrzése is.

A gurulást viszont már én csináltam. Ekkor ért az 
első kellemes meglepetés. Annak ellenére, hogy az 
összes általam korábban repült gépen gurulás köz
ben a forduláshoz lábkormánnyal be kellett lépni és 
közben kézzel fékezni, a Hawk-oa pedig a lábpedál 
fölötti külön fékpedállal kell a gépet kormányozni, 
semmi nehézséget nem okozott a gép irányítása a 
földön. Lágyan és késedelem nélkül követte a fék
pedál mozgását. Közben az tűnt fel, hogy milyen ra
gyogó a kilátás a hátsó kabinból minden irányba, de 
főleg előre. A felszállás a szokott módon történt: 
maximális fordulat, majd kiengedtük a fékeket, és 
kezdődhet a nekifutás. Én nekifutás közben, ahogy 
megszoktam, az oldalkormány mozgatásával tartot
tam az irányt, ez viszont az első ülésben ülő angol 
barátom élénk tiltakozását váltotta ki. Attól félt, hogy

közben fékezek is, ami a Hawk fékrendszerére 
nézve végzetes következményekkel járhatott volna. 
Igen, megfigyelem, az angolok nagyon vigyáztak a 
Hawk kerekeire és a fékekre. Orrkerék-emelés után 
a gép hamar elvált a földtől, és gyorsan növelte se
bességét, kis sebességen is meglehetősen stabilan 
repült. Hamar összezárkózott a kötelék, egy beso
rolás a beton fölé, majd elindultunk Kecskemét felé.

A Hawk a levegőben könnyen vezethető, jól köve
ti a kormánymozdulatokat, kellemes repülőgép. A 
következő meglepetés akkor ért, amikor a vezérgép 
pilótája, Karmazsin Sándor ezredes, az 59. Szent- 
györgyi Dezső Harcászati Repülőezred akkori pa
rancsnoka integetett, hogy menjek előre, vegyem át 
a kötelék vezetését, mert elromlott, bizonytalan a 
rádiója. Akkoriban még abban a tévhitben éltünk, 
hogy csak a mi keleti technikánk romolhat el, a nyu
gati soha, és most kiderült, hogy a fizikai törvények 
a társadalmi helyzettől függetlenül hatnak itt is, ott 
is. Ekkor kezdődött az első nehézség. Amíg kísérő
ként repültem, csak a vezért kellett figyelni, és tar
tani a helyemet. Vezérként viszont illett volna víz-
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szintesen repülni, ami eleinte sehogy sem sikerült. 
Sem a valóságos, sem a műhorizont szerint nem 
tudtam pontosan eltalálni a vízszintes helyzetet, a 
gép vagy emelkedett egy kissé, vagy süllyedt. Ilyen
kor segít a variométer, ha az 0-t mutat, akkor jó a 
vízszintes. A mi gépeinken ez egy szabvány mére
tű nagy műszer, közvetlenül a műhorizont mellett 
jobbról. Odapillantok a megszokott helyre, variomé
ter sehol! Pedig határozottan emlékeztem, a kabin- 
trenázs alkalmából még megvolt. Végül hosszas ke
resgélés után a műszerfal alján megtaláltam: egy 
olyan kis műszer, mint nálunk például a volt-amper 
mérő. Innentől aztán a repülés eseménymentesen 
folyt, angol barátom gyönyörködött a magyar táj
ban, én pedig élveztem a repülést.

Kecskemét közelében a kötelék szétvált, és né
hány perces műrepülés közben ismerhettük meg 
alaposabban a Hawk-o\. Néhány forduló egyre 
növekvő bedöntéssel meggyőzött arról, hogy na
gyobb túlterheléssel is stabil és jól vezethető. Az or
só is könnyen végrehajtható vele, nem csúszkál, 
könnyen forog a hossztengely körül. Leborítás, 
harcforduló, bukfenc, félbukfenc, egyik sem okozott

Év Megrendelő Változat Darabszám

1976 RAF Mk T+ 176

1977 Finnország Mk 51 50

1978 Kenya Mk 52 12

1978 Indonézia Mk 53 20

1981 Zimbabwe Mk 60 8

1981 Dubai Mk 61 8

1983 Abu Dhabi Mk 63 20

1983 Kuvait Mk 64 12

1986 Szaúd-Arábia Mk 65 30

1994 Szaúd-Arábia Mk 65 A 20

1987 Svájc Mk 66 20

1990 Dél-Korea Mk 67 20

1988 U. S. NAVY T-45 187?

1989 Abu Dhabi Mk 102 18

1990 Omán Mk 103 4

1990 Omán Mk 203 12

1990 Malajzia Mk 108 10

1990 Malajzia Mk 203 18

1993 Indonézia Mk 109 8

1993 Indonézia Mk 209 32

1966 Ausztrália Mk 127 33

1997 Canada-NFTC Mk 115 18 + 7

Összesen: 738? + 7

Cluster Bombs

Piaoce Btxnb/Ríxket 
Carriers

Air-toAir Missiles ----------
130 gal External fuel Tanks

4. ábra: A Hawk 200 variálható fegyverterhelése

nehézséget. Már vagy az ötödik bukfencet csinál
tam úgy, ahogy megszoktam: a felmenő ágban ma
ximális fordulat, lefelé csökkentett. Ekkor angol ba
rátom megunta a dolgot, megmutatta, hogyan csi
nálják ők. Beállított egy közbeeső, viszonylag ma
gasabb fordulatszámot, utána többet nem nyúlt a 
gázkarhoz, úgy gyártotta a bukfenceket, és csodák 
csodája, a Hawk így sem vesztette el a sebességét, 
sem az ő kezében, sem akkor, amikor én vezettem.

Minden jónak vége szakad egyszer. Meg kellett 
kezdeni a leszállást. Kiengedett futóval és fék
szárnnyal is stabilan repült a gép, és könnyen vezet
hető volt. Az utolsó meglepetés a negyedik forduló 
befejezése után ért. Bár tudtam, hogy a kilátás 
kitűnő a hátsó kabinból, de az én MiG-21UM-hez 
szokott szememnek egyszerűen hihetetlennek tűnt, 
hogy siklás közben milyen sokat látok. így aztán 
sem a felvétel megkezdésének magasságát meg
határozni, sem a kilebegtetést, földet érést végre-
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Megnevezés T.1 Mk 50 Mk 60 Mk100 Mk 200 T-45 H

Hajtómű Mk 151 Mk 851 Mk 861 MK 871 Mk 871 F-405-
RR401

Tolóerő (kN) 23 23 25 27 27 27

Fesztáv (m) 9,39 9,94 9,94 9,39

Hossz (m) 11,85 12,43 11,35 11,97

Magasság (m) 4,0 3,98 4,30 4,09

Szárnyfelület (m2) 16,69

Tömeg üres (kg) 3636 3636 3750 4400 4512 4473

belső üz.any. (kg) 1272 1345 1345 1307 1325 1272

felszálló (kg) 5035 5135 5267 5879 5923 5917

max. felszálló (kg) 5700 7750 8600 9100 9100 6190

Max. vízszintes sebesség 
(km/h)

991 1038 1000 1041 1006

hajtani nem okozott nehézséget. Angol barátom 
mondta is leszállás után, nyugodtan elengedne 
egyedül a Hawk-ka\. Persze ebben volt egy jó adag 
udvariasság is. Amikor minden rendben van, fel
szállni, a levegőben vezetni és leszállni egy idegen 
géppel, ellenőrzés alatt, egy gyakorlott pilótának 
nem okozhat nehézséget, de egyedül repülni ennél 
sokkal többet jelent. Minden adatot pontosan kell 
tudni, a kabin berendezését úgy kell ismerni, hogy 
akár becsukott szemmel is azonnal megtaláljon 
bármit a pilóta, és főleg tudni kell, mi a teendő akkor 
ha a dolgok nem a megszokott rendben mennek.

A következő évben a TWU 1 234. századának gé
pei és pilótái látogattak el Brawdyból Kecskemétre, 
és velük tartott a Haditengerészet egyik, a főhad
nagynak megfelelő rendfokozatot viselő pilótája is. 
Egy rövid, mindössze 15 perces repülés keretében 
vele repültem másodszor Hawk-ka\. Azt hittem, 
hogy az első repülés alkalmával már megismertem 
a Hawk-ot, ő azonban valami olyat mutatott, amit 
azelőtt még sohasem csináltam, sőt nem is láttam 
sugárhajtású géppel végrehajtani. Ez a manőver az 
úgynevezett „szakállas taucher“ volt. Átvette a gép 
vezetését, és mintha egy bukfencet kezdett volna, 
de a felfelé menő ágon függőleges helyzetben meg
fogta, és így emelkedtünk, amíg csak a sebesség

teljesen el nem fogyott. A gép egy pillanatra megállt 
a levegőben, ilyet sem láttam még korábban, majd 
elkezdett csúszni farokirányba. A botkormány hatá
rozott hasra húzása után szó szerint orra bukott, és 
átment függőleges zuhanásba. Néhány másodperc 
múlva, amikor a sebesség megnőtt, végrehajtott 
három függőleges orsót lefelé, majd kivette a zuha
násból, és indultunk leszállni.

Ez volt a Hawk-ka\ való találkozásaim története. 
Még egyszer, 1994-ben egy katonai küldöttséggel 
Angliában járva közel kerültem a géphez. Egy 
délelőtt telt el azzal, hogy a „Red Arrows“ pilótáival 
beszélgethettem. Ez azonban már egy egészen 
más történet, ami nem annyira a Hawk-kai, mint in
kább a kötelék-műrepüléssel kapcsolatos.
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K ö nyvaján lat Horthy, a tengerész 1260 Ft
Kommandósok fegyverei 1186 Ft

Az Erdélyi Fejedelemség hadserege 1950 Ft Korszerű harci repülőgépek
Gépkarabély 1399 Ft enciklopédiája 3960 Ft
Hadihajók II. 2130 Ft Magyar Kir. Honv. Légierő 2460 Ft
Harckocsik 2450 Ft NATO-egyenruhák 2850 Ft
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Szovjet és orosz irányított fegyverrendszerek
Villányi György

Szovjet /  orosz N ATO Szovjet / orosz N ATO
rendszer jelölés termék jelölés név rendszer jelölés termék jelölés név

Nem irányított rakétalövedékek Haditengerészeti ballisztikus rakétarendszerek
Luna 9M14 Frog D 2 R 13 4K50 SSN-4
Luna M 9M21 Frog-7 D 3 R 15

9M22 D 4 R 21 4K55 SSN-5 Sark
BM  27 Uragan 9M27 D5/RSzM 25 R 27 Szüb 4K10 SSN-6 Serb

9M28 R 2 7 K 4K18 SSN-13
B M  27 Uragan 9M51 09/R S zM  40 R29 Vüszota 4K75 SSN-8 Sawfly
B M 3 0 Szmercs 9M55 Dl 1/RSzM 45 SSN-17 Snipe
B M  27 Uragan 9M128 D9R/RSzM50 R29R V olna 3M40 SSN-18 Stingray
Harcászati és hadműveleti rakétarendszerek D19/RSzM52 R 39 R if 3M65 SSN-20 Sturgeon

R 1 8A 11 SS1 Scunner D19R/RSzm 54 R 29 RM Stil 3M27 SSN-23 S k iff
R 2 8Zs38 SS2 Sibling D 31 R 3 9 M  G rom 3M91 SSN-28

R 3 Hajók elleni rendszerek
R 5 8A62 SS-3 Shyster P 5 SSN-1 Scrubber
R 5M 8 K 5 1 P 6 4K95 SSN-3A Shaddock
R 7 8K71/74 SS-6 Sapvvood P 7 SSN-3A Shaddock
R 9 SS-8 Sasin P 15 4K40 SSN-2A Styx
R 11 8 A 6 1 P 21 SSN-2C Styx

R 170 R 11M 8K 11 SS-1B Scud A P 35 SSN-3B Sepal
R 12 8K63 SS-4 Sandal P 20 SSN-7 Starbright
R 14 SS-5 Skean P 120 M alahit SSN-9 Syren
R 16 SS-7 Saddler SSN-10

R 300 R 17 8K14 SS-1C Scud В SSN-11
R 36 8K67/69 SS-9 Scarp P 500 Bazalt SSN-12 Sandbox

GR 1 8K713 SS-10 Scrag P-70 Ametiszt 4kCG SSN-14 Silex
GR 2 UR 200 8K81 RPK 2 Vijuga SSN-15 Starfish
Rsz 10 UR 100 8K84 SS-11 Sego Medvegyka SSN-16 Stallion

UR 100K 15A20 SS-11B P 700 Granit SSN-19 Shipwreck
RT 1 8K95 Sz-JO Granat SSN-21 Sampson

RSz 12 RT 2 8K98 SS-13 Savage P 100 Moszkit 3M80 SSN-22 Sunburn
RT 15 8K96 SS-14 Scapegoat 3M7Ü SSN-24 Scorpion
RT 20 8K99 SS-15 Scroage Uran 3M24 SSN-25

RSz 14 Temp 2S SS-16 Sinner A lfa SSN-26
RSz 16 MR-UR100 15A15 SS-17 Spanker Jakhont SSN-27
RSz 18 UR 100N 15АЗО SS-19 Stiletto Bark
RSz 20 R 36M2 15A14 SS-18 Satan APR3ME 91RE
RSz 22 RT 23 15Zs60 SS-24 Scalpel Kozmikus hordozórakéták
RSz 12M Topol 15Zs58 SS-25 Sickle Vosztok SL-2
RSzl2M 2 Topol-M SS-27 Szojuz 11A51 SL-4
OTR21 Tocska 9K79 SS-21 Scarab M olnyija 8K78 SL-6
O TR22 Temp 9K76 SS-12 Scaleboard Proton 8K82 SL-9/12
OTR 22B Temp2 9K76 SS-22 S c a le b o a rd B K o z m o s z  2 11K63 SL-5
OTR 23 Oka 9M714 SS-23 Spider K o z m o s z  3 11K65 SL-7/8

K u rír 9K52 SS-26 Ciklon 1 11K67 SL-11
Iszkander 9K72 Ciklon 3 11K69 SL-14

Partvédelmi rendszerek Zenit 11K75 SL-16

P 7 SSC-1A Shaddock Enyergia 11K77 SL-17
P 35 SSC-1B Sepal Angara

SSC-2A Salish (RSz-20) Dnyepr
SSC-2B Samlet (RSz-18) Rokot

P 15 SSC-3 Styx (RSz-18) Sztrela
RK 55 SSC-4 Slingshot RSZ-12M) Sztárt

Redut RSzM-52) Priboj
Skala
Bal
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Szovjet / orosz N ATO Szovjet /  orosz N ATO

rendszer jelölés termék jelölés név rendszer jelölés termék jelölés név

Légiharc rakéták Igla 9M39 SA-16 Gim let
RSz 2 К  5M АА-1 A lka li Igla SA-18
R3Sz 5V06 АА-2 A to ll Tunguzk 9M311 SA-19 Grison
RSz 4 (R 80) К  4 АА-5 Ash Tor 9M330 SA-15

(R 98) К  8 АА-3 Anab Pandsir 57E6Ja
К  9 АА-4 A w l Honi légvédelmi rendszerek

R 13 К  13 АА-2 A to ll Sz 25 Berkut 5Ja24/Rl 13 SA-1 Guild
R 23 АА-1 Apex Sz 75 Dvina 5Ja23/V750 SA-2A Guideline
R 27 АА-10 A lam o SzA 75 Deszna 5V24/V755 SA-2B Guideline
R 30 К  8М Sz 75M Volhov V760 SA-2C Guideline
R 33 АА-9 Amos Sz 125 Nyiva 5V27/V600 SA-3A Goa
R 37 Sz 125M Pecsora V601 SA-3B Goa
R 40 АА-б A crid Sz 200 Volga 5 V28 SA-5A Griffon
R 60 АА-8 Aphid Sz 200M Vega SA-5B Gammon
R 73 А А -1 1 Archer Sz 300P 5V55 SA-10A
R 74 Sz 300PMU Favorit 48N6 SA-10C Grumble
R 77 R W -A E АА-12 Adder Sz 300V Angara 9M82 SA-12 Giant
Levegő - fo ld rakéták Angara 9M83 SA-12 Gladiator
KSz 1 Kometa AS-1 Kennel Sz 400 T riu m f 9M96
KSzR 2 AS-5A K elt Ballisztikus rakétaelhárító rendszerek
KSzR 5 AS-6 K ingfish A  35 51T6 SH-01 Galosh
К  lOSz Sopka AS-2 K ipper A  135 53T6 SH-04 Gazelle
KSzR 11 AS 5В K e lt A  135 SH-11 Gorgon
H 15 RKV-500 AS-16 Kickback Hajófedélzeti légvédelmi rendszerek
H 20 AS-3 Kangoroo M  1 SAN-1 Goa
H 22 Búrja AS-4 Kitchen M  2 SAN-2 Guideline
H 23 Grom AS-7 Kerry SAN-3 Goblet

9М114 AS-8 9M32 SAN-5 Grail
H 25ML AS-10 Karen Fort 9M96 SAN-6 Grumble
H 25MP AS-12 Kegler Sztil 9M38 SAN-7 Gadfly
H 28 AS-9 Kyle SAN-8 Gremlin
H 29 AS-14 Kedge Kinzsal 9M330 SAN-9 Gauntlet
H 3 0 K lin o k 9M311 S AN -11 Grisom
H 31 AS-17 Krypton Felderítő robotrepülögépek
H 35 Zsinelj Jak 61
H 37 VR 2 Sztrizs Tu 143
H 41 M oszkit ЗМ80 AS-20 Kayak DR 3 Reisz
H 45 Manőverező céltestek
H 55 Sztrizs AS-15 Kent La 17
H 58 A S -11 K ilte r RM  207 Bjelka
H 59 Óvod AS-13 K ingbo lt RM  217 Zvezda
H 59M AS-18 Kazoo Viräzs 9M317
H 65 KentB Harckocsi elhárító rakéták
H 74 Zsmelj 2M2 AT-1 Snapper
H 90 BL-10 AS-19 Koala PUR 62 Flejta 3M11 AT-2 Swatter
H 101 PUR 64 M aljutka 9M14 AT-3 Sagger

Falanga 9M17 AT-2 Swatter
Csapatlégvédelmi rendszerek Fagot 9M111 AT-4 Spigot

Krug ЗМ8 SA-4 Ganef Kobra 9M112 AT-8 Songster
Kub ЗМ9 SA-6 Gainful Konkursz 9M113 AT-5 Spandrel
Kvadrat 9М9 SA-6 Gainful Sturm 9M114 AT-6 Spiral
Sztrela 2 9М32 SA-7 G rail Metisz 9M115 AT-7 Saxhorn
Romb 9МЗЗ SA-8 Gecko Basztion 9M117 A T -10 Stabber
Sztrela 1 SA-9 Gasin Refleksz 9M119 A T -11 Sniper
Sztrela 10 9М35 SA-13 Gopher Ataka 9M120 АТ-9
Bük 9М38 SA-11 Gadfly Korneta A T -14
Buk M 9М317 SA-11B V ih r 9M121 A T -16
Sztrela 3 SA-14 Grem lin Krizantém 9M123 A T -15
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Az L-139 kiképző repülőgép alapvető jellemzői

Az L-139-est úgy tervezték, hogy megfeleljen az új gene
rációs, sugárhajtású kiképző repülőgépekkel szemben tá
masztott követelményeknek. A repülőgép annak a kipró
bált L-39  kiképző repülőgépnek a korszerűsített változa
ta, amelyből több mint 2900 darabot gyártottak és üze
meltetnek 25 országban Európában, Ázsiában, Afrikában 
és Latin-Amerikában.
Az L-139-est kiképző- és könnyű csatarepülőgépnek ter
vezték a repülőgéptörzs alatt elhelyezett fegyvergondolá
val és a szárny alatti megerősített szerkezeti elemekkel.

Konstrukciós jellem zők

•  Nagy megbízhatóságú, üzemanyag-takarékos 
Allied Signal (Garrett) TFE 731-4 turbóventillátoros 
hajtómű

•  Félig előkészített felszállópályákon való üzemeltetés 
képessége

•  Kiváló kilátás mindkét pilótaülésből
•  Fejlett pilótamentő rendszer 0-0 képességekkel
•  Korszerű fejlett repülőfedélzeti rendszerek:

- fejmagasságú adatkijelzést (HŰD), repülőgéphely
zetet és -irányt meghatározó rendszert (AHRS), GPS-t 
és fedélzeti oxigéngenerátor rendszert (OBOGS) ma
gában foglaló repülőelektronika
- nyomáskiegyenlített/légkondicionált pilótafülke
- fáradtságfigyelő rendszer

•  Kiváló kezelési jellemzők minden repülési üzemmód
ban

•  Kis fajlagos üzemanyag-fogyasztás
•  Minimális karbantartási igény/alacsony kiesési idő
•  Kiváló műveleti készség/bevetési képesség

Az egymás mögött elhelyezett ülésekkel épített 
L-139  sugárhajtású kiképző repülőgép egyhajtóműves, 
teljesen fémből készült, alsószárnyas, egyfedelű repü
lőgép hagyományos repüléstechnikai könnyű ötvözet 
konstrukcióval, nappali és éjszakai, rossz időbeni beve
tési képességekkel. A repülőgépváz robusztus kialakí
tású, így szélsőséges körülmények között is megbízha
tóan üzemeltethető, üzemben tarthatósági ideje kielé
gítő és füves vagy félig előkészített felszállópályákról is 
indítható.

A repülőgépet egy rendkívül alacsony fajlagos üzem
anyag-fogyasztású Garrett TFE7314 -1 T hajtóművel, va
lamint az Egyesült Államokból származó, korszerű fegy
verzettel és navigációs rendszerrel szerelték fel. A fegyver- 
rendszer megfelel a NATO-szabványoknak. A repülőgép 
hatékony légkondicionáló rendszerrel rendelkezik, amely 
kedvező körülményeket biztosít a legénység számára 
extrém külső hőmérséklet esetén is.

Az L-139 repülőgép az L-39C  sugárhajtású kiképző 
repülőgép bővített változata. Az egyszerű és biztonságos 
L-39C  és a fejlett repülőelektronika kombinációja lehető
vé teszi a pilótanövendékek kiképzését a harci repülőgé
pekre való áttéréshez.

Alapvető adatok

Hajtómű

Típus: AlliedSignal (Garrett) TFE 731-4 turbóventillátoros 
hajtómű
Felszállási tolóerő: 18,15 kN (4080 Ib)
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Méretek

Szárnyfesztávolság 9,46 m
Hosszúság 12,13 m
Magasság 4,77 m
Szárnyfelület 18,8 m2

Tömeg és terhelés

Üres tömeg 3460 kg
Tiszta abszolút tömeg 4600 kg
csúcsmagasság parkoló
tömeg
Tiszta abszolút 4550 kg
csúcsmagasság felszálló
tömeg
Maximális parkoló tömeg 6000 kg

3. ábra: A gép gyakorló katapultülése

Belső üzemanyag-tároló 
kapacitás

980 kg

Teljes üzemanyag-tároló 
kapacitás 
(belső és 2x350 I 
ledobható tartály)

2068 kg

Teljesítmény

Maximális repülési 
sebesség

760 km/h 410 csomó

Elérhető legnagyobb
sebesség
(tengerszinten)

910 km/h 491 csomó

Maximális emelkedési 22,4 m/s 4400 láb/perc
sebesség
Szolgálati csúcsmagasság 12 000 m 39 400 láb
Maximális hatótávolság 1650 km 890 tengeri
(belső üzemanyagtartály, 
10% üzemanyag-tartalék) 
Leghosszabb repülési 3 h 19 min

mérföld

időtartam
(belső üzemanyagtartály, 
10% üzemanyag-tartalék)
Felszállás előtti nekifutás 
(tengerszinten)

540 m 1770 láb

Leszállás utáni kifutás 560 m 1840 láb
(tengerszinten, 50% 
üzemanyaggal)
Átesési sebesség 
(leszállási fékszárnyakkal, 
50% üzemanyaggal)

160 km/h 86 csomó

Maximális terhelési +8 g/-4 g
tényező

Megjegyzés: Minden teljesítményadat tiszta abszolút csúcsma
gasság felszállótömegre vonatkozik

Pilótafülke és fedélzeti m űszerrendszer

A kényelmes, tágas pilótafülkéből kiváló kilátást nyílik mind 
az első, mind a hátsó ülésből. A lefelé irányuló látástávol
ság az orr fölött 15 fok, első és 4 fok a hátsó ülésből.

A pilótafülke műszerezettségét annak érdekében opti
malizálták, hogy a növendékek a kiképzés során hozzá
szokhassanak a harci repülőgépek információkezelésé
nek modern technikáihoz.

Az első és hátsó pilótaülések műszerezettsége közötti 
különbségek minimálisak; például a hátsó pilótaülés feke
te-fehér fejmagasságú adatkijelző monitorral van felsze
relve, a fegyverzeti panel pedig csak az első pilótaülés
ben szerepel. A repülőgép önállóan vezethető az első 
ülésből. A hátul ülő pilótának (oktatónak) lehetősége van 
a növendék legfontosabb döntéseinek megfigyelésére, 
felülbírálására és vétójára.

Helyesbítés

A Haditechnika 2000/4. szám 21. oldalán 
a Hawk T.Mk.1 nézeti rajzát Kiss Attila készítette.

szerk.
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AVIONICS Sytem Block Diagram
Front Cockpit_________ I_________Rear Cockpit

HUD
Monitor

OPSM

AHRS

4. ábra: A gép mellső és hátsó műszerfala

FV-2000 
Mission Display 

Processor

5. ábra: Az L-139 nézeti rajza

EHSI
AHRS
CP
GPS M 
GPS S 
HŰD 
LCD 
RAD Alt 
VTR 
UHF 
VHF

elektronikus vízszinteshelyzet-indikátor 
repülőgéphelyzet és iránykövető rendszer (LCR-93H) 
vezérlő panel
GPS navigációs rendszer főegysége (KLN-900)
GPS navigációs rendszer kisegítő egysége
fejmagasságú adatkijelző monitor;
videomegjelenítő
rádió-magasságmérő
videomagnó
mikrohullámú rádiókommunikáció 
ultrarövidhullámú rádiókommunikáció

A fedélzeti műszerrendszer blokk diagramja

Első pilótaülés Hátsó pilótaülés

ábrafeliratok
ADC repülési adatfeldolgozó számítógép
ADF automatikus irányadó
EADI elektronikus vezérszint

Hajtómű

Az L-139 repülőgép hajtóműve egy az üzemanyagtartá
lyok mögötti repülőgéptörzs-rekeszbe szerelt TFE31- 
4-íTturbóventillátoros hajtómű.

A hajtóműszerelvény 2+2, a hajtómű két oldalán talál
ható, a repülőgéptörzs szerkezetéhez rögzített felfüg
gesztésből áll. Az első felfüggesztések rögzítettek, a hát
sók lehetővé teszik a hajtómű hosszirányú hőtágulását.
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A hajtómű fő jellemzői

Másodáramlás arany 1 2,93
Ciklusnyomás arány 1 16
Gyorsulási idő s max. 4
Használhatóság tartalma h korlátlan

Alaptömeg kg 411
font 905

Hajtóműindítás indítógenerátorral vagy 
hajtómű autorotációval

Az AlliedSignal Aerospace Company Garrett Engine 
TFE731-4-1T kétáramú turbóventillátoros hajtómű mo
duláris koncepción alapuló, áttételezett, egyfokozatú első 
légcsavarral.

A négyfokozatú, alacsony nyomású axiálkompresszort 
és az egyfokozatú, közbenső lapátos légcsavart háromfo
kozatú, alacsony nyomású turbina hajtja. Az egyfokozatú 
centrifugális kompresszort egy nagynyomású, egyfoko
zatú axiális turbina hajtja. A nagynyomású rotor egy 
kiegészítő sebességváltó áttételházat hajt, egy átviteli 
sebességváltó áttételen keresztül.

Az égéstér gyűrűs visszaáramlás típusú, 12 tangenciá- 
lisan befecskendező fúvókával és 2 gyújtóelektróddal. A 
hajtóművet digitális elektronikus vezérlőrendszer (DEEC) 
vezérli 2-es redundancia szinttel. A digitális elektronikus 
vezérlőrendszer gondoskodik az indításütemezésről, a 
gyorsulás és lassulás vezérlésről, a környezetitől függő 
automatikus teljesítményvezérlésről, a megfutás elleni 
védelemről, a nyomáslengés szabályozásról és a turbina- 
hőmérséklet-szabályozásról.

Aero Vodochody

F—22 Raptor -  a 21. század elfogó vadásza

Silver bulett (ezüst ágyúgolyó), air dominance fighter (az 
égbolt uralkodója) néven is említik az F-22 Raptor-1 az 
Egyesült Államok Légierejének legfontosabb eljövendő 
fegyverét. Az USAF mindenáron ragaszkodik ehhez a 
repülőgéphez. A program eredetileg olyan nagyhatású 
vadászgépre vonatkozott, mely a tervezés alatt álló ne
gyedik-ötödik generációs szovjet gépekkel a legnehe
zebb körülmények között is felveheti a versenyt. Azóta a 
Szovjetunió széthullott, a mostani Oroszország már nem 
jelent többé potenciális ellenfelet, természetesen az F-22  
feladatai is megváltoztak. Most már csak olyan gépet kér 
az USAF, mely biztosítja a légierő egyeduralmát minden 
körülmények között.

A gép feladata az, hogy megnyissa és megnyerje a 
kezdeti légi csatákat, s biztosítsa az őt követő kevésbé 
modern (és drága) mostani F-16, és jövendőbeli JSFgé

pek részére a sikeres beavatkozás lehetőségét. Egy úgy
nevezett „Hi-Lo mix“ (technológiai szempontból a nagyon 
és kevésbé fejlett gépek keveréke) esetén az F-22  a „big 
brother“ (a mindenkor védelmező öregebb testvér) szere
pét fogja játszani, mely az ellenséggel szemben termé
szetesen meg fogja védeni fiatalabb testvéreit. Végered
ményben az F-22  valódi „summa technologica“ (a tech
nológiai fejlesztés csúcspontja), melynél az amerikai 
repülőgépipar a legkiemelkedőbb és legutolsó technikai 
újításokat használja fel az aerodinamika, a lopakodó 
technika, a hajtóművek, elektronika, navigációs műsze
rek, informatika, harci taktika stb. területén. A Mach 1,5 
utazósebesség, az integrált avionika, a fegyverzet belső 
bombatérben való elhelyezése, mind azt a célt szolgálják, 
hogy az elfogó vadász igazán az égbolt ura legyen.

Végeredményben az F-22 Raptor az egyetlen igazi 
stealth (lopakodó) vadászgép Nyugaton. Ezzel a géppel 
akarja az USAF visszaszerezni a tradicionális amerikai 
harci gép hegemóniáját, melyet a nyolcvanas években a 
MiG-29 és a Szu-27  megjelenése kissé megtépázott. 
Természetesen mindennek megvan a maga (igen ma
gas) ára. Már 1986-1990-ben 4,5 milliárd dollárba került 
a program beindítása, s két prototípus megépítése. Most 
újabb 18,6 milliárd dollárba kerül a gép végleges kifej
lesztése, 9 előszériagép megépítése (mind egyszemé
lyes, a két kétszemélyes F-22B  gép legyártását költség- 
vetési okokból elejtették) s a gép berepülése.

A nagyarányú ATF (Advanced Tactical Fighter) program 
keretében, az USAF már 1981-ben véleményt kért az 
amerikai repülőgépgyáraktól egy új konstrukció megvaló
sításával kapcsolatban. A beérkezett válaszokból kide
rült, hogy lehetséges egy olyan lopakodó gépet készíteni,
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1. ábra

John Beesley az 
F -2 2  egyik 
berepülőpilótája



2. ábra: A szériagyártásra kifejleszteti F-22 A nézeti rajza (Kiss Attila)
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3. ábra: Az YF-22 prototípus nézeti rajza (Kiss Attila)
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mely 22,7 tonna tömegével és új hajtóműveivel első íz
ben eléri azt az ideális állapotot, hogy a hajtóművek toló
ereje 40%-kal meghaladja a felszálló gép össztömegét. 
így a Mach 1,4 utazósebesség és a „first look, first kill“ fel
adat teljesíthető a technika adott állapota szerint. Az ösz- 
szes fegyverzet elhelyezése belső bombatárakban szin
tén megoldható.

A légierő többi, nehéznek látszó igényét is megoldha
tónak vélte a repülőipar. így a „combat turnround time“-t, 
mely az F-15-ösnél 35 perc volt, az új gépnél 15 percre 
kellett leszállítani. Egy hajtómű cseréjének idejét 1,5 órá
ra kellett redukálni, az F-í5-nél szokásos 2,5 óra helyett. 
Egy ATF-géphez csak 8,7 szerelőt akartak alkalmazni, az 
F-15 gépek 20,6 szerelőjével szemben. Végezetül volt 
olyan követelmény is, hogy egy 24 gépes ATF-egységet 
csak 6,8 darab C-141B géppel lehessen szállítani, az 
F-15 gépekhez szükséges 17,3 C-141B helyett.

Elsőnek az új hajtóművek megalkotásához fogtak hoz
zá. Már 1983 szeptemberében a General Electric és a 
Pratt & Whitney egyenként 200 millió dolláros fejlesztési 
megrendelést kaptak új motorok elkészítésére. Az 
F-119-PW -100  már 1986 októberében működött a pró- 
bapadon, az F-120-GE-100  pedig 1987 májusában. Ezt 
követően 1988-ban mindegyik cég 342 millió dolláros új 
megrendelést kapott, a prototípusok hajtóműveinek elké
szítésére.

Az USAF 1985 szeptemberében a sárkány elkészíté
sére ajánlatokat kért a Boeing, a General Dynamics, a 
Grumman, a Lockheed, a McDonnel-Douglas, a North
rop és a Rockwell cégektől. 1986 októberében végül is a 
Lockheed és a Northrop, kaptak egyenként 691 millió dol
láros megrendeléseket, két-két prototípus megalkotására 
50 hónap alatt. A Lockheed gépe az YF-22 lett, a 
Northropé az YF-23. Elsőnek a Northrop gépe repült 
még 1990. augusztus 27-én. A Lockheed két YF-22A gé
pe a cég híres Palmdale-ben lévő Skunk Works-nél épült 
meg.

Mint ismeretes, az YF-22A, 87-3997/N22YF, vagyis az 
első prototípus, még 1990. szeptember 29-én repült 
először. Ezt követte a 87-3998/N22YX október 30-án. 
Míg az első gép General Electric YF-120 hajtóművet, a 
második Pratt & Whitney YF-119 hajtóművet kapott. A 
két géppel már 1990 folyamán 26 repülést végeztek, köz
ben december 27-én elérték a maximális utazósebessé
get, s másnap a maximális sebességet. A gépekkel több 
kísérletet hajtottak végre, sokféle fegyvert és elektronikai 
eszközt próbáltak ki.

Végeredményben a Lockheed YF-22 gépe lett a 
győztes, az USAF ezt ítélte jobbnak. 1991. augusztus 30- 
án az USAF 9550 millió dollár értékben rendelt a cégtől 9 
db F-22A és 2 db F-22B  (kétszemélyes) gépet, valamint 
2 nem repülő sárkányt statikai és dinamikai fárasztási kí

4. ábra: Az YF-22 prototípus fúvókarendszere (A.V.)

sérletre. Ugyanakkor a Pratt & Whitney 1375 millió dollár 
értékben kapott rendelést 33 db F119-PW-100 hajtóműre.

A gépek legdrágább része az elektronika volt; ezt volt a 
legbonyolultabb kifejleszteni. Egyesítették az avionikai, 
radar- és fegyverrendszereket. Ez utóbbi képes volt egy
szerre több különféle célpont támadására a Flughes cég 
Common Integrated Processor-ja (CIP) forradalmi megol
dásainak köszönhetően. Ez abból is látható, hogy míg az 
F-5A számítógépei 4 millió adategységet dolgozhattak 
fel másodpercenként, ez a teljesítmény az újabb F-15E  
gépnél már 40 millióra emelkedett, de az F-22  esetében 
már 800 millió volt. Az F-22  előszériagépek teljes fejlesz
tési összege 16 milliárd dollár volt.

1993-ban a Pentagon kérte, hogy az új gép legyen ké
pes földi célok támadására is. Ez a bombatár megnöve
kedését eredményezte, mely végül is 7,6 m3 terjedelmű 
lett, vagyis elég lett volna 5000 kg üzemanyag befogadá
sára. 1993. április és 1995. február között 231 tervrajz ké
szült el. Február végén ezeket átvizsgálták, s annak da
cára, hogy a gép tömege 4%-kal megnőtt, engedélyezték 
az előszériagépek fő darabjai építésének megkezdését. 
Ezeket már nem Palmdale-ben, hanem a Lockheed új, 
Mariettában lévő gyárában építették meg. A szárnyon kí
vül sok más fődarab a Boeingnél épül Seattle-ben. Még 
1993-ban a Lockheed bekebelezte a General Dynamics 
Fort Wohrt üzemét, így az itt készülő darabok is már a 
Lockheed érdekeltségébe tartoznak. Végül is a Lockheed 
érdekeltsége a gyártásban (sárkány) 35%-ról 67,5%-ra 
nőtt. A maradék 32,5% a Boeingnél készült.

A most épült/épülő gépek

•  No. 3999 sárkányú statikus kísérletekre szolgáló 3. gép.
•  No. 4000 sárkányú az 5. gép szintén nem repül, dinami

kus kísérletekre és kifáradás vizsgálására használják.
•  No. 4001 sárkányú 91-4001. az első F-22A, először re

pült 1997. szeptember 7-én, 1998. február 5-én az 
Edwards légibázisra került.

•  No. 4002; 91-4002. gy. sz. 2. gép, 1998. február 20-án 
jött ki a Lockheed Mariettában lévő gyárából. FI ajtómű 
kipróbálása a fő feladata.

•  No. 4003; gy. sz. 91-4003. 4. gép, 1999 nyarán; berepü
lésre szolgál.

•  No. 4004; gy. sz. 91-4004. 5. gép lesz az első gép teljes 
avionikával felszerelve. AN/APG-77 radar beépítve.

A kilenc géppel (4001-4009) 2002 elejéig összesen 
2409 repülést fognak végezni 4337 óra összidővel. Ez
alatt a gépeket, az elektronikát, a fegyverzetet, egyszóval 
mindent kipróbálnak, bemérnek és beállítanak. A két utol
só előszériagép és a két első szériagép (4010 és 4011)
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2002 nyarától 2003 elejéig az USAF-nál a típus értékelé
sére és szolgálati bevezetésére fog szolgálni. A típus 
szolgálatba állítását 2005-re tervezik. Eddig még az 
USAF nem jelezte, hogy hol fognak az első gépek szol
gálni, de jól értesült körök szerint az 1. Fighter Wingnél 
(Langley AFB, Virginia).

1998 decemberében az FY99 költségvetés keretében 
rendelték meg a két első szériagépet. 1999 decemberé
ben az FY00 keretében 6 gépet rendeltek. A rendes évi 
mennyiséget azonban csak az FY03 (2003 költségvetési 
év) keretében tervezik megrendelni.

A próbák során a gépek négy különféle, egymást köve
tő standardnak fognak megfelelni. Az első repülések so
rán az F-22 csak 20% információs programmal repül. A 
Block 1-nek 50% információs program és elektronika, va
lamint az AN/APG-77 radar kezdeti működése felel meg 
(1999 nyara). Block 2: 2000-ben: a szenzorok kezdeti fú
ziója, elektronikus ellentevékenység és a frekvenciák ko
ordinációja. Végezetül a Block 3 és 4 stádiumban minden 
működni fog: fegyverrendszerek, levegő-levegő és levegő
föld rakétarendszerek. JTIDS (joint tactical information 
and distribution system), a pilótasisakba beszerelt külön
leges célzókészülék stb.

A zY F -22 A  főbb technikai adatai

fesztáv:
szárnyfelület:
hossz:
magasság:
hajtómű:

tolóerő:

max. felszállótömeg: 
szolgálati magasság: 
sebesség:

hatótáv:

fegyverzet:

max. rakétaterhelés:

13,11 m 
77,10 m2 
19,56 m 
5,41 m
2 db Pratt & Whitney 
F-119-PW -100 
2x155,10 kN utánégetéssel 
(15 876 kg)
26 308 kg
15 240 m felett
max. 1,58 M/9145 m-en
max. 1,7 M/utánégéssel
1448 km/9100 m-en
1,4 M sebességgel 4-4 db
AIM-120 és AIM-9M rakétával
átlag fegyverzet
2 db 454 kg-os GBU-32 típusú
JDAM-konténer, 4 db AIM-120
C rakéta, 2 db AIM-9A Sidewinder
rakéta belső fegyvertárban, egy
M61A2 típusú 20 mm-es
Vulcan gépágyú,
6 db AIM-120 és 
4 db AIM-9A Sidewinder rakéta,
4 külső felfüggesztési pont van a . 
gépen, nem közölt fegyverzet 
részére.

Természetesen mindez igen sokba kerül. „The best of 
the best“ (a legjobbak legjobbja, ahogy becézik a gépet) 
az USAF költségvetésének nagy részét elviszi. Még a 
nyolcvanas években, az ATF-program keretében 750 db 
gépről volt szó, ez a következő években 648-ra csökkent. 
A kilencvenes években már csak 438 db F-22 széria
gépről volt szó, 37,7 milliárd dollár értékben. Vagyis egy 
gép 138,6 millió dollárért szállítható. Végezetül a terve
zett rendelés 339 darabra csökkent. Egy gép még többe 
fog kerülni, de ez az első amerikai repülőgép, ahol az 
elektronika a gép árának több mint 50%-át teszi ki. A sár
kány 18%-át, a mechanikus szerkezet 17%-át és végül a 
hajtóművek a gép árának 15%-át adják.

A prototípusok 33%-a alumíniumból, 24%-a titánból, 
13%-a hőre lágyuló műanyagból, 10%-a hőre szilárduló 
műanyagból, 5%-a acélból, 2%-a modern alumíni
umötvözetből és 13%-a egyéb anyagból készült. A szé
riagépekhez több titánt és műanyagot fognak felhasznál
ni. Ez utóbbi lehetővé teszi a harccselekmények alatt sé
rült alkatrészek gyors lecserélését.

Érdekes módon az igen drága F-22 üzemeltetése ke
vesebbe fog kerülni, mint a régebbi, olcsóbb F-15  gépé. 
Az erősebb hajtóművek ellenére a tüzelőanyag-fo
gyasztás nem nő, mert az F-22 csak ritkán fogja használ
ni a nagy fogyasztású utánégetőket: ugyanis utazósebes
sége már ezek nélkül is Mach 1,4 lesz. Kevesebb szerelő 
és technikus kell a gép karbantartásához és szerelésé
hez. Sokkal kevesebb alkatrészre és tároló helyiségre 
van szükség az F-22 géphez. Az USAF 1985-ös számí
tásai szerint egy 24 gépes F-15  század fenntartása 20 
év alatt 1,8 milliárd dollárba kerül. Az F-22 esetében 
ebből az összegből 33% megtakarítható.

A gép gyártása is egyszerűbb lesz, mivel 40%-kal ke
vesebb alkatrészt tartalmaz, mint az F-15, és 60%-kal 
kevesebb szerszám kell a gyártáshoz. Mivel a gép stealth 
(lopakodó), ennek új technikája miatt a gép festésére na
gyon kell ügyelni. Itt is nagy megtakarításokat lehet esz
közölni. Egy S -2  bombázó külső festése 100 000 munka
órát követelt. Az F-22 esetében ez 10 000 órára fog csök
kenni. Modern robotok alkalmazásával ez az idő tovább 
csökkenthető, egészen 1000 óráig.

A gép nagyon sok újdonságot tartalmaz:

°  hajlított szárny és törzs, felhajtóerő termelésére 
о belső fegyverzetszállítás 
о nagy belső tüzelőanyag-készlet 
°  tolóerővektor-mozgatás, korlátozás nélküli manőve

rezőképesség
°  alacsony észlelhetőségű orr és levegőbeömlők 
°  erősített, fejlesztett pilótafülke 
°  szuper utazósebesség-kapacitás

A legfontosabb azonban a „First-look, first-launch, first 
kill“ kapacitása, a beépített modern szenzoroknak kö
szönhetően. Ez azt jelenti, hogy az F -22 észreveszi és 
lelövi az ellenséges gépet olyan messziről, hogy az még 
nem is értesül a halálos ellenség jelenlétéről!

Az F -22 hatótáva megnövekszik, 25%-kal lesz na
gyobb az F-15C  és 35%-kal az F-14D  gépeknél. A fel- 
gyorsulás szintén nagyobb, háromszor akkora, mint az 
F-14D-é, két és félszer gyorsabb, mint az F-15C-é és 
40%-kal magasabb, mint a Szu-37-é. A legfontosabb 
azonban a moduláris elektronika, mely a legutóbbi vadá
szok számítógépei helyének csak 2,5%-át foglalja el, de 
hatszor hatékonyabb azokénál. E mellett a rendszer sok
kal megbízhatóbb, kevésbé sebezhető és sokkal köny- 
nyebben javítható.
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Régebben a gyártást 2011 -ig tervezték: FY02 és 08 kö
zött évi 48 darabos megrendelésekkel. Annyi bizonyos, 
hogy a gyártás majd kisebb évi részletekkel, de tovább fog 
tartani. Igaz a gép kiértékelése is lassabban folyik a terve
zettnél. A két első előszériagép 1998 végén az Edwards 
légibázison csak mintegy 200 órát repült, ami édeskevés 
ahhoz, hogy a gép repülési tulajdonságait megállapítsák. 
Még azt sem lehet tudni, hogy van-e, vagy nincs valami 
baj az aktuális sárkánnyal. A legfontosabb, az elektronika 
kiértékelése pedig csak ezután fog következni. Az is lehet
séges, hogy az előszériagépek kiértékelése egészen 
2005-ig fog tartani. Mindenesetre az F-22  a 21. század 
harci gépe. Néhány év eltolódás semmit sem jelent. A 
jelenlegi legfiatalabb USAF-pilóták is már régóta nyugdíja
sok lesznek, amikor a gépet kivonják majd a szolgálatból.

Felmerül az a kérdés, lehet-e ilyen drága gépet expor
tálni? A gyártók reménykednek ebben. A kilencvenes 
években Dél-Korea és Norvégia érdeklődött az F-22  
iránt. A mostani (1999) potenciális légierők: Izrael, Japán, 
Szaúd-Arábia, lehetséges még Dél-Korea és talán Auszt
rália. Éppen a korlátozott exportlehetőségek miatt, most 
szó van arról, hogy az F-22  nemcsak az F-15  gépet, ha
nem az új F-15E és még az F -H 7 gé pe t is le fogja vál
tani az USAF-nál. De mikor? Egyelőre azonban csak 3 
Wing ellátásáról lehet szó.

Az F-22 jövőjét az is bizonytalanná teszi, hogy nem le
het pontosan tudni, mit hoz a jövő. Az orosz aerodinamiku-

sok még mindig erősek, és a MiG 1.42 valamint a Szu-37 
még hozhatnak meglepetést. Azt sem lehet tudni, hogy a 
jövő repülő csészealjai, pilóta nélküli repülőgépei, elektro
mos meghajtású gépei mikorra érnek meg szériagyártás
ra, megszakítva ezzel a lassú F-22-gyártást. Mindez azon
ban csak a távoli jövő. Jelenleg az F-22/F-119 programok
ban az USA-ban 1100 fő- és alvállalkozó cég vesz részt 46 
államban, a 7 nemzetközi cégen kívül. Ezekben összesen 
42.000 fő dolgozik a világ legdrágább vadászgépén.

Felhasznált források

Wallace & Holder: Lockheed F-22 Raptor, Schiffer Military 
History, Atglen, USA 1998
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Air & Cosmos № 1609, 18 avril "1997: F-22 Raptor, Inter
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Air & Cosmos № 1698, 9 avril 1999: Le F-22 vise la su-
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OHIO típusú atomhajtású rakétahordozó-tengeralattjáró
A hajónként összesen 288 db 100 kt-nás robbanó
fejjel felszerelt Trident-D5 típusú rakéták hordozóját 
tekinthetjük a Föld egyik legkorszerűbb atomhajtá
sú tengeralattjárójának, amely egyben az egyik leg
hatékonyabb csapásmérő eszköz. Több mint húsz 
évvel ezelőtt, még a hetvenes évek elején fogal
mazta meg az amerikai politikai és katonai vezetés 
az új hordozó követelményeit. Az elnyúló politikai vi
ták miatti hosszadalmas tervezés ellenére elkészült 
a világ legdrágább haditechnikai eszköze, mely 
annyira átgondolt kutató-tervező munka ered
ménye, hogy lecserélését jelenleg sem tervezik. A 
következő sorokban a világhálón fellelhető informá
ciók alapján mutatjuk be a tengeralattjáró felépíté
sét és alkalmazását.

A tengeralattjáró felépítése

A Trident-program keretében 1976. április 10-én a 
General Dynamics cég Electric Boat alvállalatának 
sólyáján fektették le az SSBN 726 sorszámú OHIO 
nevű atomhajtású tengeralattjáró gerincét, amely 
az új osztály zászlóshajója is lett. A hajó fejleszté
sét 1972. októberében kezdték el, az állami meg
rendelést 1974. július 25-én adták át. Az osztály 18 
hajóegységének gyártási adatait az 1. táblázat tar
talmazza.

A hajó fejlesztése során a legújabb tudományos 
alapkutatások eredményeit alkalmazták, ez különö
sen megfigyelhető a hajótest optimális formájának 
kialakításában; a hajó szerkezeti elemeinek víz 
alatti robbanások elleni védelmében; továbbá a ha
jó akusztikus, mágneses, hidrodinamikai, elektro
mágneses, hősugárzási és más fizikai erőtereinek 
csökkentése esetén.

Az ideális hajótestet 114 m hosszú, 5,5 m széles 
és 2 m magas kiegészítő szerkezettel megemelték. 
A parancsnoki torony felépítményében helyezték el 
a mellső mélységi kormánylapokat, amelyek együt
tes fesztávolsága csaknem 13 m. A tatrészen he
lyezték el a hátsó mélységi kormánylapokat és a 
stabilizátorokat. A hét méter átmérőjű hétlapátos 
hajócsavar hajtja a tengeralattjárót, a döntött sarló 
formájú csavarlapátok kialakítása során gondosan 
ügyeltek arra, hogy a hajó hangszintje a lehető leg
minimálisabb legyen.

A hajóra A8G típusú reaktort telepítettek, amely a 
két 35 000 LE (25 725 kW) teljesítményű gőzturbinát 
működteti. Ezenkívül a hajót továbbá segédhajtások
kal látták el: két, egyenként 4000 kW teljesítményű 
turbógenerátorral, 1400 kW teljesítményű dízelgene
rátorral és 450 LE-s elektromotorral. A tengeralattjá
ró víz alatti maximális sebessége 25 csomó.

A hajó nyomásálló testét NU-100 típusú acélból 
készítették. A hajótestet négy szakaszból építették

OHIO-osztály főbb építési adatai

Név Száma Gerinclefektetés Vízre bocsátás Átvétel Állomáshely

OHIO SSBN 726 1976. 04. 10. 1979. 04.07. 1981. 11.11. Bangor
MICHIGAN SSBN 727 1977. 04. 04. 1980. 04. 26. 1982. 09. 11. Bangor
FLORIDA SSBN 728 1976. 07. 04. 1981. 11. 14. 1983. 06. 18. Bangor
GEORGIA SSBN 729 1979. 04. 07. 1982. 11.06. 1984. 02. 11. Bangor
HENRY M. JACKSON SSBN 730 1981.01.19. 1983. 10.15. 1984. 10. 06. Bangor
ALABAMA SSBN 731 1980. 10. 14. 1984. 05.19. 1985.05. 25. Bangor
ALASKA SSBN 732 1983.03. 09. 1985.01. 12. 1986.01.25. Bangor
NEVADA SSBN 733 1983. 08. 08. 1985. 09. 14. 1986. 08. 16. Bangor
TENNESSEE SSBN 734 1986. 1986. 12. 13. 1988. 12. 17. Kings Bay
PENNSYLVANIA SSBN 735 1987. 1988. 04. 23. 1989. 09. 09. Kings Bay
WEST VIRGINIA SSBN 736 1987. 1989. 10. 14. 1990. 10. 20. Kings Bay
KENTUCKY SSBN 737 1987. 1990. 08. 11. 1991.0. 13. Kings Bay
MARYLAND SSBN 738 1987. 1991.08.10. 1992. 07. 13. Kings Bay
NEBRASKA SSBN 739 1987. 1992. 08.15. 1993. 07. 10. Kings Bay
RHODE ISLAND SSBN 740 1989. 1993. 07.17. 1994. 07. 09. Kings Bay
MAINE SSBN 741 1989. 1994. 07. 16. 1995.07. 29. Kings Bay
WYOMING SSBN 742 1991. 1995.07. 15. 1996.07.13. Kings Bay
LOUISIANA SSBN 743 1992. 1996.07.27. 1997.06. . Kings Bay
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Az OHIO-osztály hajóegységeinek hivatalos emblémái

1 .SSBN 734 TENNESSEE
2. SSBN 735 PENNSYLVANIA
3. SSBN 741 MAINE

4. SSBN 742 WYOMING
5. SSBN 738 MARYLAND
6. SSBN 739 NEBRASKA

7. SSBN 727 MICHIGAN
8. SSBN 728 FLORIDA
9. SSBN 736 WEST VIRGINIA

10. SSBN 737 KENTUCKY

11. SSBN 743 LOUISIANA
12. SSBN 726 OHIO

13. SSBN 729 GEORGIA
14. SSBN 730 HENRY M. JACKSON
15. SSBN 733 NEVADA
16. SSBN 740 RHODE ISLAND
17. SSBN 731 ALABAMA
18. SSBN 732 ALASKA
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fel: a vezetési helyiségek és elhelyezési körletek, a 
reaktor, a rakétasilók és a turbina. Az első szakasz 
felső fedélzetén helyezték el a navigációs közpon
tot, a fő vezetési központot (parancsnoki hidat), a 
rádióközpontot és a hidroakusztikus munkahelyet. 
A második fedélzeten található az Mk 98 típusú ra- 
kétaindító-berendezés és pultjai, a számítógépte
rem és a hajó vezérlőterme. A harmadik fedélzeten 
a személyzet kabinjait helyezték el. Az alsó fedélzet 
mellső részén található a torpedószakasz, itt he
lyezték el a torpedóvető-csöveket és a torpedótá- 
roló-helyiséget.

A rakétasiló-szakaszban található az Mk 35 mod. 0, 
vagy Mk 35 mod. 1 típusú indítórendszer, az előbbi 
a Trident-C4 rakétákat, az utóbbi a Trident-D5 ra
kétákat működteti. Az első nyolc hajóegységet a C4 
változattal fegyverezték fel, de 2000-ben a SSBN 
733 és 732 hajókon, 2001-ben a SSBN 731 és 730 
hajókon a D5 változatra cserélik a régi típust. Az 
első négy hajóegységen a SALT-III tárgyalás függ
vényében valószínűleg a C4 változatot robot
repülőgép váltja fel. A silókba egyenként 8 db robot- 
repülőgép-konténert fognak telepíteni.

A Trident rakétákat 30 m víz alatti mélységről 15- 
20 s intervallummal indítják, eközben a tengeralatt
járó sebessége 5 csomó és a felszíni hullámzás 
maximum 6 egység. A rendszer számítógépe a leg
hatékonyabb feladatvégzést teszi lehetővé, mivel a 
rakétaindítás előtti végső felkészítés alatt még mó
dosítani lehet a céladatokat. A Loran-C és Tranzit 
navigációs rendszerek adatai, valamint a gravimet- 
rikus berendezés segítségével nagy pontossággal 
határozzák meg a tengeralattjáró tartózkodási he
lyét. Az elektrostatikus felfüggesztésű rotort alkal
mazó, nagy stabilitású giroszkóp által vezérelt 
ESGN-rendszer bevezetésével 4-6 szorosára nö
velték a fedélzeti navigációs rendszer pontosságát.

Az OHIO-osztály hajói az elődök energiatartalé
kának többszörösével rendelkeznek, így megnövel
hették az őrjáratozási sebességet; a javított, csök
kentett energiaigényű elektronikai rendszerek és 
berendezések tovább fokozták az energiatartalékot. 
A reaktorban az üzemanyagrudakat csak kilenc- 
évenként kell cserélni, a LAFAYETTE-osztálynál ezt 
a feladatot még ötévente kellett ismételni. A zajszin
tet csökkentették, mivel a reaktor hőcserélőjénél a 
természetes cirkulációt alkalmazták, az új rezgés
csillapító szerkezetek és a zajelnyelő bevonatok se
gítségével az elődhöz képest a hajó zajszintjét 13- 
ad értékre csökkentették. A vontatott antennák al
kalmazása segítségével megduplázták a szonár fel
derítési hatótávolságát. Természetesen az ilyen tö
kéletes hajó kialakítása jelentős anyagi terheket is 
jelent. Az OHIO értéke 1,3-1,5 milliárd USD (310- 
420 milliárd HUF), ez tízszer több, mint elődjéé volt.

A tengeralattjáró alkalm azása

Korunk egyik legkorszerűbb tengeralattjárója fedél
zetén 24 db Trident-D5 típusú rakétával -  egyben 
az egyik leghatékonyabb fegyverzettel ellátott hajó is.

A 288 db robbanófejjel olyan hadászati csapásmérő 
eszköz, amely egyedül is képes kontinensek teljes 
térségének ellenőrzésére. A SALT-tárgyalások ér
dekében a Trident-D5 típusú rakéta Mk 5 változata 
1 robbanófejes, ezeket csak a tárgyalások sikeres 
befejezése után fogják alkalmazni.

A hajókat két bázisra telepítették: 8 tengeralattjá
ró a Csendes-óceán partján lévő Bangor haditen
gerészeti bázisán (Washington állam) a 17. hajóraj
nál, az Atlanti-óceánon Kings Bay haditengerészeti 
bázisán (Georgia állam) a 16. és a 20. hajórajoknál 
5-5 hajó állomásozik. (Az egyik hajórajnál a páros 
számú, a másiknál a páratlan számú tengeralattjá
rók.)

A tartós, 90-120 napos önálló bevetések pszichi- 
kailag terhelik meg a személyzetet, ezért a hajók 
lehető leghatékonyabb kihasználtsága érdekében 
két, egymást váltó állomány teljesít szolgálatot. A 
„kék“ személyzetet az „arany“ váltja. A váltás előtt a 
szolgálatba lépő állomány a tengerészeti bázis ki
képző objektumában összetett program alapján ké
szül fel a bevetésre. A felkészítés során a személy
zet számos trenazsőr, segítségével a valósághoz 
maximálisan hasonló körülmények között, a szolgá
lat során várhatóan bekövetkező rendkívüli esemé
nyek (különböző tüzek, reaktormeghibásodás, siló
balesetek stb.) elhárítását gyakorolja. A szimulált 
helyzeteket a hajókon bekövetkezett események, il
letve a számítógépes modellezések alapján dolgoz
ták ki. A legbonyolultabb a menekülési gyakorlat, 
amelynek során a speciális, torony formájú helyi
ségben több mint harminc méter mélységről kell a 
vízfelszínre emelkedniük. Csak a sikeres vizsgát 
tett személyek léphetnek a hajó fedélzetére, ahol a 
készletek feltöltése után egyből bevetésre indulnak. 
A készletekről csak annyit, hogy például csak tojás
ból közel 20 000 db-ot kell tárolniuk a negyedéves 
bevetésre.

A hajó és a rakéta fontosabb harcászati-műszaki 
jellemzőit a 2. táblázat tartalmazza. A hajó személy
zete a rakétakorszerűsítés után 156 főről 173-ra nö
vekedett. A teljesen automatizált berendezések

Fontosabb harcászati-m űszaki adatok

2. táblázat

Vízkiszorítása víz felett [t] 16 600 
víz alatt [t] 18 700 
hossza[m] 170,7 
szélességeim] 12,8 
merülése[m] 11,1

Személyzete 156 fő (D5 változatnál 173 fő), 
ebből 16 tiszt

Fegyverzete
Rakéta 24 db Trident-C4

(7400 km, 8x100 kt MIRV)vagy
24 db Trident-D5
(12 000 km, 12x100 kt MARV, 
vagy Mk 5 változat 300-475 kt)

Torpedó 4 db 533 mm-es vetőcső 
Mk 48 típusú torpedókkal
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mellett a létszámváltozásnak -  véleményünk sze
rint -  csak két indoka lehet: a gyakrabb pihentetés 
miatt a szolgálatokhoz több személy kell, vagy ki
képzési céllal egyes beosztásokban tartaléksze
mélyzet is részt vesz a bevetésben.

A hosszú hajóépítési program eredményeként 
huszonegy év alatt 18 tengeralattjáró készült el. A 
hajókat tervszerűen korszerűsítik, jelenlegi felké
szültségükkel előre láthatólag három újratöltési cik
lust szolgálnak. Várhatóan a hajószerkezetet a fe

délzeten lévő elektronika és fegyverzet teljes elavu
lása után is alkalmazni tudják. A magyar honvédel
mi kiadások több mint kétévi teljes költségével 
egyenértékű hajó elrettentő erejével jelentős szol
gálatot teljesít Földünk békéjének megőrzéséért.

A lelkes világháló-látogatók részletesebb adato
kat kaphatnak, ha Kings Bay (http://www.subasekb. 
navy.mil), vagy Bangor (http://www.bangor.navy. 
mil/) honlapjára lépnek.

(Ábra a 47. oldalon.)
Szabó M iklós m érnök alezredes

Norvég Multipurpose (többcélú) lőszerek
* *  ■ ’SS \
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Az utóbbi évtizedekben lezajlott fegy
veres konfliktusok tapasztalatai azt 
muatják, hogy a harcoló csapatok 
számára az egyik legnagyobb kihí
vás, hogy a harctereken a célok jelle
ge, illetve az egyes céltípusok akár 
egyetlen „bevetés” során is gyorsan 
és széles skálán változhatnak. A föl
di, légi vagy vízfelszíni célok lehet
nek „lágy”-ak (pl. fedetlen élő erő, 
gépjárművek, rohamcsónakok) vagy 
ún. „keménynek, mint pl. páncélozott 
harcjárművek, modern kompozit 
anyagokból készült kiegészítő pán
célzattal ellátott járművek, vagy ebbe 
a kategóriába sorolhatók azok a ka
tonák is, akik az utóbbi időben egyre 
inkább elterjedt ballisztikai védőmel
lényeket viselnek.

Fontos tehát, hogy a harcfeladatban 
részt vevő alegységek fegyverzetéhez 
kevesebb típusú (lehetőleg egy) lőszer 
tartozzon, viszont velük (vele) akár 
„lágy”, akár „kemény” cél leküzdhető 
legyen.

Ezt tartották szem előtt a NAMMO 
Raufoss norvég lőszergyártó cég kon
struktőrei is a Multipurpose-lőszerek 
(továbbiakban MP-lőszer) tervezése 
során. A lőszer -  amire neve is utal -  
hatékonyan egyesíti a különböző lő
szertípusok előnyeit.

A Raufoss a svéd, finn és norvég 
lőszer- és pirotechnikai eszközöket 
gyártó cégeket magában foglaló 
NAMMO (Nordic Ammunition Com
pany) multinacionális vállalat egyik 
tagja. Az MP-lőszerek elsősorban kö
zepes (12,7 mm-20 mm-25 mm-27 
mm-30 mm-40 mm-57 mm) űrmé
retben, 18 típusban készülnek, de lé

tezik repülőgépek fegyverzetéhez 70 
mm-es, nem irányított rakéta is, MP- 
harci fejjel. Az említett űrméretekből 
kitűnik, hogy az MP-lőszerek köze
pes kaliberű mesterlövő puskák, 
géppuskák, páncélozott szállító 
harcjárművek fedélzeti fegyverei, 
légvédelmi ágyúk, helikopterek és 
merevszárnyú repülőgépek fegyvere
ihez egyaránt alkalmazhatóak.

A Multipurpose-koncepció

A konstruktőrök arra törekedtek, hogy 
a lőszer nagy fokú flexibilitást nyújtson 
a katona számára, és a potenciálisan 
szóba jöhető „lágy” vagy „kemény” cé
lok ellen hatékonyan alkalmazható le
gyen (1. ábra).

Az alapkoncepció szerint a lövedék
nek a páncélátütés mellett jelentős re-
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pesz- és gyújtóhatással is rendelkez
nie kell, azaz egyesítenie kell a hagyo
mányos repesz-, páncéltörő- és pán
céltörő-gyújtó lövedékek előnyeit.

Az alapkonstrukciót a 2. ábra mutat
ja, ahol a 20 vagy 40 mm-es „stan
dard” MP-lőszerek felépítése látható.

A lövedék csúcsrésze alumínium, 
amely cirkóniumot mint gyújtóanyagot 
tartalmaz. A hőkezelt acél lövedéktest, 
a csúcsrészben található gyújtóanyag 
mellett hagyományos robbanóanyagot 
is tartalmaz. A gyújtó- és a robbanó
anyag alkotja a gyújtási láncot, amely 
egyben a késleltetést is biztosítja. A 
gyújtási lánc beindulása a 3. ábrán 
követhető nyomon.

Fényjelzős változatoknál a lövedék
test fenékrészébe fényjelző elegyet és 
átvivő préstestet szerelnek, ami egy
ben a lövedék önmegsemmisítője. Ha 
a lövedék ugyanis elvéti a célt és 
olyan puha talajba csapódik (pl. hó, 
sár stb.), hogy nem tud működésbe 
lépni, a fényjelző elegy, miután kiég, 
indítja az átvivő préstestet, az pedig a 
robbanóanyagot (4. ábra).

A lövedék célba csapódásakor a 
csúcsrészben egyidejűleg több, ma
gas hőmérsékletű helyi gyújtási pont 
alakul ki, aminek következtében a cir
kónium begyullad (termikus gyújtás). 
A becsapódásnál keletkező helyi gyúj
tási pontok kialakulása függ a becsa
pódási sebességtől és a cél anyagá
tól. A gyújtási lánc beindulása ugyanis 
csak abban az esetben következik be, 
ha a helyi gyújtási pontok kialakulása 
mikrosecundum nagyságrendű idő 
alatt következik be. Amennyiben ez az 
idő hosszabb, a gyújtási lánc beindu
lása már nem következik be.

A 30 mm-es és nagyobb űrméretű 
repeszlövedékeket általában mecha
nikus gyújtókkal (csapódó) szerelik, 
épp ezért érdemes felfigyelni a löve
dék „termikus gyújtójára”, amely azál
tal, hogy számos finom megmunkálá- 
sú mechanikus alkatrészt nem tartal
maz, nem csak kedvezőbbé teszi a 
lőszer árát, hanem nagyban csökkenti 
a gyújtó hibájából bekövetkező beful- 
ladások (állva maradások) számát is.

A gyújtási láncban a préselt gyújtó
anyag kb. 2000 °C-on ég és indítja a 
robbanóanyagot. Lényeges, hogy be
csapódáskor nem robbanás, hanem 
gyors égés (deflagráció) következik 
be. A becsapódás és a robbanás kö
zötti időt, a késleltetést, a gyújtóanyag 
elégéséhez szükséges idő adja.

A késleltetés azt eredményezi, hogy 
a lövedék robbanása nem közvetlenül 
a becsapódás pillanatában a cél felü
letén, hanem a lövedéknek a cél anya
gán való áthaladása után, a cél „belse
jében” következik be (5. ábra).

Az MP-koncepció alapjában véve 
nem új keletű, hiszen magát az MP- 
lövedéket a Raufoss több mint 20 év
vel ezelőtt fejlesztette ki és szabadal
maztatta.

A koncepció életképességét jelzi 
azonban, hogy fokozatos korszerűsíté
sekkel mind a mai napig meg tudták 
őrizni a lőszer népszerűségét, hiszen 
az elmúlt évtizedek fegyveres konfliktu
saiban már átestek a valódi tűzkereszt
ségen és bizonyították „tudásukat”.

Az MP-lőszerek különböző kaliberű 
változatait eddig 15 országban, köztük

3. ábra: A gyújtási lánc beindulása

4. ábra: A fényjelzős változat

Lövedékcsúcs

Gyújtótöltet

Robbanóanyag

Önmegsemmisítő

Fényjelző

11 NATO-tagországban rendszeresí
tették, és Norvégián kívül a lőszerek 
egyes típusait 8 országban (Nagy-Bri- 
tannia, Japán, Spanyolország, Auszt
rália, USA, Görögország, Belgium, 
Cseh Köztársaság) licenc alapján 
gyártják.

12,7 mm-es lőszercsalád

A bevezetőben említett űrméretek kö
zül a Magyar Honvédség fegyverzeti 
rendszerében a 12,7 mm-es űrméretű 
fegyverek vannak a legnagyobb szám
ban jelen (DSK, NSZVT, 9A624 
Gattling-rendszerű géppuska, vala
mint a Gepárd mesterlövész- és rom
bolópuskák).

A 12,7 mm-es lőszercsaládnak je
lenleg három tagja van:
-  12,7 mm MP NM 140 (többcélú),
-  12,7 mm MP-T NM 160 (többcélú 

fényjelző),
-  12,7 mm AP-S NM 173 

(páncéltörő).
A lőszerek főbb harcászati-műszaki 

adatait az 1. táblázat tartalmazza.
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12,7 mm-es MP NM 140 A 12,7x99 mm-es lőszerek főbb harcászati-m űszaki adatai
1. sz. táblázat

MP NM 140 MP-T NM 160 AP-S NM 173
Páncélátütés 
(becsapódási szög)

11 mm 1000 
m-ről (45°)

11 mm 1000 
m-ről (45°)

11 mm 1500 
m-ről (30°)

Ölőhatású repeszek 
száma

-  20 -  20 -

R50 -  550 m* < 15 cm < 25 cm < 15 cm

Fényjelző működési 
távolág (m)

- 50-1500
(vörös)

-

* -550 m-ről a találatok 50%-a a jelzett sugarú körön belül van. 
Kezdősebesség: 920 m/s 
Max. gáznyomás: 450 Mpa 
A lövedék tömege: 43-47 g 
A robbanóanyag: Comp A4 vagy H-764

A 12,7 mm-es MP NM 140 lövedéken 
(felépítését a 6. ábra mutatja) már 
megfigyelhetők az időközben végre
hajtott modernizációk nyomai. Látha
tó, hogy a lövedék konstrukciója eltér 
a „standard” MP-változattól. A lövedé
ket rézköpennyel vették körül, és wolf- 
ram-karbid keményfém magot (penet- 
rátort) alkalmaztak, amely nagyban 
megnöveli a lövedék páncélátütő ké
pességét.

A lövedék páncélátütési képességét 
a lőtávolság függvényében a 7. ábra 
mutatja 0, 30 és 45 fokos becsapódá
si szög esetén. Könnyű páncélzatú cél 
esetén a lövedék robbanása, azaz a 
repesz- és gyújtóhatás kb. 20-22 cm- 
rel a célanyag mögött következik be 
(5. ábra). Becsapódásnál a kemény
fém magból, az acél lövedéktestből, a 
rézköpenyből és a célanyagból átlago
san 43 darab, 0,03-5,66 g közötti re
pesz keletkezik. Az átlagos repesztö- 
meg 0,59 g. (9. ábra.)

A keletkezett repeszekből átlagosan 
tíz még képes a cél mögött elhelyez
kedő kb. 1,5 mm-es acéllemezt átütni, 
illetve a lövedék gyújtóhatása követ
keztében a cél mögött elhelyezkedő 
üzemanyagtartályt is meggyújtani. A 
gyújtóanyag kb. 1 másodpercig ég, és 
a lövedék robbanása során megköze
lítőleg 10 m-re szóródik szét a becsa
pódási ponttól. A lövedék robbanása

5. ábra A késleltetés

1500 m-en belül még akkor is bekö
vetkezik, ha a lövedék nem a célba, 
hanem a talajba csapódik, kivéve ha a 
talaj hó, sár vagy iszap.

A lőszernek a kezelési biztonság 
szempontjából számos követelmény
nek kellett megfelelnie, ezek közül 
csak néhány:

-  a lőszer nem működhet, ha 15 m 
magasságról betonra ejtik, vagy ha
1,5 kg-os acéltömböt 2,5 m magasról 
a lövedék csúcsrészére ejtenek. (Ez 
esetben a helyi gyújtási pontok kiala
kulásának időtartama ugyanis csak 
millisecundumokban mérhető):

-  a lövedéknek a fegyverből tovább
ra is kilőhetőnek kell maradnia, ha 15 
m-ről csúcsrészével acéllemezre ejtik.

A lepel biztonságára vonatkozó kö
vetelmény szerint a csőtorkolatnál el
helyezett max. 0,3 mm-es alumínium
lemezen a lövedék nem léphet műkö
désbe (a mért érték: 0,75 mm).

A lőszer a fenti követelményeket ér
telemszerűen kielégíti.

12,7 mm-es M P -T  NM 160 
lőszer

Az MP-T NM 160 típusú lőszer löve
dékének felépítése annyiban tér el az 
MP NM 140-étői, hogy a vörös fény
jelző elegyet is tartalmaz, amely a röp- 
pályán 50-1500 m között ég. A 
páncélátütő képesség vizsgálatánál 
13 mm-es, 360 HB keménységű pán

céllemezre lőttek a 2. táblázatban fel
tüntetett távolságokról. A páncéllemez 
mögött 1,5 mm-es alumíniumlemezt 
helyeztek el. A célokra 7 lövésből álló 
lövéscsoportokat adtak le. Az eredmé
nyeket a táblázat mutatja.

A cseh változat

Miután néhány évvel ezelőtt nyilvánva
lóvá vált, hogy mely országok kerülhet
nek be első körben a NATO-ba, a 
Raufoss a potenciális piac reményé
ben bemutatta az MP-lőszereket ezen 
országokban. A bemutatókon tapasz
talt siker ellenére azonban továbbra is 
alapvető probléma maradt, hogy az 
újonnan csatlakozott országok fegy
verzeti rendszere a volt VSZ-ben hasz
nálatos kaliberekre épül. Ez a 12,7 
mm-es űrméretben azt jelenti, hogy a 
NATO-ban a 12,7x99 mm-es, míg a a 
volt VSZ-ben a 12,7x107 mm-es kali
ber a használatos (12,7 -  űrméretet, 
107, illetve 99 a hüvely hosszát jelenti 
mm-ben). A probléma megoldására a 
cseh hadiipar vállalkozott először.

A cseh hadsereg fegyverzeti rend
szerében is alapvetően 12,7x107 mm- 
es (B-32, BZT, JAK-B) lőszerek van
nak, melyeket vagy a volt Szovjetunió
ból vagy más volt VSZ-tagállamból im
portáltak, vagy a cseh hadiipar licenc 
alapján gyártott. (Gyakorlatilag ha
zánkban is ezek a standard 12,7 mm- 
es lőszerek.) Ezen lőszereket 1960

12,7 mm-es M P -T  NM 160 lövedék páncélátütése
2. sz. táblázat

Lőtávolság (m) Áthatolások száma 
13 mm-es páncéllemezen

Áthatolások száma 
1,5 mm-es alumíniumlemezen

1060 7 7
1090 7 7
1110 7 2
1120 7 1
1140 7 0
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óta a Cseh Köztársaságban nem mo
dernizálták, gyakorlatilag a lőszerek 
sorozatai 10-40 évesek, azaz a beve
zetőben említett kihívásnak csak kor
látozottan tudnak megfelelni. Ráadá
sul ezeket a 12,7x107 mm-es lőszere
ket eredetileg géppuskalőszerként ter
vezték, így nem igazán alkalmasak 
például egy mesterlövész puskához.

A probléma megoldására a cseh 
VTUVM Fegyverzeti Haditechnikai In
tézet, a Zbrojovka Vsetin Indet lőszer- 
valamint a Alliachem Synthesia lőpor
gyártó cégek, együttműködve a NAM- 
MO-val, kifejlesztették a 12,7x107 mm- 
es MP-lőszert.

A hagyományos 12,7x107 mm-es 
B-32  lőszert szétszerelték, a csappan
tyúzott hüvelyt újra kalibrálták, és a ré
gi lőpor helyett új SDNf-55 lőport alkal
maztak. Ezt követően a lőszert az ere
deti B-32 lövedék helyett újra szerelték 
MP-lövedékkel. Ez volt az olcsóbb 
megoldás. Valamivel drágább megol
dás lett volna, ha az MP-lövedéket új, 
csappantyúzott hüvelybe szerelik. A 
cseh hadiipar gyakorlatilag az 1998-as 
bemutatót követően egy év alatt, 1999 
végére eljutott a 12,7x107 mm-es MP- 
lőszerek sorozatgyártásáig.

A cseh Fegyverzeti Haditechnikai 
Intézet által elvégzett összehasonlító 
vizsgálatok szerint a 12,7x107 mm-es 
MP-lőszer kezdősebessége, becsapó
dási energiája nagyobb, szórása, vala
mint célban kifejtett hatása jobb, mint 
az eredeti 12,7x99 mm-es MP és a 
12,7x107 mm-es B-32  lőszereké. A 
12,7x107 mm MP-lövedék szórása, 
1,5-1,7-szer kisebb, mint a 12,7x107 
mm B-32  szórása.

Az összehasonlító vizsgálat adatait 
a 3. táblázat tartalmazza.

A cseh elgondolás szerint a világ
ban meglehetősen sok azon országok 
száma, amelyekben még az ún. „kele
ti blokk” fegyvereit, azaz a 12,7x107 
mm-es kalibert használják. Ezek az 
országok potenciális piacot jelentenek 
számukra.

A magyar kísérletek

Az MP-lőszerek sikeres magyarorszá
gi bemutatója után a Honvéd Folyami 
Flottilla, illetve az MH 1. Honvéd Tűz
szerész és Aknakutató Zászlóalj kez
deményezte az MP-lőszer alkalmaz
hatóságának vizsgálatát folyami bom
bák, befulladt tüzérségi lövedékek, il
letve aknák megsemmisítésére, ha
tástalanítására.

A kísérletekre 1999 szeptemberé
ben került sor a HM Haditechnikai In
tézet táborfalvai Lőkísérleti és Vizsgá
ló Állomásán.

A vizsgálat során lövéseket adtak le 
a 37 kg robbanóanyagot tartalmazó,

A 12,7x107 mm B-32, a 12,7x99 mm, illetve a 12,7x107 mm MP 
összehasonlító vizsgálatai során mért értékek

3. sz. tablazat

12,7x107 mm 12,7x99 mm 12,7x107 mm
B-32 MP MP

Töltény hossza (mm) 146,8 137,8 147
Töltény tömege (g) 131 114 131
Lövedék tömege (g) 48,3 43 43
Kezdősebesség (m/s) 820 850** 900°°

920* 967°

Maximális gáznyomás 
(Mpa)

340 380 310

A lövedék torkolati 16,125 15,533** 17,415°°
energiája (KJ) 18,197* 20,104°
Becsapódási energia (KJ) 6,306 7,74 9,941°°

(Lőtávolság: 1000 m) 10,535 11,145°
Szórás # (cmt oldal 14,35 11,45 7,9
(x = 500 m) magasság 16,09 12,32 7,57
Páncélátütés ## (mm) 18,9 20,5 21,5
Becsapódási energia (KJ) 13,188 13,215 14,847

Megjegyzés:
* -  12,7 mm MG.50 Browning MG (M2HB) géppuska-csőhossz: 1143 
** -  12,7 mm BARRETT mesterlövő puska-csőhossz: 736,7 mm
° -  12,7 mm DKS géppuska-csőhossz: 1043 mm
°° -  12,7 mm FALCON mod. 96 mesterlövő puska-csőhossz: 790 mm
# -  a szórásadatok a 12,7x99 BARRETT, illetve a 12,7x107 FALCON mesterlövő

fegyverekre vonatkoznak. (3 fegyver, 3 mesterlövész, 2 nap)
## -  A páncéllemezek keménysége: 363-495 HB
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8. ábra: A 125mm-es repesz-robbanó lövedék (lövés után)

9. ábra: A becspódást követően kialakult repeszhatás

This illustration shows 
the incendiary effect ol 
a 20 mm MP round 
fired against a target ol 
ten 2  mm aluminium 
plates spaced at 
intervals o l 200 mm. 
The six smaller

gyújtó nélküli folyami bombára, gyújtó
val szerelt 125 mm-es és 152 mm-es 
repeszromboló lövedékekre, 122 mm- 
es kumulatív lövedékre, valamint 125 
mm-es hüvelyes töltetre.

A találat hatására a folyami bomba 
és a harckocsi elleni akna burkolata a 
kialakult nyomás hatására szétnyílt és 
a robbanóanyag kb. 50%-ban kiégett. 
A 125 mm-es harckocsiágyú lövedé
kének hüvelyes töltete teljesen ki
égett, míg a lövedékek felrobbantak. 
(8. ábra) A vizsgálati eredmények azt 
bizonyították, hogy az MP-lőszerek al
kalmazhatóak különböző aknák, folya
mi bombák és befulladt tüzérségi löve
dékek megsemmisítésére, illetve ha
tástalanítására, továbbá mesterlövők 
is sikeresen alkalmazhatják, pl. lőszer 
oszloprakások megsemmisítésére is.
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Űrtevékenység

Látogatás Cape Canaveralben
A XIII. IPDC (Planetáriumigazgatók 
Nemzetközi Konferenciája) 1999 no
vemberében a floridai Fort Lauderda- 
leben zajlott. A magyar szakmai kül
döttség tagjaként vettem részt a kon
ferencián, s különös érdeklődéssel 
vártam a programban előre is feltünte
tett látogatást az amerikai űrkutatás 
legismertebb helyszínén, Cape Cana
veralban. A Canaveral-fok egy évtize
den keresztül a meggyilkolt Kennedy 
elnök nevét viselte, aki az amerikai 
Hold-program lelkes támogatója és 
meghirdetője volt. A holdutazások be
fejezése után visszakapta eredeti ne
vét, s ma már „csak“ az űrközpontot 
nevezik a néhai elnökről.

A floridai novemberben hosszú, de 
kényelmes buszút után érkeztünk meg 
a „nádas“ területre. A név -  canavera 
-  ugyanis a spanyol nád, nádas szó
ból ered, s meggyőződhettünk róla, 
hogy valóban mocsaras, vizes terüle
ten helyezkedik el az űrrepülőtér és 
-központ. Ha már a nevek eredeténél 
tartunk, érdemes megjegyezni, hogy a 
félsziget is (Florida) a spanyoloktól, a 
terület felfedezőitől kapta a nevét, s lé
vén virágvasárnap a felfedezéskor, a 
florida-virág mint földrajzi név így ke
rült a térképre...

Amerikai kísérőink először a látoga
tóközpontot mutatták meg, ahol a tör
ténelmi hordozórakétákat, mint példá
ul a Juno-1-et tekintettük meg, amely 
az Explorer-1-et, az első amerikai mű
holdat indította. Mellette állt az első 
Mercury, majd a Gemini űrhajókat 
szállító, 20-30 m magas Redston, At- 
las-D  és a Titan-ll hordozórakéta. Kö
zelükben az Apolló űrhajókat a Föld 
körüli pályára juttató, majd 70 m hosz- 
szúságú, fektetve kiállított Saturn-IB 
óriásrakéta látható. A bejárati résznél 
figyelhettük meg az amerikaiak rend
szerbe állított mai legmodernebb esz
közének, az űrrepülőgépnek az első, a 
világűrben ugyan soha nem járt, kísér
leti példányát, a Pathfindert és a több 
mint 40 m-es szilárd rakétafokozatokat 
a folyékony hajtóanyagtartállyal.

Az Apollók óriási vízszintes bemuta
tócsarnokában a 110 m hosszú Sa- 
tu rn-V  óriásrakéta fokozatonként 
széthúzott példányát tanulmányozhat
tuk. Belenézhettünk a három űrhajóst

a Hold közelébe szállító Apollo-ürk- 
abinba és a Hold felszínére leszálló 
űrhajóba (LEM). Ebben a csarnokban 
a holdjármű -  Lunar Rover -  földi gya
korló példányát is láttuk. Itt a kerekein 
még gumiköpenyeket találtunk, a Hol
don használt -  és hagyott -  társaik ti
tánszövésű abroncsokkal rendelkez
tek. A holdautók három példányával az 
Apolló-15, -16  és -Í7ké t-ké t űrhajó
sa sok tucat kilométert tett meg a Hold 
felszínén 1971-72-ben.

A készülő Nemzetközi Űrállomás 
négy moduljának 1:1-es makettjén sé
tálhattunk keresztül és üvegablakokon 
keresztül megnézhettük az ISS két 
olasz (Leonardo, Raffaello) és két 
amerikai moduljának (Destiny, 2. kikö-

1. ábra: A VAB (Vehicle Assembly Buil
ding) madártávlatból

2. ábra: A rendkívüli teherbírású (250 
tonna) futómacskás emelődaru

3. ábra: A szilárd hajtóanyagú gyorsítóra
kéták orr-része, melyben a sima vízre 
érést biztosító ejtőernyők is találhatók

tőegység) végszerelését (ezeket 2000 
végén és 2001-ben indítják majd Föld 
körüli pályára). A modulok mellett spe
ciális ruhában, sapkában és cipő
takarókban mérnökök és technikusok 
csapata dolgozott. Ugyanitt láthattuk 
még a Nemzetközi Űrállomás kiépíté
sében és majdani üzemeltetésében ki
tüntetett szerepet kapó kanadai robot
karnak 1:1-es technológiai makettjét.

A csoport kivételes „elbánásban“ ré
szesült, külön szakmai kísérőt kap
tunk, s a szokásos látogatói progra
mon túl több érdekességet is megte
kinthettünk. Rendkívül komolyan vet
ték viszont a biztonsági előírásokat.
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Bár szinte mindenhol engedélyezett a 
fotózás, amennyiben egyik-másik lel
kesebb társunk a kijelölt választóvona
lon túl próbált kedvezőbb látószöget 
találni a felvételek készítéséhez, igen 
hamar rosszalló tekintetek kíséreté
ben terelték vissza a csoporthoz. A 
végszerelés közben megfigyelhető 
ISS-elemek csak villanófény haszná
lata nélkül voltak fotózhatok - nem a 
felépítést, az elemeket titkolták tehát, 
hanem a mérőműszereket és a precíz 
munkát végző szakembereket kímél
ték a vakuk villogásától.

A konferencia résztvevőinek meg
mutatták a titokzatos VAB-ben a start
ra készülő Discovery űrrepülőgép 
végső ellenőrzését is. (A Discovery űr
hajósai későbbi sikeres útjukon a 
Hubble űrtávcsövet javították meg. A 
legénység több űrséta során kicserél
te a Hubble űrtávcső elromlott helyzet
beállító és stabilizáló giroszkópjait 
(pörgettyűk) és néhány egységet is 
újabbakkal váltottak ki. A startra ké
szülő Discovery űrrepülőgép indító ra
kétafokozatának és hajtóanyagtartá
lyának végső szerelését és ellenőrzé
sét figyelhettük meg.

A VAB-et a hatvanas évek közepén 
a Saturn-V  óriásrakéták szereléséhez 
építették -  így a neve annak idején 
eggyé vált az amerikaiak emberes 
Hold-programjával. Érdekesség talán, 
hogy az óriási szerelőcsarnok neve a 
honi szakirodalomban sokszor téve
sen szerepel, ugyanis Vertical As
sembly Building-ként, azaz Függőle-

5. ábra: Az űrsilóra vár a VAB mellett a 
lánctalpas szállítójármű

6. ábra: Az egyik indítóállás -  egyelőre 
az űrrepülőgép nélkül

ges Szerelő Épületként szerepeltetik a 
cikkekben. Bár logikusnak tűnhet a be
tűszó kifejtése, a helyszínen meggyő
ződhettünk a valódi névről, ugyanis az 
épület bejárata mellett egy táblán a 
nyilvánvalóan autentikus, helyes felira
tot olvashattuk: Vehicle Assembly Buil
ding, azaz jármű-összeszerelő épület.

A VAB mellett várt soron következő 
útjára a rendkívül impozáns megjelené
sű és méretű lánctalpas szállító jármű
vek egyike. A készre szerelt STS-t az 
indítóálláshoz pár km/órás sebesség
gel elszállító jármű spártaian egyszerű
nek tűnő, sárga folyami kaviccsal fel
szórt nyomvonalon teszi meg több kilo
méter hosszú útját az épületből a két 
használatos indítóállomás egyikéig. 
Megnyugtattak azonban minket, hogy a 
kavicsréteg alatt másfél méteres beton
alapozás húzódik meg, a kavics csak a 
lánctalpak védelmére szolgál.

Az amerikai űrrepülőtéren tett kirán
dulásunk végén különbuszainkkal kör
beutaztuk az űrrepülőgépek egyik 
nagy, 39B jelzésű startasztalát és áll-

8. ábra: A start során szükségessé vál
hat az űrhajósok menekülése a rendel
kezésre álló drótkötélpályán mozgó 
mentőkosarakkal. A „becsapódás" az itt 
látható fékezőhálókba történik

ványzatát. A közelgő startra való tekin
tettel még a kivételezett csoport tagja
iként sem szánhattunk ki a szállítójár
művekből, hogy a szabadból, testkö
zelből vehessük szemügyre az indító-

10. ábra: A steril szerelőszobában folyik 
a nemzetközi űrállomás moduljának 
ellenőrzése, szerelése

11. ábra: Az űrrepülőgép egyik indítóál
lása a start során használatos rezgés
csillapító és hűtő szerepet betöltő óriá
si mennyiségű víz tárolására szolgáló 
víztartállyal
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OHIO típusú atomhajtású rakétahordozó-tengeralattjáró

1. Ballasztvíztartály
2. Hajócsavar-tengely
3. Motortér: áttételmű, motor, turbina, generátor
4. Nyílásfedél
5. Irányítóterem
6. Atomreaktor
7. 76,2 mm vastag, 13,41 m átmérőjű hajótest
8. Nyílásfedél
9. A személyzet étkezője; hajókonyha; 

szemétgyűjtő; hideg és száraz tároló
10. Irányítóközpont és parancsnoki híd

11. Segéd-dízelmotor
12. Dízel kipufogócső, periszkópok, antennák
13. Személyzeti hálóhelyek
14. MK-48 típusú torpedók és indítócső
15. Ballaszt tartályok
16. Tiszti háló
17. Műanyag orrkúp
18. Szonárkupola
19. Szonárterem
20. Rádiószoba
21. Szivattyúk

22. Egészségügyi terem, mellékhelyiségek, zuhanyok, 
tisztítók

23. Segédberendezések (levegő, víz)
24. Rakétaindító-nyílás fedelek
25. Rakétaindítók
26. Trident-I. rakéta 10 363, 2 mm hosszú; 1879, 6 mm 

átmérőjű; hatótávolság 7200 km
27. Rakétairányító-központ
28. Navigációs központ
29. Elülső kormány (mélységi kormány)

Amaczi Viktor



A m ag ya r 60  m m -es 44M  kézi raké tav e tő

A -A
A  metszet 90°-kal elforgatva 

(a támasztókosár 
nincs megrajzolva)

B-B
/Hatala András rajza/

A  m a g y a r 60 m m -e s  44M  kézi raké tavető  
irá n yzéká n ak  és  esü tő b e re n d e zé s é n e k  

fo n to s a b b  a lka trésze i

9.
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A M iG -21-es búcsúrepülése

Józsa Dávid felvételei

1. ábra: MiG-21-esek a gurulón

3. ábra: A 18-as oldalszámú MiG-21 UM a leszállás után 
(gy.sz.: 516999203)

4. ábra: A 904-es UM (gy. sz.:516999504)

7. ábra: A feladat végrehajtása után az állóhelyére gurul a 
6021-es MiG-21 Bisz
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állást. A fotózás is csak a busz ablak
üvegén keresztül történhetett.

A starthely felé haladva a dohányo
sok külön is megszenvedték a bizton
sági előírásokat. A terület határán - 
még jó kilométerre a starthelytől -  a 
buszban összeszedték az összes tűz- 
szerszámot, gyufát, öngyújtót, és 
kísérőnknek a veszélyes csomagot át 
kellett adnia a kapunál szolgálatot 
teljesítő őrnek, aki azt csak visszafelé 
szolgáltatta vissza.

Az indítóállás mellett látható víztá
roló (hidroglóbusz) is -  kísérőnk sze
rint - elterjedt tévhit forrása. Sokan -  
főleg a startokról készített közeli felvé
teleket látva -  meg vannak arról 
győződve, hogy a több ezer köbméter 
víz a start során kiömlő égésgázok

hűtésére szolgál, amelyek a beton- 
alagúton hagyják el az állást. Nos, az 
igazság az, hogy a hűtés csak másod
lagos szerepe az irdatlan tömegű víz
nek -  a fő funkció a betonalagút ki
képzésével együtt a hangsebesség 
fölött kiáramló gázok iszonyatos ener
giájának, hangjának tompítása, csök
kentése.

S hogy miért az atavisztikusnak tű
nő víztorony, s nem valamilyen na
gyon korszerűnek ható szivattyús 
megoldást használnak? Nos, kísérőnk 
szerint ez a rendszer még sohasem 
mondott csődöt...

Pár szóval -  egyik társunk kérdésé
re reagálva -  vezetőnk elismerte az 
űrrepülőgép-startok egyik kevéssé 
reklámozott jelenségét is, a szilárd

hajtóanyagú gyorsítórakéták tölteté
nek működésekor felszabaduló égés
termékek környezetszennyező hatá
sát. A kocsonyás, fémport is tartalma
zó anyag elégésekor rendkívül nagy 
mennyiségű gáz kerül a környezetbe, 
mely a levegő és a főhajtóművekből 
kikerülő égéstermék nedvességtartal
mával együtt rendkívül agresszív sa
vas vegyületet képez. Ez a földfelszín
re jutva egyre nagyobb gondot okoz a 
műtárgyak állagában és a természe
tes környezet növénytakarójában, 
közvetve pedig az állatvilágban is. A 
leendő fejlesztések egyik pontja en
nek megoldását, legalábbis erőteljes 
csökkentését célozza.

Szabó Attila

A Draco-program,
„titkos” rakétaindítások Cape Canaveralből 1959-ben

Az olvasót talán meglepheti, ha arról értesül, hogy a Cape 
Canaveralben tesztelt rakéták indításait nem minden 
esetben dokumentálták megfelelően, illetve nevezték meg 
a típusokat az egyes publikus forrásokban. A legtöbb prog
ramról köztudott, hogy az US. Army és USAF felügyelete 
alatt valósult meg, azonban volt közöttük egy, 1959-ben, 
melynek nevét és létezését az akkori sajtóforrások meg 
sem említik -  néhány ritka kivétellel (a manőverezőképes 
robbanófejek tesztsorozata keretében próbálták ki tulaj
donképpen az első „emelőtest“ -  lifting body -  típusú 
szerkezeteket). Ez a rejtélyes program a Draco nevet vi
selte, az alábbi történet pedig arról szól, hogyan illesz
kedtek össze a tervezet egyes elemei kerek történetté, s 
hogyan került az egész elképzelés végül nyilvánosságra.

Titkos indítások

Évekkel ezelőtt, miközben jelen tanulmány szerzője a 
The New York Times tartalomjegyzékét böngészte raké
taindításokról és űrkísérletekről megjelent adatokat ke
resve, rábukkant egy misztikusan hangzó címre, misze
rint egy „titkos“, 12,2 méter hosszú, szilárd hajtóanyagú 
rakétát bocsátottak fel, mely „karcsúbb, mint a Polaris“, 
az indítási dátuma és helyszíne pedig: Cape Canaveral, 
1959. február 16. A felbocsátott rakéta neve nem szere
pelt a hírforrásban és semmi további információ a starttal 
kapcsolatban. A szerző átlapozta az Aviation Week és a 
Missiles and Rockets magazinok adott évben kiadott szá
mait, de kutatása semmi eredménnyel sem járt, egyetlen 
utalást sem talált az adott napra jelzett rakétaindításról. 
(Mint később kiderült, az Aviation Weekben több részletet 
is közöltek a programmal kapcsolatban, azonban dátu
mok és nevek nélkül, így csak később derült ki. hogy va

lójában az adatok a Draco-tervezetre vonatkoztak.) A to
vábblépésre nem nyílt lehetőség, így a szerző félretette 
feljegyzéseit (ám nem feledkezett meg róluk), mígnem 
évekkel később felbukkant egy különleges hír.

A jelen cikk szerzője évekkel ezelőtt több alkalommal 
megkereste a Légierő Patrickban levő támaszpontján dol
gozó történészt, aki átadott számára egy statisztikai ösz- 
szegzést a Cape Canaveralből történt rakétaindításokról, 
az 1950-es évvel kezdődően (csak az egyes típusok fel
sorolásával, dátumok nélkül). 1959-re vonatkozóan há
rom különleges hivatkozást tartalmazott ez az egyszerű 
dokumentum, egy rakétára, mely a Draco nevet viselte. 
Lehet-e vajon a Draco az az egyetlen különleges név a 
37 különféle típust felsoroló rakétatípus között, amelyre a 
New York Times hivatkozik, mint „titkos“ rakétaindításra?

A projekt nevének említése önmagában még messze 
nem volt elég ahhoz, hogy az indítások céljáról is meg le
hessen tudni valamit. Jó néhány további év telt el, míg a 
szerzőnek véletlenül sikerült rábukkannia az Aviation 
Weekben 1964-ben megjelent szokatlan reklámfelhívás-

1. ábra: Az első Draco a Cape Canaveral-i 10-es számú start
komplexumról emelkedett fel 1959 februárjában. A Vanguard- 
rakéta startkomplexuma a fénykép középpontjában látható
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ra. Ebben a McDonnel Aircraft Corporation későbbi ne
vén, a McDonnel Douglas cég részvételét reklámozza 
négy különböző, a földi légkörbe visszatérő berendezé
sek kutatását végző programban. Ezek közül háromnak a 
neve jól ismert, a következők: Mercury, Gemini és a hiper- 
szonikus ASSET siklógép. A negyedik azonban megle
hetősen különleges nevet visel: „Aeroballisztika“. A szö
veg állítása szerint az Aeroballisztika 1959-től szállt fel 
Cape Canaveralből, hogy egy manőverezőképes, a lég
körbe visszatérő eszközt teszteljen. Vajon az Aero
ballisztika név a többi hivatkozásban fellelhető Draco- 
programnévvel azonos?

A Draco-program nyilvánosságra kerül

A két program közötti kapcsolatot megerősítette egy 
nemrégiben napvilágot látott indítási táblázat, mely a 
Cape Canaveralből felbocsátott űreszközök kronológiai 
sorrendjét tartalmazta. Ez alapján ellenőrizhetővé vált a 
New York Timesban eredetileg 1959. február 16-ra tett in
dítási dátum, s további kettő is felbukkant: 1959. március 
16. és 1959. április 27. Sőt, megerősítést kapott a 
McDonnel Douglas kapcsolata az Aeroballisztikával a do
kumentum programösszesítőjében. A McDonnel neve 
szerepelt a Draco (vagy Aeroballisztika ) program elsőd
leges kivitelezőjeként, mely tervezet hivatalosan a 199-D 
jelölést kapta. Bármiféle illusztráció híján maga a rakéta 
azonban továbbra is rejtélybe burkolózott.

A Draco mindeddig ismeretlen hordozórakétája szerke
zetére vonatkozóan rendkívül érdekes információ buk
kant fel, s a lehető legváratlanabb helyen. A floridai Ken
nedy Űrközpont déli bejáratánál található egy kis kávézó, 
s ennek falán volt egy kép, a képen pedig az űrközpont
ból felbocsátott nevezetes rakéták egyfajta fotómontázsa. 
(A képet mára már eltávolították, tulajdonosváltás miatt.) 
Miközben jelen cikk szerzője alaposan szemrevételezte 
ezt a különös képet, észrevett egy szokatlan formájú ra
kétát az általa jól ismert Atlasok, Titánok és a Thor hor
dozórakéták között. Vajon ez a bizonyos fotórészlet a 
Draco indítását ábrázolja? Mint később kiderült, a képen 
valóban a Draco látható, ám sajnos teljességgel lehetet
len volt a hordozórakéta típusát azonosítani pusztán an
nak alakjából. Felmerült a kérdés, vajon létezik-e egy 
olyan eddigi ismeretlen forrás, mely alapján azonosítható 
maga a hordozórakéta is? És vajon mi volt a Draco-pro
jekt konkrét célja?

Ezen a ponton a kutatás akár be is fulladhatott volna, 
azonban újabb szerencsés esemény következett be. Egy 
napon a szerző egyik kollégája érdekfeszítő üzenetet kül
dött számára: miközben átlapozta a Missiles and Rockets 
magazin számait egészen 1961-ig visszamenően, rábuk
kant egy cikkre az Alpha Draco kísérleti eszköz leírásá
ról, mely nem volt más, mint a McDonnel Aeroballisz- 
tikája. A Draco-t McDonnel 122B modell néven katalogi
zálták, a program kezdete pedig 1957 októbere volt. Ha
bár a hordozórakétát magát továbbra sem nevezték meg, 
a cikkből mindenesetre annyi kiderült, hogy a hadsereg 
taktikai rakétaindító komplexumát, a Honest Johnt hasz
nálta a Draco. Ez a startkomplexum jelenleg is működik, 
a Navaho rakéták indítására használják. A Navaho raké
ták korábbi kiszolgálóépületeit szintén használta a Draco 
kiszolgáló személyzete.

A cikk mellőzi bármiféle dátum említését (mely folya
matosan akadályozta a kutatókat az Alpha Draco azono
sításában, s így mint „titkos“ Cape Canaveral-i indításra 
hivatkoztak rá), azonban bizonyos részleteket közöl a

hasznos teher repülési profiljáról. Az első fokozat kiégé
sét követően a második fokozat kapcsolódik be, s gyorsít
ja a rakétát ötszörös hangsebességig 30 km-es magas
ságban. Stabilizáló szárnyakat szereltek fel a második fo
kozat aljára, s miután a hajtómű befejezte a működését, 
ezek az elemek biztosították a széllökésekkel szemben a 
pályatartást és a lapos siklást. A tesztrepülés végén a 
stabilizáló szárnyakat nulla fokos, a legkisebb légellenál
lás irányába eső szögbe fordították, s a Draco levitorlázott 
az óceánba. Begyűjtése nem szerepelt a tervek között.

A McDonnel később vezető szerepet játszott a hiper- 
szonikus sebességgel légkörbe visszatérő szerkezetek 
irányíthatóságát kutató programban is. 1968 februárjában 
indították a BGRV-t (nagy sebességgel visszatérő sikló
gép), mely sikeres repülést tett a légierő vandenbergi tá
maszpontjáról indított Atlas rakétán. Tervek születtek arra 
vonatkozóan is, hogy egy aeroballisztikus szerkezet önál
lóan végez nagy magasságból repüléseket, igen hason
latos módon, mint a NASA „emelő test“ koncepción ala
puló siklógépei, melyek felépítése sokkal hosszabb siklá
si pályát tett lehetővé, mint a hagyományos elképzelése
ken alapuló robbanófejek. Ily módon az 1959-es három 
Draco-indítás tulajdonképpen az „emelő test“ koncepció 
első gyakorlati kipróbálásának tekinthető.

Légi indítású ballisztikus rakéták

Az 1959-ben megjelent szakirodalomban különös módon 
hiányos adathalmazt tanulmányozva jelen cikk szerzője 
visszatért az Aviation Week magazin számainak ismételt 
átnézéséhez, hogy vajon fellelhető-e valamiféle kereszt- 
hivatkozás a Draco-programmal kapcsolatban. Az eddigi 
erőfeszítések igazolásaképpen sikerült rábukkanni egy 
meglehetősen homályosan megfogalmazott szakaszra 
az 1959. március 2-i számban. Semmiféle dátum sem volt 
megadva, de szó esett egy légkörbe visszatérő manőve
rezőképes eszközről, s -  tévesen -  említésre került, hogy 
ennek az eszköznek az Honest John lett volna a hordo
zórakétája. Egyértelmű utalás történik a Dracóra, s az új
ságcikk megemlíti azt is, hogy a projekt a McDonnel el
képzelését tartalmazta egy olyan prototípus megépítésé
ről, mely versenybe szállhatott a Pentagon által kiadott 
szerződéstervezetért. Ebben egy légi indítású ballisztikus 
rakétáról volt szó (ALBM), ami tulajdonképpen a Skybolt- 
program megvalósításához vezetett.

A versenytársak között megtalálhatjuk a Martin Com
pany által épített, és egy B-47-es szuperszonikus bom
bázó által indított Bold Oriont (Program 199-B) a High 
Virgo kódnévvel jegyzett (Program 199-C) s csak a leg
utóbbi időben fényképeken is hozzáférhető, a Convair ál-

_______
2. ábra: A tévesen feliratozott fotó szerint: a Draco a 10-es 

számú inditókomplexum közelében, a Honest John taktikai 
hordozórakétára szerelve
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3. ábra: A földi kiszolgáló személyzet a harmadik Draco- 
rakéta indítási előkészítésén a 10-es számú startkomple
xumnál. A háttérben a kiszolgálóépület látható.

tál elkészített, és egy B-58  repülőgépről felbocsátott ha
sonló céllal elkészített berendezést. A Bold Orion később 
kétes hírnevet szerzett magának, amikor is egy kísérleti 
repülés során kigyulladt, hasznos terhe, az Explorer-6 
lett volna az első éles bevetése egy műholdelhárító fegy
vernek.

A későbbiek folyamán Douglas lett a győztese a Penta
gon által meghirdetett S/cybo/f-programnak, azonban a 
megvalósítását Kennedy elnök 1962-ben leállította (emi
att a brit kormány elhatározta, hogy a tenger felszíne alól 
indítható Polaris rakétákat választja a Skybolt helyett sa
ját nukleáris elrettentő erejének elemeként). A Skybolt kí
sérteti repülései jól haladtak, 1850 km-es távolságot sike
rült velük elérni az Eglin AFB kísérleti terepen Észak-Flo- 
ridában, amikor a fegyverrendszerfejlesztését leállították. 
Egy B-52-es bombázó szolgált a Skybolt rakéta indítóbá
zisául. A további kutatások során kiderült, hogy számos 
egyéb hivatkozás is megjelent a Dracóval kapcsolatban, 
többek közt egy egész oldalnyi fénykép az Aviation Week 
1959. október 26-i számában (a cikk címe: A McDonnel 
fellebbenti a fátylat légi indítású ballisztikus rakétájáról) a 
tervezettel kapcsolatban a Draco név nem került megem
lítésre. Egy kicsit megkésve napvilágot látott egy további 
hivatkozás is a Dracóra, egy a világűrrel és a rakétaindí
tásokkal kapcsolatos indítási táblázatban 1960-ban, a 
szerzője Frederic Ordway. A hivatkozáshoz képmellékle
tek is találhatók, melyeket a szerző kérésére egyenesen 
a washingtoni archívum szolgáltatott ki, ezek a fényképek 
pedig egyértelműen alátámasztják az Aviation Weekben 
megjelent képek hitelességét.

A Draco hiteles adatai

Az Alpha Draco a maga hiteles valóságában végül is egy 
docens (az Egyesült Államokban főiskolai vagy egyetemi 
tanár) különös megjegyzése nyomán látott napvilágot, aki 
hivatása mellett, Cape Canaveralben a Légierő Urtudo- 
mányi Múzeumában látott el önkéntes szolgálatot. Miután 
jelen cikk szerzője jó néhány nem igazán közismert, az 
1950-es években Cape Canaveralben végrehajtott prog
ramról folytatott érdekes beszélgetést, Mr. Lee Arnold fel
ajánlotta segítségét, miszerint szívesen szolgál informá
cióval ezekről a tevékenységekről. Nem volt egyértelmű
en elvárható, hogy tényleges, konkrét adatokra derül ez
által fény, a szerző válasza mégis a Draco volt, s miután 
kicserélték névjegykártyáikat, barátságban váltak el. Né
hány hónappal később csomag érkezett Mr. Arnoldtól, te
le figyelemre méltó dokumentumokkal: a Draco-program 
legelső emberének beszámolója a Légierő Múzeuma 
Alapítványának lapjából, a Friend's Journalból. Ebből ki
derült, hogy a Draco első fokozata a Thiokol által gyártott 
XM-20-as szilárd hajtóanyagú rakétafokozat volt, ugyan
az, amelyet az X -1 7 visszatérő kísérleti eszköznél hasz
náltak. Az XM-20-as 6,1 m hosszú és 0,78 m átmérőjű 
volt, s átlagosan 200 kN tolóerőt adott le. A hajtómű égés
ideje 32 másodperc volt. A rakéta teljes hossza elérte a 
14 métert.

A manőverezőképes Dracót az 54,8 kN tolóerejű, 
Thiokol X-30-as szilárd üzemanyagú, a Nike Hercules ra
kétájából átvett, 37 másodperces égésidejű második fo
kozat hajtotta meg. A maximálisan elért magasság körül
belül 30,5 km volt, a becsapódási távolság 370 km, a tel
jes repülési idő pedig 421 másodperc. Az első két repü
lés igen sikeres volt, az előre meghatározott pályától csak 
egy egészen minimális elhajlás történt, a harmadik raké
tát azonban a biztonsági tisztnek meg kellett semmisíte
nie, nem sokkal az első fokozat leválása után, az irányí
tórendszer végzetes hibája miatt. A Draco erősen balra 
sodródott, ezért kiadták az önmegsemmisítő parancsot, 
mikor az ezúttal már 36 576 méteres magasságban repült.

A szokásos helyszínen, egy Kakaó-parti motelben tar
tott megbeszélést követően a Draco-projekt felelős sze
mélyiségét biztosították a McDonnel részére adandó to
vábbi megbízatásokról. Amikor elérkezett az idő a Légi 
Indítású Ballisztikus Rakétákról (ALMB) szóló szerződés 
megkötésére, s a McDonnel megkapta ezt a megbíza
tást, a Draco-(199-D) program igen gyorsan jelentőségét 
vesztette, s a kollektív feledékenység tengerébe merült. 
Az ironikus az egészben az, hogy igazából semmilyen 
részletét nem rejtették el, s nem minősítették titkosnak. A 
tervezetre vonatkozó információkat kicsiny szeletekben 
helyezték el különböző forrásokban, s a sajtó nem kísér
te a megszokott figyelemmel az eseményeket. Ennek kö
vetkeztében jó néhány évnek el kellett telnie, amíg a tör
ténet a maga teljes egészében végre összeállt. Az Egye
sült Államok rakéta- és űrkutatási történelme elválasztha
tatlanul összekapcsolódik Cape Canaveral nevével. Csak 
miután minden egyes fejezete helyére kerül ennek a tör
ténetnek (melynek talán a Draco-program a legkülönö
sebb darabja) lehet csak Cape Canaveralnek a hordozó- 
rakéták fejlesztésében betöltött igazi történelmi jelen
tőségéről beszélni.

Joel W. Powell: Draco: The „Secret“ Launches at Cape 
Canaveral, Spaceflight 2000 április, c. cikke nyomán

Fordította: Aranyi László
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Hazai tükör

Milleneumi repülőnap és haditechnikai bemutató II. rész
Kecskemét 2000. május 20 -21 .

A repülőnapon részt vett és repült a Magyar Honvédség 
Légierejében rendszeresített valamennyi repülőgép- és 
helikoptertípus. A polgári repülőeszközök közül Szu-26- 
os típusú, 360 LE-s gépével szerepelt Veres Zoltán, Ext- 
ra-300-as csodagépével pedig Besenyei Péter műrepülő 
világbajnok. Felszállt több Po-2  szállítógép is, vitorlázó- 
gépet vontatva, illetve ejtőernyősök dobása céljából.

A Millenniumi Repülőnap programja mindkét napon reg
gel 7 órától este 18 óráig tartott. A kapunyitás után az MH 
Légierő és az MH Szolnoki Helyőrség zenekarai szóra
koztatták a nagyérdeműt. A hangulat alakításában közre
működtek a kiskunfélegyházi majorettek, különböző tánc- 
és művészegytüttesek. Bemutatót tartottak több sportegye
sület, illetve küzdősport képviselői. Szerepelt még a prog
ramban koncert. BMX-bemutató, paródiaműsor és egyéb 
gyermekműsorok. A látogatók szemügyre vehették a ren
dezvény teljes időtartama alatt a Magyar Honvédség vala
mennyi harci-technikai eszközét. A kiállításon látható volt 
a magyarok ruházata a honfoglalástól napjainkig, katonai 
térképkiállítás, és bemutatkozott a katonai sajtó is. Tobor
zási célból a Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítő Parancs
nokság állományából négy fő vett részt a repülőnapon, 
akik sátorban népszerűsítették a Magyar Honvédséget. A 
helyszínen lehetett jelentkezni a sereg állományába, 
különböző beosztásokba, különböző helyőrségekhez. A 
szükséges okmányokat a helyszínen lehetett kitölteni.

A repülőnap repülési programjai

10.05 M i-8  helikopter nemzeti lobogóval besorol.
10.06 Kötelék: MiG-21 vezér, MiG-29 bal kísérő, L-39  

jobb kísérő, besorol.
10.07 Kötelék. Mi-24 vezér, M i-8  bal kísérő, M i-17  jobb 

kísérő, besorol.
10.08 Kötelék. An-26  vezér, L-39  bal kísérő, L-39  jobb 

kísérő, besorol.
10.09 MiG-29 vezér, Mi-24 bal kísérő, Mi-24 jobb kísérő, 

besorol.
10.10 Kötelék: MiG-21 vezér, L-39  bal kísérő, MiG-29 

jobb kísérő, besorol. Közben egy L-39-es négyper
ces bemutatót repül.

10.16 MiG-29, MiG-21 besorol, oszolj.
10.20 Po-2 vitorlázógépet vontat-besorolás.
10.22 Ejtőernyős blokk.

Nemzetközi blokk

11.00 Szu-26 Veres Zoltán műrepülése.
11.16 Harrier (RAF) bemutatója.
11.26 L-39  (Csehország) műrepülése.
11.36 Z-143, Z-242  (Csehország) repülése.
11.46 „Fehér Albatrosz” kötelék (hat repülőgép) műrepü

lése.
12.16 Mirage-2000 (Francia Légierő) bemutató repülése.

1. ábra: A649-es oldalszámú A-10A Varacskos disznó 
csatagép Kecskeméten

3. ábra: A SFOR szolgálatában álló olasz C-21 jelű31-es 
számú könnyű helikopter
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4. ábra: A szlovák műrepülőkötelék L-39 Albatros típusú 
0111 oldalszámú kiképzőrepülőgépe

6. ábra: A Luftwaffe CH-53A típusú,84701 oldalszámú 
helikoptere

7. ábra: A lengyel légierő W-3W Hussar típusú, 0701 
oldalszámú közepes helikoptere

12.26 SAAB-35 Draken (Osztrák Légierő) repülőbemu
tatója.

12.36 Extra-300 Besenyei Péter műrepülő világbajnok 
műrepülése.

12.50 Viggen (Svéd Királyi Légierő) bemutató repülése.
13.00 F-16  (Belga Királyi Légierő) műrepülése.
13.10 W3W Hussar helikopter (Lengyelország) repülése. 
13.20 MiG-21 Lancer (Román Légierő) műrepülése.
13.30 MiG-21Bisz (Magyar Légierő) műrepülése.
13.40 MiG-29 (Magyar Légierő) műrepülése.
13.50 MÍ-24D (Magyar Légierő) műrepülése.
14.00 Pilatus PC-9  (Szlovén Légierő) repülése.
14.10 Jaguar-99 Hawk (Román Légierő) repülése.
14.30 Jar-330 Socat (Román Légierő) repülése.
14.40 Frecce Tricolori 10 repülőgép műrepülése.

Május 20-án, szombaton a millenniumi repülőnapot Fo
dor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsno
ka, vezérkari főnök nyitotta meg. Beszédében hangsúlyoz
ta, hogy miután a Magyar Köztársaság csatlakozott 1999- 
ben a NATO szövetségi rendszeréhez, a Magyar Honvéd
ség felkészült az újabb kihívásokra, a közös védelmi ké
pességekhez való hozzájárulásra. Az ország egy kisebb, 
de hatékonyabb haderő létrehozásán fáradozik. Másnap, 
vasárnap dr. Szabó János honvédelmi miniszter nyitotta 
meg a rendezvényt, aki a repülőnapon részt vevő országok 
repülőtechnikai fejlettségére hívta fel a figyelmet.

A magyar blokkban a közönség láthatta a magyar 
légierőben rendszeresített összes repülő- és helikoptertí
pust. A levegőbe emelkedett a 23-as oldalszámú, átfes
tett MÍG-29B típusú egykormányos gépével Vári Gyula 
repülő őrnagy, világbajnok. Az átfestett harci gépen egy 
réti sas ábrája volt látható. Ezzel egy időben szelte át az 
égboltot Kovács Péter repülő százados, aki Vári őrnagy 
utóda lesz. Közös bemutatórepülés során égi balesettel 
szórakoztatták a nézőket. Vári gyula utoljára repült ezen 
a rendezvényen mint bemutatópilóta, szerepét Kovács 
százados vette át, ő képviseli ezután a magyar légierőt 
idehaza és külföldön egyaránt.

A közönség figyelmét először a Brit Királyi Légierő 
(RAF) büszkesége, a helyből felszálló Harrier уonta ma
gára. A gép manővereit élénk figyelem kísérte, mozgása 
a fizika törvényeit hazudtolta meg. Hátrafelé repült, bólin- 
tásokat végzett, orsózott, függőleges irányú (le- és felfe
lé) mozgásokat produkált.

A következő meglepetés a Szlovák Légierő Biele 
Albatrosy (Fehér Albatrosz) hatgépes kötelékének starto
lása volt. Az L-39-es típusból álló kötelék 1991-ben ala
kult meg három géppel. A felszállásnál kétszer hármas 
alakzatban, rajtkötelékben szakadtak el a betontól. A 
start után delta formációt vettek fel, nagyon szép repülést 
produkáitak, különböző figurákat, lupingokat mutattak be. 
Emelkedő forduló után ipszilon formáció, tetőalakzat, 
alagútrepülés. Öt gép maradt a kötelékben, a szóló gép 
önállóan szórakoztatta a közönséget. A kötelék alagút 
formációt repült, s a szóló gép ezen repült át, majd 
Immelmann-fordulót repült. A 3-as és a 4-es gépek kivál
tak a kötelékből, s különböző alakzatokat (emelkedés, át
húzás) mutattak be. A hármas kötelék eső alakzatot re
pült, majd szétválás következett.

A levegőben összerendeződött a hatos kötelék, majd 
ómega formációt vett fel. A búcsúkép is emlékezetes ma
rad: a repülők óriási szívet rajzoltak az égboltra. Ismét 
szétbontakozás, majd rajalakzatban fogtak betont.

A légiparádé folytatódott, s a franciák büszkesége, a 
Mirage-2000, az osztrák Saab-35 Draken, a svéd
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Saab-Viggen, a belga F-16-os, majd a francia Jaguárok 
produkciója ámította a repülés szerelmeseit.

A légishow fénypontja az Olasz Légierő tíz gépéből ál
ló köteléke, a Frecce Tricolori (Háromszínű Nyilak) bemu
tatója volt. Az olaszok már a felszállópályán rendkívülit 
alakítottak, ugyanis nem egyenként, s nem párosával, 
vagy rajalakzatban, hanem kötelékben emelkedtek a lev
egőbe. A gépek már a startra való felsorakozásnál színes 
füstöt eregettek. A kötelék félórás programja 18 elemből 
tevődött össze, melyet egyébként a felhőalapnak és az 
időjárásnak megfelelően módosítottak. Ez azt jelenti, 
hogy még kellemetlen időjárási viszonyok között is fel- 
szállnak, csak olyankor kihagyják a kilencgépes formáció 
és a közönség figyelmét az „üresjáratok” idején lekötő, tí
zes számot viselő szóló gép azon látványos, függőleges 
manővereit, melyek különben sem látszanak a felhőktől.

Az olasz pilóták igazán látványosan szelték a kecske
méti égboltot. Az alakzatok változtatása során több alka
lommal színesítették a légteret az olasz nemzeti színek
kel, mely egyúttal a magyar nemzeti színeket is jelképez
te. Umberto Rossy repülő alezredes a földről vezényelte 
csapatát, rendkívül hatásosan. Szép volt a „Sas” manőver. 
Bemutatójuk leglátványosabb pillanatai közé tartozott az 
is, amikor Marzaroli százados szóló gépével részeg piló
tát imitálva mélyrepülésben bukdácsolt el a publikum előtt.

A magyar polgári pilóták is meggyőzően bizonyították 
tudásukat. Besenyei Péter műrepülő világbajnok ismét 
remek produkcióval kápráztatta el a közönséget. Földkö
zelben, háton repült a felszállóbeton fölött. Lógatott jobb 
szárny, majd lógatott bal szárny, szárnylengetés. Most is 
közönségsikert aratott ez a látványos mozgássorozat. Ve
res Zoltán is nagyon szépen szerepelt, a közönség őt is 
több alkalommal megtapsolta.

A kétnapos millenniumi repülőnapot mintegy 250 ezer 
látogató tekintette meg. A nagyszabású rendezvényen 15 
ország több mint száz repülőeszköze mutatkozott be, 
köztük 68 a levegőben is. Az időjárás is kegyeibe fogad
ta a rendezőket és a nézőket, kedvező volt, eső sem za
varta meg a repülést.

A repülőtér tiszti étkezdéje ismét rekordot döntött. Na
ponta 1600 főre főztek s szolgáltak fel reggelit, ebédet és 
vacsorát.

Május 20-án Este Kecskemét polgármestere, dr. 
Szécsy Gábor a polgármesteri hivatalban fogadta a nem
zetközi repülőnapon részt vevő nemzetek pilótáit.

Több légi jármű már a zárónapon hazarepült. A több
ség azonban május 22-én kezdte meg a hazatelepülést. 
A svédek a 844-es oldalszámú C-130 szállítógépbe ra
kodtak, a románok pedig a 810-es oldalszámú An-16  kö
zepes szállító repülőgépbe pakolták a tartalék alkatrésze
ket s a kiszolgálásnál használt felszereléseket. Délelőtt 9 
óra 35 perckor a Viggenek, majd 9 óra 55 perckor a 
Harrierek emelkedtek a levegőbe. A francia vadászgépek 
11 óra után startoltak. A belgák F-16-os vadászgépe 
visszafordult, mert a rendszer műszerei üzemanyag-szi
várgást jeleztek. A hiba kijavítása után a repülőgép visz- 
szarepült támaszpontjára.

A szárazföldi eszközök zömét május 22-én vagonszál
lítmánnyal vitték helyőrségeikbe. A rajsátrakat 23-án bon
tották le, 24-én tehergépkocsikkal szállították Aszódra.

A repülőnapot követően Hamar György alezredes, a 
programigazgató egyik helyettese a repülőnapot egyér
telműen sikeresnek ítélte. -  Külön örülünk annak, hogy 
színvonalas gyermekprogramokat tudtunk nyújtani, így 
az egész család számára emlékezetes élményt jelentett 
mindkét nap. A szakmai program is jól sikerült, pedig vol
tak meghívott országok, amelyek el sem jöttek. Több tíz
ezer gépjármű érkezett a bázis területére, de a rendőrség 
segítségével megoldottuk a járművek parkoltatását, eite-

в. ábra: Osztrák Bell-212 típusú 5D-HP jelű közepes 
szállítóhelikopter

9. ábra: Svéd C-130-as, 844-es oldalszámú gép szállította a 
Viggenek anyagait

10. ábra: A cseh L-159 típusú, 6001-es oldalszámú 
kiképzőgép

relését. Mintegy kétszáz rendőr és 40 rendőrségi gépko
csi vett részt az irányításban s a forgalom szervezésében 
-  mondta.

A kecskeméti 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati 
Repülőezred parancsnoksága, a szervező bizottság és 
az ezred személyi állománya ismét bebizonyította, hogy 
magas színvonalon, a Honvédelmi Minisztérium elvárá
sának megfelelően képes a rendezvénnyel kapcsolatos 
elvárásoknak megfelelni. A kérdés most már csak az, 
hogy két év múlva ismét megrendezhetik-e Magyarorszá
gon a nemzetközi repülőnapot.

(A fotókat a szrző készítette.)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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A M iG -21-es búcsúrepiilése

Pápa, 2000. augusztus 24.

A Magyar Légierőben eltöltött közel 40 
év szolgálat után 2000. augusztus 24- 
én nyugdíjba vonult a MiG-21-es utol
só két alváltozata, a Bisz és az UM. 
Ezen a napon az alakulat tagjai szín
vonalas rendezvénnyel búcsúztak a 
repülőgépektől és az ezredtől, mivel a 
típus kivonásával egyidejűleg meg
szűnt a 47. Pápa Harcászati Repülő
ezred is. Hivatalosan ezt a búcsúrepü
lést megelőző állománygyűlésen je
lentették be, ahol jelen volt Fodor La
jos vezérezredes, a Magyar Honvéd
ség vezérkari főnöke is. Fodor Lajos 
köszönetét mondott az ezred személyi 
állományának eddigi munkájáért, La- 
necker József ezredes pedig az alaku
lat közel fél évszázados történetére 
emlékezett beszédében.

A búcsúrepülésen és az ezzel egy 
időben tartott bajtársi találkozón a 
meghívott egykori hajózok, műszakiak 
között volt Farkas Bertalan és Magyari 
Béla is, akik szintén Pápán kezdték 
pályafutásukat. A vendégek, család
tagok és érdeklődők eié már az érke
zéskor egy nem mindennapi látvány 
tárult. Az esemény tiszteletére két sor
ban kiállított repülőgépek végtelennek 
tűnő sora fogadta a látogatókat. A kiál
lított gépek között voltak konzervált, 
egykor Pápán ésTaszáron repült Bisz- 
ek, UM-ek, valamint a MiG-29-esek 
rendszeresítése után Kecskemétről 
visszakerült MiG-21 MF-ek, melyeket 
a szintén kiállított 8-8 db Szu-22- 
essel és MiG-23-ássál együtt 1997- 
ben vontak ki. Az 1874-es oldalszámú 
Bisz-1, melynek oldalán látható volt a 
hajdani Boszorkány század jelvénye, 
egy bokszban állították ki, fegyverze
tével együtt. Erre az alkalomra két 
repülőgép különleges festést kapott. A 
48-as oldalszámú MiG-21 Bisz-re egy 
sólyom lett felfestve, míg a 6115-ös a 
magyar trikolor színeiben hajtotta vég
re utolsó repülését. Ez utóbbi repülő
gép törzsének jobb oldalán az „1950- 
2000“ felirat az ezred fennállásának, 
míg a bal oldalán látható „1961-2000“ 
a típus magyarországi alkalmazásá
nak állított emléket.

Az időjárás-felderítést a 905-ös UM 
végezte, majd az állománygyűlést kö
vető eligazítás után megérkezett a zó
nába a búcsúrepülés végrehajtására
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kijelölt 24 hajózó. A gépátvételt köve
tően folyamatosan gurultak ki a MiG- 
21-esek az utolsó feladat végrehajtá
sához. Utolsóként a szólóbemutatót 
repülő Kristóf Tamás őrnagy hagyta el 
a zónát a piros-fehér-zöld színekbe öl
töztetett MiG-21 Bisz-szel. Bemutató
ja csakúgy, mint a 3x5 gépes búcsú
kötelék, mely többször áthúzott a kö
zönség felett, lenyűgöző látványt nyúj
tott. Az utolsó ötös kötelék a pályára 
merőlegesen, a közönség felett egy 
rózsával búcsúzott, majd ezt követően 
egyesével besorolták a leszálláshoz. 
Az utolsó MiG-21-es állóhelyre guru
lósával egy időben galambok százait 
engedték a magasba.

Ezzel a 47. Pápa Harcászati Repü
lőezred végrehajtotta utolsó repülését.

(További fotók az 50. oldalon.)

Józsa Dávid

Mérnöki tudomány a haderőben

A Hadtörténeti Múzeumban 2000. december 13-án nyi
tották meg a „Mérnöki tudomány a haderőben“ című kiál
lítást, amely a 80 éves Haditechnikai Intézet történetét 
mutatja be. Az eltelt nyolcvan év során a hazai haditech
nikai kutatás-fejlesztés a titok fátyla alatt működött. Az el
múlt tíz év során a nyilvánosság egyre gyakrabban tájé
kozódhat a hazai katonai fejlesztésekről.

A magyar tudomány haditechnikai téren elért ered
ményeiről, a HTI szervezetéről, belső életéről kaphat in
formációt a látogató. A három teremben a hazai haditech
nikai kutatás-fejlesztés fellegvárának tekinthető intéz
mény tevékenysége három korszakban mutatkozik be.

Az első teremben a régi HTI belső udvarán, egy kora
beli technikai bemutató keretében látható az intézet II. vi
lágháború végéig tartó korszaka. A korszakban előállított 
fegyverzetből csak néhány eszköz kapott helyet. 2. ábra: Dr. Kovács Vilmos őrnagy, a kiállítás rendezője 

bemutatja a termeket

1. ábra: Dr. Szelekovszky Ernő, a HM Társadalmi 
Komunikációs és Kulturális Főosztályának vezetője 
megnyitja a Hadtörténeti Múzeumban rendezett kiállítást
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9. ábra: Kézifegyverek az 1947-1952-es időszakból

11. ábra: Dr. hihalmi Harmos Toltán altábornagy, a HTI 1944- 
45-ös parancsnokának kitüntetései
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12. ábra: A HTI egy irodájának berendezése az 1960-as évekből

13. ábra: A Táborfalvai lőfolyosó egy részlete

14. ábra: Fegyverek és felszerelések az 1980-as évekből

A második teremben az ötvenes-hatvanas évekbeli in
tézeti irodabelső és a mellette látható lőfolyosó vezeti be 
a második korszakot, amely 1989-ig tart. Ebben a helyi
ségben helyezték el a HTI vezetőinek emléktárlóját. A 
vezetők által kapott kitüntetések, az intézet elismertségét 
bizonyítják.

A harmadik teremben az új szervezet a HTI jogutódja, 
a HM Technológiai Hivatal is bemutatkozik. A kiállítás az 
év során látogatható, emlékeztető: a múzeum a Tóth Ár
pád sétány 40. alatt található.

Szabó Miklós mérnök alezredes

Nyolcvanéves a Haditechnikai Intézet

Az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában a közös had
sereg technikai fejlesztését végző intézet 1918-ig Wiener 
Neustadtban működött. A fiatal önálló magyar állam első 
feladatai között szerepelt a magyar haditechnikai kutatás 
és fejlesztés kialakítása, amely fontos igényt takart, a füg
getlen Magyarország Honvédsége számára: a kor tudo
mányos eredményeit tükröző, fejlett haditechnikai esz
közöket kívántak fejleszteni, gyártani. 1920-ban a Honvé
delmi Minisztérium létrehozta a Magyar Királyi Honvéd 
Haditechnikai Intézetet. Fél év múlva a nemzetközi fegy
verzeti ellenőrzések miatt rejtve, Technikai Kísérleti Inté
zet néven egyetemi intézetnek álcázva működtette to
vább. Az új szervezet államilag elismert tevékenységét 
jellemzi az a tény, hogy az intézet részvétele nélkül a Ma
gyar Honvédségnél új haditechnikai eszközt nem lehetett 
alkalmazni. A fegyverek vizsgálatához szükséges techni
kai kísérleteknél a Hajmáskér és Örkénytábor melletti 
lőtereket használták.

A haditechnikai fejlesztők jelentős eredményeket értek 
el az eltelt nyolc évtized alatt. Sajnos az intézet rejtett hely

zete, bonyolult szervezési állapota egyben azt is jelzi, 
hogy a történetére vonatkozó dokumentumok, haditechni
kai eszközök sora nagyon hiányos. Jelenlegi feladataink 
helyes értelmezése céljából elengedhetetlen a hagyomá
nyok ismerete és tisztelete. Az eltelt nyolcvan év esemé
nyei jobb áttekintése, megértése érdekében az ismert és 
feltárt adatokat a nyilvánosságnak is bemutattuk. A fenti 
cél érdekében a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munka
társai az intézet szakállományával közösen „Mérnöki tu
domány a haderőben“ című kiállítást készítették elő. (Erről 
részletesebben külön cikkben számolunk be.) A HTI-ben 
2000. december 14-én „A magyar haditechnikai kutatás- 
fejlesztés 80 éve“ című tudományos konferencián tekintet
tük át az eltelt nyolcvan év történéseit.

A konferencia megnyitása után dr. Homoki János politi
kai államtitkár úr emlékezett az elmúlt nyolcvan évre. Az át
fogó értékelés után dr. Szakály Sándor, a HM Hadtörténe
ti Intézet és Múzeum főigazgatója előadásában a HTI első 
három parancsnokára emlékezett. Ez volt az első alkalom, 
amikor a haditechnikai fejlesztés első három hazai vezető-
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1. ábra: Dr. Homoki János, a M politikai államtitkára 
megnyitja a HTI80 éves jubileumi konferenciáját

jének életpályáját a kutatók-fejlesztők megismerhették. A 
soron következő előadásokban megismerhettük Bay Zol
tán és a HTI kapcsolatát, a légvédelmi vezetési rendszer 
és a gépjárműfejlesztési programok jelenlegi helyzetét, a

2. ábra: Dr. Szakály Sándor, a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum főigazgatója előadás közben

HTI és a magyar tudomány kapcsolatát, és más érdekes 
adatokat. Szerkesztőségünk az elkövetkező számokban 
részletesen ismerteti az előadásokat.

Szabó Miklós mérnök alezredes

Tomcatok Taszáron

2000. október 19-én a taszári katonai repülőtér sajtónap
nak adott otthont. Mindez abból az alkalomból történt, 
hogy néhány nappal korábban a GEORGE WASHING
TON repülőgép-hordozóról 6 db F/A-18C és 3 db F-14B 
Tomcat érkezett hazánkba (Kecskemétre). Az utóbbi tí
pus látogatása kisebbfajta szenzációt jelentett, mert az 
F-74-es azelőtt soha sem járt magyar légtérben.

Az amerikaiak közös repüléseken vettek részt a ma
gyar légierő /W/G-29-eseivel, melyek során -  természete
sen -  gyakorolták az egymás (gép-gép) elleni manőve
rező légiharcot is. A Tomcat, mely valójában nem mai 
konstrukció, néhány szempontból mégis korszerűnek 
tekinthető. A folyamatos korszerűsítésnek köszönhetően 
elektronikai szempontból még mindig a világ élvonalába 
sorolható, az „A “ alapváltozatát kivéve. A VF-103 
Sluggers századtól hozzánk érkezett három gép a már 
korszerűbb „B“ változatot képviselte, mely az új lokátoron 
(AWG-15) és számítógépein kívül a régi TF-30-as hajtó
művek helyett jóval erősebb GE F-1 íO-eseket kapott. Az 
új „sugárhajtóműveket“ a pilóták is jobban kedvelik, mert 
a TF-30-as nem örvendett túlzott népszerűségnek körük
ben. Ezek ugyanis finom bánásmódot igényeltek, ha a pi
lóta magáról megfeledkezvén „rángatta“ a gázkart (főleg 
légiharc közben) az gyakran pompázsjelenséget sőt a 
hajtómű kigyulladását idézhette elő. Az egy hajtóművel 
való repülés pedig valóságos rémálom a Tomcaf-pilóták 
számára, ugyanis így ez a típus rendkívül könnyen esik 
lapos dugóhúzóba. Ebből pedig gyakorlatilag lehetetlen
ség kivezetni. Ezen tény nagymértékben járult hozzá az 
F-14-es ijesztő baleseti statisztikájához.

Az új General Electric F-110-es hajtóművek beszerelé
se megoldotta a problémát, utóbbi típust nyugodtan lehet

terhelni, kibír mindent. A nagyobb teljesítmény ellenére a 
tolóerő-tömegarány számottevően nem javult, és ez a 
MiG-29-esek elleni gyakorló légiharcokban is megmutat
kozott. Némi túlzással élve az F-í4-esnek esélye sincs 
közelharcban a MiG-29-es ellen, ugyanis az esetek 80%- 
ában a magyarok kerültek lőhelyzetbe azok mögött. Eb
ben nincs is semmi meglepő, mert a „Macskát“ nem 
manőverező légiharcra tervezték, tolóerő-tömegaránya 
pedig nem említhető egy lapon a MiG-29-esével. Feltét
lenül meg kell azonban említeni, hogy a közelharcnak a 
Tomcat esetében Phoenix és Sparrow (most már inkább 
AMRAAM) nevű akadályai vannak, ezeken átjutni pedig 
komoly feladat.

1. ábra: A hornet vontaás közben
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Az F-í8-asokkal alapvetően más a helyzet. A hozzánk 
ellátogatott gépek а „С “-к legújabb változatait képvisel
ték. A legjelentősebb különbséget ezek, és a „régi“ válto
zatok között a vadonatúj F-404 GE—400EPE hajtóművek 
beszerelése jelenti (Enhanced Performance Engine -  
megnövelt teljesítményű hajtómű). Ezek révén a teljesít
mény összesen kb. 1 tonnával növekedett, és ez tovább 
javítja a Hornet amúgy sem rossz tolóerő-tömegarányát. 
A 29-esek ellen jóval esélyesebbek voltak variaszárnyas 
társaiknál, a „légi harcok“ többségét ők nyerték. Szégyen
kezésre azonban nekünk sincs okunk, ugyanis a már em
lített „EPE“ hajtómű vadonatúj fejlesztés, szemben az 
FtD-33-ássál. Pilótáink már csak azért is megállták helyü
ket (ismét), mert repült óraszámuk töredéke amerikai kol
légáikénak, ráadásüfrezen Hornetek ellen nehezebb dol
guk volt, mint eddig bármely más ellenféllel szemben.

A bemutatás során megnézhettük a gépeket közelről, 
ám a pilótafülkék fényképezésétől az amerikaiak elzár
kóztak (a Hornét kabintetejét fel sem nyitották). Ezzel 
szemben bármit fotózhattunk, a repülőgépeket testközel
ből is szemügyre vehettük, nem volt kordon, sem pedig 
okvetetlenkedő tiszthelyettesek (ellentétben pl. a kecske
méti repülőnappal). Az amerikaiak minden kérdésünkre 
válaszoltak, mint elmondták, jól érzik magukat Magyaror
szágon, és nagyon tetszett nekik a MiG-29-es. Az F-14- 
es fiatal személyzetétől megkérdeztük, miért viselnek a 
ruhájukba tűzött kendőt. Ők készségesen azt válaszolták, 
hogy repülés során ezzel törlik le arcukról a verítéket. Er
re mi visszakérdeztünk, hogy miért csak NAVY-pilóták 
hordanak ilyet, Air Force-osok nem. Válaszuk az volt, 
hogy azért, mert ők sokkal keményebben dolgoznak, 
mint a légierő pilótái. Belegondolva, ebben van is valami.

Kiss Attila

A ÜSS GEORGE W ASHING TO N repülőgép-hordozó
A ÜSS GEORGE WASHINGTON(CVN 73) nevű atom
meghajtású repülőgép-hordozót a Virginia állambeli 
Newport News Shipbuilding Company építette. A munká
latok 1986. augusztus 25-én kezdődtek, míg a hajó had
rendbe állítása 1992. július 4-én, a Függetlenség Napján 
történt. A hajó meghajtását két atomreaktor végzi, melyek 
négy darab, egyenként 30 037 kg-os hajócsavart forgat
nak meg. A hordozó üzemanyag-felvétele nélkül több 
mint egymillió mértföld megtételére képes, sebessége 
pedig meghaladja a harminc csomót. A G. WASHING
TON hossza~833,4 m, szélessége 78,3 m, magassága 
pedig egy huszonnégy emeletes épületével vetekszik -  
68,2 m. A hajón egyszerre hozzávetőlegesen 80 repü
lőgép tartózkodhat, a leszállópálya területe meghaladja 
az 1,8 hektárt. A hajótérben négy 360,4 m2 felületű lift 
működik, melyek a hangárok és a leszállópálya közt moz
gatják a repülőgépeket. Teljes harci felszereléssel a G. W. 
vízkiszorítása közel 97 000 tonnát tesz ki, személyzete 
pedig meghaladja a 6000 főt. Desztilláló berendezései 
naponta 400 000 gallon víz megtisztítására képesek, míg 
konyhája 18 000 adag ételt szolgál fel. A hajón több mint 
2500 helyiség található, ami napi 2520 légkondicionáló 
kapacitást igényel. Összehasonlításképpen, ez elegendő 
lenne 2000 lakás légkondicionálásához. A hajó két horgo
nyának súlya egyenként 30 tonna. A horgonylánc minden 
egyes láncszeme 963,3 kg-ot nyom.

Egy átlagos évben: A hajó egészségügyi szolgálata 10 
822 beteget lát el, 256 repülési alkalmassági és 1599 ál
talános egészségügyi vizsgálatot végez. Sebészi beavat
kozásra 103 alkalommal kerül sor és 3097 röntgenfelvé
tel készül. A laborban 38 276 vizsgálatot végeznek, az or
vosok 16 811 receptet írnak fel és 11 385 védőoltást ad
nak be.

Egy átlagos hónapban: A fogorvosi szolgálat 500 beteget 
lát el, 200 vizsgálatot végez, 150 esetben távolít el 
fogkőlerakódást, 53 alkalommal húz fogat, 10 koronát he
lyez fel és 75 fogtömést végez.
A pénzügyi részleg 250 eltávozási igényt bírál el. Nyolc 
ATM pénzkiadó automatát üzemeltet, melyekből a tenge
részek havonta átlagban 320 500 dollárt vesznek fel. A 
pénzügy minden második héten 2 276 000 dollár fizetést 
oszt ki a hajón szolgálók között.

Egy átlagos hónapban: A számítógépes központ több 
mint 400 000 e-mailt fogad. Ez az üzenetmennyiség egy 
féléves szolgálati periódusban a 2,4 milliót is meghalad
hatja. A hajón 1400 számítógép üzemel 19 különböző he
lyi hálózatról.

F -1 4 Tomcat vadászgép

A gép feladatai:
Az F-14 Tomcat szuperszonikus, két hajtóműves, változ
tatható szárnyállású, kétszemélyes vadászgép. Arra ter
vezték, hogy megtámadja és megsemmisítse az ellensé
ges repülőgépeket, éjszaka és bármilyen időjárás mellett 
is. Az F-14-es egyszerre 24 célpontot képes követni fej
lett fegyverzetirányító rendszerével, és ezek közül hatot 
egyidejűleg képes AIM-54A Phoenix rakétákkal támadni. 
Fegyverzete lehet más levegő-levegő rakéta, egyéb ra
kéták és bombák.

A gép története:
A Grumman F-14-es megjelenésekor a világ legjobbjá
nak számított, az F-4 Phantom II leváltására (amely 1986 
óta nincs szolgálatban) fejlesztették ki. Az F-14-esek biz
tosítják a repüjőgép-hordozók légvédelmét, így volt ez Lí
biában és az Öbölben is. Az F-14A-1 a hetvenes évek kö-
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3. ábra: Az F-14-es vezérsíkja a Sluggers század 
emblémájával

4. ábra: Az F-14B farokrésze aszimmetrikus helyzetű fúvó
csövekkel

zepén vezették be. A továbbfejlesztett F-14A+ és F-14D  
típusok új General Electric F-110  hajtóműveikkel ma már 
leváltották az egész flottában a régebbi típusokat. Új haj
tóművükkel és modern fegyvereikkel még ma is felülmúl
ják az ellenfél vadászgépeit légi közelharcban.

Főbb jellemzői:
Elsődleges funkció: repülőgép-hordozó támaszpontú 
többfeladatú támadó vadászgép 
Gyártó: Grumman Aerospace Corporation 
Egységára: 38 millió dollár
Hajtómű: F-14: két Pratt & Whitney TF-30-P-414A  tur
bofan hajtómű utánégetővel; F-14B  és F-14D: két 
General Electric F-110-GE-400  megnövelt erejű (aug
mented) turbofán hajtómű
Tolóerő: F-14A: 9,405 kg; F-14D  12,150 kg egyenként, 
utánégető nélkül.
Hossza: 18,6 m 
Magassága: 4,8 m
Fesztáv: 19 m teljesen előállítva, 11,4 m teljesen hátra- 
nyilazva
Sebesség: Mach 2 felett
Maximális magasság: 15,152 m (szolgálati)
Tömege: maximális felszálló tömege 32,805 kg 
Fegyverzet: összesen 5897 kg tömegű fegyver. Max. 6 
AIM-54A Phoenix rakéta, AIM -7 Sparrow (4-6 db), 
AIM-9 Sidewinder (2 db), AIM-120 AMRAAM-rakéták (4- 
6 db), levegő-föld fegyverek, egy MK-61A1 Vulcan 20 
mm-es hatcsövű Gatling gépágyú 
Legénység: két fő (pilóta, radarkezelő tiszt)
Telepítve: első repülés 1970. decemberben

F/A -18A /B , C/D Hornet vadászbom bázó

A gép feladatai:
Minden időjárásban használható vadász és támadó gép. 
A rendhagyó jelzés is mutatja, hogy az F /A -Í8  Hornet az 
első amerikai csapásmérő vadászgép. Úgy tervezték, 
hogy a hagyományos csapásmérő feladatok, mint a légi
támadás vagy a közeli légi támogatás ne befolyásolják lé- 
giharc-képességeit. Kitűnő vadász és önvédelmi képes
ségeivel az F/A-18 egyidejűleg növeli a csapásmérő fel
adat utáni túlélőképességét és kiegészíti a flotta egysé
geit védő F-14-eseket. Jelenleg 37 légitámaszponton és

5. ábra: Az F/A-18C hátulról

7. ábra: A Hornét jobb oldali vezérsíkja
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10 repülőgép-hordozón teljesítenek szolgálatot. A Navy 
Blue Angels légibemutató százada is F-18-asokon repül.

Tulajdonságai:

Az F/A-18 bármely időjárásban használható, mint táma
dó repülőgép vagy vadászgép. Minden F/A-18-ast köny- 
nyen át lehet alakítani egyik feladatról a másikra: mivel az 
avionika és a fegyverrendszer a levegő-levegő és a leve
gő-föld fegyvereket egyszerre is képes kezelni, a külső 
fegyverzet megfelelő összeválogatásával a gép sokféle 
küldetést végrehajthat. Ez az „erőtöbbszöröző“ képesség 
az egység parancsnokának nagyobb rugalmasságot tesz 
lehetővé gépeinek felhasználásában, főleg egy gyorsan 
változó fronton. Vadászgépként az F/A-18-ast főleg va
dászfedezetnek és a flotta légvédelmére használják. Tá
madó gépként légicsapásra, közeli és távoli légi támoga
tásra használják. A gép már többször bizonyította túlélő
képességét, amikor F/A-18-ások közvetlen találatot kap
tak föld-levegő rakétáktól, visszatértek, kijavították őket 
és másnap újra repültek.

Az F/A-18A, C és E modell együléses, míg a B, D és F 
modellek kétülésesek. A S modellt használják kiképzés
re, a D modell a jelenleg a Navy támadó, taktikai légi irá
nyító, légtérirányító és felderítő századaiban van szolgá
latban. Az £  és F modellek még csapatpróbán vannak a 
marylandi Patuxent Légitámaszponton, folyik engedélye
zésük a hordozók fedélzetére.
Az F/A-18Cés D modellek az 1987-es fejlesztések ered
ménye, amelyben előkészítették a későbbi továbbfejlesz
tett zavaró rendszerek és rakéták használatára. Az 1989 
után leszállított C és D gépek javított éjjeli támadó beren
dezésekkel rendelkeznek.
A Sivatagi Vihar hadművelet idején az F/A-18-ások be
mutatták képességeiket és sokoldalúságukat, amikor 
ugyanazon bevetésen lőttek le ellenséges vadászgépe
ket és hajtottak végre sikeres bombázást. Megdöntötték 
minden rekordot a felhasználhatóság, megbízhatóság és 
javíthatóság terén a taktikai repülőgépek között.

Főbb jellemzők 
F/A-18 C és D
Elsődleges funkció: többfeladatú támadó és vadászgép 
Gyártó: McDonnel Douglas, Northrop 
Hajtómű: két General Electric F404-GE-402 növelt telje
sítményű turbofán hajtómű 
Tolóerő: 8,027 kg egyenként 
Hossza: 16,8 m

Magassága: 4,6 m 
Fesztáv: 13,5 m 
Sebesség: Mach 1,7 felett 
Maximális magasság: 15 240 m felett 
Maximális felszállótömeg: 23,537 kg 
Hatótávolság: (külső tartály nélkül) vadász: 2,537 km, tá
madó: 2,453 km
Fegyverzet: egy M-61A1 20 mm-es hatcsövű Gatling 
ágyú 500 db lőszerrel, AIM -9 Sidewinder, A IM -7  
Sparrow, AIM-120 AMRAAM, Harpoon, Harm, Shrike, 
SLAM, SLAM-ER, Walleye, Maverick rakéták; Joint 
Stand-Off Weapon (JSOW)\ Joint Direct Attack Munition 
(JDAM); különböző hagyományos bombák, aknák és ra
kéták
Legénység: F/A-18 A, C egy fő; F/A-18 B, D két fő 
Telepítve: A/B 1983 október, C/D 1987 szeptember 
Egységára: 24 millió dollár

F /A -1 8 E és F vadászbom bázó

Elsődleges funkció: többfeladatú támadó és vadászgép 
Gyártó: McDonnels Douglas
Hajtómű: két General Electric F414-GE-400 turbofán 
hajtómű
Tolóerő: 9,977 kg egyenként 
Hossza: 18,5 m 
Magassága: 4,8 m 
Fesztáv: 13,68 m 
Sebesség: Mach 1,8 felett 
Maximális magasság: 15 240 m felett 
Maximális felszállótömeg: 29, 932 kg 
fegyverzet: egy M-61A1 20 mm-es hatcsövű Gatling 
ágyú 500 db lőszerrel; AIM-9 Sidewinder, egy AIM-8  
Sparrow, AIM-120 AMRAAM, Harpoon, Harm, Shrike, 
SLAM, SLAM-ER, Walleye, Maverick rakéták; Joint 
Stand-Off Weapon (JSOW)\ Joint Direct Attack Munition 
(JDAM)\ különböző hagyományos bombák, aknák és ra
kéták
Legénység: £  egy fő; Fkét fő 
Egységára: 35 millió dollár felett

M iG -29  frontvadász repülőgép

Geometriai méretek 
Hossza (teljes): 17,32 m 
Fesztáv: 11,360 m 
Magasság: 4,730 m 
Szárnyfelület: 38 n f 
Tömeg

Felszálló: 15 000 kg 
Max. felszálló: 18 000 kg

Maximum tüzelőanyag készlet: 4640 kg (póttartállyal) 
Tolóerő-tömegarány: 1,1 
Katapult: K-36 DM (00)
Hajtóműadat: tip. RD-33 (2 db)
Max. tolóerő (utánégetővel): 8300 kg 
Max. üzemmódon: 5040 kg 
Fajlagos fogyasztás: max. 0,7 kg/kp/s 
Utánégetés: 1,85 kg/kp/s 
Tömege: 1060 kg
Maximális vízszintes sebesség: földközelben 1500 km/h,
valós magasságban 2400 km/h
Mach szám: 2,3 M
Gyak. csúcsmagasság: 18 000 m
Max. túlterhelés: 9 g
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Max. rep. távolság: póttartály nélkül 1500 km, 
póttartállyal 2100 km 

Emelkedőképesség: földközelben 330 m/s 
Nekifutási úthossz: 600-700 m, utánégetővel 250 m 
Kifutási úthossz fékernyővel: 600-700 m 
Leszállási sebesség: 250-260 km/h

Fegyverzet
Levegő-levegő rakéta: R-27 R1 (2 db), R-73E  (2, 4, 6 
db), R-60 MK (2, 4, 6 db), ZB-500  gyújtótartály 
Nem irányított rakéta (240 mm); SZ-24 В (2, 4 db), 
KMGU- 2  bomb, kazetta (80 mm): SZ-80 (40, 80 db) 
Rep. bombák: FAB 500, FAB 250 (2, 4 db)
Gépágyú: (30 mm) GS-301

A taszári bázis sajtószolgálata

20 mm-es 75M négycsövű 
és 71M egycsövű hajófedélzeti légvédelmi gépágyú

Bevezetés

Az ismertető megírásához az alapötletet az adta, hogy a 
Magyar Honvédség fegyverzeti eszközei között ez az 
egyetlen légvédelmi gépágyú, amely 20 mm-es űrméret
tel rendelkezik. Ez azért érdekes, mert a volt Varsói Sze
rződés tagállamaként minden csöves légvédelmi fegyve
rünk szovjet gyártmányú volt. Márpedig az orosz (szovjet) 
űrméretek között nem szerepelnek a 20 mm-es tűzfegy
verek. Innen adódik a gépágyú és a hozzá tartozó felsze
relések egyedisége.

Az űrméret a NATO hadseregeiben szabványos, ezért 
úgy gondoljuk, hogy a lőszerbeszerzés -  amennyiben ezt 
a fegyvert megtartják -  a jövőben nem fog problémát 
okozni. Erre azért is szükség van, mert a drégelypalánki 
lőtéren éleslövészetek alkalmával folyamatosan kerül fel- 
használásra a lőszerkészlet (melynek mennyiségéről, fel
töltéséről nincs adatunk).

Hozzá kell tennünk, hogy ez a fegyver jugoszláv gyárt
mány, mely Oerlikon licencia alapján készült. A közelmúlt 
híradásaiban feltűnnek ezen gépágyú változatai, 1, 2, 3 
vagy 4 csövű, vontatott vagy önjáró (páncélozott) kivitel
ben.

Ez a gépágyú a Magyar Honvédségben csak a Honvéd 
Folyami Flottillánál található meg, mint az MS 25 típusú 
aknamentesítő hajó önvédelmi fegyverzete, egy- és 
négycsövű hajófedélzeti változatban. Ezen kívül egy-egy 
négy-, illetve egycsövű utánfutóra szerelt, lőtéri lövésze
teknél alkalmazott változata fordul elő. Ebből adódik, 
hogy ez a fegyver igen kis számban található meg a Ma
gyar Honvédségen belül.

A flottillánál szolgálatot teljesítő irányzó állomány az MH- 
szintű éles légvédelmi lőgyakorlatok alkalmával általában 
jó és kiváló eredményeket ért el, bizonyítva a fegyver meg
bízhatóságát és egyszerű kezelhetőségét, az egyszerű 
célzóberendezés ellenére meglehetős pontosságát.

Egyedüli gyenge pontja a gépágyúnak a tár, mivel a csi
gatár rugója miatt gyakori a helytelen lőszeradogatásból 
adódó töltési hiba. Ezek a hibák pedig elég kellemetlenek 
a lőtéren, nem beszélve a harci körülmények közötti alkal
mazásról. Ez a hiányosság nem a karbantartás és hibás 
tárazás következménye, hanem valószínűleg szerkezeti 
vagy anyaghibákra (öregedés stb.) vezethető vissza.

A légvédelmi gépágyú rendeltetése

A 20 mm-es 75M négycsövű és 71M egycsövű hajófedél
zeti légvédelmi gépágyú kis űrméretű löveg, amelyre a 
pontos nyomkövetés, nagy tűzerő és nagy találati pontos
ság jellemző. Alapvető rendeltetése a kisméretű hajók vé
delme helikopterek és alacsonyan támadó, legfeljebb 300 
m/s sebességgel haladó repülőgépek ellen. Kiegészítő 
funkcióként a hatásos lőtávolságon belül elláthatja más 
hajók légvédelmét (bár irányzékát alapvetően önlégvéde
lemre tervezték).
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2. ábra: A z 55M hajófedélzeti gépágyú
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A légvédelmi gépágyú leírása (75M négycsövű)

5. ábra: 
H EIT  lőszer

Amennyiben nem fenyeget közvetlen légitámadás ve
szélye, felhasználható a vízen, levegőben vagy a parton 
lévő mozgó vagy álló célokra történő tüzelésre (robotre
pülőgép, ejtőernyős deszant, pszh., vízfelszínre felúszott 
aknák, sodoraknák stb.).

A 4 db 20 mm-es 55M gépágyút az állványszerkezet ol
dalfelületén kettesével helyezték el. A tárak oldalt talál
hatók. A gépágyú elhelyezése lehetővé teszi a kilőtt lő
szerhüvelyeknek az állványszerkezet belsejében történő 
összegyűjtését. A felső állványban elhelyezett dob szol
gál a lőszerhüvelyek vezetésére és a bölcsők hordozá
sára.

A gépágyúk zárszerkezetét kézzel kell felhúzni. A fel
húzószerkezet kialakítása lehetővé teszi a két oldalon 
levő két gépágyú egyszerre történő felhúzását.

Az elsütőberendezés kétfajta elsütést tesz lehetővé. Az 
alapvető elsütési mód az elektromechanikus; emellett 
mód van mechanikus elsütésre is. Az elektromechanikus 
rendszer lehetővé teszi két-két gépágyú külön elsütését 
is. A légvédelmi gépágyú olyan tüzeléshatárolóval van el
látva, amely megakadályozza a tüzelést a tiltott zónában. 
Az elsütés a lövő jobb lábánál levő elsütőpedállal történik.

Az irányzóberendezés félautomatikus és kézi irányzást 
tesz lehetővé. Az alapvető irányzási mód a félautoma
tikus, amikor az irányzásra hidromechanikus hajtóművek 
szolgálnak. A vezérlőszerkezet egy kormánykerék, amely 
lehetővé teszi az egyidejű oldal- és magassági irányzást.

A légvédelmi gépágyút 71M tükrös irányzókkal látták el.

A 71M tükrös irányzók felépítése

A tükrös irányzók a cél megirányzására szolgál, optikai 
rendszerből, házból, világító berendezésből áll, és a lég
védelmi gépágyúra van rögzítve.

Az irányzók szálkeresztje akkumulátoros vagy izotópos 
megvilágítással rendelkezik. Éjszakai célok követésére 
nem alkalmas, mivel csak a szálkereszt van megvilágítva, 
és nem rendelkezik éjjellátó berendezéssel.

A gépágyú fő részei

Harcászati és műszaki adatok  
(75M négycsövű Iv. gá.)

Űrméret: 20 mm
Csövek száma: 4
Lövedék kezdősebessége: 850 m/s
Elméleti tűzgyorsaság: 660-750 löv./min.
Huzagok száma: 12
Huzagok emelkedési szöge: 7° (balról jobbra)
Vízszintes lőtávolság: 4600 m
Hatásos lőtávolság: 1500-2500 m
Oldalirányzás szögtartománya: 360°
Magassági irányzás szögtartománya: -10° -+85°
Egy gépágyú tömege: 49 kg
Töltött tár tömege: 28 kg
Lv. gépágyú hossza: 2870 mm
Lv. gépágyú szélessége tárakkal: 1860 mm
Irányzóvonal magassága a fedélzettől: 1640 mm
Csöveknél megengedett lövések száma (tartós tüze-
lésnél): 180 lövés
A cső hőmérséklete 180 lövés után: 
A gépágyú rögzíthető:

200-250 °C

- vízszintesen: 4x90°
- függőlegesen:

oLf)СОоОCDоОСО

A hüvelyfogó befogadóképessége: 2x240 darab

- cső
- torkolatvédő
- gázhenger a gázdugattyú rúddal
- tok
- töltőszán
- elsütőszerkezet
- összekötőtest
- zárszerkezet

Tartozékok

- állványszerkezet
- 71M tükrös irányzók
- TASZT-készlet

Lőszerek

A 20 mm-es 75M és 71M hajófedélzeti légvédelmi gép
ágyúkhoz az alábbi lőszerek használhatók:

1.20 mm repesz-romboló-gyújtó-fényjelzős (HEIT)
2. 20 mm repesz-romboló-gyújtó (HEI)
3. 20 mm páncéltörő-gyújtó-fényjelzős (APIT)
4. 20 mm páncéltörő-gyújtó (API)
5. 20 mm lőtéri fényjelzős
6. 20 mm lőtéri
7. 20 mm vaktöltény
8. 20 mm gyakorló
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A lőszerek fő részei

- gyújtó (UT-57M)
- robbanóanyag
- gyújtóelegy
- lövedéktest
- fényjelző
- hüvely
- lőportöltet
- csappantyú

Rendeltetésük (az előbbi felsorolás alapján)

1. Az ellenség élőerejének, valamint haditechnikai eszkö
zeinek földön, levegőben és vízen való megsemmisíté
sére szolgál.

2. Az előzőhöz képest több robbanóanyag van benne, mi
vel nincs benne a fényjelző. Ezért ezt a lövedéket na
gyobb hatással lehet használni az ellenség megsemmi
sítésére.

3. A lövedék robbanóanyag nélkül készül. A test jó minő
ségű acélból van kialakítva forgácsolással, különlege
sen hőkezelt, ami növeli a páncéltörő képességet. 500 
méteren 60°-os becsapódásnál 18-20 mm a páncél
átütő képessége.

4. Ezeket a lőszereket gyakorló tüzelésre használják. For
mára és súlyra megegyezik a többi lőszerrel, de a löve
déktestben robbanóanyag helyett homokot tartalmaz.

5. Harcászati gyakorlatokon alkalmazzák a tüzelés gya
korlására és a gépágyú működésének bemutatására. 
Lövedékrésze üreges műanyag, melyben fémreszelék 
van. A hüvelyben a harctéri lőszerhez képest fele annyi 
lőpor található.

6. A gyakorlótöltény a töltés-ürítés gyakorlására szolgál. 
Anyaga tömör bakelit.

Az UT-57M gyújtó
csapódó, pillanatműködésű, előbiztosítás nélküli, mecha
nikus önmegsemmisítővel rendelkezik.

7. ábra: PAV-1 gépágyú -  elölnézet

8. ábra: PAV-1 gépágyú -  oldalnézet
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13. ábra: PAV-4 gépágyú -  oldalnézet

A légvédelmi gépágyú leírása (71M egycsövű)

A magassági irányzás egy paralelogramma-szerkezet út
ján, az oldalirányzás pedig egy válltámasz segítségével 
történik. A magasági irányzás közben az irányzónak nem

kell a testhelyzetén változtatni. A légvédelmi gépágyú 
statikus kiegyensúlyozása olyan, hogy a hajó imbolygása 
nem befolyásolja. Tüzelés közben a lengő részek súly
pontja nem változik a tár ürülése következtében, mivel a 
hüvelyek egy hüvelygyűjtőbe kerülnek és súlyuk kiegyen
lítő nyomatékot hoz létre.

A 71M tükrös irányzék egyszerűen és könnyen fel-, il
letve leszerelhető. Az elsütés a jobb kéznél levő elsütő
billentyűvel történik. A biztosító a bölcsőn van elhelyezve. 
A gépágyú tüzeléshatárolóval van felszerelve.

A gépágyúkat használaton kívüli helyzetben vízhatlan 
ponyva védi. Az irányzók telep nélküli telefonon tartják a 
kapcsolatot egymással és a tűzvezetővel, aki a hajó fő
kormányosa.

Felhasznált irodalom

1. Technical description and instructions on handling, 
maintenance and overhaul of AA gun 20/4 mm M75 (J)

2. Naval anti-aircraft gun 20 mm -  single barrel (Descrip
tion, handling, maintenance and combat training)

3. LÉFE 382
Sebestyén Tibor

Kiegészítés
Az aberdeeni tüzérségi múzeum című cikkhez

A Haditechnika 2000. évi 4. számában jelent meg „Az 
aberdeeni tüzérségi múzeum“-ról szóló beszámoló, 
amelynek tartalmával nincs problémám, címével viszont 
van.

Néhány éve magam is jártam a múzeumban, amelynek 
neve: Army Ordnance Museum. Az ordnance szónak/fo- 
galomnak többféle értelmezése és fordítása lehetséges, 
azonban a fenti címben a „tüzérségi“ fordítás téves, nem 
helyénvaló, amint az a beszámoló tartalmából is kitűnik. 
Az ordnance szó mintegy kétszáz évvel ezelőtt valóban a 
tüzérséget jelentette, később azonban ennél átfogóbb ér
telmet kapott, és a két világháború között már a száraz
földi haderő csaknem egész haditechnikáját magában 
foglalta, mai értelme: haditechnika, felszerelés.

„Az Egyesült Államok Szárazföldi Hadereje a II. világ
háborúban“ című hetvenkét kötetes mű három kötete tár
gyalja a védelmi minisztérium, „Ordnance Department“-

jének tevékenységét. Az első kötet bevezetője a kö
vetkező meghatározást adja: „Ordnance is fighting equip
ment. It is the weapons, the ammunition, the armored and 
transport vehicles that give an armed forces its striking 
power in battle.“

A Webster értelmező szótár első helyen a következő 
magyarázatot adja: „1 a: military supplies including 
weapons, ammunition, combat vehicles and maintenance 
tools and equipment, b: a service of the army charged 
with the procuring, distributing and safekeeping of ord
nance“ és második helyen csak utal a „2: CANNON, 
ARTILLERY“ címszavakra.

Tudom, hogy az idegen szavaknak, kifejezéseknek 
sokszor nehéz megtalálni a pontos magyar megfelelőjét, 
mégis -  úgy vélem -  a szakemberek erre mindig képe
sek. Megéri a fáradságot!

Kovács Tamás nyá. mk. ezds.

Dr. Csellár Ödön: A tábori tüzérség lövegei a második világháború idején

Képek, adatok, szerkezeti részletek
Kézirat, Budapest, 2000. október -  164 oldal, 210 ábrával, 10 táblázattal és 25 irodalmi hivatkozással

A tanulmányban összefoglalva megtalálhatók a második világháború idején a magyar tábori tüzérségnél használt 
összesen 15 különböző típusú rendszeresített löveg fontosabb méret- és súlyadatai, jellemző lövésszaki (tüzéris
mereti) adatai, a lövegek szerkezeti kialakításának néhány részlete és azok működési módjának ismertetése, 
továbbá a lövegek alkalmazásával összefüggő néhány kérdés.

Érdeklődők, kutatók a tanulmányhoz hozzáférhetnek a Hadtörténelmi Levéltár TGY.l. elnevezésű gyűjteményében 
a 3598 számon, továbbá a Hadtörténelmi Intézet könyvtárában.

A szerző oki. mérnök, Ph.D., egykori tüzértiszt
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Haditechnika-történet

Világháborús roncsok
a Duna Csepel-sziget és Paks közötti folyószakaszán I. rész

Az első világháború végső szakaszában zsákmányolt 
orosz gyártmányú tengeri érintőaknák akadályozták a du
nai hajózást. A Dunavecse alatt az 1568. folyamkilomé
ternél elhelyezett aknazár felszedését követően azonban 
biztonságossá vált a hajózás. Húsz évvel később az újabb 
világégés idején jelentősen megnőtt a hajóforgalom. Becs
lések szerint ekkor 500 vontatóhajó, 3000 szárazárut szál
lító uszály, 230 tankuszály hajózott a folyó Fekete-tenger
től Passauig tartó szakaszán.

A vízi utat elsősorban hadihasználatra vették igénybe. 
A hajózás akadályoztatása érdekében 1944. április 8-ától 
a szövetséges légierő mágneses aknákkal szórta tele.

A legtöbb aknát Mohács és Paks között helyezték el. 
Pakstól felfelé már csak hosszan elszórva, egyre csök
kenő mértékben telepítettek aknákat Budafok határáig.1

A magyarországi folyószakaszra 1944. április 12-éről 
13-ára virradó éjszaka 34 aknarakó repülőgép aknákat 
szórt a vízbe. Ezek közül egy repülőgép egészen Rácal
másig hozta halálos terhét.

Ezt az eddig ismeretlennek számító eseményt a 
csendőrség így jelentette: „1944. 04. 13. 03 óra, Bölcske 
(Tolna megye). A község közelében lévő Duna felett egy 
4 motoros gép alacsonyra leereszkedve 5-6 ízben elre
pült, miközben 5-6 víziaknának a vízbe való zuhanását 
lehetett hallani. Kár nincs. 1944.04.13.04 óra, Rácalmás 
(Fejér meggye). Egy négymotoros gép kb. 50 méter ma
gasságra leereszkedve a Dunába 3 db aknát dobott le. 
Kár nincs.“ 2

Kár nincs! Ezen a szakaszon.
Az alsó Duna-szakaszra 8-án és 11-én ledobott aknák

ról elterjedt hírek viszont az egész folyamon bizonytalan
ná tették a hajózást.

Az aknatelepítés következményeit figyelte a Brit 
Admiralitás Torpedók és Aknák Igazgatósága, és a kö
vetkezőt jegyezték fel: „Az első aknatelepítések áprilisban 
teljesen felkészületlenül érték az ellenséget. Aknamen
tesítő eszközeik egyáltalán nem felelnek meg a kor szín
vonalának. Emiatt a forgalom a folyó jelentős részén tel
jesen leállt.“

Az 1944. április 14-éről 15-ére virradó éjszaka a 178 . 
Sq Liberator IV típusú repülőgépei ereszkedtek a vízfel
szín közelébe, ismét aknákat telepítve a vizbe. A bevetés 
folyamán a megsérült aknarakó repülőgépek közül az EV 
290 és az EV 825 jelzésű repülőgépek Olaszország terü
letén lezuhantak.

Az ejtőernyővel ledobott indukciós aknák olyan új típu
sú harceszközök voltak, amelyek elhárítására a magyar 
folyamerők nem voltak felkészülve. A Német Haditenge
részet Dunai Aknaszolgálata a magyar folyamőrségnek 
nem adta át az ismeretlen aknák műszaki adatait, így az 
aknamentesítést is a németek végezték. De ez csak rész
ben sikerült nekik. Az aknatelepítést követően április 15- 
én délelőtt az MFTR Erzsébet Királyné kerekes gőzös 
Apostagnál, az 1570. fkm-nél aknára futott, 30 utasa

megsebesült. A hajó jól képzett személyzete a sérült 
hajót süllyedése előtt a partra futtatta, így kiemelése rövid 
időn belül megtörténhetett. A hajóforgalom megbénult. A 
bekövetkezett aknarobbanás és a 16-án éjjel Duna
vecse-Dunapentele között megfigyelt -  Budapest bom
bázása után hazatérő -  repülőgépek látványa fokozta a 
veszélyt. A hónap végére már 11 gőz- és motoros hajó 
várt megrakott uszályokkal indulásra készen Budapest, 
Dunapentele, Paks kikötőiben.

A kockázatosnak ígérkező hajózás 30-án indult újra. A 
hajnalban induló hajók közül 10 órakor a Rasser nevű 
motoros vontatóhajó az 1550,1 fkm-nél a hajózóút jobb 
oldalán aknára futott, a motoros megsérült. A vontat
mányához tartozó D. G. T. 65100 jelű uszály az aknarob
banást követően lehorgonyzott, orral a folyásiránnyal 
szemben megállt, és ott elsüllyedt. Az uszályon tartózko
dók közül három német katona eltűnt, egy fő megsebesült.

Az aknarobbanást látva a karavánt követő bolgár B. R D. 
Russe motoros hajó hadianyagot szállító vontatmányával 
azonnal visszafordult, de az 1552 fkm-nél a hajózóút 
közepén szintén aknára futott, a négy méter mély vízben 
elsüllyedt. Személyzetéből 4 fő eltűnt.
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Ez a nap nem múlt el további események nélkül. A 
délutáni órákban a vízen felfelé közlekedő Augsburg mo
toros hajó nyersvas szállítmányával a délelőtti aknarob
banástól elsüllyedt hajók látótávolságába került. A belvízi 
hajózás előírásai szerint jobbra húzódva igyekezett minél 
távolabb kitérni a veszélyesnek ítélt körzetből, de még 
meg sem közelíthette a roncsokat, mert ekkor az 1549,4 
fkm-nél a hajózóút bal oldalán aknára futott, orral felfelé 
elsüllyedt. A vízből kilátszó hajó személyzete sértetlen 
maradt. A vontatmányhoz tartozó, liszttel megrakott 6548 
számú uszály elsüllyedt, melynek személyzete szintén 
sértetlen maradt.

Az aknarakó repülőgépek személyzete rettegésben 
élte meg a bevetéseket. Félelmükben időnként minden 
ártalmatlan épületre és általuk meghatározhatatlan cél
tárgyra tüzet nyitottak fedélzeti fegyvereikből. így történ
hetett meg Apostag-Foktő szakaszon 5-éről 6-ára vir
radó éjszaka, hogy a víz fölé ereszkedő 20 Wellington és 
11 Liberátor közüí az egyik repülőgép személyzete min
den kiváltó ok nélkül, az aknarakás körzetében géppus
kázta a parton észlelt fényeket. Az alacsonyra szálló re
pülőgépeket a csendőrségi megfigyelő is jelentette. 
„1944. 05. 05. 23-24  óra: Harta hajóállomástól 4 km-re 
északra, a Duna felett ellenséges repülőgépek 20-30 
méterre leereszkedve 4 db aknát dobtak le. Az ellensé
ges gépekről a csendőrjárőrt észrevették, és géppuská
val tüzet nyitottak rájuk. A gépek visszafordulva a hartai 
hajóállomást géppuskázták. Madocsa községnél a dunai 
vízimalmot is lőtték. A ledobott aknák közül 01 óra tájban 
a hartai hajóállomás közelében 2 db felrobbant, de kárt 
nem okoztak.“

2. ábra: Az újjáépített híd jeges árvíz idején

тМ Ш IS

A felrobbant aknák a továbbiakban némi bizakodással 
töltötték el a hajóskapitányokat. „Talán nem is működnek“ 
-  feltételezték nem tudván, hogy aznap 105 db akna ke
rült a Duna fenekére. Ezek még aznap több veszteséget 
okoztak. Az 1546,1 fkm-nél a hartai hajóállomástól 100 
méterre, a hajózóút bal oldalán aknára futott a magyar 
Bánffy vontató gőzös, orral a folyásiránnyal szemben 
merült a víz alá. A folyamőrség vesztesége: 10 fő eltűnt, 
6 fő súlyosan, 6 fő könynyebben megsebesült. A hajó pol
gári személyzetéből 7 fő eltűnt, 2 fő súlyosan, 4 fő kön
nyebben megsebesült. A folyamőrök közül 5 fő, a matró
zok közül 4 fő sértetlen maradt. A sebesülteket a kalocsai 
kórházba szállították. A rettegve közlekedő vontatmányok
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A Dunában elsüllyedt hajók jegyzéke

Elsüllyedt hajó Süllyedés Kiemelés (t) Megjegyzés
neve helye oka ideje ideje végezte

Gőzhajók

Cserhalom Dunapentele
kikötő

légitámadás 1944. X. 1946. XI. oroszok

Cserhát Dunapentele
kikötő

robbanás 1944.X. 1947. XI. MESZHART tulajdonos MFTR

Bakony Dunapentele
kikötő

robbantás 1944.X. 1952. II. 30. tulajdonos MFTR

Bánffy 1546,1 fkm aknarobbanás 1944. V. 5. 1952. X. 11. KHV tulajdonos MFTR

Erzsébet Királyné 1571 fkm aknarobbanás 1944. V. 5. 1944 MFTR tulajdonos neve MFTR

Motoros hajók

B. P. D. Russe 1552 fkm aknarobbanás 1944. V. 30.

Augsburg 1549,9 fkm aknarobbanás 1944. V. 30. oroszok tulajdonos: B. L.

Kresencz-Wallner 1549 fkm aknarobbanás 1944. V. 6. oroszok

Krems 1540, 1 fkm 1944. 1944? tulajdonos: COMOS

Maros 1575 fkm (?) aknarobbanás 1944. X. (?). 1945 SDGP oroszok

Passau 1575 fkm aknarobbanás 1944. X. 10. 1944? 1955-ben az 1772. 
fkm-nél volt elsüllyedve

Irénke 1532 fkm 
Paksi rév

robbantás 1944. XI. 2. 1945. Vili.? tulajdonos a 
D 648
komppal együtt

tulajdonos: Varga 
Mihály
Dunaszentbenedek

Rasser 1550,1 fkm aknasérülés 1944. IV. 30. 1944

Német motorhajó 1531,7 fkm 7,2 m hosszú 
3 db motor volt benne

Egyéb úszómunkagépek és tárgyak

1 számú úszódaru 1580 fkm
Dunapentele
kikötő

önsüllyesztés 1944. XI. 2. 1945 oroszok tulajdonos MFTR

Ismeretlen jármű 1572,3 fkm

Ismeretlen jármű 1572,5 fkm

Nehéz katonai 
ponton

1579 fkm

D 648 jelű komp 1523 fkm 
Paksi rév

robbantás 1944. XI. 2. 1945. Vili. tulajdonos túl.: Varga Mihály 
Dunaszentbenedek

Hajómaiom Paks felett 1947 után

Hajómalom Dunapentele
kikötő

robbantás 1944. XI. 2. 2 db

Horgonyzó
dereglye

Dunapentele
kikötő

1944 több db

Duna-híd Dunaföldvár robbantás 1944. XI. 14. 1946-49. KHV
1964-65.

Hadi híd Dunaföldvár robbantás 1945. I. 8. 1946-

Hadi híd, ponton Solt vihar
szétszórta

1945. I. 8. 1950. XII. 12. 
1965

KHV 3 db

Rohamcsónak Harta észak aknasérülés 1944. XII. 1. 1945 több db

Pontonok és 
cölöpverőgépek

Dunapentele robbantás 1945.1. 18. 1960

Orosz hadihajók Dunapentele 1945.1. 19.

Orosz teherautó 1558 fkm

Aknarobbantó
dereglye

1531 fkm 4 méter hosszú

72 HADITECHNIKA 2001/1



A Dunában elsüllyedt hajók jegyzéke

Elsüllyedt hajó Süllyedés Kiemelés (t) Megjegyzés
neve helye oka ideje ideje végezte

Uszályhajók

JRP 27319 1541 (55?) 
fkm

aknasérülés 1944. VI. 13. 1949

Jolanda 1550 jégzajlás 1946.1. 1952. VI. 3. KHV tulajdonos: Váli Antal

DET vagy TÉR jelű 1579 fkm 1944. X. 1953. X. 5. KHV tulajdonos: Román

Ismeretlen uszály 1530 fkm

Ismeretlen JRP 1563 fkm 1954. VII. 30. KHV tüzérségi lőszert 
szállított

COMOS TXVI 1565 fkm 1948. VII. 12. oroszok

Ismeretlen 1546,3 fkm

JRP 26568 1553, 8 fkm rakománya: ásó, 
csákány, kátránypapír

MFTR 725 1568,1 fkm aknarobbanás 1944 1948. X. 2. Simonies
József

SBD 150 1568,2 fkm tüzérségi lőszert 
szállított

JRP 26624 1558 fkm aknarobbanás 1944. VI. 13. rakománya: szén

DGT 65100 1550, 1 fkm aknarobbanás 1944. IV. 30. 1950. IX. 27. KHV

DGT 67171 1553,8 fkm aknarobbanás szénrakomány

Ismeretlen 1568 fkm 1951

COMOS 09714 1567 fkm

COMOS XLIX 1549 fkm aknarobbanás 1944. V. 14.

JRP 26803 1549 fkm aknarobbanás 1944. V. 14.

59741 1548,9 fkm aknarobbanás 1944. V. 14.

06701 1542,3 fkm 1944

26625 1542, 2 fkm 1944

26000 1561 fkm rakománya: 
kátránypapír, ásó, 
csákány

6548 1549,4 fkm aknarobbanás 1944. IV. 30.

5974 1549 fkm aknarobbanás 1944. V. 4.

COMOS XLVII 1549 fkm aknarobbanás 1944. V. 15. tüzérségi lőszer

JRP 19801 1539 fkm aknarobbanás 1944.V. 22. üres uszály

DGT 8503 1540 fkm aknarobbanás 1944. IX.

Csőponton

ismeretlen 1580 fkm 2 db 11 méter hosszú 
1 méter átmérőjű

115. számú 1544 fkm 
Madocsa

1944

Állóhajók

DGT 1547 fkm 1944.X. 1948. VII. 13.

Ordasi állóhajó 1535, 7 fkm 1944.X. holtágban szárazon

Megjegyzés: A hajóneveket az eredeti iratból másolták át, írásmódjuk nem szabályos, (szerk.)
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igyekeztek az alacsony zátonyos részek szélein hajózni, 
mert még abban a hitben éltek, hogy a vízbe dobott 
aknák a vízfelszín fodrozódásával jelzik helyüket. Az 
angol légierő azonban nem sok időt hagyott a nyugodt, 
tapogatózó hajózás és aknamentesítés megszervezé
séhez.

Az angol aknarakók május 9-ről 10-ére virradó éjjel újra 
megjelentek. Ekkor 9 Liberátor repülőgép rakta le „48 db 
tojását“, és veszteség nélkül tért vissza bázisára. Az akna
rakásnak súlyosabbnál súlyosabb következményei lettek.

1944. 05. 14.18 óra 50 perc: Harta község határában 
az 1549. fkm-nél a Korneuburg gőzös 7 vontatmánya kö
zül 2 uszály aknára futott és elsüllyedt. A robbanástól a 
J.fí.P. 26 803 számú tüzérségi lőszert szállító uszály 
megsérült, majd hamarosan elsüllyedt. A közelben levő 
Comos XLIX számú uszály szintén megsérült, de úszó
képes maradt -  legalábbis a jelentés időszakában, majd 
később ez is elsüllyedt. 2 halott, 1 súlyos sebesülés volt 
az esemény során. A jelentésekben szereplő uszályok a 
bal part mellett helyezkedtek el, és tőlük 30 méterre volt 
részben elsüllyedve a 5974 számú uszály is, mely szintén 
aznap került a víz alá.

1944. 05.15.12 óra 30 perc, Harta. Az 1549. fkm-nél a 
München vontató gőzös vontájában lévő S.T.N. Comos 
XLVII számú uszály tüzérségi lőszer rakományával akná
ra futott. Az uszály a partra vontatás során elsüllyedt. A 3 
súlyos sebesültet a kalocsai kórházba szállították.

1944. 05.15.17 óra 30 perckor egy uszálykormányos a 
sérült uszályok rendezése során a Dunába esett és meg
fulladt.

1944. 05. 16. 8 óra: Kisapostagnál a 450 lóerős, 1,1 
méter merülésű Szigliget vontatógőzös által vontatott 
uszályok közül 2 aknára futott és elsüllyedt. 1 halott, 3 el
tűnt, 1 súlyos, 2 könnyebb sebesült. A vontató és további 
3 uszálya nem rongálódott meg. Rakománya lőszer, 
szén, gépkocsik, üres hordók.

1944. 05. 16. 09 óra 50 perc. Az 1549. fkm-nél a Kre- 
sencz-Wallner motoros hajó aknára futott és elsüllyedt. 2 
uszálya megsérült, de úszóképes maradt.

1944. 05. 22. 15 óra 30 perc, Dunapataj. A 1539. fkm- 
nél a Honstein nevű motoros hajó 10 uszálya közül a hát
só sorban levő J.R.P 19.801 sz. üres uszály aknára futott, 
és a partra vontatás során elsüllyedt. Az aknarobbanás
nak egy könnyű sebesültje volt. Vascsöveket és tüzérségi 
lőszert szállító két uszálya szintén megsérült, de úszóké
pes maradt.

Az aknásítás tovább folytatódott. 29-én 12 repülőgép a 
Budapest feletti szakaszra, 31-én 52 repülőgép a 40 Sq- 
tól Bölcske-Solt-Fajsz szakaszon rakta le aknáit.

Az aknákkal telített folyó tovább szedte áldozatait.
1944. 06. 12. 14 óra 10 perc-kor az 1553,8 fkm-nél a 

Hali motoros 2 uszálya aknára futott és felrobbant. A von
tató is megsérült. Az aknarobbanásnak két sebesültje 
volt. Valószínűleg a vontatmányához tartozott a DGT 
67171 számú, szénnel megrakott uszály is. Ennek az orr
részét az aknarobbanás teljesen szétroncsolta.

1944.06.13.15 óra. Az 1555. fkm-nél a Kulm nevű D. G. T. 
gőzös J.R.P. 26.624 számú, részben szénnel rakott uszá
lya aknára futott, kigyulladt és elsüllyedt. Tüzétől kigyul
ladt a J.R.P. 27.319 sz. uszály is. Az eseménynek 4 halott
ja és 3 sebesültje volt.

A korabeli jelentések erre a szakaszra további veszte
séget már alig jegyeztek fel, de a nem hivatalos feljegyzé
sek fennmaradtak. A vízi cserkészek a nyár folyamán még 
javában túráztak a Dunán, s néha feljegyezték térképeik
re megfigyeléseiket.3

Ezek egy része több adatot megerősít vagy kiegészít.
Az 1568,2 fkm-nél orral felfelé vízből kilátszó uszályt 

láttak, mely a hajózó út jobb oldalán ült a meder aljára.

Ezt az uszályt SBD 150 jelzésűnek azonosították. A hábo
rú után ez a hajó még sok gondot okozott. Száz méterrel lej
jebb, ugyanabban a vonalban a MFTR 725 számú 698 ton
nás uszályát látták részben elsüllyedve, mely szenet szállí
tott. Az 1567. fkm-nél és az 1565. fkm-nél a part felé mene
kített, de ott elsüllyedt Comos T 09714 és Comos T XVI 
számú sérült tartályuszályok voltak kikötve. Az utóbbi a 
megfigyelés időszakában még részben úszóképes lehetett 
Az 1549, 9 fkm-nél elsüllyedt Augsburg motoros hajót már 
a nyár közepén a JRP 27325 számú uszállyal megkezdték 
kiemelni, de ezt a háború alatt nem fejezték be, hiszen 1945 
áprilisában még a víz alatt volt a hajó. Az 1540,1 fkm-nél, a 
jobb parton, a Comos Krems nevű sérült motoros hajójának 
jobb hátulja mélyen a víz alá lógott. Ez utóbbi vízi jármű ki
emelése megtörtént, az 1542,2 fkm-nél. J.R.P. 26625 és a 
1542,3 fkm-nél a 06701 sz. uszállyal együtt, de a motoros 
csak tiszavirág életet élhetett meg. A háború után az 1804. 
fkm-nél találták meg ismét elsüllyesztve, a víz alatt. Ron
csait még 1970-ben is jelentették.4

Jegyzetek

A hajók jelzéseit a korabeli jelentésekből vettük át. Ebből 
adódóan egy-egy hajó eltérő jelzéssel is előfordulhat.

1. Itt vették ki a hetvenes években az utolsó mágneses 
aknát a budafoki szikla robbantása folyamán, és itt 
voltak a háború után a kettétört Wien tartályhajó ma
radványai is a víz alatt.

2. Csendőrségi jelentések: Jánkfalvy Zoltán adatközlése 
alapján.

3. Vízi cserkészek térképjelölései: Bokody József.
4 .14.310/1975 sz. összefoglaló jelentés, az 1971. évi adat

szolgáltatás alapján: Perlaki József ÁBKSZ-ügyintéző.

Tóth Ferenc

(Folytatjuk)
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A magyar 60 mm-es 44M kézi rakétavető

ISMERTETÉS, ÖSSZEHASONLÍTÁS

Történetéről annyi bizonyos, hogy a német 43M 88 mm- 
es kézi rakétavető ihlette a megtervezését. A fegyver 
vizsgálatakor gyári beütéseket sajnos nem találtam és a 
gyártással kapcsolatban sem ismeretes számomra -  je
len pillanatban -  semmilyen adat.

Létrehozásának indokai egyértelműek: a német fél si
keres fegyverén felbuzdulva a magyar szakemberek egy 
tökéletesített verziót készítettek kisebb űrméretű csővel, 
ami ballisztikailag jobb teljesítményt nyújtott. Végre re
mény nyílt arra, hogy a magyar gyalogság is megfelelő 
páncéltörő fegyvert kap a kezébe. Utólag szemlélve már 
belátható, hogy sajnos erre csak a ll. világháború 24. órá
jában került sor.

Az első sorozatú rakétavetőket egy, az alább ismerte
tésre kerülőtől teljesen eltérő, patkómágneses elektro
mos gyújtókészülékkel készítették. Ez lényegesen na
gyobb volt, mint a később készített gyűrűmágneses típus.

SZERKEZETI LEÍRÁS

A rakétavető egy egyszerű cső, melyből a rakétát a célra 
indítják. Erre építették a biztos és pontos indítást szolgáló 
szerkezeteket: az irányzóberendezést, az elsütőszer
kezetet, a gyújtókészüléket és a vető kezelhetőségét 
biztosító ergonómiai és járulékos szerkezeteket. A 
rakétavevő szerkezeti leírásánál a cső, az irányzóberen
dezés és a járulékos szerkezetek ismertetésére kerül 
sor. A többi fő szerkezeti rész leírása külön alpontokban 
található.

Az ismertetés elolvasásakor célszerű a metszeti rajz 
(1. ábra) tanulmányozása. A nézeti rajzon (2. ábra) és az 
alkatrészrajzon (3. ábra) azonban láthatóak olyan részle
tek, melyek a metszeti rajzon vagy nincsenek jelölve, 
vagy jelölésük nem egyértelmű, ezért az olvasáskor mind
három rajz megfigyelése ajánlott. Ebben segít az is, hogy 
a rajzokon az alkatrészek számozása ugyanaz. A he
gesztési varratokat teljes feketítéssel jelöltem.

A két fegyver összehasonlítása
(8,8 cm R. Pz. B. 54-60 mm-es 44M kézi rakétavevő)

Probléma Német 88 mm-es 43 M 
rakétavevő

Magyar 60 mm-es 44M kézi 
rakétavevő

Értékelés
(a magyar vető 
szempontjából)

Elsütőszerke
zet, irányzó

rendszer

Állítható célgömb, nézőke Állítható célgömb, nézőke JÓ

A cső kalibere és a 
rakéta hatása

Nagy páncélátütési képesség a 
nagy töltet és az erős robbanó
anyag miatt. Gyakorlatilag nin

csen repeszhatása.

Gyengébb páncélátütés a töltet gyen
gébb kialakítása miatt, pedig a töltet
mennyiség nagy a kaliberhez képest. 

Jelentős gyújtó- és repeszhatás a 
célban.

Jó

Elektromos
gyújtórendszer

Telepes megoldású, amit cserélni 
kellett a lemerülésekor. Az 

elektromos gyújtóhálózat egyik 
pólusa a fegyverszerkezet.

Generátoros áramtermelés minden 
lövéshez, zárt gyújtóhálózat. A 

későbbi sorozatok gyújtókészüléke 
méretben is kisebb lett.

Sokkal
tökéletesebb, 
mint a német 

változat

Tömeg 10,7 kg 10 kg A gyalogságnak 
megfelelő

Kivitel Egyszerű, lemezmuka Egyszerű, lemezmunka A sorozat- 
gyártást segíti

A szabályzatok szerinti további adatok a 60 mm-es 44M rakéta PR. gránát leírásában találhatók.

Rakétavető

Legfontosabb szerkezeti része a cső (61.), mely a 60 
mm-es 44M rakéta PR. gránát kilövését és helyes irány
ba történő megvezetését teszi lehetővé. Belső átmérője 
60 mm és sima falú. A csőfar a 65. sz. gyűrűvel van 
megerősítve, ez ráhegesztett.

Az irányzóberendezés két fő részből áll: a célzótüs
kéből és a nézőkéből (89.). Mindkettő íves felülete a vető

cső külső kerületével megegyező sugarú és a vetőre he
gesztéssel rögzítik. A célgömb (90.) a célgömbvezetőben 
(88.) vertikálisan mozoghat azért, hogy az irányzási tá
volságot változtatni lehessen az emelésével vagy a 
süllyesztésével. Ezt az elmozgatást a vezetőben kialakí
tott pálya (95.) határain belül lehet megtenni. A célgömb 
vezetését a hajlított két fül (93.) végzi. A kívánt helyzet
ben való rögzítés a szorítólemez (94.) csavarral (92.) 
történő megfeszítésével történik. A nézőke kialakítása
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egyszerű: egy vízszintes síkon kialakított pecek (96.). Ezt 
oldalirányban lehet elmozgatni a nézőke kivágásában. A 
101. sz. csavarral lehet rögzíteni.

A vető kezelését segítő szerkezetek:
— mellső fogantyú; acélbetéttel (3.) készül, melyre a két 

famarkolatot (2., 4.) csavarokkal (1.) erősítik.
— mellső burkolólemez; acéllemez (5.) külső fabetéttel 

(7.), melyet csavarokkal (6.) erősítenek fel.
— hátsó markolat; acélbetétes (26.), amely az elsütő

szerkezet külső házához van (8.) hegesztve, a két famar
kolatot (27., 38.) csavarokkal (39., 40.) szerelik fel. Ebbe 
a markolatba építették be az elsütőbillentyűt 831.) is.

— „sátorvas“ (25.), szintén az elsütőszerkezet külső há
zához (8.) hegesztve.

— hátsó burkolólemez (41.); az előző lemezek csomó
pontjában a szélessége megegyezik azokéval, de az ez
után következő szakaszon kb. 5 cm-re kiszélesedik és ez
zel a szélességgel fut végig. A hátsó felén található de
rékszögű kialakítás a lövész válltámasza.

A felsorolt részek egymáshoz való kapcsolódási módjai 
a rajzokon jól kivehetők.

Mint minden kézifegyverre, erre is lehetett a hosszabb 
távú cipelést megkönnyebbítő hordhevedereket szerelni. 
Ennek a felszerelésére szolgálnak a karabinergyűrűk (59., 
62.), melyeket a csőhöz a lemezfülek (60., 63.) erősítenek.

A fegyvert raktárban és hosszabb pihenők alkalmával 
állítva tárolják. így sokkal kisebb a helyigénye és a raktár- 
helyiséget is jobban kihasználja, mint hosszában elfektet
ve. Mivel állítva a cső kis felfekvő felülete miatt eldőlne, 
támasztókosarat hegesztenek a csőfarra. A védőkosár 6 
db kosárlemez (82.), melyek a végeit a támasztógyűrűre 
(83.) hajlítják. A rakéta villamos csatlakozódugójának az 
aljzatba történő csatlakoztatását a támasztógyűrű begyű- 
résével (75.) teszik lehetővé.

A csőbe tolt rakéta hátrafelé történő kicsúszását a ru
gós kar (72.) nyelve akadályozza meg. A kar a 78. sz. fel
építmény tengelyén (79. foroghat és a rugó (80.) feszíti. A 
rugó vezetését a felépítmény hajlított pecke (80.) és a 
csapszeg (81.) végzi. A felépítmény a vetőcsőre van he
gesztve.

Elsütőszerkezet

Az elsütőszerkezet teljesen mechanikus, az elsütőrugó 
által tárolt energia végzi a kilövés elindítását.

Az egész szerkezetet a házra (8.) építik. A ház két le
mez, melyeket a 11., 19. és a 36. sz. alkatrészek fognak 
össze. Az alkatrészek összehegesztési módja a rajzokon 
felismerhető. Az így kialakított ház a csőhöz két íves fül
lel csatlakozik hegesztési varratokkal.

Fő szerkezeti egységek:
-  Az elsütőszerkezet központi eleme az elsütőrúd (33.). 

Ez egy lépcsős tengely, egyik vége szög alatt meghajlí
tott. Végein található egy-egy zárógyűrű (56., 9.). A hajlí
tott végén nem oldható kötéssel -  hegesztés - ,  a mási
kon pedig csapszeges (10.) kialakítással. A bontható kö
tés az esetlegesen bekövetkező károsodások -  elhajlás, 
törés -  esetén a kiszerelhetőséget teszi lehetővé.

-  A felhúzókar egy összetett szerkezet. Alapeleme, a 
test (13.) egy U alakban hajlított lemez. A hajlítás átelle
nes végén a merevítőlemez (22.) erősíti. A két alkatrész 
ponthegesztéssel kapcsolódik egymáshoz. A merevítőle
mezen található kivágásban mozog a biztosító (14.) kar
ja (24.). A biztosító a testbe szerelt tengelyen (15.) forog 
és a spirálrugó (17.) miatt állandóan feszített - felfelé irá
nyuló - állapotban van. A rugó másik vége a 16. sz. csap
szegnek támaszkodik. A felhúzókar másik egysége a fel-

húzókörmös (99.) alkatrész (12.). Ez szintén U alakban 
hajlított, de 1,5 mm vastag -  erős -  lemezből készül. A 
testhez a 20. sz. tengellyel kapcsolódik. Felhúzáskor a 
nyomatékot felhúzókar teste (13.) a felhúzókörmös alkat
résznek (12.) az U alakú hajlítás mentén felfekvő felülete
ken keresztül adja át. Az egész felhúzókart a 21. sz. rugó 
feszíti csőszáj irányába a 20. sz. tengely körül elforgatva. 
A rugó végei a 22. sz. alkatrész végébe, illetve a 19. sz. 
alkatrész furatába kapaszkodnak.

Az elsütőbillentyű (31.) a 32. sz. tengelyen forogna el, 
de a rugó (29.) állandóan előrefelé feszíti. A rugó vezeté
sét a 30. és a 31. sz. csapok végzik. Az elsütőbillentyű a 
hátsó markolat 27. sz. fa alkatrészébe van belesüllyeszt
ve. Az elsütőbillentyű 98. sz. felülete az elsütőrúdnak 
megfelelően íves kialakítású.

-  Az elsütőrúdra hegesztett vállrészre (34.) fekszik fel 
az elsütőrugó (35.), aminek a másik vége az elsütőház 
(8.) 36. sz. alkatrészének feszül.

Az ismertetett alkatrészek a következőképpen vannak 
összeszerelve -  a rajz szerint felhúzott, biztosított állapot
ban:

Az elsütőrúd (33.) az elsütőház (8.) furataiban (97.) 
mozoghat, és az elsütőrugó (35.) a vállrészen (34.) ke
resztül a csőfar irányába nyomja. Ebben akadályozzák az 
elsütőkar körmei (99.), melyek az első lépcsős felületébe 
kapaszkodnak. Az elsütőkar helyzetét a 21. sz. rugó elle
nében a biztosító (14.) körme (24.) tartja úgy, hogy a 23. 
sz. lemez kivágásában megakad. A biztosító ilyen helyze
tét a 17. sz. rugó feszítőereje adja. Az elsütőbillentyű (31.) 
az elsütőrúd (33.) második lépcsős felületébe (98.) van 
bepattintva. Ebben a helyzetben a rugó (29.) tartja.

Gyújtókészülék

A gyújtókészülék fő alkatrésze a gyűrű alakú állandó 
mágnes (49.), melynek északi, illetve déli sarka a felső, il
letve az alsó síklapjánál van. Az északi sarkot a palástra 
festett „E“ betű jelzi. A síklapok fényesre csiszoltak, hogy 
a delejzárak légrésmentesen feküdjenek a sarkokra. A 
belső hengerpaláston végigfutó két torony a tekercs ve
zetékeinek elhelyezésére ad helyet -  a rajzokon nem lát
szanak.

A felső delejzár (51.) a mágnes északi sarkára fekszik 
fel. Vastag vasból készült tárcsa, amelyre 2 vezeték kive
zetés (52.) van rászerelve: egyik a tárcsától el van szige
telve 887.), a másik a tárcsához van testelve. A tárcsa ol
dalára vágott csavarmenet segítségével rögzíthetjük a 
mágnesrendszert a házba (46.). A tárcsa alsó lapjába fúrt 
2 lyuk (55.) a beleilleszkedő 2 kis csap segítségével rög
zíti a tekercstartót (48.) az elfordulás ellen, míg a tárcsá
ba erősített kis pecek -  a rajzokon nem látszanak - bizto
sítja, hogy a felső delejzár és a mágnes egymáshoz ké
pest el ne forduljon. A tárcsa közepébe fúrt furat az alsó 
delejzárat (47.) leütő sárgaréz csap (57.) vezetésére 
szolgál.

Az alsó delejzár (47.) egy tárcsa és egy henger alakú 
részből áll. A tárcsa felső lapjával a mágnes déli sarkára, 
a henger felső lapjával pedig a felső delejzárra fekszik fel, 
és ily módon zárja a mágneses erővonalak útját. A hen
ger alakú rész felső lapjába egy sárgaréz rúd (57.) van 
belecsavarva. Az alsó lapjában kialakított mélyedésbe il
leszkedik a rugó (45.).

A mágnesrendszer tehát egy gyűrűmágnesből (49.), az 
alsó (47.) és a felső delejzárból (51.) áll. A delejzárak kor
rózió ellen kadmiumozva vannak. A mágnest magas nik
keltartalma folytán nem kell külön korrózióvédelemmel el
látni.

76 HADITECHNIKA 2001/1



A 60 mm-es 44M kézi rakétavető alkatrész- és anyaglistája

Az alkatrész 
száma

Az alkatrész 
megnevezése

Az alkatrész 
anyaga

Az alkatrész 
száma

Az alkatrész 
megnevezése

Az alkatrész 
anyaga

1. csavar acél 48. tekercstartó bakelit
2. markolat I. (mellső) fa 49. állandó mágnes -

3. mellső fogantyúbélés acél 50. tekercs zománcozott
vörösréz

huzal
4. markolat II. (mellső) fa
4. markolat II. (mellső) fa 51. felső delejzár öntöttvas
5. burkolólemez (mellső) acél 52. érintkezősaru-szorítóanya 2 db acél
6. csavar acél 53. zárókupak rögzítőcsavar 4 db acél
7. betét fa 54. zárókupak alumínium

ötvözet8. elsütőszerkezet külső háza acél
9. bontható zárógyűrű acél 56. nem bontható zárógyűrű acél
10. zárógyűrű-csapszeg acél 57. leütőrúd sárgaréz
11. elsütőszerkezet-ház összefogó 

lemeze I.
acél 58. vezetékvégek szigetelt

vörösréz
vezeték12. felhúzóköröm acél

13. felhúzókar acél 59. karabinergyűrű I. acél

14. biztosító acél 60. rögzítő lemezfül I. acél

15. biztosítótengely (csapszeg) acél 61. fegyvercső acél

16. biztosítórugó-támasztó csapszeg acél 62. karabinergyűrű II. acél
63. rögzítő lemezfül II. acél17. biztosító-rugó rugóacél

19. elsütőszerkezet-ház összefogó 
lemeze II.

acél 64. dugaszoló aljzat-keret acél
65. erősítőgyűrű acél

20. felhúzókar-tengely (csapszeg) acél 66. erősítőlemez acél
21. felhúzókar-rugó rugóacél 67. anya 2-2 db sárgaréz
22. merevítőlemez acél 68. zárt érintkezősaru 2 db sárgaréz
23. biztosító-rögzítő lemez acél 69. szigetelő lemezalátét bakelit
25. „sátorvas" acél 70. érintkező hüvely 2 db sárgaréz
26. hátsó markolatbélés acél 71. alátétgyűrű gumi
27. markolat I. (hátsó) fa 72. rugós kar acél
29. elsütőbillentyű-rugó rugóacél 74. szorítólemez 5 db acél
30. elsütőbillentyűrugó-vezető I. acél 76. vezeték szigetelt

vörösréz
vezeték

31. elsütőbillentyű acél
32. elsütőbillentyű-tengely (csapszeg) acél

77. gyújtókészülék ház csavar 4 db acél
33. elsütőrúd acél

78. rugós kar alaplemez acél
34. elsütőrúd-vállrész-lemez acél 79. rugós kar-tengely (csapszeg) acél
35. elsütőrugó rugóacél 80. rugós kar-rugó rugóacél
36. elsütőszerkezet-ház összefogó 

lemeze III.
acél 81. rugós kar-rugó vezető acél

37. elsütőbillentyűrugó-vezető II. acél 82. kosárlemez 6 db acél

38. markolat II. (hátsó) fa 83. támasztógyűrű acél

39. csavar acél 85. érintkező saru 2 db sárgaréz

40. csavar acél 87. szigetelő betét gumi

41. burkolólemez acél 88. célgömb vezető acél

42. vezetékcső acél 89. nézőke acél

43. szorítólemez acél 90. célgömb acél

44. tartólécek acél 92. szorítócsavar acél

45. alsó delejzárrugó rugóacél 94. szorítólemez acél

46. gyújtókészülékház alumínium
ötvözet

96. nézőke pecek acél
101. nézőke pecek-csavar acél

47. alsó delejzár öntöttvas

* A 24, 55, 73, 75, 84, 86, 91, 93, 95, 97, 98, 99 sz. alkatrészek a részletrajzokon láthatók. (Szerk).
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A mágnesrendszer belsejében van elhelyezve a te
kercs (50). A tekercs bakelit tekercstartóra (49.) van fel
csévélve. A tekercstartó belső furatába illeszkedik az al
só delejzár hengeres része. A felső lapon elhelyezett 2 
kis dugó (55.) a felső delejzár megfelelő kis furataiba il
leszkedik. A tekercs 0,3 mm átmérőjű, zománc szigetelé
sű vörösrézhuzalból készült. Menetszáma 750, ellenállá
sa kb. 15 ohm. A tekercs egyik kivezetése a felső delejzár 
szigetelt csavarjához (87.), másik a delejzár testeit csa
varjához vezet. A kivezetések a jó érintkezés biztosítása 
céljából forrasztva vannak. Emiatt a tekercs a felső delej
zárról nem szerelhető le a forrasztás megbontása nélkül.

A mágnesrendszert a beszerelt tekerccsel együtt köny- 
nyűfém házba (46.) csavarozták. A ház belső pereme biz
tosítja a mágnes szilárd felfekvését. A ház aljába kerül a ru
gó (45.), amely az alsó delejzárat a mágneshez szorítja. A 
ház külső felületébe bemart két horony segítségével illesz
kedik a vetőre hegesztett lécekhez (44.). A házat 4 db ru
gós alátéttel ellátott fejes csavar (77.) rögzíti a vetőhöz.

A vető külsején az erősítőlemezre (66.) hegesztett 6 db 
(74., 43.) szorítólemez segítségével van felszerelve az 
acélcsőbe (42.) húzott kéterű kábel (76.). A gyújtókészülék 
felé eső végei (58.) a felső delejzár csavarjaihoz zárt saruk
kal (85.) csatlakoznak. A sarukat két anya (52.) szorítja le.

A felső delejzár (51.) becsavarása után a csavarmenet 
felső élét vízzáró festékkel festették le. Erre a nedvesség 
behatolásának kiküszöbölése miatt van szükség. A felső 
delejzárat -  és így a mágnesrendszert -  a 86. sz. furatok 
segítségével lehet kicsavarozni, de ilyenkor a vízzáró fes
tés tönkremegy.

Az érintkező csavarokat zárókupak (54.) védi, amely 
négy rugós alátéttel biztosított csavarral (53.) van a köny- 
nyűfém házhoz rögzítve. A kupakon horony (84.) van 
hagyva a kábel (58.) bevezetésére, és egy lyuk a vető 
elsütőrúdjának (33., 56.) vezetésére.

A már említett acélcsőbe (42.) húzott kéterű vezeték 
(76.) egészen a csőfarig halad, ahol a dugaszoló aljzat
hoz csatlakozik. A dugaszoló aljzat háza lemezből kiala
kított keret (64.), melyre két érintkező hüvely van szerel
ve. Az egyik nagyobb furatban ül egy gumialátéttel (71.), 
így elszigetelt a kerettől. A másik nincsen elszigetelve. Az 
érintkező hüvelyek (70.) fejrésze recézett, és egy bakelit- 
lemezen (69.) vannak keresztüldugva. Ezután jön egy 
csavaranya, majd a vezetékek végén található zárt saruk 
(68.). Végül még két csavaranya (67.) zárja az érintkező 
hüvelyeket.

Az irányzók beszabályozása

A beszabályozás a következőképpen történik:
-  Helyezzük fel a rakétavetőt állványra úgy, hogy a 

nézőke (89.) irányéle vízszintes legyen.
-  Állítsuk fel a nézőkétől számított 5 m távolságra a kö

vetkező beszabályozó lapot:
A lap úgy legyen felállítva, hogy síkja merőleges legyen 

a cső (61.) tengelyére, és a nagy célkereszt álló szára 
függőleges legyen.

-  Rögtönözzünk cérnából a vetőcső mindkét végére 
egy-egy szálkeresztet úgy, hogy a szálkereszt a felállított 
papíron lévő kereszthez képest 45°-kal legyen elforgatva. 
A cérnák végeit pl. gépzsírral rögzíthetjük.

-— Ezekkel a szálkeresztekkel irányozzuk meg a papí
ron lévő célkereszt közepét.

-  Helyesen beállított irányzéknál ekkor az irányzótüske 
(91.) és a nézőke tüskéje (96.) által alkotott irányvonalnak 
a céloszlop alsó széle közepére kell mutatni.

-  Ellenkező esetben lazítsuk meg kissé a célgömb 
(91.) és a nézőketüske (96.) rögzítő csavarjait (92., 101.) 
ügyelve arra, hogy a célkeresztre beirányzott cső el ne 
mozduljon.

-  Szabályozzuk az irányzóvonalat oldalban a nézőke 
tüske, magasságban a célgömb mozgatásával a célosz
lop alsó széle közepére, majd ebben a helyzetben rögzít
sük az irányzékot.

-  Ezzel az eljárással a célgömböt 100 m távolságra be
állítottuk.

100 m-es távolság a rakéta pásztázott lőtávolsága -  2 
m-es célmagasság esetén -  ezért ezen a távon közvetle
nül lőhetünk.

Gyakorlati körülmények között 50, ill. 150 m-re való tü
zelésnél vagy célponthelyezést alkalmazunk, vagy segéd
osztásokkal tüzelünk.

Célponthelyezésnél 50 m-re 2 m-t az eltalálandó cél
pont alá (kb. 1 harckocsi magasság), 150 m-re 5,5 m-t fö
lé (kb. 2 harckocsi magasság) kell irányozni.

Segédcélpont alkalmazása: a célgömbvezetőben (88.) 
a célzótüskét (91.) az 50 m/150 m-es jelölésig - a segéd
célpont távolságokat a rajzokon pontos helyzetük ismere
tének hiányában nem jelöltem -  felemeljük/lesüllyesztjük 
úgy, hogy a tüske felső fülének éle egybeessen a jelzés
sel. Rögzítjük a célzótüskét a csavarral (92.).

MŰKÖDÉS, KEZELÉS

Rakétavető

Ha a csőszájat és a csőfart takaró védősapka fel van té
ve, akkor vegyük le azokat.

Tüzelni kétféleképpen lehet: vállról -  állva vagy féltérd
re ereszkedve -  és karról -  állva, féltérdre ereszkedve és 
fekve.

Ezután a lövész húzza fel az elsütőszerkezetet. Ez úgy 
történik, hogy az elhúzókart (13.) a hátsó markolat (27., 
38.) irányába hátrahúzza. Ilyenkor az elhúzókar a 20. sz.
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tengelyen forog a rugó (21.) ellenében, és magával viszi 
a felhúzókörmös alkatrészt (12.) is. Ez az elsütőrúd (33.) 
99. sz. peremrészének nekifeszül és az elsütőrudat az 
elsütőrugó (35.) felhúzásával előrefelé mozgatja.

A felhúzó mozgás legvégén a biztosító (14.) körme 
(24.) ferde kialakítása és a 17. sz. rugó miatt automatiku
san bepattan a 23. sz. lemez kivágásába. Ezalatt az 
elsütőbillentyű (31.) is -  rugójának (29.) feszítőereje miatt 
-  bepattan az elsütőrúd 98. sz. vállrészébe.

A szerkezet felhúzott és biztosított állapotban van.
A töltőkezelő kihúzza a 60 mm-es 44M rakéta PR. grá

nátból a szállítási biztosítékot, majd hátulról a csőbe tolja 
a fejrészét. Az ezután felszabaduló jobb kezével a rugós 
kart (72.) lenyomja és a rakétát teljesen a csőbe tolja úgy, 
hogy a rakéta szárnyának talprésze a kar visszaengedé- 
se után a rugós kar előtt legyen. A rakéta elektromos gyúj
tójának banándugóját dugja az érintkező hüvelybe. A 
töltőkezelő ezután fedezze magát a lövéskor hátrafelé ki
áramló gázok miatt.

Ezután a lövész a biztosítót (14.) lenyomva az 
elsütőkart (13., 12.) hagyja a rugó (21.) hatására a tenge
lye körül előrefelé elforogni.

A fegyvert tűzkésszé tette, kibiztosította.
Irányzáskor a célgömb (91.) és a nézőke (96.) által al

kotott irányzóvonalat a célra irányítja, majd az elsütőbil
lentyűt (31.) meghúzza. Az elsütőrúd (33.) az elsütőrugó 
(35.) hatására hátrafelé mozdul és a gyújtókészülékbe 
csapódik. A gyújtókészülék által gerjesztett villamos áram 
a 44M elektromos rakétagyújtót elműködteti, és a hajtó
művet beindítva a rakétát kilövi. Fontos, hogy a lövész a 
célt nyugodtan, folyamatosan kövesse, mert a rakéta vi
szonylag lassan hagyja el a csövet, ezért kis irányzási 
módosításra még a kilövés alatt is lehetőség nyílik.

Gyújtókészülék

A mágnest (49.) gyártáskor erősen felmágnesezik. A de
lejzárak (51., 47.) pontosan, légmentesen érintkeznek a 
mágnessel. így a mágnes által keltett mágneses erővo
nalak a vas delejzárak és a mágnes állal alkotott rend
szerben fognak haladni. Az összes erővonalak száma -  a 
mágneses fluxus -  annál nagyobb, minél jobban felmág
nesezték a mágnest, és minél kisebb az erővonalak útjá
ban a vasrészek mágneses ellenállása.

A mágneses Ohm-törvény alapján a mágneses fluxus:

ahol -  E a felmágnesezés erőssége;
-  R a mágneses ellenállás.

A készülék működtetéséhez a vetőt elsütjük. Az el
sütőrúd (33.) hátrafelé lökődik. Az elsütőrúd és a sárga
réz rúd (57.) között kb. 6 mm hézag van. Ezen a 7 mm-es 
úton az elsütőrúd jól felgyorsul, és lendületénél fogva eré
lyes ütést mér a sárgaréz rúdra, melynek segítségével az 
alsó delejzárat (47.) hirtelen leszakítja a mágnesről. A le- 
szakítás következtében a mágnes, az alsó (47.) és a fel
ső delejzár (51.) között hézag keletkezik.

A mágneses erővonalaknak e két levegőrétegen kell át
haladniuk. A levegő mágneses ellenállása kb. 2000-szer 
nagyobb, mint a vasé, tehát az erővonalak száma is 2000-

szer kevesebb lesz, mint a megszakítás előtt. Az eltűnő 
erővonalak metszik a tekercs vezetékeit és a tekercsben:

„  0Ф 
~ n-dt

villamos feszültséget indukálnak, ahol
-  n, a tekercs menetszáma;
-  dO, az erővonalak számának megváltozása és
-  dt, az idő, mely alatt a megszakítás történik.

A keletkezett villamos feszültség és ezzel a készülék
teljesítménye is nagy lesz, ha rövid idő alatt nagy mágne
ses mezőt szakítunk meg. Ez az alábbiak szerint van biz
tosítva:

-  egyszerre két helyen szakítjuk meg a mezőt, a mág
nes és az alsó delejzár, illetve a két delejzár között;

-  a delejzárat hirtelen ütjük le, ami az elsütőrúd és a 
sárgaréz rúd közötti távolságon történő felgyorsulás foly
tán lehetséges;

-  zárt állapotban a mágnes és a delejzárak össze van
nak csiszolva úgy, hogy semmi légrés nincs a delejzárak 
között, a fluxus erős, így megszakításkor a fluxusváltozás 
is erős lesz.

A megszakításkor a házban (46.) elhelyezett rugó (45.) 
összenyomódik. A mágnes vonzóereje és az összenyo
mott rugó együttesen az elsütőrúd és az elsütőrugó ellen 
dolgoznak és a delejzárat újra zárják. A vető felhúzásakor 
tehát a házon belül változás már nem történik, áram nem 
indukálódik. Ezáltal a rakétavető reteszelve van az ellen, 
hogy felhúzáskor is elsüljön.

Az elektromos gyújtókészülék által termelt áram az 
érintkező hüvelyekhez (70.) kerül a vezetéken (76.) ke
resztül.

A tekercselés úgy van méretezve, hogy a teljesítmény
csúcs helye (100-200 Q) kb. ugyanott legyen, mint a 
vetőhöz első sorozatban gyártott patkómágneses gyújtó
készülék által leadott teljesítménycsúcs.

Azonkívül a gyújtó a kellő (0-150 mA) áramerősséget 
bőségesen leadja 7-10 Q terhelő ellenállásra. Ez azért 
szükséges, mert az S. X. 5. német bombagyújtó ellenállá
sa 9 Q körül ingadozik.

A gyújtókészülék teljes biztonsággal működteti a 
Scheffer-féle izzógyújtót is, melynek áramszükséglete 
200-44 mA, és ellenállása kb. 2 Q . 2 Q  ellenállásnál a ké
szülék 1000 mA áramot ad le.

A készülék karbantartása a rézrúd egy csepp olajjal 
történő kezeléséből állt, amit félévenként kellett megejte
ni. A kevés olaj azért lényeges, mert a beszivárgó anyag 
a delejzárak között nem tökéletes zárást, légrést okozha
tott.

Felhasznált forrásanyag

-  Horváth János: A magyarországi harcokban alkalmazott kumu
latív páncéltörő fegyverek 1944-1945. Haditechnika 1986/2, 32- 
35. old.
-  Szabályzat: Kezelési utasítás a 60 mm-es 44M kézi raké
tavetőkhöz. HTI, Budapest, 1944; Sz. 3390.
-  Szabályzat: A 60 mm-es 44M kézi rakétavető villamos gyújtó
készülékek műszaki leírása. HTI, Budapest, 1944; Sz. 3620.

Hatala András
(folytatjuk)
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A német 21 centiméteres messzehordó ágyú története
1914 októberében a német hadihajó
tüzérség új gránátjait próbálták ki a 
meppeni tüzérségi lőtéren. Köztudott, 
hogy a maximális lőtáv 43° emelési 
szöggel érhető el tüzérségi fegyverek
nél. Egy 35 cm-es hadihajóágyú kipró
bálásánál véletlenül 52,2°-ra állították

be a lövőszöget, és a várt 38 km-es 
lőtáv helyett a gránát 49 km-re csapó
dott be egy pap kertjébe. Sérülés nem 
történt, anyagi kár nem keletkezett, 
mert az etalon gránátnak nem volt 
robbanótöltete. Eberhard professzor, 
német ballisztikus a felső légrétegek

1. ábra: Párizs ágyú 1917-ben az altenwaldi lőtéren

ritka levegőjének tulajdonította a légel
lenállás csekélyebb voltát, és ezt to
vábbi tervezéseibe beiktatta 1917- 
1918 folyamán.

1916-ban egy fiatal vezérkari tiszt 
vetette fel Párizs lövetését messze
hordó ágyúval, mert szerinte ez hatá
sosabb lenne a szórványos légitáma
dások helyett. A vezérkari tisztek lehe
tetlennek tartották a 100 km-es és afe
letti lőtáv elérését. Az OHL részéről 
Luddendorf gyalogsági tábornok karol
ta fel az ötletet, és az esseni Krupp 
műveket bízta meg a messzehordó lö- 
veg tervezésével és gyártásával. A lö- 
veg tervezője dr. Fritz Rausenberger 
egyetemi tanár volt, aki 1896. október 
1. óta állt a Krupp üzem alkalmazásá
ban, és 1910-ben már igazgatósági 
tag volt. A Krupp művek műszaki gár
dája és a szakmunkások gyors munká
ja eredményeképp az első löveg a P1 
jelzésű ágyú már 1917 tavaszán ké
szen állt. Mivel 130 km-es lőtér nem állt 
rendelkezésre, a tengert használták 
Cuxhavennél kísérleti lőtérnek. A le
adott lövések nem haladták meg a 90 
km-es lőtávot, ezért az ágyút vissza
küldték a gyárba átdolgozás céljából.

1917. november 20-án az altenwaldi 
lőtéren 100 km-es lőtávot értek el, 
majd csőhosszabbítással, valamint a 
lőportöltet növelésével 1918. január 
30-án sikerült a 126 km-es lőtávot el
érni. A kezdősebesség 1645 m/s volt, 
indulószög: 50°, beesőszög 55°, gáz
nyomás: 4200 At, röpidő: 182 másod
perc. Most már csak a Franciaország
ba való szállítás és az ottani tüzelőál
lás pontos kijelölése volt soron. A kije
lölt tüzelőállás a Laon melletti Crépy 
község erdejében volt. A tüzelőállás 
készítése nehezen haladt, mert talaj
víz tört fel, és csak nyolc nap múlva 
tudtak vízmentes helyet találni. A be
tonalapzathoz 2000 mázsa cementet, 
4000 mázsa kavicsot és 50 mázsa 
dróthálót használtak fel. (Ekkor 1 má
zsa a németeknél 50 kg.) Az alapzat 
méretei: hossza = 16,46 m, szélessé
ge = 10,6 m, mélysége = 3,4 m. Erre 
az alapra épült fel a lövegtalp, a bölcső 
és a cső 4501 összsúllyal. A forgórész 
6 darabból állt a könnyű szerelés mi
att, 96 darab 20,3 cm átmérőjű acélgo
lyón forgott. A Crépynél levő három 
lövegből egy volt betonágyazású, ket
tőt pedig kemény, ledöngölt talajra 
szereltek.
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A németeknek 1918. február 27-ig 
sikerült kiépíteni a lövedékek becsa
pódását figyelő és jelentő szolgálatot. 
A szervező egy húsz éve Párizsban 
élő német úr volt: Baptiste Martin, aki 
a Rue de Clichy 27. szám alatt lakott. 
Monsieur Martin hetek alatt megszer
vezte hat segítőtársával Párizs, Basel, 
Zürich, Bern, Neuchatelen keresztül -  
egy francia katonai telefonvonal segít
ségével -  a jelentő szolgálatot. 
Baptiste Martin rejtjelezve adta le köz
lését, aki kapta, szintén így küldte to
vább, míg végül a német főparancs
nokság megfejtő irodája kiértékelte és 
újból rejtjelezve adta le a crépy-i üteg
parancsnokoknak. A jelentés összide- 
je négy óra volt, ami az akkori viszo
nyok között csúcsteljesítménye volt a 
hírszerző szolgálatnak. Márciusban 
igen gyors munka következett. A 
repülők elleni burkolás festett hálóval 
történt. Tíz startkész repülőszázad állt 
rendelkezésre. A parancsnok munkája 
eredményes volt, mert 1918. március 
18-án már 22 francia repülőgépet lőt
tek le, így Párizs lövetése március 23- 
án lehetséges volt. A hang- és fénybe
mérés elleni rejtés céljából 30 löveg 
volt legyező alakban felállítva, melyek 
a párizsi ágyúval szinkronban tüzeltek. 
Három löveget telepítettek a crépy-i 
erdőben háromszög alakban, egy
mástól 800-900 m távközzel. Az első 
löveg 120 km, a második 119,9 km, a 
harmadik 119 km távolságra tüzelt. 
Célpontul a Notre Dame székesegy
házat választották, Párizs középpont-

A gránátok részletes súlyadatai

űrméret 21 cm 23,2 cm
ballisztikus süveg 17,6 kg 18,5 kg
összekötő menet 9,35 kg 11 kg
I. töltet 2,61 kg 3,2 kg
időgyújtó 0,26 kg 0,3 kg
gyújtó rögzítője 3,21 kg 3,5 kg
I. vezetőkarika 1,69 kg 2,5 kg
gránáttest 62,42 kg 75,0 kg
II. töltet 4,39 kg 5,5 kg
fenékgyújtó 0,12 kg 0,15 kg
gyújtó rögzítője 2,28 kg 2,35 kg
II. vezetőkarika 1,69 kg 2,50 kg
zárólap 0,38 kg 0,50 kg
összsúly 106 kg 125 kg
50°-nál elérhető lőtáv 128 km 114 km
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5. ábra: Párizs ágyú összeszerelése a Krupp gyárban
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5. ábra: A crépy-i lövegállás maradványai a német visszavonulás után

ját. A löveg szórása 4 km volt, Párizs 
területe: 78,02 km2. Párizs földrajzi 
helyzete a német tüzérségi adatok 
szerint: északi szélesség 48° 50'11", 
keleti hosszúság 2° 20' 1". Angol tü
zérségi adatok szerint; északi széles
ség: 48° 50' 14", keleti hosszúság: 2° 
20' 14". Párizs lövetésére 1918. márci
us 22-én adott parancsot a német 
főparancsnokság. 1918. március 23- 
án reggel 7 óra 15 perckor adták le az 
első lövést Párizsra. A német császár 
Bauer ezredes kíséretében megláto
gatta a párizsi löveget, melyet ezután 
a német sajtó „Wilhelmgeschütze“ 
névvel tisztelt meg. A párizsiak légitá
madásra gyanakodtak, majd késleke
déssel bár, de hivatalosan beismerték, 
hogy német messzehordó löveg vagy 
lövegek ágyúzzák Párizst. Erre óriási 
pánik tört ki, és a lakosok tömegesen 
hagyták el a várost. Utoljára 1918. au
gusztus 9-én lőtték Párizst a németek. 
Az utolsó lövésnél ott volt Krupp von 
Bohlen-Halbach, a Krupp művek igaz
gatója is. Megfeszített erővel sikerült 
leszerelni a lövegeket és vasúti kocsi
kon elszállítani a franciák orra előtt, 
akik hat órával később birtokba vették 
az üres tüzelőállást. A lövegeket sike
rült hazaszállítani, ahol rögtön szétda
rabolták és beolvasztották az esseni 4 
darab tartalékcsővel együtt. A rajzo
kat, műszaki dokumentumokat meg
semmisítették, így a fegyverzetel
lenőrző bizottság semmi dokumentu
mot nem talált! A német polgároknak 
szigorúan megtiltották 1926-ig a mű
szaki adatközlést a párizsi messze
hordó ágyúról. (Az 1970-es években 
közölték azt, hogy a visszaszállított lö- 
vegcsöveket Essenben, két használa
ton kívüli gyárkémény belsejében tá
rolták évekig, és csak az 1930-as 
években olvasztották be. Korabeli fel
vételek vannak arról, hogy ez a két ké
mény nem füstölt. Szerk.)

A Parisgeschütz műszaki adatai

Ezek az adatok szigorúan titkosak vol
tak 1926-ig, de dr. Fritz Rausenberg 
tanár, a lövegtervező halála után vál
tozott a helyzet. Egy amerikai tüzér
szakértő, Henry W. Miller felkereste a 
tanár özvegyét, és sikerült tőle a doku
mentumok egy részét (feljegyzéseket 
és fényképeket) megvásárolni.

Műszaki adatok

Eredetileg a német 38 cm/45 hajó
ágyúból alakították ki, a lövegtalp és a 
bölcső oldalirányban 33°-ban mozgott, 
csőemelése pedig 55°-ig volt lehetsé-

82 HADITECHNIKA 2001/1



ges. Az eredeti 38 cm-es csőbe 21 
cm-es betétcsövet építettek. A cső űr
mérete 210 mm, a jobbra hajló 
csavarzat hossza 35 űrméret = 5° 7' 
44“. A huzagok száma 64 darab, hu- 
zagmélység 3 mm, a huzag szélessé
ge 6,3 mm, az oromzat szélessége 4 
mm. A cső teljes hossza 34 m. A 
csőhossz részletes felsorolása: zár- 
szerkezet 1 m + töltényűr 3 m + 18 m 
huzagolt rész (a német ipar nem tudott 
ennél hosszabb csőhuzagológépet 
készíteni 1917-1918-ban) + 12 m sima 
cső adja együttesen a 34 m cső
hosszat. A sima cső menetes és kari
más összecsatolással volt a cső végé
re szerelve. A sima cső furata 216 mm 
volt, mely megegyezik a gránát teljes 
átmérőjével a vezetőkarikákkal együtt. 
A cső tömege 200 t volt, legnagyobb 
átmérője 100 cm, a csőtorkolatnál pe
dig 40 cm. A cső élettartama 65 lövés 
volt, a lövedékek számozva voltak, a 
számozás szerinti sorrendben lehetett 
kilőni őket. Egy lövés költsége 35 ezer 
márkába került akkor. A legyártott csö
vek száma 4 darab volt. 2 darab el
használt csövet felfúrtak 23,2 cm űr
méretre, ehhez természetesen felfüg
gesztő keretet alkalmaztak.
A cső lövés után egy percig úgy rez- 
gett, mint a horgászbot kapáskor, ezért 
feszítőcsigával kellett visszahúzni. 
Minden szárazföldi célokra bevetett 
messzehordó löveget a tengerésztüzé
rek kezeltek, így a párizsi lövegeket 
kiéli tengerésztüzérek szolgálták ki egy 
altengernagy parancsnoksága alatt.

Az RPC/12 lőpor összetétele

Ezt a csöves lőport a dünebergi lőpor
gyár 1912-ben kezdte el gyártani a ha
ditengerészet hosszú csövű és nagy 
űrméretű lövegeihez, így ezt használ
ták a párizsi 21 és 23,2 cm-es mesz- 
szehordó lövegekhez is.

Nitrocellulóz = 34% (11,7% nitro
géntartalommal)
Lőgyapot = 34%
Nitroglicerin = 25%
Centralit és difenilamid = 5% (bal
lisztikai állandóság tartósítására) 
Ammónia-oxalát = 0,5% (torko- 
latláng-csökkentő)
Szódabikarbónát = 0,5% (torko- 
latláng-csökkentő)
Vazelin = 1% (égési hő csökkentő) 
Láng hőmérséklete = 2881 Kelvin 
Lőpor fajsúlya = 1,66 kg/dm3

A lőport külön helyiségben tárolták 
és állandó + 15 fok hőmérsékleten tar
tották, mert a lőtáblázatok is erre a

űrméret 21 cm 23,2 cm

csőhossz 34 m 31,5 m

gránát hossza 96 cm 95 cm

gránát tömege 106 kg 125 kg

robbanótöltet 7 kg 8,7 kg

lőportöltet 200 kg 242 kg

lőpor mérete 1230x18/8 mm 1230x20/8 mm

gáz nyom ás 4000 AT 4200 AT

kezdősebesség 1645 m/mp 1648 m/mp

energia 14 620 mt 17 303 mt
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Párizs lövetése, az első támadássorozat

1918. március 23 -  1918. május 1.

dátum első lövés ideje 
(óra, perc)

utolsó lövés 
ideje (óra, perc)

lövés
szám

halott sebesült

1918. 03. 23. 7.20 14.45 22 16 29
1918.03. 24. 6.46 17.45 29 9 48
1918. 03.25. 6.49 17-10 7 1 3
1918.03.29. 15.30 17.45 4 91 68
1918. 03. 30. 7.13 15.23 21 10 60
1918. 03. 31. 14.18 14.54 3 1 1
1918.04.01. 12.35 19.15 4 8 9
1918. 04. 02. 10.16 18.57 4 - 3
1918. 04. 03. 10.05 10.50 3 - 1
1918. 04. 06. 11.33 18.56 9 - 3
1918. 04. 07. 14.00 14.00 1 - -
1918.04.11. 15.30 18.57 6 9 21
1918. 04. 12. 6.58 20.10 7 2 14
1918. 04. 14. 18.45 14.18 7 - -
1918. 04. 15. 13.49 15.35 3 1 -
1918. 14-15-16. 0.19 2.40 6 - 2
1918.04. 16. 15.00 17.50 3 16 114
1918. 04.19. 17.54 19.20 3 - -
1918.04.21. 18.15 20.03 2 - -
1918.04.24. 17.10 17.10 1 - -
1918. 04. 25. 7.10 23.24 7 1 1

1918.04. 26-26-27. 1.14 1.30 2 - -
1918.04.30 6.13 19.15 3 - -
1918. 05. 01. 8.39 8.39 1 - 5

Éjjeli támadások: április 14-én, április 15-16-án, április 26-27-én.

1918. május 2. és május 26. között szünetelt Párizs lövetése

A második támadássorozat

1918. május 27 -  1918. június 11.

dátum első lövés ideje 
(óra, perc)

utolsó lövés 
ideje (óra, perc)

lövés
szám

halott sebesült

1918. 05. 27 6.30 16.28 15 4 20
1918. 05.28. 5.40 17.53 10 0 2
1918.05.29. 6.24 20.24 12 1 9
1918. 05. 30. 2.40 20.58 9 13 5
1918. 05. 31. 8.45 13.28 4 - -
1918. 06. 01. 7.30 19.27 5 - -
1918. 06. 03. 8.10 14.00 6 2 9
1918. 06. 04. 11.20 18.13 5 4 16
1918.06.07. 11.30 13.13 4 1 4
1918. 06. 08. 10.08 19.20 3 5 1
1918. 06.09. 9.00 18.00 5 1 2

szabványos hőmérsékletre lettek ki
számítva Eberhardt professzor ballisz
tikai laboratóriumában.

Minden telepített tüzelőálláshoz ket
tős vasúti vágányhálózat csatlakozott.

1918. március 23. és 1918. május 1. 
között a Crépy-en Laonnois-i lövegek 
tüzeltek.

1918. május 27. és 1918. június 11. 
között a Beaumont-en-Beine-i lövegek 
tüzeltek.

1918. augusztus 5-9. között ismét a 
Beaumont-en-Beine lövegek tüzeltek.

A német tüzérség összesen 367 
gránátot lőtt ki 144 nap alatt. Mind
egyik gránát robbant, mert a németek 
kettősgyújtó alkalmazásával elérték a 
biztos robbanást, így csak repeszda- 
rabok jutottak ellenséges kézre.

A K12(E) vasúti löveg

1934-ben a német fegyverkezési prog
ram felújította a 21 cm-es párizsi löveg 
utódját, а К  12(E) Fernkampfgeschüt- 
zöt (messzehordó löveg). Az első 
messzehordó löveg belövése és a 
lőelemek kikísérletezése 1937 folya
mán történt meg. A háborús mozgósí
tás után, 1939-40 telén a Fekete-erdő
ben folyt a tüzérek kiképzése. Az ala
kulat elnevezése No 701 Fernkamf 
Batterie lett. Személyzete a 67-es 
braunschweigi tüzérekből került ki. 
Franciaország lerohanása után, 1940- 
ben már francia földről lőtték а К  12(E) 
messzehordó ágyúval a dél-angliai vá
rosokat, de a fővárost, Londont nem, 
mert a löveg legnagyobb lőtávolsága 
115-120 km volt. Ez a messzehordó 
ágyú vasúti lövegnek lett átépítve egy 
24 tengelyes vasúti szerelvényre. A 
németek gondoskodtak a löveg teljes 
biztonságáról, mert egy jól kiépített 
alagútban rejtették el, ahonnan csak a 
tüzelés idejére vontatták ki. Összesen 
két darab К  12(E) löveg készült el a 
háború folyamán. Szerkezetileg sokkal 
jobb és korszerűbb volt 1918-as előd
jénél, nagyobb tűzgyorsasága és jobb 
lőszabatossága miatt. További előnye 
a vasúti üzem miatti nagyobb mozgé
konysága volt.

Főbb műszaki adatai: űrméret = 211 
mm; cső hossza = 33,3 m; huzagolt 
rész hossza = 27,72 m; csavarzat szö
ge = 5 fok 48 perc; a cső tömege = 
99,71 t; csővisszafutás hossza = 750 
mm; a cső emelése = 25°-55° között 
lehetséges; a cső élettartama = 100 
lövés. A komplett löveg tömege 
tüzelőállásban 302 t; hossza 41,36 m; 
tüzelési magassága 34,3 m; a lövedék
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A második támadássorozattömege 107,5 kg. Két töltete volt: a kis 
töltettel 45 km, a teljes töltettel 115- 
120 km lőtávolság volt elérhető. A gáz
nyomás legnagyobb értéke 4000 at
moszféra. A lövedék kezdősebessége 
1625 m/s, energiája 14 460 mt.

(A szerző a korabeli metrikus mérték- 
egységeket alkalmazza, melyeket a 
forrásmunkák miatt változatlanul 
hagytunk. -  Szerk.

Forrásmunkák

Könyvek

G. V. Bull-C. H. Murphy: The Paris 
Guns (Wilhelmgeschütze). Herford 
und Bonn, 1988.

Frank E. Comparat: Age of Great 
Guns. Harrisburg, U. S., 1965.

Heinz Eisgruber: So schossen wir 
nach Paris. Berlin, 1934.

Ian Hogg:The illustrated encyclope
dia of Artillery. London, 1987.

Henry W. Miller: Die Paris Geschütz. 
Berlin-Dresden, 1936.

Jules Poirier: Les bomardements de 
Paris 1914-1918. Paris, 1930.

Hermann Schirmer: Das Gerät der 
schwere Artillerie vor, in und nach 
dem Weltkriege. Berlin, 1937.

Folyóiratok

1918. május 27 -  1918. június 11.

dátum első lövés ideje 
(óra, perc)

utolsó lövés 
ideje (óra, perc)

lövés
szám

halott sebesült

1918. 06. 10. 7.55 16.00 4 3 13
1918.06. 11. 5.40 23.29 2 - -

A harmadik támadássorozat

1918. július 14-én és 1918. július 16-án

dátum első lövés ideje 
(óra, perc)

utolsó lövés 
ideje (óra, perc)

lövés
szám

halott sebesült

1918.07. 14 13.54 20.45 10 6 9
1918. 07.16. 10.30 17-20 4 3 8

A negyedik támadássorozat

1918. augusztus 5-1918. augusztus 9.

dátum első lövés ideje 
(óra, perc)

utolsó lövés 
ideje (óra, perc)

lövés
szám

halott sebesült

1918. 08. 05. 10.45 19.30 17 31 60
1918.08.06. 8.57 19.00 18 7 40
1918. 08. 07. 12.00 17.45 12 5 40
1918.08.08. 12.40 16.25 5 1 -
1918. 08. 09. 9.16 14.04 12 3 7

1918. augusztus 9-én a németek beszüntették Párizs lövetését 
A polgári lakosság vesztesége: 256 halott és 637 sebesült volt

Artilleristische Monatshefte. Berlin, 
1926.1-2. szám.

Artilleristische Rundschau. Mün
chen, 1930/31.3. szám.

Magyar Honvéd, Budapest, 1992. 
30. szám.

Magyar Katonai Szemle. Budapest, 
1935/8., 1937/3., 1938/9. számok.

Militärwissenschaftliche Mitteilun
gen. Wien, 1948. 6. szám.

Pesti Hírlap. Budapest, 1918. márci
us-augusztusi számok.

Prometheus. Leipzig, 1918. 37. 
szám.

Revue d'Artillerie. Paris, 1926. no
vember.

Die Schwere Artillerie. München, 
1928 karácsonyi szám.

Södur. Tallin, 1936. 40-41. szám.
Technik und Wermacht. Berlin,

1919. 7/8. és 1920. 7/8. szám.
Az Újság. Budapest, 1918. március

augusztusi számok.
VDI. Berlin, 1926. 25. szám.
Zeitschrift für gesammten Schiess 

und Sprengstoffwesen. München, 
1926/11. szám.

Horvath János

A messzehordó ágyúk tüzelőállásai

színhely tüzelőállás célpont lőtáv lövésszám
Crépy-en-Laonnois telepített Párizs 121 km 185
Beaumont-en-Beine telepített Párizs 110 km 104
Bruyéres telepített Párizs 91 km 14

Beaumont-en-Beine telepített Párizs 110 km 64

I I  у  a une femme Ыеввее.

C ’e s t  M U e .G ir a r d o t ,  m o r t e  ét P h ó p i t a l ,  
e t  d ö n t  n ö u s ^  p a r lo n 's  p l u s h á ú L ;

D a n s  la  n u i t ,  u n  n o u v e a u  c o u p  a  r e 
v e i l l e  q u e lq u e s  P a r ls ie n s .  S a n s 'ű é g á ts ,  
c r o y o t^ s - n o u s .  *v b

Lg bombardsmeat tie la region parimé
LE CANON A LONGUE PORTEE

C la q  des pe rso n n o s  blessées au  сорте d u  b o m - 1 
b a rd e m e n t о с  m a rd i o n t  auccorabé 4  l 'h ó p ita l.  Cc 
s o n t : .M m w  D e la h a y e  e t L u o io  L a b a rre  f e l  M M . • 
L r n e s t  M o u to n , M a th ia s  B rq h io n  c t  í u le s  S & d lle . . 
- D o u x  dea co rp s  q u i n a  Y a k u t  p u  ótro - id é n  t i l l  Аз 

o n t  é lő  re co m iu s  ; со s o n t c c u x  de M m os P asquet 
e t  L iö g n e .

A  la  l is te  des blesses t r a n s p o r t s  dana.des h ő p i-  
ta u x , q ua  no u s  avons  ; \ ! 'fa u V
a jo u to r  lea д о т з  d e  i lm e á ^ E x ix é p ie -T R o m c / n é o : 
B re n o t, A n to m q U a  'D h o u a i l ly ,  uce, .S e g u tii j M lle s  
A lb c r t in o -P in a t,  M a th ild e  W a g n e r , I I0 $ n o  B e a u lils , 
P a u io tte  C u k s e  ; M M . A d r ié n  G a illa rd * . M a u ric e  
J e u s ie r, P ie r ro  B e r tra n d , C a m ille  C h iró * G oston 
B la n d u ro l,.  P ie r re  А И х , L e o n a rd  E o a t ó e  e t  
u a n d  B acq.

OUUX ЦШ ЦШП »UV -raws »U141DIU.
barda la cöte nnglaisa et aussi 1вз Ьа$ез et les сот-. 
nmnicaUűüs britaimiquea on Branco.

Voici, ft. t itro  do curiosity, comment eexpnmo 
oetto feuillo :

La cúle anglaisc* dcj4 re^u quelques-une de oes obus..
II exist« trois types <le cos canons a longue portóé. 1U 

tirent b. 40, СО et 100 kilometre* et U n’e$t pas possible 
de rédulro ou d'augmenter la portóé da oes types spé- 
ciaux... En raison du montage epóclal de ces pióces, lea- 
avlateurs enuwuis no pcuvput pas lea repórcc durent lour, 
inslAllntJon. . •

11 est égalemóat constató que loutes los voles anglalses 
do communications, Amiens, Beauvais ei auLres biluroa- 
tions importautee eont sous leur hombardemont et on 
peut s’^iepdre sous peu au bombardement йез viíles de. 
la 'oMo." ■ • • • : ’ !

L t BOMBARDEMENT DEPÂ IS
Le communiqué oíficiel suivant a 6U pu- 

blié hier : r
Le canon á longue portóé a continué 

durant la nult dexaiire, de Urer but la 
région parieienne. В n'y a  pae de victime.

Le canon & longue portóé ne « travailJe » 
plus le jour, e'eat la nuit m aintenant-qu'il 
яе Im t entendre. II n*a réussí au coura de 
eon t ir  nocturne qu’4 caueer quclquea dé* 
gűts matérieis ef h tu er line dizaine de 
olievaux dana una écurie.

9. ábra: Párizsi újságcikkek 1918-ban a német messzehordó ágyúról
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A Caproni Ca-310-es és a Caproni Ca-135-ös repülőgépek 
a Magyar Királyi Honvéd Légierőben

A két típus együttes tárgyalását az azonos gyártó cég 
mellett az is indokolja, hogy a használhatatlannak bi
zonyult Ca-310-esek visszavásárlásával egy időben, 
a gépek árának beszámításával köttetet meg a másik 
típus beszerzésére irányuló szerződés. Mindkét 
gyártmány az olasz repülőgépipar kevéssé sikerült, 
kis darabszámban gyártott és emiatt kiforratlan 
repülőgépe volt. Beszerzésüket a feszült politikai 
helyzet mellett a hatalmi viszonyok miatt beszűkült 
fegyverpiac tette indokolttá.

A „Huba“ hadrendfejlesztési terv értelmében elsődlege
sen támadó feladatra szánt magyar légierő bombázógép
parkjának fejlesztése -  a hadba lépést megelőzően -  a 
német Junkers Ju-86K-2 típusok mellett olasz forrásokból 
történt. 1938 februárjától -  még a győri program pénzügyi 
részének elfogadása előtt -  az alakulatok szükséges fel
szereléséről kimutatások készültek, és megindultak a pu- 
hatolódzó tárgyalások a rendszeresítendő típusokról, 
azok beszerzési módjáról, illetőleg várható árukról. A né
met elzárkózás és a szűkös határidők miatt Olaszország 
maradt továbbra is a légierő elsődleges partnere.

A légierő igényeit figyelembe véve -  többek között -  
utasítás készült a beszerzendő nappali bombázó szüksé
ges paramétereiről. A Honvédelmi Minisztérium sokolda
lú, többfeladatos gépet akart, amely egyaránt alkalmas 
távolfelderítésre, nappali bombázásra és alacsonytáma
dásra. Az ehhez szükséges minimális hatótávolságot 
800-1000 km-ben jelölte meg, amelyen belül legalább 
400 kg bombateher célba juttatására legyen képes a gép. 
A jó fordulékonyság pedig a földközeli repülésnél, az ala
csonytámadásnál volt elengedhetetlen követelmény.

A kiválasztásnál a nagy sebesség, a jó fordulékonyság 
és a bombateher fontosabbak voltak, mint a legnagyobb 
repülési távolság. A legalább kétszemélyes repülőgéppel 
három nappali bombázószázadot kívántak felszerelni. To
vábbi követelményként merült fel a hazai javíthatóság (és 
esetleg gyártás), a WM K-14  motorral azonos szerkeze
tű és egyenrangú teljesítményű léghűtéses motor, a mini
málisan 500 km/h zuhanási végsebesség, a Gebauer- 
géppuskák, fotó- és rádiófelszerelések beépíthetősége. A 
megrendelésnél döntő volt a mielőbbi leszállítás és rend
szerbe állíthatóság is.' Az olasz Repülésügyi Minisztériu
mon át érkező Caproni-ajánlat szinte mintha a magyar 
igények kielégítésére készült volna! A Caproni Ca-310 
Libeccio könnyűbombázó mind formailag, mind műszaki 
vonatkozásban megfelelőnek tűnt. Ennek megfelelően -  
a 600 milliós hitelkeret első lépcsőjéből -  megrendeltek 
36 db repülőgépet és a szükséges kiegészítőket. Bár a 
gépeket eredetileg a 700 lóerős Piaggio 14M Mars moto
rokkal rendelték, végül mégis a gyengébb, 460 lóerős 
Piaggio Sfe//á/c-kal szállították.2

A megrendelt repülőgépek számos módosítással kerül
tek ki a gyárból, a magyar igényeknek megfelelően. Ezek 
közül néhány a magyar szabványoknak megfelelő csatla
kozásokat, műszereket, R-12-es rádió beépítését jelen
tették, néhány pedig a konstrukciós hibák (pl.: benzinszi

várgás, rezgések) kiküszöbölésére irányult. A lényege
sebb változtatások közül megemlítendő a pilótafülke üve
gezésének megváltoztatása a jobb kilátás érdekében, a 
két darab, egyenként 120 literes pótbenzintartály felsze
relése, a gázkarok ellentétes értelemre történő állítása és 
egy pluszlőállás kialakítása a törzs alsó-hátsó részén.3

A rendelés fegyverzetre vonatkozó része gépenként 
hat javadalmazás lőszert és bombát tartalmazott: a két 
7,7 mm-es Breda-SAFAT szárnygéppuskánál 600 lö- 
vés/cső, az egy darab Isotta-Scotti 7,7 mm-es védőgép
puska esetében 1000 lövés/cső, az egy darab plusz alsó 
védőgéppuska esetén pedig 600 lövés/cső darabszám
mal számolva. A bombafelszerelés 150 db 100 kg-os, 450 
db 50 kg-os és 18 200 db bombatárba való 2 kg-os 
ejtőlőszerrel, 12 db alacsonytámadásra specializált lozza 
U.3 típusú célzóberendezésre és 36 db S.A.I. bombacél
zóra szólt. A szállítmány végül kiegészült 24 db tartalék
motorral és 4x36 db, a személyzet mentésére szolgáló 
ejtőernyővel.4

A magyar kormány emellett 500 000 lírát fizetett ki a 
gép licencdíjaként,5 amelyet -  miután a Ca-310 a csapat
próbák során hadihasználatra alkalmatlannak bizonyult -  
a licencgyártás hatálytalanítása, 1939. március 21. után 
repülőgép-alkatrészek vásárlására fordítottak.

Az eredeti olasz mimikrifestéssel megrendelt Caproni 
Ca-3í0-esekből az első három darab 1938. július 18-án 
érkezett légi úton Magyarországra; az Olaszországban 
felszállt négygépes kötelékből a B.403 jelű még Ausztriá
ban lezuhant és megsemmisült. A szállítási határidőket a 
magyar fél -  három 12 gépes szériára bontva -  1938. au
gusztus 15., szeptember 15., illetve október 15-ben jelöl
te meg. A számos módosítás ellenére ez a közel 38 mil
lió líra összértékű repülőgép-szállítmány volt az egyetlen 
a nagyobb számban rendelt típusok közül, amely egyál
talán nem vált be a magyar légierőben.

A repülőgépek azonnal szolgálatba álltak a szombathe
lyi 2/4. „Vörös Ördög“, illetve a pápai 3/4. „Sárkány“ köny- 
nyűbombázó századoknál, de üzemeltetésük a sorozatos 
hibák és rossz viselkedésük miatt nagy nehézségeket tá
masztott. A Ca-310 a tervezettnél kisebb teljesítményű 
motorjaival rendkívül hosszú nekifutást igényelt, amely a 
korai elemelésből adódó „visszatottyanás“-sal együtt ál
landó baleseti forrást jelentett.6 A futómű egyes alkatré
szei is gyakran meghibásodtak, és az állítható örvleme- 
zek hiánya miatt szabályozhatatlan hűtőlevegő-mennyi- 
ség következtében földközeli repülésnél a motorok túlme
legedtek.

Az üzemeltetés során fellépő súlyos hiányosságokról a 
Magyar Királyi Honvéd Légierő parancsnoka 1939 októ
berében 15 pontos összefoglalást küldött a Caproninak, 
amelyben felsorolta a „szerződésen kívülálló műszaki hi
bákat“, amelyeknek következtében a típust a repülésbiz
tonság veszélyeztetése miatt ki kellett vonni a szolgálat
ból.7 A fentebb leírt hibák mellett mindenképpen megem
lítendő, hogy a motorok beindítása gyakran órákig (!) tar
tott, amely egy harci gépnél több mint hiányosság! Háry 
László ezredes egyben felszólítja az olaszokat a típus
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A M. kir. honv. légierőben rendszeresített olasz gyakorló repülőgépek műszaki adatai
I. melléklet

Ansaldo A.C-3 FIAT CR-Ó20 (B) Romeo Ro-41 (B) Breda Br.25 Nardi FN305(315)

Felépítés: Vegyes építésű, me
revített feisőszárnyas

Kétfedelű, vászon
borítású, egy-, ill. 
kétüléses

Kétfedelű, vállszár- 
nyas, egy-, ill. 
kétülésű

Vegyes építésű, két
fedelű

Vegyes építésű, al
sószárnyas

Fesztáv: 12,8 m 9,8 m 8,8 m 10 m 8,47 m
Hossz: 7,3 m 6,58 m 7 m 7,8 m 7 m

Magasság: 2,92 m 2,75 m 2,3 m 2,8 m 2,6 m
Szárnyfelület: 25 m2 25 m2 19,1 nT 25 m2 12 m2
Szerkezeti tömeg: 1075 kg 980 kg 960 kg 750 kg 55 kg
Felszállótömeg: 1550 kg 1400 kg 1220 kg 1000 kg 865 kg
Max. sebesség: 235 km/h 270 km/h 315 km/h 200 km/h 300 (380) km/h
Hatótávolság: 700 km - 450 km 500 km 600 km
Csúcsmagasság: 9500 m 8000 m 6500 m 6200 m 6900 m
Motor: Jupiter-IV csillagmo

tor, 420 LE
FIAT A.20 12 hen
geres, vízhűtéses

Piaggio P.VII.C-45 
370 LE csillagmotor

Alfa-Romeo D-2 csil
lagmotor 240 LE

Alfa-Romeo 115, ill. 
Hirth HM-508 soros

Fegyverzet: 2x7.7 mm Breda 
géppuska

2x7.7 mm Breda 
géppuska

1 db 7.7 mm-es 
Breda géppuska

nincs nincs

A M. kir. honv. légierőben rendszeresített olasz bombázó repülőgépek műszaki adatai
II. melléklet

Caproni-97 Caproni-101 Bi Caproni-101/3 m FIAT BR-3

Felépítés: Merevített felsőszár
nyas, acélcső szer
kezetű, egymotoros

Vállszárnyas, acélcső 
szerkezetű, kétmoto- 
ros

Hárommotoros, felsőszár
nyas, éjjeli bombázó

Kétfedelű, vegyes 
építésű, egymotoros 
könnyűbombázó

Fesztáv: 16 m 19,8 m 19,67 m 17,3 m
Hossz: 11,3 m 13,75 m 14,36 m 10,47 m
Magasság: 3,5 m 3,75 m 3,59 m 4,2 m
Szárnyfelület: 52,8 m2 55 m2 58,5 m2 77 m2
Szerkezeti tömeq: 1600 kq 2900 kq 3535 kq 3730 kq
Feiszállótömeg: 3000 kg 3600 kg 5744 kg 4700 kg
Max. sebesség: 220 km/h 230 km/h 230 km/h 230 km/h
Hatótávolság: 460 km 650 km 1000 km 650 km
Csúcsmagasság: 3200 m 3000 m 4800 m 6800 m
Motor: 1xJupiter-IV 480 LE 

csillagmotor
2xJupiter-IV 480 LE 
csillagmotor

3xJPiaggiro-Stella VII. 
370 LE csillagmotor

IxFIAT A-25 12 
hengeres 1000 LE

Fegyverzet: nincs 2 db 8 mm GÉM gp. 
500 kg bomba

2 db 8 mm GÉM gp. 
600 kg bomba

2 db 7,5 mm géppus
ka 600 kg bomba

ügyének rendezésére, azok megbízható és bevált típu
sokra való kicserélésére, vagy más anyaggal történő kár
talanításra.

A felemlegetett hibák ellenőrzésére kiküldött olasz vizs
gálóbizottság alapjaiban egyetértett a hiányosságokkal. 
Bár magyar részről a hibákat javíthatatlannak ítélték meg, 
a Rossini ezredes vezette olasz bizottság a hibák gyári ki
javítását próbálta kieszközölni, hivatkozva a jugoszláv 
Ca-31 í-esek hasonló problémáinak sikeres megoldásá
ra. Kompromisszumos megoldásként végül egy darab gép 
kijavítása megtörtént, majd az ezután szükséges mérése
ket Budapesten, de olasz személyzettel végezték el.8 A ki

javítás lehetősége és eredménye végül nem győzte meg 
a légierő vezetését a típus alkalmazhatóságáról, így a 
Caproni új ajánlattal állt elő: a Regia Aeronauticánál nem 
rendszeresített, speciálisan a magyar megrendelés sze
rint átalakított Caproni Ca-135bis/U bombázók eladását 
ajánlotta fel a Ca-310-esek visszavásárlása mellett.

A Légierő Parancsnokság ezt a javaslatot elfogadta, és 
megrendelt 36 db Ca-135bis/U -  magyar terminológia 
szerinti -  nehézbombázót. A Libecciókról ezzel párhuza
mosan állapotfelmérés készült, amely szerint 29 db volt 
üzemképes, 4 db üzemképtelen, egy darab erősen sérült, 
egy darab pedig selejt. A 24 db tartalékmotorból 17 db
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1. ábra: A Ca-135bis/U bombázógép felségjel és feliratozási rajza (Erdősné Molnár Mária)
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A M. kir. honv. légierőben rendszeresített olasz bombázó repülőgépek műszaki adatai
III. melléklet

FIAT BR-20 Caproni-310 Caproni-
135bis/U

Felépítés: Kétmotoros, fémszerke
zetű, nehézbombázó

Kétmotoros, fémszerkezetű 
könnyűbombázó

Kétmotoros építésű 
nehézbombázó

Fesztáv: 21,56 m 16,2 m 18,8 m
Hossz: 16,1 m 12,2 m 13,7 m
Magasság: 4,3 m 3,2 m 3,2 m
Szárnyfelület: 74 m2 38,4 m2 60 m2
Szerkezeti tömeg: 6350 kg 3000 kg 4500 kg
Felszállótömeg: 9850 kg 4600 kg 7630 kg
Max. sebesség: 425 km/h 370 km/h 440 km/h

Hatótávolság: 1880 km 10C0 km 3500 km
Csúcsmagasság: 8000 m 5000 m 8000 m
Motor: 2x1000 LE FIAT A.80 

RC-4 csillagmotor
2x460 LE Piaggio-Stella 
P.VII C-35

2x1000 LE Piaggio 
P.XI RC-40 csillagmotor

Fegyverzet: 3x7.7 mm Breda géppuska 

1000 kg bomba

2x7.7 mm Breda géppuska 
1x7,7 mm védő géppuska 
max. 400 kg bomba

2x7.7 mm Breda géppuska 
1x12.7 mm Scotti géppuska 
1000 kg bomba

A M. kir. honv. légierőben rendszeresített olasz vadászrepülőgépek műszaki adatai
IV. melléklet

FIAT CR-20bis FIAT CR-30 FIAT CR-32 FIAT CR-42 Re-2000

Felépítés: Kétfedelű, fémépíté
sű, vászonborítású

Másfélfedelű, fém- 
szerkezetű, vászon
borítású

Másfélfedelű, fém- 
szerkezetű, vegyes 
borítású

Másfélfedelű, fém- 
szerkezetű, vegyes 
borítású

Fémépítésű, alsó
szárnyas

Fesztáv: 9,8 m 10,5 m 9,5 m 9,7 m 11 m
Hossz: 6,7 m 6,7 m 7,45 m 8,26 m 7,5 m
Magasság: 2,75 m 2,8 m 2,7 m 3,1 m 3,2 m
Szárnyfelület: 25,65 m2 27 m2 22,1 m2 22,4 m2 20,4 m2
Szerkezeti tömeg: 980 kg 1060 kg 1325 kg 1725 kg 2070 kg
Felszállótömeg: 1400 kg 1460 kg 1875 kg 2275 kg 2460 kg
Max. sebesség: 270 km/h 300 km/h 360 km/h 445 km/h 520 km/h
Hatótávolság: 800 km 600 km 700 km 795 km 680 km
Csúcsmagasság: 8500 m 7500 m 8000 m 10 200 m 10 500 m
Motor: FIAT A.20/A 420 LE 

12 hengeres V-motor
FIAT A.30 600 LE 
12 hengeres V-motor

FIAT A.30 RA 650 LE 
12 hengeres V-motor

FIAT A.74 RC-38 
840 LE csillagmotor

Piaggio P.XI RC-40 
1000 LE csillagmotor

Fegyverzet: 2x7.7 mm Breda gp. 2x7.7 mm Breda gp. 
10x10 kg bomba

2x8 mm 26/31 M 
Gebauer géppuska 
10x10 kg bomba

2x12.7 mm Breda- 
Scotti géppuska

2x12.7 mm Breda- 
Scotti géppuska

érintetlen új, 4 db javított és 3 db erősen sérült állapotban 
volt a típus üzemelésének leállításakor. Az olasz fél az 
avulás miatt a gépek értékét az új ár 63%-ában határoz
ta meg. Ennek során a 34 db9 gép 1940. június 7-én kap
ta meg az átrepülési engedélyt Klagenfurt közbenső le
szállással Milánóba.10

A rossz emlékű Ca-310 után az Olaszországba kiutazó 
értékelő bizottság vegyes érzelmekkel és előítéletekkel in
dult a Caproni gyárába. Az öttagú bizottság" feladata nem 
kizárólag a Ca-135 típus megtekintésére szorítkozott. A

gyárlátogatások és értékelő repülések során a Nardi FN 
315, a Savoai SM.79, a Ca-135bis/U és a Reggiane 
Re-2000 kipróbálására került sor, különös tekintettel a 
fegyverzetre, a felszerelésre és a repülőtulajdonságokra. 
Az olaszok a saját használatra készülő SM. 79 helyett fel
ajánlották megvételre a C.A.N.T. Z-1007bis és a Br.88 
bombázótípusokat is. A bizottság bombázókra vonatkozó 
véleményezése kedvező képet mutatott. A vásárlásban és 
a kiválasztásban a szállítási határidőnek is döntő szerepe 
volt, mivel a számunkra szintén megfelelőnek látszó há-
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2. ábra: A személyzet beszállása a Ca-135bis-gépbe

rommotoros C.A.N.T. Z-107bis közelebbi szállítása csak 
1940 júniusa lehetett volna, míg a Caproni típus első pél
dányai - minimálisan 24 db vásárlása esetén -  már 1940 
januárjában Magyarországra érkezhettek.12 A már elavult
nak is számító SM.79 esetében pedig az olasz légierő 
elsőbbsége miatt csak 1940. augusztusi-szeptemberi le
szállítás lett volna elképzelhető.

A bizottság javaslata alapján a magyar fél a vásárlást 
megelőzően mindhárom bombázótípusból 1-1 példány 
bemutató-repülőgép itthoni megvizsgálási lehetőségét kér
te, amelytől a Repülésügyi Minisztérium a Ca-135bis/U 
kivételével, határidős nehézségekre hivatkozva elzárkó
zott. Az 1940 januárjában Magyarországra érkező minta
gép márciusig a Repülő Kísérleti Intézet kiértékelő repü
lésein, illetve a csapatpróbán megfelelő eredményt muta
tott, így az 1939. december 10-i előzetes rendelést mege
rősítették. A megrendelés a Caproninak a Ca-3?0-esek 
visszavétele ellenére jól jött, kihasználatlan bergamói 
gyártósorait ismét beindíthatta.

A végleges szerződést 1940. január 17-én írták alá Ró
mában, 36 db repülőgépre, egyenként 2 160 000 líra ér
tékben. Az összeghez egyébként hozzáadódott ezen felül 
60 000 líra gépenként, amely eredetileg az olasz gyári pi
lóták, az átrepüléshez szükséges üzem- és kenőanyag 
díja lett volna. A gépek kifizetése 20% előleg (összesen: 
14 400 000 líra) mellett, a leszállítás után utalt további 
80% útján valósult meg, amely összegből a Ca-310-esek 
megállapított értéke levonódott. Az egész ügylet fedezete 
a sokat emlegetett 600 milliós hitelkeret volt. Különleges
ségként megemlítendő, hogy a gépekre a magyar ék ala
kú felségjel és a B. 501-től B. 536-ig terjedő lajstrom már

3. ábra: A 250 kg-os olasz bombák szerelése

a gyárban felkerült, ami szokatlan a megrendelőnek légi 
úton leszállított gépek esetében!13

A leszállítás határidői -  12 darabos részletekben -  
1940. január 31: február 28. és március 31. voltak. A 
Caproni a szerződés aláírásakor már gyártósoron tudhat
ta a megrendelt gépek zömét, 1940-ben mindössze négy 
darabot kellett volna legyártania. Cserealkatrészeket és 
tartalékmotorokat, külön szerződés alapján, csak később 
szállítottak. Az azonban szinte természetes déli mentali
tás, hogy a szállítási határidőket a Ca-135bis/Uesetében 
sem tudták tartani: az utolsó négy darab bombázó átvé
telére csak 1940. augusztus 27-én kerülhetett sor.

Rendszerbe állításakor a Ca-135bis/U paramétereit te
kintve megfelelt a kor követelményeinek, sebessége, vé
delmi fegyverzete nem tért el lényegesen a korabeli, ha
sonló feladatú típusokétól. Hátrányai között azonban meg 
kell említeni a meghibásodásra hajlamos hidraulikarend
szereket, motorokat és a leszakadásveszélyes légcsava
rokat. Faszerkezetű szárnya és acélcső szerkezetű, vá
szonborítású törzse rendkívül sérülésállónak mutatkozott 
a harctéren. Bombaterhe és azok célbajuttatási pontos
sága a kívánalmaknak megfelelt.

A repülőgépek leszállításakor kisebb problémák jelent
keztek. Az olaszok a rendelésben foglaltakat önhatalmú
lag megváltoztatva egy gyengébb minőségű, nem állan
dó fordulatszámú légcsavarral kezdték szállítani a 
Capronikat, és ezt csak erőteljes diplomáciai felszólításra 
voltak hajlandók helyrehozni.14 A B.534 jelű gép gyári hi
bás motorral érkezett, amelynek következtében kény
szerleszállt, 30%-os sérülést szenvedve.15 A kisebb alkat
részek, szerszámkészletek hiánya pedig általános volt. A 
legsúlyosabb hiányosság -  amely a légierőt a Románia 
elleni 1940-es mozgósításkor érintette kellemetlenül -  a 
bombafelfüggesztők és a lozza U3A bombacélzók kése
delmes leszállítása volt. A riasztott Caproni-századok 
gyakorlatilag harcképtelenek voltak!

A bombázókhoz gépenként 48 javadalmazás ejtőlő
szert rendeltek, amelyből első lépcsőben, sürgősségre 
hivatkozva, 12 kiszabatot azonnal leszállítottak. Ezekből 
két javadalmazás 250 kg-os (4 db gépenként), hét java
dalmazás 100 kg-os (16 db gépenként) és három javadal
mazás 2 kg-os (720 db/repülőgép) volt. A Ca-135bis/U 
arzenáljába egyébként beletartozó 500, 50 és 12 kg-os 
bombákból a légierő vezetése nem rendelt, mivel azok 
súlykihasználás szempontjából gazdaságtalanok lettek 
volna.16 A védőfegyverzet lőszerkiszabása 500 lövés volt 
csövenként, mind a 12,7-es, mind a 7,7 mm-es űrméret 
esetében.17

Az 1940 nyarán egyre feszültebbé váló román-magyar 
viszony miatt a beérkező gépeket folyamatosan, minimá
lis átvételi próba után, azonnal átadták a századoknak.18 
Az első 36 darab Ca-135bis/U-\ia\ a Magyar Királyi Hon
véd légierő három bombázószázadát szerelték fel. Az 
első, a típussal felszerelt egység -  a volt 2/1. „Fekete 
Macska“ éjjeli bombázószázad személyzetéből újjászer
vezett -  debreceni 3/5. (könnyű) bombázószázad lett, 
amely a revíziós hangulatban az „Uz Bence“ nevet vette 
fel, a székely mesehős figurája után.19 A 2/1. éjszakai 
bombázóosztály másik százada, megtartotta „Boszor
kány“ elnevezését az új hadrendben a 3/6. (könnyű) bom
bázószázad besorolást kapta. A harmadik, a típussal fel
szerelt század 1940. július 30-ig lett a Capronikkal fel
fegyverezve, és 3/3. „Sárkány“ (könnyű) bombázószá
zadként szintén Debrecenbe települt. A későbbiekben 
ugyancsak Ca-135bis/U-kai lett felszerelve a 3/4. „Hü
velyk Matyi“ (könnyű) bombázószázad is.20
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V. melléklet

Caproni Ca-310 Caproni Ca-135bis/U

Fesztáv: 16,2 m 18,8 m
Hossz: 12,2 m 13,7 m
Magasság: 3,2 m 3,2 m
Szárnyfelület: 38, 4 m2 60 m2
Szerkezeti tömeg: 3000 kg 4500 kg
Felszállótömeg: 4600 kg 7630 kg
Max. sebesség: 370 km/h 440 km/h
Hatótávolság: 1000 km 3500 km
Csúcsmagasság: 5000 m 8000 m
Motor: 2x460 LE teljesítményű Piaggio- 

Stella P.VII C-35 típusú 
csillagmotor

2x1000 LE teljesítményű Piaggio 
P.XI RC-40 típusú 
csillagmotor

Fegyverzet: 2 db 7,7 mm űrméretű előre tüzelő, 
ill. 1 db 7,7 mm űrméretű forgatható, 
Breda gyártmányú géppuska; 
max. 400 kg bombateher

1 db 12,7 mm-es Scotti; és 2 db 7,7 
mm-es Breda típusú 
védőgéppuskák;
1000 kg bombateher

A Caproni a tűzkeresztségen 1940. augusztus 27-én 
esett át, amikor egy román Heinkel He-112B Debrecen 
légterében egy gyakorlórepülést végző gépünket megtá
madta különösebb esemény nélkül.2’ A második bécsi 
döntést követő nyugalmasabb időszakban végrehajtott 
kísérletek szerint az olasz bombázók nem voltak teljesen 
sorozatérettek, amelyért elsősorban a kis legyártott da
rabszám volt a felelős. Ugyanez elmondható volt -  a kü
lönben kellő teljesítményt nyújtó -  1000 lóerős Piaggio 
motorokról is. A sok apró és éppen emiatt bosszantó hi
bák miatt a századok gépállományának közel fele állan
dóan javításon volt.22

A debreceni 3/5. bombázószázad23 a délvidéki hadjá
ratban is részt vett, de az igazi erőpróbát csak a Kárpáto
kon túli hadműveletek jelentették. 1941 közepére a 
légierő több bombázóalakulatának hadrafoghatósági 
szintje mélyen az elvárások alá süllyedt. Az elhasználó
dásból, a hibákból és az elavulásból adódó géphiányon a
3. bombázóezred megszüntetése és gépállományának a
4. bombázóezredhez történő átirányítása sem segített 
túlzottan. Miután a volt jugoszláv zsákmányanyagból sem 
sikerült pótlást beszerezni,24 és a Capronik25 gyorshadtest 
légi támogatásában is meglepően jól szerepeltek, a ve
zérkar újabb gépek megrendelését határozta el.

Az 1941. szeptember 15-ei előzetes megállapodást 
követően és miután egy ötfős, a típust repülő pilótákból

Nagy Repülők 2. szám
2000. év végén jelent meg a „Nagy Repülők” füzetsorozat 2. száma 44 oldal ter
jedelemben. A számos ábrával illusztrált anyag a He 100D, Áradó Ar 240 és 
MiG-25 gépeket mutatja be, mivel ezek viszonylag kevéssé ismert típusok. 
Különböző hadiipari okok miatt sem a He 100D vadász, sem az Ar 240 felde
rítőgép nem épült nagy sorozatban, pedig a legígéretesebb német légcsavaros 
fejlesztések közé tartoztak, de a műszaki problémák nem voltak leküzdhetők. A 
MiG-25 az 1970-es években a Szu legfontosabb honi elfogó vadászgépe volt, de 
mint ilyen, teljesen felesleges. A harcászati felderítő változata jobban bevált, a gép 
kétüléses változatai még napjainkban is repülnek.

Princip Kft. 2000. Budapest, 44 old. + 3 színes borító, ára 960 Ft. 
Rendelhető: Princip Kft. 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 24/A. 
Vásárolható: Műszaki Könyváruház, Technika Könyvesbolt, Sas Militaria

A M. kir. honv. légierőben rendszeresített 
olasz szállító repülőgépek műszaki adatai

VI. melléklet

Savoia SM-75 FIAT G-12

Fesztáv: 29,7 m 28,8 m
Hossz: 21,6 m 20,5 m
Magasság: 5,1 m 7,8 m
Szárnyfelület: 118,6 m2 113 m2
Szerkezeti tömeg 9500 kg 9400 kg
Felszállótömeg: 14 500 kg 15 500 kg
Hasznos teher: 3555 kg 6100 kg
Max. sebesség: 370 km/h 390 km/h
Csúcsmagasság: 7000 m 9500 m

Szállítható utasok: 24-30 fő 22 fő
Motor: 3x860 LE 3x770 LE

WM K-14 
csillagmotor

FIAT A.74 RC-42 
csillagmotor

Fegyverzet: 2x12,7 mm 
Breda-SA-FAT 
gp. torony + 1 db 
12,7mmGKM gp.

nincs
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II. Függelék:к  Caproni Ca-310 üzemeltetés során tapasztalt hibái 

.véd l é g i e r ő k  parancsnoka.

■ n . l e . I I I . -1 9 3 9 .

OlCitítfUM LEYÜtU 
ТОШГЙ

M .k ir .K ö v e ts é g  K atonai é s  Légügyi A tta ch é ,

, 1939«október  hó 5 . - é n .  R é m a ,

E zredes  ür s z ó b e l i  m egkeresésére az a lábbiakban  közlöm  
a C a .-3 1 0 .  t i p u s n á l  e l ő f o r d u l t ,  szerződ ésen  k í v ü l á l l ó  műszaki h i -  
bálcat, amelyek m ia t t  e t ip u s u  gépeket a repülő-üzem ből k i  k e l l e t t  
vonnom s v e lü k  a r e p ü l é s t  be k e l l e t t  szüntetnem , miután a h ibák  
a r e p ü lé s  b i z t o n s á g á t  v e s z é l y e z t e t i k .

E h ibák  az a láb b iak :
1 .  /  H osszú  s t a r t ,  e lem elkedés  u tá n  nehezen  g y o r s u l ,r ó s z  

s z ü l  em elk ed ik .
2 .  /  Könnyen á t e s i k  é s  l e c s ú s z i k .
3 .  /  S t a r t  közben erős  i r á n y v á l t o z t a t á s r a  é s  b ep erd ü ló s -  

re h a j la m o s ,
4 .  /  A futómű k é z i  kihúzó berendezése  m eg b ízh a ta t la n .
5 .  /  Légcsavarok r e p ü lé s  közben e l á l l i t ó d n a k .
6 .  /  A sárkány farok része  t ö r i k .
7 .  /  A fa ro k k erék  te n g e ly e  beragad, em ia t t  a gép fö ld ö n  

korm ányózhatatlanná v á l i k .
8 .  /  A futómű hyd rau lik u s  mozgató berendezésének  c ső v e 

z e t é k e i  tö r n e k .
9 .  /А futómű rugóstagok  nyomásukat e l v e s z t i k .

1 0 .  /  A NACA gyűrűk r ö v id  idő  u tán  m eglazulnak.
1 1 .  /  A l é g c s a v a r  á l l i t ó  é s  futómű mozgató s z e r k e z e t  op

t i k a i  j e lz ő .b 'é r e n d e z é se in é l  gyakori az é r i n t k e z é s i  h ib a .
1 2 .  /  A f o r d u la t s z á m - je lz ő k n é l  gyakori a h a j tó t e n g e ly  sze

kadás.
1 3 .  /  Á lta lá b a n  a sárkányokon ig e n  gyak or i  a nem v i t á l i s ,  

de m égis  könnyen b a l e s e t e t  e lő id é z ő  a lk a tr é s z e k  f e l e r ő s í t ő  csavar  
ja in a k  m e g la z u lá s a ,  i l l e t v e  k i e s é s e .

1 4 .  /  A motorok b e in d ítá s a  gyakran ó r á k ig  t a r t .
15 .  /  A f e l s o r o l t  okok e g y ü t te s e n  a z t  eredm ényezik, hogy

4. ábra: A Háry László ezredes által készített jelentés másolata

M. Kir. Követség Rr^-a. Kainnai afachó.

Vettem: 19 ~>?7vi y - j ~  u.......

Ы - Ш
K. a. 193 в

< £ 2 .......mell.
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a gépek  m e g a d o t t  i d ő p o n t b a n  .v a ló  i n d i t á s a  nem b i z t o s í t h a t ó  és 
hogy a s t a r t r a  k i t o l t  gépek  f e l e  sem h e l y e z h e t ő  üzembe.

Ha o l a s z  r é s z r ő l '  b e l á t j á k ,  hogy a f e l s o r o l t  h i b á k  a 
gépeknek a r e p ü l ő  üzemből v a l ó  k i v o n á s á t  t e l j e s  m é r t é k b e n  i n d o k o l 
t a  t e s z i k ,  kérem f o l y a m a t b a  t e n n i  a C a . - З Ю .  t i p .  gépek  ügyének  
r e n d e z é s é t :  vagy a zokna k  más jó  t i p u s u  gépek re  t ö r t é n ő  k i c s e r é 
l é s é v e l ,  vagy va l a m e ly  más anyagnak  k á r p ó t l á s k é n t  r é s z ü n k r e  v a l ó  
r e n d e l k e z é s r e  b o c s á j t á s a v a i .

T e r m é s z e t e s e n  nem z á r k ó z u n k  e l  ennek  k a p c s á n  az e l ő l  
sem, hogy az e l ő b b i e k b e n  f e l s o r o l t  h i b á k a t  M a g y a ro r s z á g ra  k i k ü l 
dendő o l a s z  b i z o t t s á g  b e v o n á s á v a l  ú j b ó l  m e g á l l a p í t s u k .

M . k i r . h o n v . l e . p k - a : 
v i t é z  Háry L á s z ló  e z d s ,  s . k

A k i a d v á n y  h i t e l é ü l :
Búd ‘ ' -én.

'm &r
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6. ábra: Az olasz bombák szerelése

álló bizottság megvizsgálta az eddigi üzemeltetés során 
jelentett hibák kijavítását26 1942. január 16-án véglegesí
tették a második tétel Ca-135bis/U bombázó megrende
lési-szállítási feltételeit. A közel 132 millió líra összértékű 
megrendelés -  amelyből 72 400 000 líra a repülőgépek 
ára, míg 40 millió a megrendelt bombafelszerelés értéke 
volt -  32 db bombázóra szólt, a szállítások azonnali, 
1942. januári megkezdése mellett. A beérkező gépekre 
azonnal szükség volt a Szovjetunió elleni hadműveletek
ben, a repülődandár kereteiben harcoló 3/5. bombázó
század27 veszteségeinek pótlásában.

Az Olaszországból magyar átrepülő-személyzettel -  a 
vevő felelősségére -  hazatérő gépek közül egy, a B.555 
jelű, Villa Vicentina mellett lezuhant és négyfőnyi sze
mélyzete szörnyethalt,26 míg egy további, a B.554. kény
szerleszállt javítható sérüléseket szenvedve.

Az orosz fronton harcoló, időközben 4. önálló bombá
zószázaddá átkeresztelt alakulat géppel kapcsolatos ta
pasztalatai meglehetősen vegyesek voltak. A fentebb már 
említett sérülésállóság a kényszerleszállások során gép
személyzeteket mentett meg, a bombázások pontossága 
is megfelelő volt, és a tengelyhatalmak és szövetségese
ik repülőgépei közül egyedül a Ca-135bis/U tudta hor
dozni a nagy számban zsákmányolt szovjet 100 kg-os 
bombákat.29 Mindezek azonban csak részben ellensú
lyozhatták a gyakori meghibásodásokat. Egy, a frontta
pasztalatokról szóló jelentés szerint30 főleg az elektromos 
hibák voltak gyakoriak, míg a mechanikai hibák nem vol
tak jelentősebbek, mint más típusok esetében.

7. ábra: Egy Ca-135bis felszállás után

Újabb, hasonló típusú gépek beszerzésére történtek 
ugyan tapogatódzások, sőt az olaszok a licencia átadá
sára is hajlandónak mutatkoztak, aminek volt is némi 
alapja, hiszen a MÁVAG-nál ekkor már gyártott Héják 
eredetileg ugyanazzal a Piaggio P.XI motorral voltak sze
relve, mint a Capronik, így minden bizonnyal megoldható 
lett volna a WM-14B csillagmotorok beépítése is.31 A 
légierő felsőbb vezetése a nem egyértelműen kedvező 
tapasztalatai okán, a gépek gyártásához szükséges jó 
minőségű faanyag hiányára hivatkozva tartózkodott a li- 
cenc megvásárlásától. Az eredeti, olasz gyártású repü
lőgépek utánrendelése is elmaradt, mivel ekkor már fel
merült a jóval modernebb Junkers Ju-88  bombázók fron
ton történő átadása is.32 A Caproninál ennek ellenére be
jelentett 36 darabos opciót végül csak 1944. augusztus 4- 
én stornírozták.

A típus elsővonalbeli karrierje 1942 novemberében ért 
véget a fentebb említett német típus rendszeresítésével. 
Ezt követően a Ca-135bis/U-k itthon harckiképző és cél
vontató feladatokat láttak el a háború végéig.33

Jegyzetek
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M. kir. honv. légierőben rendszeresített Romeo RO. 37bis 
felderítő műszaki adatai

VII. melléklet

Romeo Ro.37bis

Felépítés: Faépítésű, vászonborítású, 
kétfedelű, egymotoros

Fesztáv: 11,1 m
Hossz: 8,62 m

Magasság: 2,8 m

Szárnyfelület: 22,5 m2
Szerkezeti tömeg: 1335 kg
Felszállótömeg: 2250 kg
Max. sebesség: 298 km/h

Hatótávolság: 710 km

Csúcsmagasság: 7200 m
Motor: Piaggio P.IX 560 LE csillagmotor
Fegyverzet: 2x7,7 mm Breda gp.

(1 db merev, 1 db forgatható)

20 : 12. p.
21 Pataky Iván-Rozsos László-Sárhidai Gyula: Légi há

ború Magyarország felett 1. kötet. Debrecen, Zrínyi, 
1992. 39. p.

22 Kovács...: 13. p.
23 Az 1941-re érvényes hadrend a bombázószázadok 

nehéz, ill. könnyű megkülönböztetését megszüntette.
24 Kovács...: 14. p.
25 A magyar...: 378. p.
26 HL. attasé... 5286/42.
27 Bár a 3. bombázóezred 1941. június 1-jétől gyakorlati

lag megszűnt, 3/5. százada - hadrendi számát meg
tartva - a 4. bombázóezred alárendeltségében tovább 
működött.

28 HL. attasé... 7603/42.
29 M. Szabó...: 103. p.
30 HL. attasé... 7260/42.
31 Kovács...: 16. p.
32 Kovács...: 17. p.
33 A magyar... 378. p.
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A NATO-országok 
szárazföldi csapatainak önjáró légvédelmi tüzérfegyverei

Mészáros Károly alezredes

A második világháborút követően teret hódítottak a su
gárhajtású repülőgépek és rádiólokátorok. A légvédelmi 
ágyú nem tudott lépést tartani a légi célok gyors fejlődé
sével, úgy tűnt, elérte lehetőségeinek határát: tűzgyorsa- 
sága, tűzereje, lőtávolsága és lövedékeinek kezdősebes
sége nem javítható tovább.

Az 50-es évek végén jelentkezett az az irányzat, amely 
a rakétafegyverrel akarta megoldani a légvédelem vala
mennyi problémáját. A légvédelmi ágyúkat elavult harc
eszközöknek tartották, kivonták a hadseregek felszerelé
séből. Egy ideig úgy tűnt, hogy a csöves légvédelmi esz
közök napja leáldozott.

A helyi háborúk tapasztalatai módosították a sok tekin
tetben tévesnek bizonyult elképzeléseket. 1950 júniusa 
és 1951 augusztusa között a koreai hadszíntéren, a lég
védelmi ágyúk tüzében az amerikaiak 676 repülőgépet 
vesztettek. 1965 júliusa és 1967 februárja között a VDK 
légvédelme 514 repülőgépet semmisített meg, ebből 
471 -et a hagyományos, csöves tüzérség lőtt le. Ezek az 
adatok azt bizonyítják, hogy a légvédelmi ágyú hatékony
ságáról kialakult véleményeket felül kell vizsgálni. Ez a 
hatékonyság a légvédelmi gépágyú tulajdonságaiból fa
kad: szilárd felépítés, nagy megbízhatóság, állandó tűz- 
készség, nagy tűzgyorsaság (amit a csövek számával le
het növelni), rövid reakció és az elektronikus ellentevé
kenység iránti érzéketlenség.

A közel-keleti háborúk tapasztalatai egyértelműen bi
zonyították, hogy csakis a gépágyúk hatásosak a földfel
színhez közeli légvédelemben, nélkülözhetetlen kiegé
szítői a teljesen összefüggő légvédelmi rendszernek.

Az önjáró légvédelmi tüzérkomplexumok a legalkalma
sabbak a földközeli magasságon támadó repülőgépek és 
helikopterek ellen. Az optikai és rádiólokátoros tűzvezeté- 
sű komplexum a terepen eredményesen, a páncélozott 
harcjárművekéhez hasonló körülmények között tevékeny
kedhet. Hatékonyságát esőben, ködben és éjszaka, vala
mint tömegpusztító fegyverek bevetésekor is megőrzi.

A SIDAM 25
25 mm-es önjáró, négycsövű légvédelmi gépágyú

A SIDAM 25 önjáró légvédelmi gépágyút az olasz ОТО 
Melara Rt. fejlesztette ki az olasz szárazföldi erők meg
rendelésére. A prototípus próbái 1986-ban fejeződtek be. 
A SIDAM 25-öt az amerikai M113 típusú páncélozott 
szállító harcjárműre rendszeresítették, melyet nagy 
számban alkalmaznak az olasz szárazföldi csapatok.

A SIDAM 25 négycsövű, önjáró légvédelmi tüzérkomp
lexum harcászati tűzalegysége a légvédelmi üteg, egy 
tűzcsatornát a harcjármű alkot.

A SIDAM 25 légvédelmi tüzérkomplexummal felszerelt 
alegységek feladata a szárazföldi csapatok összfegyver- 
nemi alegységeinek és objektumainak közvetlen oltalma
zása a harc minden fajtájában, évszaktól és napszaktól 
függetlenül.

A harcjármű fő részei: a négycsövű 25 mm-es Oerli- 
kon-ltaliana gépágyú, tűzvezető rendszer, nagy fényér
zékenységű tv-kamera és a hordozó alváz a segédáram
forrással, energiaellátó egységgel, híradó berendezések
kel. A harcjármű egyik legfontosabb eleme a tűzvezető 
rendszer, amely, az irányzóberendezésből, a gépágyú 
elektrohidraulikus szervórendszeréből, a lézer-távolság- 
mérőből, a tv-követő elektronikából, valamint a „saját-ide
gen” IFF-rendszerből áll.

A tűzvezető rendszert a harcjármű parancsnoka és a 
légvédelmi lövész kezeli. A parancsnok a toronyban, a 
légvédelmi lövész a kezelőtérben foglal helyet.

A célfelderítést és célfogást a parancsnok az irányzó
berendezés vagy az optikai célzókészülék segítségével 
hajtja végre. A célmegjelölést a parancsnok a légvédelmi 
lövésznek adja ki, aki végrehajtja a cél automatikus köve
tését, vagy kézi üzemmódban a célkövető botkormányt 
használja. A harci munka minden eleme -  kivétel a tűzki- 
váltás -  menet közben is végrehajtható. A tűzkiváltás 
csak rövid megállásból lehetséges.

A tűzvezető rendszer max. 10 cél adatait képes tárolni, 
melyeket veszélyességi fokok szerint besorol, megadja a 
célok megsemmisítésének célszerű sorrendjét, és azt 
megjeleníti a monitoron.

A SIDAM 25 légvédelmi tüzérkomplexum főbb harcásza
ti-technikai adatai:

a komplexum tömege 
gyakorlati tűzgyorsasága 
tüzelési szöghatárok 

(helyszögben) 
(oldalszögben) 

hatásos lőtávolság 
hatásos tüzelési magasság 
a torony max. forgási sebessége 
kezelőállománya

14 500 kg 
4 x 600 lövés/perc

-5°-tól +87°-ig 
360°
2500 m 
2000 m 
120 fok/sec 
3 fő (parancsnok, 
légvédelmi lövész, 
harcjárművezető)
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Alkalmazható tüzelési módok: egyeslövés, rövid soro
zat (15-25 lövés) és folyamatos tűz. A gépágyú, önvéde
lemből, földi célok ellen is alkalmazható.

Lőszertípusai: HEI-T (repeszromboló) és APDS-T 
(páncéltörő), valamennyi lőszertípus fényjelzős.

A Dragon 30 mm-es
ikercsövű, önjáró légvédelmi gépágyú

A Dragon ikercsövű, önjáró légvédelmi gépágyút a 
Thomson-CSF cég fejlesztette ki. Hordozójárműve a né
met Marder páncélozott szállító harcjármű. Harcászati 
tűzalegysége a légvédelmi üteg, egy tűzcsatornát a harc
jármű alkot (1. ábra).

A Dragon önjáró légvédelmi gépágyúval felszerelt al
egységek feladata a szárazföldi csapatok összfegyverne- 
mi alegységeinek és objektumainak közvetlen oltalmazá
sa a harc minden fajtájában, az évszaktól és napszaktól 
függetlenül.

A harcjármű fő részei: ikercsövű, 30 mm űrméretű gép
ágyú, a tűzvezető rendszer, az életfeltételeket biztosító 
rendszer és a hordozó harcjárműalváz.

A tüzérségi rész két HSS831A típusú, 30 mm űrmére
tű automata gépágyút és két hevederes lőszeradogató 
mechanizmust foglal magában. A toronyban 600 db, a jár
műben 900 db hevederezett lőszer van. A gépágyú 
egyeslövés, rövid sorozat (5-15 lövés), valamint folyama
tos tűz lövésére képes.

A tűzvezető rendszerhez tartozik a rádiólokátor, a pa
rancsnoki figyelőrendszer, az optikai irányzóberendezés 
a légi célok elleni tüzeléshez, két periszkópos optikai cél
zókészülék a földi célok elleni tüzeléshez, a fedélzeti szá
mítógép, az indikátorok és a gépágyú mozgását végző 
meghajtó rendszer.

A rádiólokátor célfelderítésre és távolságmérésre alkal
mazható. Hatótávolsága célfelderítéskor max. 15 km, tá
volságmérés-üzemmódban max. 7 km.

A légi célok felderítése menet közben is történhet, a 
tűzkiváltás viszont csak rövid megállásból lehetséges. A 
cél oldalszögének és helyszögének értéke az optikai cél
zókészülék adójáról, a távolság értéke a rádiólokátor-ál
lomásról a számítógépbe jut, amely kiszámítja az előre- 
tartás értékét. Amikor a cél a tűzhatáskörzetet elérte, a 
légvédelmi lövész tüzet nyit.

A Dragon légvédelmi tüzérkomplexum főbb harcászati
technikai adatai:

a komplexum tömege 30 000 kg
gyakorlati tűzgyorsasága 2 x 550 lövés/sec
a lövedék torkolati sebessége 1050 m/sec
hatásos lőtávolsága 3500 m
hatásos tüzelési magassága 2500 m
a harcjárműmotor teljesítménye 720 LE

max. sebessége műúton 70 km/h
menettartaléka 600 km

A harcjármű életfeltételeket biztosító rendszere a navi
gációs berendezésből, a szűrő ventillátorból és az elekt
romos áramforrásból áll.

A Gepard  35 mm-es
ikercsövű, önjáró légvédelmi gépágyú

A Bundeswehr önjáró légvédelmi eszköze a 35 mm-es 
kétcsövű Gepard légvédelmi tüzérkomplexum. A minden 
időjárási viszonyok között alkalmazható légvédelmi fegy
ver 1973 óta áll rendszerben (2.-3. ábra).

A komplexum a páncélgránátos és harckocsicsapatok 
nagy hatékonyságú rádiólokációs tűzvezető rendszerrel 
felszerelt légvédelmi fegyvere. A rendszert a Leopard 1 
harckocsiba építették be, így harcászati mozgékonysága 
megegyezik az oltalmazandó csapatok mozgékonyságá
val mind műúton, mind terepen. Harcászati tűzalegysége 
a légvédelmi üteg, egy tűzcsatornát a harcjármű alkot.

A Gepard önálló tűzvezető rendszerrel rendelkezik. A 
célfelderítő rádiólokátor frekvenciatartománya 1550-5200 
KHz, míg a célkövető-tűzvezető lokátoré 12,4-18,0 MHz 
tartományban van. A rendszer „saját-idegen” IFF felis
merőberendezéssel rendelkezik, amely mintegy 5 km tá
volságban automatikusan állapítja meg a célok hovatar
tozását. Saját cél esetén a rendszer automatikusan lezár
ja a tűzkiváltás áramkörét.

A cél felderítése után a tűzvezetés-indikátoron 3-4 sec 
múlva megjelennek a tüzeléshez szükséges lőelemek, 
melyek alapján az automatika beállítja a csöveket a szük
séges tüzelési helyzetbe, ami további két sec-ot igényel. 
A cél felderítésének tényét a tűzvezető rendszer hang- és 
fényjelzés útján automatikusan jelzi. Az indikátoron a cél 
helyzete folyamatosan látható. A rendszer a lokátor felde
rítési sávjában található valamennyi célt regisztrálja, me
lyek közül a gépágyúra nézve a legveszélyesebb célt kü
lön jellel is megjelöli. Ennek a célnak a koordinátáit kézi 
vagy automatikus vezérléssel továbbítják a tűzvezető lo
kátorhoz. A lövegcsövek szükséges előretartását a lő
elemképző határozza meg, állítja be.
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A Gepard fegyverzetének a 35 mm űrméretű svájci 
Oerlikon gépágyút választották ki, ikercsöves kivitelben. 
Az ikercsöves megoldást a gépágyú viszonylag kis tűz- 
gyorsasága (550 lövés/perc) indokolta. A gépágyúkat a 
torony két oldalán helyezték el. A tüzérségi részhez tarto
zik még a kettős heveder a lőszerrel. Egy javadalmazás 
lőszer gépágyúnként 310 db repesz, illetve 20 db páncél
törő lőszer. A lőszerek adogatása felülről, a hüvelyek ki
vetése alul történik. Az újratározás ideje 20 perc.

A Gepard a következő tüzelési módokra alkalmas:

-  egyeslövés (csak földi célokra);
-  sorozatlövés (melynek időtartamát, darabszámát a 

tűzvezető rendszer határozza meg a cél mozgásá
nak jellegétől függően);

-  a parancsnok, illetve az irányzó által meghatározott 
sorozatnagyság;

-  folyamatos tűz (a gyakorlatban ilyet nem célszerű al
kalmazni, ugyanis 33 sec alatt egész lőszerkészletét 
ellőné).

A Gepard önjáró légvédelmi tüzérkomplexum harcászati-
technikai adatai:

a gépágyú űrmérete 35 mm
max. lőtávolsága 4000 m
tűzgyorsasága 1100 lövés/perc

a lövedék torkolati sebessége
(repesz) 1175 m/sec
(páncéltörő) 1390 m/sec

max. célsebesség 400 m/sec
a gépágyú tüzelési szöghatára

(helyszögben) -10°-tól +85°-ig
(oldalszögben) 360°

a lokátorok felderítési távolsága 15 km
a harcjármű tömege 45 000 kg

sebessége (műút/terep) 65/35 km/h
hatótávolsága 600 km

kezelőszemélyzete 3 fő

Németország és Hollandia 1995-ben megkezdte a 
Gepard korszerűsítését, a hadrendben tartási idő meg
hosszabbítása céljából.

A M arksm ann  35 mm-es 
ikercsövű, légvédelmi gépágyú

A Marconi Rt. 1983-ban kezdte meg egy ikercsövű, 35 mm 
űrméretű légvédelmi gépágyútorony prototípusának fej
lesztését. A fejlesztésben részt vettek még a Vickers 
Defence System (páncélozott torony), az Oerlikon- 
Contraves (gépágyú és lőszeradogató rendszer) és a 
Societe de Fabrication Instrumens de Mesure (girostabi- 
lizált célzókészülék és inerciális referenciarendszer) cé
gek.

A gépágyútorony teljesen zárt rendszerű, felszerelhető 
bármely harckocsira vagy páncélozott szállító harcjármű 
alvázára, de alkalmazható telepített helyzetben is, objek
tumok oltalmazására.

A Marksmann harcászati tűzalegysége a légvédelmi 
üteg, egy tűzcsatornát a harcjármű alkot (4.-5. ábra).

A Marksmann önjáró légvédelmi gépágyúval felszerelt 
alegységek feladata a szárazföldi csapatok összfegyver- 
nemi alegységeinek és objektumainak közvetlen oltalma
zása a harc minden fajtájában, évszaktól és napszaktól 
függetlenül.

A gépágyútorony főbb részei: az ikercsövű, 35 mm-es 
Oerlikon gépágyú, a nagy zavarvédettségű felderítő és 
tűzvezető lokátor (Marconi 400), az optikai célzókészülék 
és a korszerű digitális tűzvezető rendszer.

A torony két oldalán párhuzamosan szerelték fel a két 
Oerlikon KDA gépágyút. A gépágyú és a hozzá tartozó 
szerkezetek azonosak a Gepard harcjárművön rendsze
resített kétcsövű légvédelmi gépágyúval. A gépágyúkat 
egyenként 230 db légi cél elleni és 20 db páncéltörő lősz
errel látták el, melyek rákászokban, a torony belsejében 
vannak elhelyezve. Egy javadalmazás lőszer 15-20 tűzfel- 
adat végrehajtására elegendő.

A torony mozgását elektromos szervórendszeren ke
resztül 300 Ah-s akkumulátorok biztosítják. Újratöltésük
ről egy kisegítő dízelgenerátor gondoskodik.

A Marconi 400 típusú rádiólokátor felderítő és tűzve
zető feladatokat lát el. Hatótávolsága felderítő üzemmód
ban 12 km, automatikus követési távolsága 10 km. Nagy 
sávszélessége és frekvenciaugratásos módszere igen jó 
zavarvédettséget biztosít. A lokátor antennája a torony te
tején található, menet közbeni felderítésre is képes.

Az irányzóberendezés a lézertávmérővel, valamint a 
girostabilizált panorámás optikai irányzóberendezés al
ternatív működést tesznek lehetővé, ha valamilyen ok mi
att a lokátor nem használható. A griostabilizált irányzóbe
rendezés és a rádiólokátor egymástól függetlenül képes 
felderítési feladatokra és célkövetésre. Ez lehetővé teszi 
a gyors áttérést az egyik célról a másikra.

A digitális tűzvezető rendszer a torony elektromos 
meghajtását, a cél követését, a gépágyú pontos irányzá
sát (előretartás képzését) biztosítja, és jelzést ad, amikor 
a fegyverrendszer kész a tüzelésre.

A Marksmann légvédelmi tüzérkomplexum főbb harcá
szati-technikai adatai:

gyakorlati tűzgyorsaság 1100 lövés/perc
tüzelési szöghatárok

(helyszögben) -10°-tól+85°-ig
(oldalszögben) 360°
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hatásos tüzelési távolság 
hatásos tüzelési magasság 
a cél max. sebessége 
a lövedék torkolati sebessége 

(repesz)
(páncéltörő)

személyzete

4000 m 
2500 m 
400 m/sec

1175 m/sec 
1385 m/sec 
3 fő

tás pillanatára. A tűzvezető lokátor a célok közül a legve
szélyesebbet választja ki és fogja el.

A rádiólokátoros célmegjelölés helyett, illetve mellett az 
optikai célmegjelölés és lézeres távolságmérés is alkal
mazható. A kijelző egység megjeleníti a felderített célo
kat, azok hovatartozását, a javasolt megsemmisítési sor
rendet és egyéb harci információkat.

A rendszer IFF-berendezéssel rendelkezik. A Marks- 
mann teljesen automatikus működésre képes, a személy
zet egyedüli feladata a tűzgomb megnyomása lehet.

A SergantYork 40 mm-es 
ikercsövű, önjáró légvédelmi gépágyú

A Sergant York önjáró légvédelmi gépágyút a Ford 
Aerospace Communications Corporation cég fejlesztette 
ki az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején, a 
20 mm-es Vulcan gépágyú leváltására. A légvédelmi gép
ágyú hordozója az M48A5 közepes harckocsi (6. ábra).

A Sergant York légvédelmi tüzérkomplexummal felsze
relt alegységek feladata a szárazföldi csapatok összfe- 
gyvernemi alegységeinek és objektumainak közvetlen ol
talmazása a harc minden fajtájában, évszaktól és nap
szaktól függetlenül.

A harcjármű fő részei: a két Bofors U70 típusú 40 mm- 
es légvédelmi gépágyú, a digitális tűzvezető rendszer, 
(amely magában foglalja a felderítő és tűzvezető lokátort, 
a parancsnoki periszkópot, az optikai célzókészüléket, a 
lézer távolságmérőt, a „saját-idegenI” IFF felismerő be
rendezést), a híradó berendezések és az M48A5 harcko
csialváz.

A Bofors U70 40 mm-es légvédelmi gépágyú heveder 
nélküli lőszeradogató rendszerrel rendelkezik. Az egy ja
vadalmazás (502 db) lőszert négy tárban helyezték el. A 
gépágyúhoz kétfajta lőszer alkalmazható: késleltetett 
gyújtójú, nagy robbanóerejű (FIEPH) lőszer földi célok el
len és „előszilánkosított” (640 db kisméretű wolfram-acél 
ötvözetű repeszre robban szét) közelségi gyújtóval sze
relt (PEPX) lőszer légi célok ellen. A lőszerek tározása 15 
perc alatt végrehajtható.

A harcjármű digitális tűzvezető rendszerének lelke az 
impulzus Doppler-lokátor, melynek felderítési távolsága 
40 km. A felderítő lokátor adatai alapján a számítógép el
végzi a célok veszélyességének értékelését, javaslatot 
tesz a lőszer típusára, a sorozat hosszára és a tűzkivál-

A Sergant York önjáró légvédelmi tüzérkomplexum főbb 
harcászati-technikai adatai:

hatásos lőtávolság 
tűzgyorsasága
a lövedék torkolati sebessége 
a harcjármű max. sebessége 
a lokátor felderítő távolsága 
kezelőállomány

4000 m 
600 lövés/perc 
1100 m/sec 
48 km/h 
40 km 
3 fő

Az önjáró légvédelmi gépágyú a tüzelést rövid megál
lásból és menetből is képes végrehajtani.

Az OTOMATIC 76 mm-es önjáró légvédelmi gépágyú

Az OTOMATIC önjáró légvédelmi gépágyút az olasz ОТО 
Melara cég fejlesztette ki, első kísérleti példánya 1987- 
ben, korszerűsített változata 1990-ben jelent meg. A kor
szerűsített változat hordozója a Leopard 1 közepes harc
kocsi lett, de a torony felszerelhető még a PALMIRA ön
járó tarackra, a Leopard 2  és az M1 Abrams harckocsik 
alvázára is (7. ábra).

Az OTOMATIC egycsövű légvédelmi tüzérkomplexum 
harcászati tűzalegysége a légvédelmi üteg, egy célcsa
tornát a harcjármű alkot.

Az OTOMATIC légvédelmi tüzérkomplexummal felsze
relt alegység feladata a szárazföldi csapatok összfegy- 
vernemi alegységeinek és objektumainak közvetlen oltal
mazása a harc minden fajtájában, évszaktól és napszak
tól függetlenül.

A harcjármű fő részei: a tüzérségi rész, a tűzvezető 
rendszer és az életfeltételeket biztosító rendszer.

A tüzérségi rész a 76 mm-es légvédelmi gépágyúból és 
a működését biztosító mechanizmusból áll. A gépágyú 
egy javadalmazása 90 db lőszer, ebből 64 a toronyban, 
26 pedig a harcjármű testében van elhelyezve. A löveg
cső mozgatását hely- és oldalszögben a hidraulikus meg
hajtás végzi.

A gépágyúhoz kétféle lőszert alkalmaznak: a PFF re- 
peszhatású előszilánkosított és az APFSDS űrméret alat
ti páncéltörő lőszert. A PFF-lőszer tömege 12,2 kg, kez
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dősebessége 910 m/sec. A lövedék robbantása közelsé
gi gyújtóval történik, a wolfram ötvözetű repeszek (3750 
db) 10 m sugarú körben fejtik ki hatásukat. A páncéltörő 
lőszer tömege 9,1 kg, kezdősebessége 1617 m/sec. A lö
vedék páncélátütő képessége 1500 m-en 200 mm, 2000 
m-en pedig 150 mm.

A tűzvezető rendszer a felderítő és tűzvezető lokátor
ból, lézertávmérőből, az opto-elektronikai célzó és követő 
rendszerből, a számítógépből és a hozzá tartozó keze
lőpultból áll. Rendeltetése a célfelderítés, célmegjelölés, 
céltípus meghatározása, automatikus célkövetés, veszély- 
elemzés, előretartási pont meghatározása, gépágyú irány
zása, tüzelési mód meghatározása és a tűzmegnyitás.

A felderítő lokátor impulzus Doppler-üzemű, 2-4 GHz 
frekvencia tartományban működik, felderítési távolsága 
repülőgépek esetén 15 km, lebegő helikopter esetén 8 
km. A tűzvezető lokátor a célt keskeny sugárnyalábbal 
követi, ezáltal nagy a mérési pontossága.

Az OTOMATIC önjáró légvédelmi tüzérkomplexum főbb 
harcászati-technikai adatai:

a gépágyú vízszintes lőtávolsága 
függőleges lőtávolsága 
tűzgyorsasága 

tüzelési szöghatárok 
(helyszögben)
(oldalszögben) 

a harcjármű súlya 
hatótávolság 
sebesség 

kezelőállománya

16 000 m 
6000 m 
120 lövés/perc

-5°-tól +60°-ig 
360°
46 t 
500 km 
65 km/h 
3 fő

A vezérlőpult kijelző- és kezelőszervei lehetővé teszik a 
légi helyzet ábrázolását és a gépágyú tüzének vezetését. 
A gépágyú működési folyamatai és a tűzvezetés reakció
ideje 5 sec.

A ZSZU-23-4
23 mm-es négycsövű, önjáró légvédelmi gépágyú

A ZSZU-23-4 (orosz nevén Silka) önjáró légvédelmi gép
ágyút 1966-ban kezdték rendszeresíteni (a volt Szovjet
unióban) a ZSZU-57-2 57 mm-es kétcsövű, önjáró légvé
delmi gépágyú leváltására. Jelenleg a NATO új tagorszá
gai (Csehország és Lengyelország) szárazföldi hadsere
geiben van rendszerben. Licenc alapján a Szovjetunión 
kívül a volt Csehszlovákiában is gyártották. A Silka önjá
ró légvédelmi gépágyút a PT-76 kétéltű harckocsi alváz
ára építették (8.-9. ábra).

A Silka négycsövű önjáró légvédelmi tüzérkomplexum 
harcászati tűzalegysége a légvédelmi üteg, egy tűzcsa- 
tornát a harcjármű alkot.

A Silka önjáró légvédelmi tüzérkomplexummal felsze
relt alegységek feladata a szárazföldi csapatok -  első
sorban a páncélos és gépesített alegységek -  és fontos 
objektumok oltalmazása a harc minden fajtájában, év
szaktól és napszaktól függetlenül.

A Silka önjáró légvédelmi tüzérkomplexum fő részei: az 
RPK-2 rádiólokációs műszerkomplexum, a 23 mm űrmé
retű, négycsövű, vízhűtéses gépágyú a hozzá tartozó 
kisegítő berendezésekkel és a hevederezett lőszerrel, az 
élet- és munkafeltételeket biztosító berendezések, a gáz
turbina a lánctalpas alvázzal.

A Silka tűzvezető rendszerét a tűzvezető lokátor, az 
analóg számítógép, az optikai célzóberendezés és a lö- 
vegstabilizátor képezi. A lokátor célkutatás üzemmódban 
a gépágyútól függetlenül mozoghat, rendeltetése a célfel

9. ábra: A ZSZU-23-4 lőgyakorlaton

derítés (20-25 km távolságról), az elfogás és célkövetés 
(max. 18 km), valamint a tűzvezetés. Az analóg számító
gép meghatározza a lőelemeket, és a gépágyút a célra 
irányítja (a torony max. 707sec szögsebességgel mozog
hat). Amikor a cél elérte a tüzelési zóna határát, a kezelő 
tüzet nyit.

A harcjármű fő fegyverzete az AZP-23M típusú 23 mm- 
es, négycsövű gépágyú, amely gázdugattyús rendszerű. 
Lehetőség van a felső vagy az alsó két gépágyú alkalma
zására, de egyszerre mind a négy csőből is kiváltható a 
tűz. A gépágyú vízhűtéses, túlmelegedés esetén a fedél
zeti számítógép automatikusan leállítja a tüzelést. A gép
ágyú lőszerjavadalmazása 2000 db, amelyet 40 heveder
ben ötvenesével helyeztek el.

Az optikai célzó berendezést lokátor elleni rakéta és za
varás esetén alkalmazzák. A harcjárműbe olyan stabilizá
ló rendszert építettek be, amely mozgás közben a gép
ágyút és a tűzvezető lokátor antennáját a célon tartja.

A harcjárművezető működteti a gázturbinát, melynek 
rendeltetése a harcjármű teljes energiaellátásának bizto
sítása. A harcjármű navigációs berendezéssel, nappali 
és éjjeli figyelőműszerekkel, híradó berendezésekkel, 
atomvédelmi és tűzoltó berendezéssel rendelkezik.

A ZSZU-23-4 önjáró légvédelmi tüzérkomplexum főbb 
harcászati-technikai adatai:

lőtávolság (max.) 2500 m
(min.) 200 m

hatásos tüzelési magasság 1500 m
tüzelési szöghatárok

(helyszögben) -4°-tól +85°-ig
(oldalszögben) 360°
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tűzgyorsasága 4 x 960 lövés/perc
a harcjármű tömege 14 000 kg

sebessége (földúton) 45 km/h
sebessége (műúton) 70 km/h

kezelőszemélyzete 4 fő

A Sitka harcjárművet többször korszerűsítették, az ana
lóg számítógép helyett digitális számítógépet építettek 
be, valamint modernizálták a tűzvezető lokátort.

A légvédelmi rakétafegyver, amelyről úgy látszott, hogy 
feleslegessé teszi a gépágyút, éppen ellenkező fejlődés
hez vezetett. Visszaadta a gépágyú jelentőségét azzal, 
hogy a légi célokat kis magasságra szorította le, és hang- 
sebesség alatti sebességre kényszerítette. A légvédelmi 
ágyú és a rakéta tehát kiegészítik egymást, és harci al

kalmazásuk sem választható szét. Ezt bizonyítják a ve
gyes fegyverzetű (légvédelmi rakéta és légvédelmi tüzér) 
légvédelmi komplexumok (pl. Tunguszka, LAV, Blazer, 
STROP stb), valamint a vegyes légvédelmi alegységek.

Felhasznált irodalom

1. Soldat und Technik 1990-98. évfolyam számai
2. Military Parade 1995-98. évfolyam számai
3. Jane's Land Based Air Defense 1996-97.
4. Gyári katalógusok, prospektusok
5. Légvédelmi eszközök ZMNE. 1997.
6. Számítási normák III.
7. Internet: http:/www.weapons-catalog

Nagy Miklós Mihály

M agyar hadiutazók
A szerző összegyűjtötte a XIX. és XX. század katonai szolgálatban 
álló, vagy hadseregekhez kötődő magyar utazók rövid élettörténe
tét, akiknek valami közük volt a geográfiához. Ezek száma jelentős, 
de az amerikai kontinensen kiemelkedő volt 4 fő, a világ tengerein 
további 8 fő, akik földrajzi leírásokat is készítettek úti beszámolóik 
közben. Említésre kerülnek oroszországi és afrikai területre eljutott 
magyar katonák. A kötetben részletes kísérő bibliográfia is talál
ható.

Kornétás Kiadó, Budapest, 2001.141 old. 1680 Ft

Csonkaréti Károly

Az O sztrák - M agyar M onarch ia  
had itengerészete
A szerző két régi munkája van összefogva egyetlen kötetben, mivel 
ezek az anyagok az elmúlt 15 év alatt sem jelentek meg támogatás 
hiányában. A közös haditengerészet történetét 1914-18 között tár
gyalja, csak egy rövid fejezet foglalkozik az 1867-1913-as idősza
kkal. A munka 3 fejezetben tárgyalja a flotta műveleteit a Balkán el
len, Olaszország ellen és a francia-brit flotta ellen. A külön fejeze
tek a tengeralattjáró háború összefüggései és az osztrák-magyar 
tengeralattjáró hajók harcai és eredményei. A kötetet 62 db fekete
fehér fotó egészíti ki. Sajnos a rajzok, térképek, névmutató, a 
bővebb irodalom- és forrásjegyzék hiányoznak.

Kossuth Kiadó, 2001, Budapest, 218 old. 2400 Ft
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A Magyar Honvédség
légvédelmi lövegei a két világháború között

Berkovics Gábor mk. alezredes -  Krajnc Zoltán mk. őrnagy

A „Nagy Háború” után Magyarország a 
háborús veszteségek és a magyar 
békeszerződés határozványai’ miatt 
egyaránt nehéz helyzetbe került. Az 
utóbbi megfosztotta az országot az ak
tív légvédelem lehetőségétől, az előb
bi pedig igen szegényes örökséget ha
gyott légvédelmi tüzéreszközök és 
repülőgépek területén. Pedig a világ- 
háborús tapasztalatok egyértelműen 
bebizonyították, hogy a levegőből foly
tatott hadműveleteknek kiemelt jelen
tősége lesz az elkövetkező fegyveres 
konfliktusokban.

A vezérkar már 1920-ban prognosz
tizálta azt, hogy egy jövendőbeli hábo
rúban a légitámadásoknak jelentős 
szerepük lesz, s ennek komoly vonza- 
tai lehetnek a földről történő légvéde
lemnél is. A katonai vezetés ezért úgy 
döntött, hogy -  a békeszerződésben 
meghatározottakkal ellentétben -  nem 
mond le a légvédelmi tüzér fegyver
nemről, s azt bár rejtve, de létrehozza. 
A légvédelmi tüzérség számára szük
séges mértékű szakanyaggal Magyar- 
ország nem rendelkezett. Mindössze
sen 2 darab 5/8Més 10 darab 14 O.M. 
eszköz állt a honvédség rendelkezé
sére. Ráadásul a 14 O.M. eszközök 
alapvetően nem légvédelmi tüzéresz
közök voltak, kényszerből használták 
őket erre a feladatra, s csak alacsony 
hatásfokkal voltak képesek megfelelni 
a velük szemben támasztott követel
ményeknek. A 14 О. M. löveg fő részei 
a cső, a lövegzár, a középsark, a ta
lapzatgyűrű, a felsőlövegtalp és az 
irányzó szerkezet voltak. A hátrasikló 
csövű eszköz 50, illetve 70 fokos 
csőemelkedésre volt képes, az alkal
mazott középsaroktól függően. A löveg 
legfontosabb technikai paramétereit az 
1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat

Típus
Jellemzők

14 O.M. 5/8 M 29M

Űrméret (mm) 76,5 76,5 80

Teljes csőhossz (mm) 2284 2298 3770
Lövedék kezdősebessége (m/s) 500 520 750
Csöemelkedés (fok) -7 (-10) í - 50 (75) -7 4  75 (85)

О00•1*
со

Lőtávolság (m) 7300 9360 14900
Lőmagasság (m) 5000 4800 9300

Tűzgyorsaság (lövés/perc) 104 15 15 8

Szállítás Vontatott Gépkocsin, Vasúton Gépvontatású
A robbanási pont körüli veszélyességi sugár (m) 25 30
Lövedéksúly (kg) 6,5 4  6,6 6,68 8(11)
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3. ábra: Az  5/8M légvédelmi ágyú hatástere 3

A honvédség vezetése tehát elhatá
rozta, hogy a tiltások ellenére is létre
hoz és fenntart egy -  legalább minimá
lisan -  működőképes légvédelmi tüzér 
eszközrendszert. Ennek megfelelően 
a Honvédelmi Minisztérium 1922-ben 
döntött az 5/8M ágyú gyártása mellett, 
s a Diósgyőri Gépgyártól megrendel
tek belőle 20 darabot, amit később 23- 
ra emeltek. Bár ekkor a löveg már nem 
volt modern, s mozgatása kimondottan 
lassúnak, nehézkesnek bizonyult, 
azonban a döntést az indokolta, hogy 
ennek tervrajzaival rendelkeztünk. A 
légvédelmi ágyú fő részei a cső a lö
vegbölcsővel, a felsőlövegtalp, az 
alsólövegtalp és a talapzatgyűrű vol
tak. Az 5/8M szintén középsarkos esz
köz volt.

1923-ban a Katonai Főcsoportfő
nökségen úgy döntöttek, hogy a löve- 
geket gépkocsira szerelve fogják alkal
mazni. A megrendelt anyagot 1924-re 
legyártották. Az eszköz technikai para
métereit az 1. számú táblázat tartal
mazza, hatásterét az 3. számú ábra 
mutatja.

A löveg és kiegészítő eszközrend
szere modernizálására több megoldást 
kísérleteztek ki. A Technikai Kísérleti 
Intézet a csőemelkedési szöget meg
emelte 75®-ról 85®-ra. Később új löveg- 
irányzékot is rendszeresítettek a légvé
delmi ágyúhoz, mivel az eredeti tarto
zék elavult és kevéssé volt hatékony.

1928-ban végleg világossá vált, 
hogy a hazai löveggyártás nem hozta 
meg a várt eredményeket. Az 5/8M-né\ 
újabb problémák jelentkeztek. A löveg- 
csövek gyorsan kiégtek, elsősorban a 
rossz minőségű alapanyag miatt. A 
Technikai Kísérleti Intézet légvédelmi 
ágyúkkal folytatott kísérletei sem hoz
ták meg a kívánt eredményt. A 8,8 ern
es, a 8,35 cm-es, a 8 cm-es, a 7 cm-es 
és a 6,6 cm-es űrméretű ágyúk tulaj
donképpen -  a 6,6 cm-es kivételével -  
csak a rajzasztalon léteztek. Ez utóbbi

ból egy kísérleti példány 1927-ben el
készült, azonban gyártásáról lemond
tak, mivel a technológiai nehézségek 
mellett még a vezérkari főnök is elle
nük foglalt állást. Az űrméret alsó hatá
rát ugyanis 8 cm-ben szabták meg.4

így a katonai vezetés kénytelen volt 
új megoldásokat keresni. A békeszer
ződés előírta, hogy hadianyagot nem 
vásárolhatunk, ezért gyártási enge
dély (licenc) megszerzésére született 
határozat. Több lövegtípus megtekin
tése (Olaszországban és Svédország
ban) után,5 1929-ben a Honvédelmi 
Minisztérium szakemberei a BOFORS 
művek mellett döntöttek. A lövegek kö
zül a 8 cm L/50 típust választották. A 
29M ágyú remek paraméterekkel ren
delkezett. Középsarkos, pajzsnélküli, 
hátrasikló csövű, gépvontatású, félön
működő zárral rendelkező gyorstüzelő 
löveg volt. A löveg fő részei a cső a 
csőfarral, a zár, a felső- és alsó közép
sarok, a lövegtalp és a szállítótengely 
voltak. Mobilitása magas szintű volt, 
mintegy másfél percen belül tűz-, illet
ve menetkésszé lehetett tenni. Az esz
közt mind légi célok, mind földi célok 
ellen kiválóan lehetett alkalmazni. Kü
lön említést érdemel, hogy a 29M az 
5/8M-nél minden területen lényegesen 
jobb tulajdonságokkal bírt. A löveg 
technikai paramétereit az 1. számú
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4. ábra: 14 O.M légvédelmi löveg6
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táblázat tartalmazza, hatásterét a 5. 
számú abra mutatja.

А 29M  licencének megszerzése 
után a Honvédelmi Minisztérium 1929- 
ben Diósgyőrtől megrendelt négy löve- 
get, majd 1930-ban újabb ötöt. А 29M 
próbalöveg sikere8 után gondoskodtak 
a vontatás megoldásáról is. Megvásá
rolták a FIAT P-4-100 vontató gyártási 
engedélyét, s a gépkocsi első példá
nya 1931 elejére elkészült. Az első 
megrendelések után a Honvédelmi Mi
nisztérium 1931-ben újabb 40 darab 
lövegre adott megbízást Diósgyőrnek. 
Ezzel egyrészt megkezdődött a mo
dern légvédelmi tüzérség kiépítése, 
másrészt ez végleges állásfoglalást je
lentett a hazai gyártás mellett. Az új 
fegyverhez háromfajta lőelemképző is 
készült, melyből később a GAMMA -  
JUHÁSZ félét választották.

А 29M-mel egy olyan löveg birtokába 
jutott a magyar honvédség, mely mind 
légvédelmi tüzéreszközként, mind pán
célelhárítóként kitűnően megállta a he
lyét a második világháborúban.

Irodalomjegyzék

Balassa Imre: A 8 cm-es légvédelmi 
ágyúk, MKSZ, 1941/10

Dr. Barcy Zoltán: A magyar légvédel
mi tüzérség fejlődése a Horthy-kor- 
szakban, HL, Tanulmánygyűjtemények

Dr. Barcy Zoltán: A magyar légvédel
mi tüzérség fejlesztése és rejtése 
1922-1938, Hadtörténeti Közlemé
nyek, 1985/4

Dombrády Lóránd - Tóth Sándor: A 
magyar királyi honvédség 1919-1945, 
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987.

Dr. Varga József: A légvédelmi tü
zérség története a kezdetektől a má
sodik világháború végéig, Magyar 
Honvédség Légvédelmi Rakéta- és 
Tüzérfőnökség kiadványa, 1996.

A Magyar Békeszerződés, Kiadja a 
M. Kir. Külügyminisztérium Bp. M. Kir. 
Tud. - Egyetemi nyomda, 1920.

F-21 Tüzérismeretek 14M 8 cm légi- 
járműelhárító ágyú, Budapest, 1918.

F-21 Tüzérismeretek 8 cm 29M, Bu
dapest, 1938.

Tüzérismeretek, 8 cm 29M légvédel
mi ágyú, M. Kir. 1. honv. v. dd. parancs
nokság házinyomdája, Budapest, 1938.

Hadtörténeti Levéltár, VKF anyagok, 
1922-1937.

Jegyzetek

’ Az 1920. június 4-én aláírt „Magyar 
békeszerződés” V. része, a „Katonai, 
hadihajózási és léghajózási rendelke
zések” megtiltotta a repülőerők had
rendben tartását. Mivel az V. rész 1. fe-
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jezet 108. cikk kimondta, hogy „Tilos 
minden olyan csapatalakulat, mely a 
jelen címhez csatolt Táblázatokban 
említve nincs”, ezért sem repülőerő
ket, sem légvédelmi ágyúkat nem 
„tarthatott” Magyarország.
2 A fényképek a Hadtörténeti Intézet 
Fotóarchívumából származnak

3 Légvédelmi Tüzérségi Szabályzat 3. 
füzet: Lőutasítás
Budapest, 1938 Attila nyomda rész
vénytársaság
4 Hadtörténeti Levéltár (HL), VKF 1.o. 
5381/T 1928.
5HL, VKF 1.0. 5152/T 1929.

6Tüzér ismeretek, 14 O.M. 8cm. Légi- 
járműelhárító ágyú 1918.
Hadtörténeti Könyvtár, Sz. 64.
7 Légvédelmi Tüzérségi Szabályzat 3. 
füzet: Lőutasítás Budapest, 1938 Attila 
nyomda részvénytársaság 
“ HL, VKF 1.0.105201/Eln. 1931.

A hazai felderítő páncéljármíí fejlesztéséről
FUG D—442

Poór István mk.ezredes

A hadászati, hadműveleti, harcászati elvek és eljárások 
kölcsönhatásban vannak a rendelkezésre álló eszközök
kel; befolyásolják egymást, haditechnikai fejlesztési célki
tűzéseket formálnak, a megjelenő új fegyverek és eszkö
zök pedig visszahatnak az eljárásokra.

Századunk hadtörténete számos példával szolgál a 
fentiek bizonyítására, de bármilyen messzire nyúlunk visz- 
sza a múltba, a kölcsönhatás egyértelműen megállapít
ható.

Igen jelentősnek minősíthető e tekintetben az atom
fegyverek és hordozóeszközeik megjelenése. A lehetsé
ges hatásuk okozta pánikból való kilábalást elősegítette a 
páncélvédettség, mint a relatív hatáscsökkentés egysze
rű megvalósíthatóságának felismerése.

A második világháború folyamán a szárazföldi erőkben 
a páncéljárművek jelentőségét a tűzerő-mozgékonyság- 
védettség egy eszközben történő integrálódásában ke
reshetjük. A harckocsizó csapatok sikereit a hármas 
jellemzőjű jármű biztosította. Természetes tehát, hogy 
ezek a hadseregben igen nagy részarányban maradtak 
meg a háború után is.

A páncélvédettség felértékelődése a már korábban is 
alkalmazott páncélozott felderítő, harcbiztosító stb. jár
művek fokozottabb elterjedését jelentette.

így kerülhetett sor arra, hogy a hazai járműipar mintegy 
tizenöt éves kihagyás után ismét páncéljárművet állítson 
elő: feladatul kapta egy felderítő úszó gépkocsi gyártását. 
A munka alapjául szolgáló, 1961. június közepén jóváha
gyott, „harcászati-műszaki követelmény” a tevékenység 
céljaként a következőket határozta meg:

„...szükségesnek mutatkozik, hogy a csapatokat ellás
suk gyorsan mozgó, a lehetőség szerint védett, felderítő 
gépkocsival.

-  A Varsói Szerződés tagállamai között létrejött megál
lapodás előírja hadseregeink ilyen anyaggal való feltölté
sét.

-  Az említett hadianyag tervezése és legyártása a fen
tiek értelmében, a Magyar Népköztársaságban történik.

-  A felderítő úszó gépkocsit (FUG) magyar gépkocsi
bázison kell létrehozni.

-  A FUG főbb harcászati-műszaki adatai nem lehetnek 
rosszabbak a szovjet BRDM adatainál."

A jármű rendeltetését az alábbiakban határozták meg: 
derítse fel az ismeretlen harcászati terepszakaszokat és

az ott lévő ellenséges erőt vagy sugárszennyezést; fel
adatait az ellenség által megszállt területen, kb. ötven km 
mélységben is sikeresen végezze el.

A harcászati-műszaki követelményben a jármű főbb 
jellemzőiként az alábbiakat írták elő:

Harci tömeg: max. 6200 kg
Fajlagos teljesítmény: min. 16 LE/t
Maximális sebesség: 80 km/h
Legkisebb sebesség: max. 2,8 km/h
Úszósebesség: min. 8 km/h
Lejtőmászó képesség: 32°
Oldaldőlés: 25°
Merülés: 1,2 m
Árokáthidaló képesség: 1,2 m
Hossz: max. 6000 mm
Szélesség: max. 2350 mm
Magasság: max. 1900 mm
Hasmagasság: min. 400 mm
Min. fordulási sugár: 8,5 m
Hatótávolság: 500 km
Kerék mérete: 12,00x18

Adatszerűén nem, de általános követelményként rögzí
tették a BRDM-nek megfelelő páncélvédettséget, az 
árokáthidalást biztosító, oldalanként 2-2 meghajtható ún. 
mankókerekeket, a körkörös figyelési lehetőséget, sánc
szerszámokat, nagyméretű tetőajtókat, önvontatásra al
kalmas csörlőberendezést, infra figyelőberendezést, 
előmelegítőt stb.

A korabeli magyar járműipar, alapvetően a Csepel Au
tógyár, már rendelkezett tapasztalatokkal a katonai jár
műgyártásban is. A hatvanas évek elején sorozatban 
gyártották a D-344-es, összkerékhajtású, terepjárónak 
minősíthető katonai tehergépkocsit. Ezt megelőzően, 
osztrák Steyr-licenc alapján, készült el a Cs-350-es 4x2- 
es kerékképletű tehergépkocsi, majd a Járműfejlesztési 
Intézet kitűnő konstruktőreinek munkája alapján a 
Cs-130-as 4x4-es kerékképletű rajszállító. Meg kell em
lítenünk a Cs-800-as lánctalpas vontatót is. (A hazai jár
műgyártásról lásd Szendrő Miklós írását a Haditechnika 
1995/1. számának 54-55. oldalán.)
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A felderítő úszó gépkocsi tervezése, gyártásvezetése 
és gyártása -  bár a minta, a BRDM rendelkezésére állt -  
a tapasztalatok ellenére is komoly felkészülést, szerve
zést igényelt, mondhatjuk: a hazai járműipar teljes együtt
működését. A Haditechnikai Intézet előtervei alapján, a 
feladat felmérése után, 1961 májusában tervezőcsopor
tot hoztak létre, főként a Járműfejlesztési Intézet és a 
Csepel Autógyár konstruktőreiből. Ez az elhatározás biz
tosította a fejlesztők és a potenciális gyártók zavartalan 
együttműködését, a hatékony, folyamatos munkát. Az el
ső eredmény már három hét alatt kézzel fogható lett; el
készültek a konstrukciós kialakítás lehetséges változatai. 
Ennek eredménye a jóváhagyott HMK lett. Körvonalazó
dott a jármű: farmotoros elrendezés, elöl független, hátul 
merev tengely, különépített osztómű.

A teljes újdonságot az úszótest kialakítása jelentette, 
amit célszerűen a Gheorgiu Dej Hajógyárra bíztak, és az 
-  1962. február végére -  vaslemezből készített mintada
rabot már be is mutatta. A hajótest alakú corpus megfor
málása nem kerülhetett ellentmondásba a megfelelő for
májú járműtesttel, hiszen mindkettőnél az „áramvonalas” 
alak dominálhatott, egyrészt a vízi ellenállás csökkentése 
érdekében, másrészt a döntött lemezek a lövésbiztonsá
got növelték.

Nem kis erőfeszítést igényelt azonban a hajtóműlánc 
tervezése. Az osztóművet az erőátvitel „központját” a jár
mű „központjában” helyezték el, funkciói: az első és a hát
só tengelyek meghajtása, a mankókerekek szükség sze
rinti működtetése, a vízi hajtóműként dolgozó zárt csator
nákban elhelyezett két hajtócsavar, végül a csörlőberen- 
dezés meghajtása. Mindezeket külön-külön és együtte
sen is teljesítenie kellett, a be- és kihajtások valóságos 
„karácsonyfát” alkottak. Ma már, a tapasztalatok birtoká
ban, úgy ítélhetjük meg, hogy az osztómű némileg túlmé
retezett lett. Akkor azonban a túlméretezettség elfogad
ható volt, hiszen a biztonságra törekvés, illetve a 
határidők szorítása indokolta.

Ugyancsak a biztonságos fejlesztés érdekében hatá
roztak úgy, hogy a mellső kerekek független (egyedi) fel- 
függesztésűek legyenek, a hátsók pedig merev tengelyre 
kerüljenek. A vízi hajtásra a jármű két oldalában elhelye
zett zárt csőben forgó (lapátos) hajtócsavarok szolgáltak, 
melyek a test aljáról felszíva a vizet hátul azt kiáramoltat
ták. Ezt a megoldást vízsugárhajtásnak is nevezhetjük: az 
egyik vagy másik cső részbeni vagy teljes lezárásával a 
jármű kormányozható.

A páncéllemezgyártás és -ellenőrzés szovjet licenc 
alapján valósult meg Dunaújvárosban. A gyártásra való 
felkészülésnek ezen a területen volt a legkisebb kockáza
ta. A páncéllemezeknek védettséget kellett nyújtaniuk a 
könnyű gyalogsági fegyverek tüze és repeszhatása ellen.

2 ábra: A sorozatgyártásra elfogadott példány

A lemezek vastagsága 13,10, 8, 6 és 4 mm volt, az átvé
tel során minden darabot „meglőttek”, így az átvételi mi
nősítés minden darabon látható volt.

Nagy jelentőségű és helyes döntésnek bizonyult, hogy 
a FUG gyártását a Győri Szerszámgyár nyerte el, amely 
még a gyártáselőkészítés időszakában egyesült az 
ugyancsak győri W. Pick Vagon- és Gépgyárral. Szubjek
tív meggyőződésem szerint helyes, ha kiemelem néhai 
Horváth Ede vezérigazgató személyét, akinek elévülhe
tetlen érdemei voltak a precíz gyártáselőkészítés, a tech
nológiai rend és fegyelem megvalósításában. Bármely 
gyártmányfejlesztés során ellentmondás van a fejlesztők 
szüntelen továbbfejlesztési hajlama és a gyártás meg
kezdésének szükséges időpontja között. Nos e tekintet
ben is erős egyéniségű felelős vezetőre van szükség, aki 
képes helyes kompromisszumos megoldásokat találni. A 
fejlesztés során hozott helyes döntéseket bizonyítja, hogy 
a FUG rendszeresítésére 1963 augusztusában sor kerül
hetett.

Járműiparunk számára teljesen új feladatot jelentett a 
páncéltest összeállítása, a kiszabott, méretre megmun
kált lemezekből. A járműtest alaki pontosságát egy sor 
készülékkel -  hegesztősablonokkal -  lehetett elérni, 
adott munkaidőn belül a teljes testet összehegeszteni. 
Ezen a gyártósoron csak külön minősített hegesztő szak
emberek dolgozhattak. A ház páncéltestét a szükséges 
nagyméretű megeresztő kemencében mentesítették a 
hegesztés okozta feszültségektől, így volt elérhető az 
„egyenszilárdságú”, homogenizált, kellő mennyiségű, 
ugyanakkor az előírt lőbiztonságnak megfelelő járműtest.

A sorozatgyártás egyenletes minőségét jelentős beru
házással lehetett elérni, mely természetesen a későbbi 
változtatások akadályát is képezte.

A testalakítás és -építés előkészítő munkáival párhuza
mosan folyt a gépészeti egységek szerkesztése, a koráb
bi gyártásokból átvehető alkatrészek és egységek adap
tálása. E munka sokrétűségére jellemző, hogy a vezérlé
sek, működtetések, számos újszerű, pneumatikus és hid
raulikus rendszere mellett például a hátsóhajtás csavarjá
nak csapágyazásához a valamikori „seprőmotor” gumi
csapágyazása jelentett megoldást.

A felderítő járművek esetében az úszóképesség köve
telmény, bár előre felmérhető, hogy az alkalmazás során 
erre viszonylag ritkán lesz szükség. Ennek ellenére a ví
zi stabilitás megvalósítása rendkívül fontos, hiszen hiába 
vízmentes a test és hiába működik jó hatásfokkal a hajó
hajtás, ha a nem arányos súlyelosztás miatt billeg vagy 
oldalára fekszik a jármű. Ennek elhárítása érdekében a 
szerkesztői munka folyamán az egyenletes belső súlyel
osztásra különösen ügyelni kellett. A minták kipróbálása 
során az ellenőrzés erre is kiterjedt, látványos kísérletek 
folytak a vízre szállás, meredek partról a „vízbe ugrás”
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3 ábra: Az előszéria példány terepen

lehetőségeinek felmérésére. Ilyen esetekben a jármű ele
je gyakran került víz alá, majd „büszkén” kiemelkedett és 
egyenletesen, stabilan felfeküdt a vízre.

A próbák során bebizonyosodott a FUG terepjáró ké
pessége. Megbízhatóan mozgott a dimbes-dombos, át- 
szegdelt, homokos, agyagos és köves talajokon; mászó
képessége is megbízható volt.

A menet közben is változtatható abroncsnyomás nagy
mértékben elősegítette a laza talajon való haladást; a ta
lajszintre leereszthető meghajtott mankókerekekkel az 
árokáthidalás teljesíthető volt, sőt a meredek lépcsőkön a 
leereszkedést is növelte.

Már a fejlesztés kezdetétől folyamatos vitákat váltott ki 
a FUG fegyverzete, illetve annak hiánya. A Varsói 
Szerződés tagállamai között létrejött megállapodás előír
ta, hogy a gyártandó FUG harcászati-műszaki adatai 
nem lehetnek rosszabbak a szovjet BRDM adatainál. 
Márpedig a BRDM-neV, nem volt beépített fegyverzete, 
így a FUG-nál is csak a nagyméretű, két oldalra nyitható, 
vízszintes helyzetben rögzíthető ajtókra szerelt golyószó
rótartó elemeket irányoztak elő. Ez azt jelentette, hogy a 
felderítő raj RPD-44 golyószóróját ebben elhelyezve, a 
lövész félig kiemelkedve tevékenykedhetett szükség sze
rint, a teljes páncélvédettség lehetősége nélkül. Ez a 
megoldás valóban csak „szükségszerűen” volt elfogadha
tó, de a szövetségen belüli merev szervezeti és fegyver
zeti rendszerek akadályozták az előrelépést.

A Haditechnikai Intézet megoldásként javasolta, hogy 
az intézet által 1954-ben kifejlesztett 68 mm-es páncél
robbantó rakétafegyvert és lőszerét célszerű alkalmazni, 
melyet egyéni páncélelhárító célra irányoztak elő akkor, 
de nagyrészt külső hatások következtében már a „0” so
rozat legyártása előtt leállították. Több példát felsorolhat
nánk annak bizonyítására, hogy egy szövetséges fegy
verzeti rendszerbe szinte lehetetlen a meghatározó szov

jet hadsereg beleegyezése nélkül „betörni”; sajnálatos 
módon ez ebben az esetben is bebizonyosodott, noha 
1962-ben az intézet elkészítette az erre vonatkozó harcá
szati-műszaki követelményeket. Tisztában voltak azzal, 
hogy a leállított témát úgy kell folytatni, hogy a rakéta
fegyvert a megcélzott alkalmazási körülményeknek 
megfelelően szükséges átalakítani.

A felderítő úszó gépkocsira, az említett HMK-tervezet 
szerint, oldalanként 2-2 vetőcsövet kellett felszerelni pe- 
riszkópos irányzókkal, így az irányzás a jármű belsejéből 
végezhető. Az oldalankénti irányzással a vetőcsöveket 
magasságban -5°-+13°, oldalszög szerint ±12°-ig ter
jedő határok között lehet mozgatni. Az újratöltést a jár
műből egy-egy nyitható oldalnyíláson tervezték megolda
ni, és természetesen a tűzkiváltás is a kocsi belsejéből 
történt volna. A javaslat a viták kereszttüzébe került, a 
HMK tervezetét sohasem hagyták jóvá, noha a fejlesztők 
-  az intézet mérnökei -  egy repeszhatású lőszer kialakí
tását is megvalósíthatónak vélték.

Felfegyverezni vagy sem? Ezek a viták végigkísérték a 
fejlesztés teljes menetét olyannyira, hogy még a rendsze
resítő bizottság 1963. július 16-án tartott ülésén is jelen
tős kérdésként kerültek szóba. Nem volt vita a tekintet
ben, hogy a FUG alaptípusként megvalósult, sorozat- 
gyártása megkezdődhet. Ez egyben a nemzetközi kötele
zettség megvalósulását jelentette.

Mindazonáltal érdemes az RB hivatkozott ülésén szó
ba került kérdéseket végigtekinteni.

Az RB ülésén legalizálták az eredeti HMK-tól való elté
réseket, amelyek azonosak voltak a sorozatgyártási do
kumentáció előírásaival. így a műszaki adatok a követke
zőképpen alakultak^ tábl. a 14. oldalon)

Végül is a módosított HMK-t -  anélkül, hogy a sorozat- 
gyártást ez megzavarta volna -  a Magyar Néphadsereg 
vezérkari főnöke 1964. július 7-én jóváhagyta. Ez az eljá-

5 ábra: A lejtőmászó-képesség próbája
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Paraméter HMK eredeti adatok HMK módosított adatai
Harci tömeg max. 6200 kg 6950 kg
Öntömeg 5700 kg 6450 kg
Fajlagos teljesítmény min. 16 LE/t 14,4 LE/t
Lejtőmászó képesség 32° 30°
2 órai üzemelés max. 
teljesítménnyel +50°-on +35°-on
Kézifék rögzítése CОоC\J

СО 25°-on
Fékrendszer légvesztesége 
10 óra alatt 0,5 att 1,5 att
Kerékabroncstöltő 
légvesztesége 10 óra alatt 0,5 att 1,5 att
Szélesség max. 2350 mm 2420 mm
Magasság max. 1900 mm 1980 mm
Hasmagasság min. 400 mm 370 mm
Nyílászárások Por és vízmentesek Részlegesen por- és 

vízmentesek
Kocsitest zárása hermetikus Nem hermetikus
Mankókerék lánchajtása Fokozott Nem fokozott kivitel

rás megfelelt az akkori szokásoknak, hiszen valamilyen 
módon el kellett ismerni az eredeti HMK-tól való eltérése
ket, már csak a nemzetközi szállítások érdekében is.

A rendszeresítő bizottság annak hangsúlyozásával, 
hogy a folyamatban lévő gyártást megzavarni nem lehet, 
határozatként előírta:

-  A FUG felfegyverzése érdekében ki kell dolgozni a rö
vidített RPG-7 fegyver süllyesztett beépítését, belső op
tikai irányzékkal és elsütőszerkezettel, körkörös tüzelési 
lehetőséggel. A páncélozott célok ellen 500 m-ig PG -7tí
pusú kumulatív lőszerrel, rádió- és rakétatechnikai célok 
ellen 1000-1300 m-ig hatásos repeszhatású lőszerrel. 
Ezt az előírást az indokolta, hogy időközben az RPG-7- 
et nemzetközi szinten is rendszeresítették, így már sem
mi sem indokolta az említett hazai 68 mm-es rakétavető 
és lőszerei kifejlesztését.

Az RB tagjai közül néhányan indokoltnak tartották, 
hogy az RPG-7  fegyveren kívül a járművet Gurjanov- 
géppuskával is ellássák, amelyet nyitott tetőajtók esetén 
a rögzítőcsapokra helyezve lehet működtetni.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a sorozatgyártás során 
sem a hazai, sem a külföldi hadseregek számára a fenti 
fegyverzettel FUG-ot nem szállítottak.

Célszerű a FUG-okát növelt sugárteljesítményű TKN-1 
típusú éjjellátó (infra) műszerekkel felszerelni, vállalva azt 
is, hogy nagyobb teljesítményű dinamót kell beépíteni.

Minden FUG-ot el kell látni R-113 (R-114) D+UM rá
dióállomással, a későbbiek folyamán pedig a meghatáro
zott szakasz-, illetve századparancsnoki járműveket ezen 
kívül R-114M (R-112) rádióállomással.

Meg kell vizsgálni a jogosan felmerült nagy hatótávol
ságú összeköttetésre szolgáló végfokozat kidolgozásá
nak lehetőségeit, költségkihatásait és a megvalósítás 
időszükségletét. Indokolt minden R-114M (R-112) sze
relt FUG-ot a fenti végfokozattal ellátni.

Ezzel a D-442 típusú felderítő úszó gépkocsi fejleszté
se befejeződött ugyan, de mint a hadseregben szokásos, 
rövidesen igény merült fel a változatok kialakítására, így 
például a vegyivédelmi és sugárfelderítő célokra szolgáló 
speciális FUG-okra.

Bizakodva az alaptípus sikeres kialakításában, de felis
merve annak gyöngéit is, a Haditechnikai Intézet inspirá
ciója nyomán a Járműfejlesztési Intézetben megkezdték

7. ábra: A lépcsőmászás utáni állapot

a FUG-II előterveinek munkáját. Amint láttuk, a D-442 
HMK módosítására leginkább a harctömeg, illetve a fajla
gos teljesítmény miatt került sor. Számolni kellett azzal, 
hogy az újabb felszerelések miatt előbbi tovább fog nőni, 
a fajlagos teljesítmény pedig csökkenni fog. Az osztrák li- 
cenc alapján gyártott 4 hengeres motor teljesítménye 
már nem volt növelhető, egy 6 hengeres Csepel-motor 
beépítése pedig teljességgel lehetetlen volt. A Járműfej
lesztési Intézetben, kellő előrelátással, korábban fel
vetődött egy könnyű, gyorsjárású dízelmotorcsalád - 4 ,  6, 
és 8-hengeres -  fejlesztésének szükségessége. Egy 
ilyen 4 hengeres, fekvő elrendezésű dízelmotor szolgál
hatott egy -  a D-442-cé\ célszerűbb -  nagyobb fajlagos 
teljesítményű páncéljármű konstrukciós bázisául. Az 
előtervek kibontakozása során 1964-re körvonalazódott a 
FUG-II, amelyre teljesen szubjektív kifejezéssel élve, 
öröm volt ránézni.

A nemzetközi rendszeresítés során a szovjet hadsereg 
képviselőinek beszámoltunk elképzeléseinkről. Ők, a már 
megkezdett sorozatgyártás fontosságával indokolva, ko
rainak tartották e munkát. Nem is lett belőle semmi, ami 
azért is visszavetette járműiparunk egészét, mert így a 
Járműfejlesztési Intézet motorfejlesztési tevékenységét, 
annak szükségességét támadhatóvá tette. Természete
sen jóval később lett egy „új” motorunk -  licencvásárlás 
során.
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Őfelsége
SZENT ISTVÁN nevű hadihajója I. rész

Magyarország egyetlen, szerencsétlen sorsú dreadnoughtja
Erwin F. Sieche

A haditengerészeti témák közül hagyományosan legked
veltebbek a nagy hadihajók és a csatahajók. Ez az érdek
lődés azt tükrözi, hogy ezekben a hajókban egy nemzet 
hadi és ezáltal politikai erejének megtestesítését látták. 
Az 1905 és 1945 között eltelt negyven évben 13 nemzet 
összesen 209 csatahajót állított szolgálatba, ami ezen or
szágok tengerészeti kiadásainak java részét felemésztet
te. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a csatahajók 
sorsáról:

M egépü lt és szo lgá la tba á llt 20 9  egység 100,0%  [1 ]

Lebontották 134 64,0%
Csatában elsüllyedt 28 13,5%
(beleértve a csak repülőgépek vagy 
repülőgépek és más harci eszközök 
által elsüllyesztett hajókat is) 
Torpedóval elsüllyesztve 10 4,8%
Aknával elsüllyesztve 4 1,9%
Belső robbanás következtében 
elsüllyedt 7 3,3%
Saját személyzete süllyesztette el, 
vagy gyakorló célpontként használták 18 8,6%
Múzeumhajó 4 1,9%
Még mindig szolgálatban 4 1,9%

Más forrásokat felhasználva ezek a számok esetleg 
kismértékben módosulhatnak, de az általános kép válto
zatlan marad: a kereken kétszáz csatahajó és csatacirká
ló fele a hajóbontóban végezte. Egyötödüket süllyesztet
ték el ellenséges fegyverek, melyből meglepően magas a 
víz alatti fegyverek és a repülőgépek által elsüllyesztett 
hajók száma. Mindössze négy hajó élte túl „benaftalinoz- 
va”, hogy az 1980-as években visszatérhessen az aktív 
szolgálatba.

A legnagyobb érdeklődés ama 40-50 csatahajó és 
csatacirkáló sorsa iránt mutatkozik, amelyek jól ismertek 
az olvasó előtt: Bismarck, Scharnhorst, Repulse, Hood, 
Yamato, Musashi, Arizona, Roma, Invincible, Indefatigab
le és a többiek.

Kevésbé ismertek, de nem teljesen ismeretlenek a ha
ditengerészet után érdeklődők számára az osztrák-ma
gyar dreadnoughtok*, részben azért is, mert kettő közü
lük látványos akció során süllyedt el. Az elsüllyedt hajók 
egyike a Szent István, ahol hangsúlyozni kell a hajó ma
gyar nemzetiségét. A világ dreadnoughtjai közül ez a ha
jó a iegegzotikusabb; egy szárazföldi nemzet büszkesé
ge, amelynek csak néhány mérföld „mesterséges tenger
partja” volt Dalmáciában. Álljon itt ennek a hajónak a tör
ténete!

* A „dreadnought” csatahajótípus az angol Dreadnought nevű, 
1905-ben épült hadihajóról kapta a nevét, amely az első modern 
„csupa nagyágyús” („all big gun battleship”) csatahajó volt. (Ha
sonlóan, ahogy a folyami monitorok is az „őstípustól", az ameri
kai polgárháborúban megépült Monitor páncélozott hadihajóról 
kapták a nevüket.) A „dreadnought” helyes kiejtése drednót vagy 
drednaft. (dread = félni, a naught a nothong régies változata, 
amelynek régies kiejtése naft. Dreadnought = „nem fél sem
mitől”). [a fordító megjegyzése]

ATegetthoff osztály kifejlesztése

Az osztrák-magyar dreadnoughtok fejlesztése 1908 feb
ruárjára datálódik. A közös osztrák-magyar küldöttek vi
tája során a flottaparancsnok, gróf Montecuccoli admirá
lis bejelentette, hogy egy 18 000 -  19 000 tonnás csata
hajót kívánnak megépíteni [2].

Hogy megértsük ennek a különös monarchiának a 
belső mechanizmusát, némi háttérmagyarázatra van 
szükség. Az 1866-os königgrázi (Hradec Králové, ill. 
Sadova) vereség után az osztrák hegemónia megrendült 
a monarchia nemzetei felett. Magyarország nemzeti füg
getlenséget és nagyobb politikai befolyást követelt. A po
litikai következmény az 1867-ben megkötött kiegyezés 
lett, amely a birodalmat két teljesen egyenlő és önren
delkező államra osztotta: az Osztrák Császárságra és a 
Magyar Királyságra. Mindkét államnak megvolt a saját 
parlamentje, kormánya és intézményei, és csak három 
közös minisztérium kapcsolta őket egybe: a külügymi
nisztérium, a pénzügyminisztérium és a hadügyminiszté-

1. ábra: A vízrebocsátás előkészítése

2. ábra: A vízrebocsátás előtti állapot az ünnepség előtt
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3. ábra: A SZENT ISTVÁN maximális vízbetörés esetére vonatkozó számítása (B.L.)
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5. ábra: A TEGETTHOFF osztály páncélterve (B.L.)

rium, amely utóbbihoz tartozott a hadsereg és a haditen
gerészet. A két államnak közös volt a vám- és pénzügyi 
rendszere. A kiadásokat minden évben jóvá kellett hagy
niuk mind az osztrák, mind a magyar parlament küldötte
inek. Ezzel a testülettel közölte Montecuccoli igényét az 
új hadihajókra.

Ez az ősi családból származó gróf nemcsak flottapa
rancsnok volt, hanem a „haditengerészeti osztály” feje is. 
Mit jelentett ez? Az osztrák haditengerészet csak 1862. 
január 26. és 1865. július 31. között vont önálló szolgálat, 
saját minisztériummal [3]. A minisztérium megszűnése 
után a hadügyminisztérium „tengerészeti szekciójához” 
tartozott. Ez az állapot egészen a Habsburg-birodalom 
felbomlásáig, 1918. november 3-ig állt fenn. Bár gyakran 
hangzottak el érvek egy független haditengerészeti mi
nisztérium mellett, az egyik ok, amiért a régi állapotot 
nem akarták megszüntetni, az volt, hogy mindhárom 
meglévő közös minisztérium Bécsben kapott helyet. Egy 
új, negyedik minisztérium felállítása esetén Magyaror
szág azt kérte volna, hogy két minisztérium az egyensúly 
kedvéért Budapesten legyen. így egy új tengerészeti mi
nisztérium jött volna létre Budapesten, és késhegyig 
menő vita alakult volna ki a meglévő minisztériumok kö
zött, hogy még melyik költözzön Budapestre. Ilyen válto
zás azért sem volt kívánatos, mert növelte volna Magyar- 
ország befolyását a Birodalmon belül. Ezen egyszerű ok
ból Ausztria-Magyarországnak soha nem volt független 
tengerészeti minisztériuma, bár haditengerészete ötödik 
volt a világban.

1908 októberében az Osztrák-Magyar Haditengeré
szeti Szekció tervezési specifikációt bocsátott ki az új 
csatahajóra a Stabilimento Tecnico Triestino hajógyárnak 
(továbbiakban S.T.T.), amely a haditengerészet legna

gyobb magánkézben lévő szállítója volt. Az S.T.T. azáltal, 
hogy az ország vezető haditengerészeti tervezőmér
nökét, Siegfried Poppert alkalmazta, jól felkészült erre a 
feladatra. Érdekes módon Popper éppen nem sokkal ko
rábban, 1907. április elsején mondott le az Oszt
rák-Magyar Haditengerészet főhajómérnöki (General 
Schiffsbauingenieur) posztjáról, mivel mindkét fülére 
megsiketült és majdnem vak volt [4]. A Haditengerészeti 
Szekció 1908 decemberében pályázatot hirdetett csata
hajó tervezésére az osztrák haditengerészeti mérnökök 
között. Ennek célja valószínűleg az volt, hogy néhány al
ternatív tervmegoldás szülessen. Furcsa módon a 
résztvevők éppen azok a haditengerészeti tervezőmérnö
kök voltak, akiknek ez a feladat hivatalos kötelességük 
lett volna.

1909 januárjában nyilvánossá vált a hír, miszerint az új 
olasz dreadnoughtot (a későbbi Dante AlighierU) hármas 
lövegtoronnyal szerelik fel. Amikor 1909 márciusában az 
S.T.T., tehát Popper, benyújtott öt előtervet, hamarosan 
kiderült, hogy ezek az ikercsöves toronnyal ellátott csata
hajók többé-kevésbé „megnagyobbított Radetzkyk”, ame
lyek gyengébbek a korabeli dreadnoughtoknál, különö
sen az építés alatt álló olasz megfelelőiknél [5].

Montecuccoli elhatározta, hogy kapcsolatba lép 
Ausztria-Magyarország német szövetségesével, és meg
ismeri annak véleményét a csatahajó tervezésével kap
csolatban. 1909 tavaszán egyik befolyásos titkárát, von 
Koudelka fregattkapitányt küldte titkos megbízatással 
Berlinbe, ahol a német haditengerészeti miniszter, von 
Tirpiz, informálta a legutóbbi német robbantási kísérlet
sorozatról. [6]. Nem világos, hogy Koudelka jelentései be- 
folyásolták-e Popper tervezési munkáit? Valószínűleg 
egyáltalán nem, mivel a következő tervet az S.T.T. 1909.
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7. ábra: A Ganz és Társa, Danubius Vagon, Gép és Hajógyár Fiume-Bergudi-i hajóépítő telepének helyszinrajza. A II. számú 
csúszdán épült a SZENT ISTVÁN csatahajó (B.L.)
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I

április végén nyújtotta be. Ez az ún. Vlll-as variáns tartal
mazza az első osztrák hármas ágyútornyot.

A korabeli jogszerű eljárás következő lépése az kellett 
volna legyen, hogy a tervet, valamint a hozzá tartozó költ
ségbecslést benyújtsák az 1910-es haditengerészeti költ
ségvetés részeként. Ezt 1910 októberében, Budapesten 
kívánták megtenni, ahol a főparancsnoknak meg kellett 
szereznie a hozzájárulást a haditengerészeti költségve
téshez mindkét küldöttség tagjaitól. Azonban a pénzügy- 
miniszter elzárkózott további pénzügyi alapok folyósítá
sától a két új hadihajó számára, mert Bosznia-Hercegovi
na okkupációja váratlan további terhet jelentett az 
osztrák-magyar költségvetés számára [7]. Eközben az 
S.T.T.-nél, a Radetzky vízre bocsátását követően, az 
egyik hajóépítő-sólya felszabadult és az osztály harmadik 
tagjának, a Zrínyinek a vízre bocsátását is 1910 áprilisá
ra tervezték. Az S.T.T. kezdett kifutni a további 
szerződésekből, és valahogyan biztosítani kellett a folya
matosságot. Az új dreadnoughtok egyéves elnapolása az 
S.T.T. számára halálos lett volna.

A lobbizás azonnal elkezdődött. Meg kell jegyezni, 
hogy a három fő szerződő fél -  az S.T.T., a Skoda és a 
Witkowitz Művek [8] -  tulajdonosa a hatalmas Creditans- 
tallt für Handel und Gewerbe (továbbiakban CA) volt. En
nek a fontos osztrák banknak a főrészvényese a bécsi 
Philipp Gompres és a berlini Mendelssohn & Comp. ma

gánbankok voltak. így tehát Louis Nathaniel Rotschild bá
rón volt a sor, hogy kezdeményezzen [9].

A hadiágazat számára is fontos volt, hogy elkerüljék az 
egyéves kimaradást a csatahajó-építésben. Nemcsak 
azért, hogy lépést tartsanak a haditengerészeti fegyver
kezési versenyben, de gazdasági és foglalkoztatási okok 
miatt is. Az osztrák-magyar vezérkari főnök, Conrad von 
Hötzendorf azt javasolta I. Ferenc József császárnak, 
hogy hitelből mindenképpen építsék meg a dread- 
noughtokat, és amennyiben a küldöttek ezt nem szavaz
nák meg a következő évben, akkor adják el azokat kül
földön. így tehát ő tekinthető a spekulációs alapon tör
ténő hajóépítés kitalálójának.

A helyzet meglehetősen kínos volt. Az ipar el akarta 
kezdeni a hajó építését, és ezt támogatta banki „szülőany
ja” is. A Creditanstalt boldogan adott volna hitelt a kor
mánynak, de olyan garanciákat kért, amelyeket a haditen
gerészet nem tudott megadni. Amennyire ez ma megálla
pítható, Montecuccoli bevonta az összes főhivatalnokot, 
az összes főparancsnokot, még a császárt és a trónörö
köst is, hogy valamilyen megoldást találjanak. így tehát 
mindenki tudott a dologról, de senki sem adhatott hivata
los garanciát azzal, hogy egy darab papirost aláír.

(Angolból fordította Dr. Ákos György fizikus. Jegyzetek a 
következő számban! - szerk.)

(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A LOS ANGELES típusú atomhajtású tengeralattjáró

Az amerikai atomhajtású tengeralattjárók bemutatását a 
vadászhajókhoz tartozó LOS ANGELES-osztállyal foly
tatjuk. Ezek a hajók az elmúlt hónapokban többször sze
repeltek a sajtóban; a KURSZK pusztulásakor a MEMP
HIS és a TOLEDO, majd a japán hajóval összeütköző 
GREENEVILLE hajókat említették. Az amerikai haditen
gerészet legtöbb hajóegységgel rendelkező tengeralattjá
ró-osztályát a hatvanas évek végén, a hetvenes évek ele
jén tervezték, a névadó hajó gerincét 1972. január 8-án 
fektették le a Newport News Shipbuilding hajógyárban. A 
további hajóegységek egy része itt, a többi a General 
Dynamics Electric Boat Division hajógyárában készült. 
Az 1993-ig tartó program alatt 62 hajóegység épült. A vi
lághálón 2001 januári frissítéssel már csak 50 szolgálat
ban álló hajó adatait adják meg, a LA JOLLA (SSN 701) 
jelenleg Portsmonthban a Naval Shipyard hajógyárban 
tartózkodik. A hajók tervezésekor a legfontosabb cél a mi
nimális zajszint elérése volt. Ezek a hajók -  az orosz 
AKULA hajókkal együtt -  a legkisebb zajszinttel működő 
tengeralattjárók.

A fejlesztés

A szovjet-orosz haditengerészet 1967-től számos új, 
atomhajtású rakétahordozó tengeralattjárót állított 
hadrendbe. Ekkor kezdődött a 667 típusú tengeralattjárók 
gyártása, amelyek első változataiból öt év alatt 34 db ké
szült el. 1973-tól már az orosz tengeralattjárókon is inter
kontinentális rakéták jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy az 
orosz haditengerészet akár a hazai kikötőkből is indíthat
ta a csapásmérő rakétákat amerikai célpontok ellen. Az 
amerikai haditengerészet az új hajóval szemben igen szi
gorú követelményeket támasztott. A vadász-tengeralattjá
ró az ellenséges tengeralattjáró folyamatos követésére 
képes. A speciális fejlesztés eredményeként kialakított 
ideális cseppformájú hajótest, a nagypontosságú szer
számgépekkel készített hajócsavar, a hajóban alkalma
zott belső berendezések lehetővé tették a tengeralattjáró 
fokozott zajvédelmét. A hajó szinte felderíthetetlen.

A tengeralattjáró második feladata; kihasználva foko
zott védettségét, könnyen áthatolhat az ellenség védelmi 
rendszerén, és a hajóra telepített robotrepülőgépekkel 
csapást mérhet az ellenségre. A Perzsa-öbölben 9 hajó
egység, az Adriai-tengerről 2 hajóegység indított Toma
hawk (SLCM) típusú robotrepülőgépet.

A hajóosztályban 1972-1996 között három változatban 
készültek a tengeralattjárók. Az SSN 719-től a robot- 
repülőgép-konténereket a mellső ciszternába függőlege
sen süllyesztették, így indításuk is függőleges lett. A 
jelentősebb korszerűsítést az SSN 751-től kezdték el. 
Mellső horizontális kormánylapokat levették a tengeralatt
járó-toronyról. A hajó elektronikus berendezéseit szinte 
teljesen kicserélték. A hajó reaktorában a nukleáris 
fűtőelemeket ma már csak tízévente cserélik, így meg
hosszabbították a hajók élettartamát. A hajókon folyama

tosan végzik a korszerűsítéseket; például, amikor megje
lentek az AKULA tengeralattjárók, szinte három év alatt 
az összes fedélzeten kicserélték a szonárokat.

A korszerűsített hajók személyzete 138 főre (13 tiszt, 
14 altiszt, 111 matróz) növekedett.

A jelentős igénybevétel ellenére 1997-ig 6 hajóegysé
get vontak ki. Az orosz tengeralattjárók csökkenése miatt 
az elmúlt években további öt hajót állítottak le.

A LOS ANGELES tengeralattjáró 
fontosabb harcászati-műszaki adatai

1. táblázat
méretei [m] hossza:

szélesség:
merülés:

110,3
10,1
9,9

vízkiszorítás [t] szabvány: 6082
víz feletti: 6200
víz alatti: 6927 (7010,73 m3)

teljesítmény
gőzturbina [MW/LE]: 26/32 000
segédmotor [kW/LE]: 242/325

maximális sebesség [csomó] 32
maximális merülési mélység [m] 250
személyzet [fő] 134/13 tiszt, 12 altiszt 109 matróz/

SSN 751 -tói 138/13 tiszt, 14 altiszt, 111 matróz/
fegyverzet 4 db 533 mm-es torpedóvetőcső

12 db Tomahawk indítókonténer
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26. 27. 28. 29. 30.

1. SSN 688 LOS ANGELES 11. SSN 703 BOSTON 21. SSN 713 HOUSTON
2. SSN 690 PHILADELPHIA 12. SSN 704 BALTIMORE 22. SSN 714 NORFOLK
3. SSN 691 MEMPHIS 13. SSN 705 CITY OF CORPUS CHRISTI 23. SSN 715 BUFFALO
4. SSN 695 BIRMINGHAM 14. SSN 706 ALBUQUERQUE 24. SSN 716 SALT LAKE CITY
5. SSN 697 INDIANAPOLIS 15. SSN 707 PORTSMOUTH 25. SSN 717 OLYMPIA
6. SSN 698 BREMERTON 16. SSN 708 MINNEAPOLIS-ST. PAUL 26. SSN 718 HONOLULU
7. SSN 699 JACKSONVILLE 17. SSN 709 HYMAN G. RICKOVER 27. SSN 719 PROVIDENCE
8. SSN 700 DALLAS 18. SSN 710 AUGUSTA 28. SSN 720 PITTSBURGH
9. SSN 701 LA JOLLA 19. SSN 711 SAN FRANCISCO 29. SSN 721 CHICAGO

10. SSN 701 PHOENIX 20. SSN 712 ATLANTA 30. SSN 722 KEY WEST
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31.SSN723 OKLAHOMA CITY
32. SSN 724 LOUISVILLE
33. SSN 725 HELENA
34. SSN 750 NEWPORT NEWS
35. SSN 751 SAN JUAN
36. SSN 752 PASADENA
37. SSN 753 ALBANY
38. SSN 754 TOPEKA
39. SSN 755 MIAMI

40. SSN 756 SCRANTON
41. SSN 757 ALEXANDRIA
42. SSN 758 ASHEVILLE
43. SSN 759 JEFFERSON CITY
44. SSN 760 ANNAPOLIS
45. SSN 761 SPRINGFIELD
46. SSN 762 COLUMBUS
47. SSN 763 SANTA FE
48. SSN 764 BOISE

49. SSN 765 MONTPELIER
50. SSN 766 CHARLOTTE
51. SSN 767 HAMPTON
52. SSN 768 HARTFORD
53. SSN 769 TOLEDO
54. SSN 770 TUCSON
55. SSN 771 COLUMBIA
56. SSN 772 GREENEVILLE
57. SSN 773 CHEYENNE
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A LOS ANGELES hajóosztály legfontosabb kronológiai adatai
2. táblázat

Harcászati
megnevezés Elnevezés gerinc lefektetés vízre bocsátás átadás Gy. Bázis

SSN 688 LOS ANGELES 72.01.08. 74. 04. 06. 76.11.13. N 01
SSN 690 PHILADELPHIA 72. 08. 12. 74. 10. 19. 77. 06. 25. GD 12
SSN 691 MEMPHIS 73. 06. 23. 76.04.03. 77.12.17. N 12
SSN 698 BREMERTON 76. 05. 08. 78. 07. 22. 81.03.14. GD 11
SSN 699 JACKSONVILLE 76.02. 21. 78. 11. 18. 81.05.16. GD 08
SSN 700 DALLAS 76. 10. 09. 79.04.28. 81.07.18. GD 02
SSN 701 LA JOLLA 76. 10. 16. 79. 08. 11. 81.10.24. GD Jav.
SSN 705 CITY OF CORPUS CHRISTI 79. 09. 04. 81.04. 25. 83.01.08. GD 04
SSN 706 ALBUQUERQUE 79. 12.27. 82.03. 13. 83. 05.21. GD 02
SSN 707 PORTSMOUTH 80.05.08. 82. 09. 18. 83. 10.01. GD 11
SSN 708 MINNEAPOLIS-ST. PAUL 81.01.30. 83.03. 19. 84.03. 10. GD 06
SSN 709 HYMAN G. RICKOVER 81.07. 24. 83.08.27. 84.07.21. GD 08
SSN 710 AUGUSTA 82. 04. 01. 84.01.21. 85. 01.19. GD 12
SSN 711 SAN FRANCISCO 77. 05. 26. 79. 10. 27. 81.04. 24. N 08
SSN 713 HOUSTON 79. 01.29. 81.03.21. 82. 09. 25. N 11
SSN 714 NORFOLK 79.08. 01. 81. 10.31. 83. 05.21. N 06
SSN 715 BUFFALO 80.01.25. 82. 05. 08. 83.11.05. N 01
SSN 716 SALT LAKE CITY 80. 08. 26. 82. 10. 16. 84. 05.12. N 11
SSN 717 OLYMPIA 81.03.31. 83. 04. 30. 84. 11. 17. N 03
SSN 718 HONOLULU 81. 11. 10. 83. 09.24. 85. 07. 06. N 03
SSN 719 PROVIDENCE 82. 10. 14. 84. 08. 04. 85.08.27. GD 04
SSN 720 PITTSBURGH 83. 04. 15. 84. 12.08. 85. 11.23. GD 02
SSN 721 CHICAGO 83.01.05. 84. 10.13. 86. 09. 27. N 03
SSN 722 KEY WEST 83. 07. 06. 85. 07. 20. 87. 09.12. N 03
SSN 723 OKLAHOMA CITY 84. 01.04. 85. 11.02. 88.06.09. N 08
SSN 724 LOUISVILLE 84. 09. 16. 85. 12. 14. 86. 11.08. GD 03
SSN 725 HELENA 85. 03. 28. 86.06.28. 87. 07.11. GD 11
SSN 750 NEWPORT NEWS 84. 03. 03. 86. 03. 15. 89.06.03. N 08
SSN 751 SAN JUAN 85. 08. 16. 86. 12.06. 88. 08. 06. GD 12
SSN 752 PASADENA 85. 12.20. 87.09. 12. 89. 02. 11. GD 07
SSN 753 ALBANY 85.04.22. 87. 06. 13. 90. 04. 30. N 06
SSN 754 TOPEKA 86.05. 13. 88.01.23. 89. 10.21. GD 07
SSN 755 MIAMI 86. 10. 24. 88. 11. 12. 90. 06. 30. GD 04
SSN 756 SCRANTON 86. 06. 29. 89.07.03. 91.01.26. N 06
SSN 757 ALEXANDRIA 87. 06. 19. 90. 06. 23. 91.06.29. GD 12
SSN 758 ASHEVILLE 87.01.01. 89. 10.28. 91.09.28. N 03
SSN 759 JEFFERSON CITY 87.09.21. 90. 03. 24. 92.01.30. N 11
SSN 760 ANNAPOLIS 88. 06. 15. 91.05.18. 92. 04.11. GD 04
SSN 761 SPRINGFIELD 90. 01.29. 92.01.04. 93. 01.09. GD 02
SSN 762 COLUMBUS 91.01.07. 92.08.01. 93. 07. 24. GD 07
SSN 763 SANTA FE 91.07. 09. 92. 12. 12. 94.01.08. GD 07
SSN 764 BOISE 88. 08. 25. 90.10.20. 92. 11.07. N 08
SSN 765 MONTPELIER 89. 05. 19. 91.04. 06. 93. 03.13. N 06
SSN 766 CHARLOTTE 90.08. 17. 92. 10.03. 94.10. 10. N 01
SSN 767 HAMPTON 90. 03. 02. 91.09.28. 93. 11.06. N 08
SSN 768 HARTFORD 92. 04. 27. 93. 12.04. 94. 12.10. GD 04
SSN 769 TOLEDO 91.05.06. 93. 08. 28. 95. 02. 24. N 02
SSN 770 TUCSON 91.08. 15. 94. 03. 19. 95. 09. 09. N 07
SSN 771 COLUMBIA 93. 04. 24. 94. 09. 24. 95. 10. 09. GD 03
SSN 772 GREENEVILLE 92. 02. 28. 94. 09. 17. 96.02. 16. N 01
SSN 773 CHEYENNE 92. 07. 06. 95. 04. 04. 96.09.13. N 07

Megjegyzés: Gy.=Gyártó N - Newport News Shipbuilding, GD - General Dynamics
bázis - a hajóraj sorszámát tartalmazza
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A tengeralattjáró felépítése

A hajó, arhitektúrája szerint egytestű. A nagynyomású 
hajótest három szakaszra bontható: központi, reaktor- és 
turbinaszakaszokra. Az első szakaszban helyezték el a 
hajó irányítását, vezetését szolgáló berendezéseket, a 
személyzet elhelyezési körleteit. A hajóorrban található a 
szonárberendezés, a torpedóvetőcsovek. A mellső cisz
ternába 12 db indítókonténert süllyesztettek.

A reaktorszakaszban a GE cég S6G típusú reaktora ál
lítja elő a 2 db 26 MW teljesítményű gőzturbina meghaj
tásához szükséges energiát. A két turbina reduktoron ke
resztül hajtja meg a hajócsavart. A tengeralattjáró maxi
mális sebessége 32 csomó. A Magnetek elektromotor se
gédhajtásra szolgál, teljesítménye 242 kW.

A hajó hossza 110,3 méter, a vízkiszorítása 6927 ton
na. A hajó irányítását a taton elhelyezett kormánylapok 
végzik.

A hajó öt elektronikai alrendszerét egységes adatszol
gáló rendszerbe integrálták. A szonárok mellett a légteret 
és tengerfelszínt ellenőrző radarok adatai segítik elő a 
hajó irányítását. A hajó fegyverzeti berendezéseit külön 
irányítórendszer ellenőrzi. A torpedóvetést az Mk. 117 
rendszer vezérli. A BQD-E típusú szonárberendezést 
többször korszerűsítették, jelenleg a D és az E változatot 
alkalmazzák.

A haditengerészet által alkalmazott 76 Hz-es (4000 km 
hullámhosszú) híradó berendezések a háromtagú paran
csokat 15 perc alatt továbbítják a víz alatt tartózkodó ha
jóra. A rádiójeleket az AG-1554/BRM  típusú szabvány 
szalagantennával veszik. A torony jobb oldalán kialakított 
fészekből kibocsátott 15,6 mm átmérőjű 610 m hosszú 
úszó kábelantenna lehetővé teszi a jelvételt a 10-30 
MHz, vagy a 10 kHz-400 MHz frekvenciatartományban. A 
működési tartományt a kábelben elhelyezett elemek ha
tározzák meg.

A szuperhosszú hullámok vételét a 10 Hz-3 MHz tarto
mányban működő MSR-5055 típusú rádióvevő végzi. A 
rádiójeleket az AS-1554/BRM  típusú kábelantenna és a 
hajófedélzetbe beépített AT-317F/BRR típusú keretan
tenna veszi. Az antenna a hajótoronyban lévő emelőszer
kezet segítségével a hajótest fölé emelhető.

A tengeralattjáró híradó berendezéseit az An/UYK-20 
típusú számítógép hangolja össze. A Link-11 adatszol
gáló rendszer lehetővé teszi az operatív harcászati hely
zet időbeli ismeretét. A hajó helyi hálózata kapcsolódik az 
NTOS rendszerhez.

A különleges és vészhelyzetek esetén a hajó fedélze
téről több, egyszer alkalmazható rádióbójával küldhetnek 
üzenetet. A bóják különböző hullámhosszon sugárzott rá
diójelekkel egyirányú üzenetet továbbítanak. A jeleket, 
felszínre emelkedés után meghatározott késleltetéssel 
kezdik sugározni, majd meghatározott idő múlva végleg 
elmerülnek.

A fegyverzet

Az első időszakban a torpedóvetőcsőből indított fegyve
reket alkalmaztak. A fedélzeten egy időben 26 db eszközt 
tároltak. A Tomahawk robotrepülőgép, a Harpoon hajó

hajó rakéta és a Mk. 48 típusú, 533 mm-es torpedó volt 
indítható a négy vetőcsőből.

Az SSN 719-től a robotrepülőgépeket indítókonténer
ből vetik be. A Tomahawk SLCM típusú robotrepülőgép 
2500 km hatótávolságon belül képes az előre beprogra
mozott (előzetesen pontosan bemért) célpontok meg
semmisítésére. A robbanófej 200 kt hatóerejű nukleáris, 
vagy 454 kg tömegű hagyományos töltetű.

A függőleges konténerekből indítható a Tomahawk 
TASM típusú hajó-hajó robotrepülőgép is, amely 480 
km-es hatósugárban a tehetetlenségi, aktív önrávezetési 
rendszer segítségével megsemmisíti a célokat.

Az Mk. 48 típusú torpedó aktív/passzív irányítórend
szerével 50/38 km-es hatósugárral semmisíti meg a cél
pontokat. A torpedó 900 m-es mélységig képes a 267 kg 
tömegű hagyományos robbanófejjel (40/55 kt hatóerejű 
nukleáris töltettel) az ellenség leküzdésére.

Az Atlanti-óceán térségében a 2. hajóraj (5), a 4. hajóraj 
(5) és a 12. hajóraj (5) kötelékében Groton bázison, vala
mint a 6. hajóraj (5) és a 8. hajóraj (7) kötelékében Norfolk 
bázison, összesen 27 tengeralattjáró állomásozik. A 
Csendes-óceán térségében az 1. hajóraj (4), a 3. hajóraj 
(7) és a 7. hajóraj (6) kötelékében Pearl Harbour bázison, 
valamint a 11. hajóraj (6) kötelékében San Diego bázison, 
összesen 23 tengeralattjáró állomásozik. Az SSN 701 ha
jó jelenleg javításon van. A világhálón található adatokat 
2000 októberében rögzítették, de itt is megfigyelhető egy 
érdekesség. A 8. hajóraj adatai között szerepel az SSN 
711, de az Atlanti-óceáni Parancsnokságnál már a hajó 
hiányzik, valószinűleg hamarosan vagy végleg kivonják a 
rendszerből, vagy javításra vonják ki.
(Rajzos ábra a 47. oldalon. -  szerk.)

Szabó Miklós mérnök alezredes
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Defendory 2000

A Defendory néven kétévenként rendezett haditechnikai 
kiállításra ismét sor került. A kiállítást -  a hagyományok
nak megfelelően -  október első hetében rendezték meg 
Pireuszban, Athén kikötővárosában, a kiállítási központ 
területén.

A kiállítás ezúttal rekordokat döntött meg. 34 országból 
érkeztek kiállítók, több mint 60 ország képviseltette ma
gát hivatalos küldöttséggel, és 22 ország küldte el védel
mi miniszterét. A magas rangú küldöttségek között jelen 
voltak Közép- és Távol-Kelet, Afrika, Ázsia, Észak- és 
Dél-Amerika, valamint Európa képviselői. Magyarország 
is küldöttséggel képviseltette magát, dr. Kárász János he
lyettes államtitkár vezetésével.

A kiállítási helyek száma szintén rekordot hozott, 785 
standdal. Az egykori Varsói Szerződés tagállamai közül -  
Magyarország kivételével -  minden ország kiállított, ha
zánk 1996-ban vett részt ezen utoljára. Jelen volt Szlová
kia és a Cseh Köztársaság, a több részre szakadt szov
jet birodalom területéről az Orosz Föderáció, Fehérorosz
ország, Ukrajna és Üzbegisztán, a hajdani Jugoszlávia 
területéről pedig Bosznia-Hercegovina, illetve Szlovénia 
haditechnikai cégei jöttek el. A Defendory 2000 -  az elő
ző kiállításokkal megegyezően -  lehetőséget nyújtott nem
zetközi szinten a katonai szakemberek találkozására, fó
rumot nyújtott az országok közötti kapcsolatok, a techni
kai újdonságok bemutatására és hozzájárult a különböző 
országok hadiipari együttműködésének kialakításához.

í. ábra: L-177
Az L-177 lajstromjelű HS RODOS partraszállító hajót az Elefsis 
hajógyár szállította a görög haditengerészetnek. A gyártási prog
ramban részt vett a görög haditengerészet és az Athéni Műszaki 
Egyetem hajóépítési tanszékéből szerveződött mérnökcsoport. 
Az alapelképzelés az volt, hogy a partraszállító hajó képes le
gyen 370 tengerészgyalogos katona, különböző típusú harcko
csik és kisebb deszantjárművek szállítására, 17 csomó sebes
séggel, illetve kirakni a deszantszállítmányt. A hajónak aknakuta
tó és aknatelepító felszerelései, lővegei vannak, illetve helikopte
rekkel is együtt tud működni.

2. ábra:T-80U
A T-80 közepes harckocsi kialakítása magában hordozta a kor
szerűsítés lehetőségeit. A szakértők szerint a korszerűsítés 
lehetőségeit felhasználó T-80-M1 egyike a legjobb negyedik ge
nerációs harckocsiknak. Ezt a változatot 1997 őszén mutatták be 
egy szakkiállításon Omszkban.

3. ábra: HÍJÁRA
A páncéltörő szóróbomba indító repülőgép fedélzeti fegyvert Pa
kisztánban gyártják. A bombatartály 247 szóróbombát tartalmaz. 
Bármely olyan repülőgépre felszerelhető, amely 500 font (226.3 
kg) bombaterhet képes hordozni. A bombavetéshez nem kell kü
lönleges kiképzés. A bombák szőnyegszerűen széles sávban terül
nek és érintkezésre robbannak minden közepesen kemény célon. 
A bombaszóró berendezés tömege 222 kg.
Az üreges töltetű páncéltörő szóróbombák tömege: 0,6 kg:
átmérője: 53 mm;
hossza: 321 mm;
töltete: HMX/TNT 70/30 aránnyal.
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4. ábra: STN
A brémai STN ATLAS Electronik GmbH-пак Görögországban 
Krétán gyára, Athénben pedig irodája van. A görögországi STN 
ATLAS 3 SIGMA AE gyártási filozófiája az, hogy teljesen integrált 
rendszereket alkossanak meg, amelyek a lehető legnagyobb 
mértékben közös alkatrészekből készüljenek. A kisméretű, pilóta 
nélküli repülőgépek több célra alkalmasak: célrepülőgépnek, 
zavarszimulátornak és felderítő eszköznek is. A pilóta nélküli 
repülőgépek légcsavaros és sugárhajtóművel készülnek, a külön
böző változatok levegő-levegő és föld-levegő rakéták, illetve ha
gyományos légvédelmi lövegekkel történő gyakoroltatásokra al
kalmasak.

5. ábra: Mica Storm Shadow
A görög légierő 15 db új Mirage 2000-5 Mk.2 és a már meglévő, 
de erre a színvonalra korszerűsített, 10 db Mirage 2000 típusú 
repülőgépeit fogja ellátni a 200 km hatótávolságú Matra BAe 
Dynamics SCALPEG típusú manőverező robotrepülőgéppel. A 
csapásmérő fegyveren kívül a repülőgépeket Mica típusú légihar- 
crakétákkal is felszerelik, amelyeknek infravörös passzív és loká- 
toros aktív önirányítású változatai vannak. A görög légierő 56 db 
SCALPEG típust és 100-100 db Mica rakétát tervez beszerezni.

6. ábra: HAFR-1
a HAFR-1 betonromboló bombát kifutópályák, fedezékek és 
egyéb keményen betonozott célok ellen fejlesztette ki a pakisztá
ni repülőfegyverzeti komplexum. A bombát minimális kockázattal 
lehet célba juttatni nagy sebességgel kis magasság mellett. A 
bombát rakétamotor gyorsítja fel az átütéshez szükséges nagy 
sebességre, mintegy 0,45 s alatt 10 kN tolóerővel. A töltetet mint
egy 100 kg robbanóanyag képezi. A kedvező becsapódási szögét 
ejtőernyővel érik el a kezdeti szakaszban.

7. ábra: SÁR 21
A ,bulldog” szerkezeti megoldásra gépkaarbélyt Szingapúrban
fejlesztették ki, kivitele hasonló az osztrák AUG fegyveréhez.
Tölténye: 5,56x45 mm
Tömege: 3,81 kg
Hossz: 812,8 mm
Csőhossz: 508 mm
Szekrénytáv: 30 db töltény
Tűzgyorsaság: 450-650 löv/min
A gázelvételes működésű fegyvernek forgózára és 1,5-szeres 
nagyítású beépített optikai irányzéka van.
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8. ábra: IR IS -T
A német BGT fejleszti az új generációs kis hatótávolságú légi- 
harcrakétát. A rakétának nagy teljesítményű infratartományú kép
alkotó berendezése van, amely egy nagy manőverezőképességű 
aerodinamikai szerkezettel és tolóerővektor-szabályozással pá
rosul. Az IRIS-T méreteiben és tömegeloszlásában teljesen 
megegyezik a Sidewinder rakétával, sőt a repülőgéphez kapcso
lódó elemek is azonosak. A rádiófrekvenciás és infravörös tarto
mányú irányítás zavarásmentessé és nagy pontosságúvá teszi a 
fegyvert.

9. ábra: Egy kisméretű robotrepülőgép

Újdonságnak számított a több mint 20 katonai médium el
helyezése az első emeleten, valamint az, hogy 1990 után 
most ismét szerkesztettek a kiállításon igényes kivitelű 
napilapot, így méltó hangsúlyt kapott a haditechnikai in
formáció és ismeretterjesztés.

A kiállításra jellemző volt, hogy a kiállítók -  egy hagyo
mányt teremtő elhatározást folytatva -  ezúttal is több, 
nagy tömegű haditechnikai eszközt mutattak be: •

• Ausztria: 2db Steyr gyártmányú terepjárót;
• Dánia: a Terma Electronics légvédelmi harcálláspon- 

jait;
. Egyesült Államok: az AM General Corporation 

HUMVEE terepjáróját egy nehézgéppuskával a fe
délzetén és egy eredeti Pratt & Whitney repülőgép- 
sugárhajtóművet;

• Egyesült Királyság: az angolok két hatalmas löveget 
tettek közszemlére: az egyik az AS90 Braveheart el
nevezésű, 155 mm űrméretű önjáró löveg, a másik 
egy vontatott változat volt, de látható volt a British 
Aerospace Hawk 100 típusú repülőgépének pilóta
fülke-másolata is. Külön érdekesség volt a britek 
harcszerű bemutatója egy alkalmasan berendezett 
standon;

. Franciaország: a GIAT Állami Hadiipari Csoportosu
lás által gyártott Ledere harckocsit és a Panhard 
könnyű páncélozott harcjárművet, illetve egy Das
sault Rafale szimulátort;

. Görögország: a házigazda jobb lehetőségeit kihasz
nálva a görögök többek közt kiállították egyik páncé
lozott lövészharcjárművüket, harckocsiszállító tréle
rüket, automata gránátvetővel felszerelt gumicsónak
jukat, valamint ikercsövű légvédelmi gépágyú fegy
verrendszerüket.

A magas rangú vendégek tiszteletére a görög hadi- 
tengerészet a kiállítás melletti mólón bemutatta két 
hadihajóját, valamint szerepelt:

• Németország: a Kraus-Maffei-Wegmann Leopard 
harckocsi legújabb változata a Leopard 2 A6 EX tí
pus, most először szerepelt a nagy nyilvánosság 
előtt. A típust akár eurótanknak is lehet nevezni, a 
gyártó cég szerint. Különböző célú terepjáró jármű
vek, többek közt kis légvédelmi rakétahordozó, men
tőautó, személyszállító terepjáró is látható volt;

.  Olaszország: itt került először a nyilvánosság elé a 
Bell/Agusta Aerospace Company AB139 típusjelű, 
többfeladatú közepes helikoptere;

• Orosz Föderáció: a MiG-iroda kiképző repülőgépének 
szimulátor- berendezését mutatta be. A tervezőiroda 
munkatársa -  a magyar újságírót azonosítva -  rész
letes elemzést adott a közép-európai vadászrepü
lőgép-helyzetről, és kifejtette a MiG-29 típusú repü
lőgép korszerűsítésének előnyeit, leginkább a már ki
épített földi kiszolgáló rendszerre alapozva;

• Norvégia: a Kongsberg cég légvédelmi harcálláspontja;
. Svédország: az Ericsson cég légtérellenőrző repülő

gépének műszeres fülkéje és antenna rendszere.
A nemzetközi együttműködést példázó Eurofighter 

szimulátor-berendezése is a nagy sikerű bemutatott 
eszközök közé sorolható.

A szembetűnő, nagyméretű érdekességeken kívül a 785 
kiállítóhelyen természetesen számos más érdekes, már 
ismert vagy újdonságnak számító eszköz volt látható.

Amaczi Viktor nyá. mk. alezredes
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A Heckler & Koch G-36E automata puska

A német H&K gyár a XX. század végére megtervezte és 
a gyártását is megkezdte egy új fegyvernek, a G-36E  tí
pusjelű rohampuskának.

Bár a szintén H&K által fejlesztett G11-es, hüvely nél
küli tölténnyel működő fegyver teljesen új irányzat 
kezdőlépése volt, mégsem ezen az úton haladtak tovább 
a fejlesztők.

A G-36E  egy hagyományos 5,56 mm-es NATO-lőszert 
tüzelő fegyver, amelynek működési mechanizmusa sem 
tér el a szokványostól. Különlegessége azonban abban 
rejlik, hogy a cső, a zárszerkezet némely része és egyéb 
kisebb alkatrészek kivételével a fegyver teljes egészében 
nagy szilárdságú, speciális műanyagból, karbonszállal 
erősített polimer plasztikból készült.

A gyár nagy hagyományokkal rendelkezik a műanyag
ból készülő fegyveralkatrészek gyártása terén, melyet a 
G-36£-nél maximálisan kamatoztatott. Ahol fém alkatré
szek mozognak, ott a pontos illeszkedés érdekében mű
anyagba ágyazott acélsíneket alkalmaztak.

A fegyver egyik fontos része a cső, amely szintén 
minőségi anyagból, szigorú gyártástechnológiai előírások 
betartásával készült. Ennek köszönhetően a fegyver szó
rásképe kiemelkedően jó.

A G-36E  tulajdonképpen egy fegyvercsalád bázisa, 
amely jelenleg három különböző funkciójú fegyvert foglal 
magában.

Alapfegyverként a G-36E automata puska, ennek fegy
verlábbal, nehéz csővel ellátott változata, mint könnyű go
lyószóró, és a rövidebb karabély készült el. E három fegy
ver alkatrészei nagyfokúan kompatibilisek egymással.

A G-36E rövid jellemzése

Gázelvételes, gázdugattyús rendszerű fegyver. A gázdu
gattyú -  mint az orosz Dragunov-puskán -  lökőrudas 
megoldással készült. Forgózáras reteszelése az M-16- 
oséhoz hasonló. Elsütőszerkezete egyes- és sorozatlövés 
leadására alkalmas, de igény szerint rendelhető rögzített 
sorozattal is. Az utolsó lövés után a zárszerkezet hátul 
marad nyitott állapotban, mely a sátorvas elülső részében, 
az elsütőbillentyű előtt lévő karmantyúval oldható.

Harcászati -  technikai adatok:
1. táblázat

G-36E aut. puska G-36E golyószóró G-36E karabély
Űrméret 5,56 x 45 mm NATO
Löv. sebesség (V0) 920 m / sec. 850 m / sec.
Löv. energia (E0) 1730 J 1470 J
Tűzgyorsaság 750 löv. / perc
Hossz válltámasszal 990 mm 860 mm
Csukott válltámasszal 760 mm 615 mm
Csőhossz 480 mm 320 mm
Tömeg tár nélkül 3,3 kg 3,5 kg 3,0 kg
Üres tár tömege 125 g
Tár 30 tölténnyel 480 g

2001/2 HADITECHNIKA 29



4. ábra: A G-36E gépkarabély metszete

5. ábra: A G-36E könnyű géppuska dupla 30 töltényes tárral

Tervezéskor figyelembe vették, hogy a kezelőszerveket 
mindkét kézzel el lehessen érni. A felhúzókar a fegyver 
tetején található, melynek füle jobbra vagy balra kifordít
ható aszerint, hogy melyik kézzel akarják felhúzni. Mind
két oldalon megtalálható a tűzváltó kar is, amely klasszi
kus H&K formájú.

A fegyver válltámasza egy bal oldalon lévő gomb be
nyomásával jobb oldalra hajtható. A válltámasz kialakítá
sa olyan, hogy behajtott állapotban is működőképes a 
fegyver, tehát a felhúzását nem akadályozza, illetve a 
kirepülő hüvelyeket sem zavarja. A tok tetején található 
egy nagyméretű keret, amely egyrészt a hordfogantyú 
szerepét tölti be, másrészt ezen található az irányzók is. 
Alapesetben kétféle irányzók található a G-36E-n, egy 
mechanikus és egy optikai irányzók. A mechanikus irány
zók a hordfogantyú tetején van, azonos anyagból azzal. 
Egyszerű, nútban lévő irányzókról és nézőkéről van szó, 
amely állítási lehetőség nélküli. Pontos célzásra csak kor
látozottan alkalmas, inkább az optikai irányzókhoz irány
meghatározó.

A fegyver fő célzóberendezése a hordfogantyú hátuljá
ban található. Nagyítása 1,5 x-es. A hordfogantyú elején 
lévő nyíláson keresztül „lát át”.
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(A Bundeswehrnél rendszeresített változatoknál 3 x -os 
nagyítása van az irányzéknak, és felette egy ún. vörös 
pont irányzék található.)

A golyószórónak nehezebb csöve van, hogy a folyama
tos tüzelést jobban bírja, illetve zárszerkezete felhúzott ál
lapotban hátsó -  nyitott -  helyzetben marad, azért, hogy 
a töltény nehogy felrobbanjon a forró töltényűrben. Ezen
kívül a golyószóróhoz tartozik egy fegyverláb is, mely el
vileg mindegyik típusra felszerelhető. Amikor nincs hasz
nálatban, egyszerűen a mellső ágy alá lehet hajtani, a 
szyámára kialakított vájatba.

A lángrejtő kiképzése olyan, hogy lehetővé teszi a 
szabványos puskagránát kilövését. A karabély kivételével 
a fegyverre szuronyt is fel lehet helyezni.

A fegyver adogatása 30 töltényt befogadó, átlátszó mű
anyagból készült szekrénytárból történik, amelyben folya
matosan nyomon követhető a lőszerek fogyása. A tárak 
oldalán olyan összekapcsoló illesztők található, amely 
lehetővé teszi több tár egymás mellé helyezését. A fegy
verhez egyébként gond nélkül lehet alkalmazni az M-16- 
os automata puska tárait is. A golyószóróhoz rendszere
sítettek egy kettős csigatárat is, amely 100 db töltény be
fogadására alkalmas.

A fegyver szétszerelése egyszerű, csupán a hátsó mar
kolat mögött lévő csapot kell kinyomni, és a markolat az 
elsütőszerkezettel máris lebillenthető -  hasonlóképpen 
az MP5 géppisztolyhoz. Ekkor hozzáférhetővé válik a 
zárszerkezet is. Szintén egy csap eltávolítása után lehet 
előrefelé lehúzni a mellső ágyat, ekkor a gázátömlő furat, 
illetve a gázdugattyú bukkan elő.

A próbák szerint a G-36E  automata puska hibátlanul 
üzemelt akár 5 000 lövésig is, tisztítás nélkül.

Az automata puskát a Bundeswehr rendszeresítette 
gyorsreagálású erőinél, illetve a karabélyváltozatot a spe
ciális erőknél. A H&K gyár nem is annyira titkolt célja 
azonban az USA piacára betörni. Reményeik szerint a 
fegyver, mint az M-16-os váltótípusa jöhet szóba az ame
rikai fegyveres erőknél. Erre utal az amerikai design sze
rinti kialakítás is.

Összességében elmondható, hogy a G-36-os automa
ta puska, hagyományos működésű, de korszerű anya
gokból, modern gyártástechnológiával készült, nagy pre- 
cizitású fegyver, amely méltán válhat a gyár új „zászlós
hajójává”.

Kékesi György

Az M-1 Abrams harckocsicsalád l.rész

Bevezetés

A második világháború befejezésekor 
az Egyesült Államok nagy darabszá
mú, de nem túl modern harckocsiállo
mánnyal rendelkezett. A szovjetek a 
háború után folyamatosan fejlesztették 
harckocsiparkjukat. Hamarosan ők is 
birtokába jutottak az atomfegyverek
nek, a harckocsifejlesztést azonban 
rendületlenül folytatták.

1956-ban a US Army elkezdte a 
T-95 jelzésű, 30-35 tonnás közepes 
harckocsi fejlesztését, amelynek fegy
verzetét egy 152 mm-es kombinált lö- 
veg alkotta. A harckocsit 1000 LE-s 
gázturbinával és hidropneumatikus ru
gózással látták el. Minden kiválósága 
ellenére nem tervezték gyártani. Az 
Egyesült Államok 1963 augusztusá
ban szerződést kötött az NSZK-val 
olyan harckocsi kifejlesztésére, amely 
hosszú időre vissza tudja szerezni a 
minőségi fölényt a NATO-harckocsik- 
nak. A közös fejlesztéstől a költségek 
csökkentését várták. A követelmények 
azonban túl magasak voltak, a harcko
csiba olyan berendezéseket, eszközö
ket építettek be, amelyek teljesen újak 
voltak. Az új harckocsi az MBT-70 
megnevezést kapta. A fegyverzetet 
egy 152 mm-es löveg alkotta (amely
ből lehetőség volt Shillelagh rakétát is

kilőni), egy távirányítású, 20 mm-es 
gépágyú és egy 7,62 mm-es géppus
ka. A harckocsi ezenkívül réteges pán
célzattal, lézertávmérővel, hidropne
umatikus rúgózással, stabilizált célzó
berendezéssel, és több számítógéppel 
volt felszerelve. A felmerülő problé
mák, a költségnövekedési kilátások és 
a véleménykülönbségek végül az 
NSZK kiszállásához vezettek. Az ame
rikai fél nehéz helyzetbe került: az 
MBT-70 programot az eredeti elkép

zelések alapján nem lehetett befejez
ni, ezért egy egyszerűsített változattal 
(XM-803) álltak elő. Mivel azonban ez 
is fejlesztés alatt állt, újabb problémák 
merültek fel. A Kongresszus 1971-ben 
megvonta a pénzügyi támogatást a 
programtól.

1971 decemberében felállítottak egy 
bizottságot, amelynek feladata az új, 
MBT-75 kódnevű harckocsival szem
ben támasztott követelmények felállí
tása volt. A bizottság a harckocsinál a
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minőségi szempontokat tartotta elsőd
legesnek. Az ekkor még XM-815-nek 
nevezett harckocsi általános tervvázla
tai augusztusra lettek készen, ezután 
mint „fejlesztési koncepciótervet” (De
velopment Concept Paper) benyújtot
ták a védelmi minisztériumnak, amely 
1973 januárjában jóvá is hagyta. Júni
usban a General Motors és a Chrysler 
cégek nyerték el a tendert a „verseny
ző prototípusok” elkészítésére. A vé
delmi minisztérium közben elrendelte, 
hogy az egyik harckocsitervezetet 
1500 LE-s gázturbinával szereljék fel. 
Erre a Chrysler járművét választották. 
Mindkét jármű 105 mm-es huzagolt 
csövű, M-68  löveggel volt felszerelve. 
(Még a „harckocsibizottság“ korábban 
letesztelt több löveget, amelyekből a 
németet választották, azonban bizo
nyos problémák miatt a harckocsi ter
vezett sorozatgyártásáig nem volt mód 
az elkészültére, ezért a 105 mm-es 
M-68 löveg mellett maradtak.)

Az 1973-as év alapvető befolyással 
volt az új harckocsira. Júliusban egy 
amerikai bizottság utazott Angliába, a 
brit hadsereg Chobham fejlesztőbázi
sára, hogy megvizsgáljon egy újonnan 
kifejlesztett páncélzatot. Ez az új pán
cél volt a Burlington-páncél; a szárma
zási helyére utaló Chobham elnevezés 
terjedt el helyette mégis. (Hivatalosan 
csak 1976-ban ismerték el létezését). 
A páncél különleges védelmet ígért a 
kumulatív lövedékek ellen, a hagyomá
nyos páncéltörő lövedékekkel szem
ben viszont már nem ennyit. Az ameri
kai bizottságra olyan benyomást tett az 
új páncéllal tartott bemutató, hogy azt 
átvéve a Ballisztikai Kutatóintézet 
azonnal vizsgálni kezdte. A vizsgálatok 
során gyengeségeket is találtak, me
lyeket kijavítottak, s ez a továbbfejlesz
tett Chobham-páncél lett az alapja 
később az Abrams-ének. A másik fon
tos esemény az októberi arab-izraeli 
háború volt. A háború sok szempontból 
is tanulságos volt, azok levonása 
alapvető változásokhoz vezetett az 
XM-1 harckocsinál. (1973 végén ne
vezték át az XM-815-Öt XM-1-re). Az 
új Chobham-páncél alkalmazása az 
XM-1 harckocsiban arra kényszerítette 
a Chryslert és a General Motors-t, 
hogy áttervezzék járműveiket. 1976- 
ban leszállították a két járművet az 
aberdeeni tesztsorozatra. Közben az 
NSZK is benevezte Leopard-ll AV vál
tozatú (American Version) harckocsiját 
az XM-1 programba. A tesztek még
sem kezdődhettek el vele, mert kide
rült, hogy a harckocsi csak szeptem
berre lesz készen. Az amerikaiak azon
ban nem vártak addig, és folytatták a 
próbákat. A németek ezt nehezmé
nyezték. Ekkor a védelmi minisztérium 
belement egy Leopard tesztsorozat le-

2. ábra: Lövegpajzs és torony első rész az M1 esetében

3. ábra: A CITV (Comander Independent ThemaI Vision) berendezés az M1 A2-n
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4. ábra: Parancsnoki kupola a 12,7 mm-es Browning M2HB géppuskával (M1; M1IP; M1E1; M1 A1j

folytatásába. A tesztek rámutattak a 
Leopard gyenge pontjaira. A fő problé
ma azonban az ár volt. A német harc
kocsi gyártási költsége 25%-kal lett 
volna magasabb bármelyik amerikai 
XM-1 változatnál. Májusban a két or
szág megegyezett, hogy egységesítse
nek a két harckocsiban annyi alkatrészt 
és részegységet, amennyit csak lehet.

1976. november 12-én jelentették be 
a tender győztesét, a Chryslert. Ez a 
Chrysler számára 11 db XM-1 elő- 
sorozatú harckocsi leszállítását jelen
tette, amelyekből az elsők 1978 febru
árjában érkeztek meg. Mivel a beren
dezések műszaki tesztjeit és az egész 
harckocsi tesztjét egyszerre végezték 
el, problémák merültek fel. A problé
mák miatt 3 db XM-1-est módosítot
tak. Mindamellett a 11 db harckocsi 
legfontosabb tesztelési célja a túlélő
képesség vizsgálata volt. Ennek során 
különböző típusú lövedékeket hasz
náltak, amelyekből a legtöbb szovjet 
rendszerű volt. A tesztek kiváló ered
ményei meggyőzőek voltak, így 1979. 
május 1 -jén engedélyeztek egy kezde
ti sorozatgyártást. Ennek során 110 db 
harckocsi készült el, amelyeket az 
utolsó tesztsorozathoz használtak fel. 
Az XM-1 teljes mértékű sorozatgyár
tását 1981. februárban engedélyezték. 
Ekkor történt meg a harckocsi típus
azonosítása is: M1 Abrams

Az M1 változat

Az amerikai harckocsik történetében új 
korszak kezdődött. Az M1 ugyanis nem 
hasonlított egyetlen amerikai fejleszté
sű tankra sem. A test és a torony szög
letes kialakítású volt, a kötényezés pe
dig optikailag még jobban kihangsú
lyozta a jármű alacsony felépítését. A 
sorozatgyártású M1 számos helyen el
tért a tesztváltozatoktól. így például a 
torony tetejét módosították, s kb. 200 
mm-el meghosszabbították hátrafelé. A 
hosszabbítás révén az elérte mai, jel
legzetes alakját. A fellépőket a testen

az addigi merev kivitel helyett flexibilis 
kábelekre cserélték. A felső orrleme
zen addig meglévő 1-1 fényszórót két 
darab kettős változatúra cserélték, 
amelyekből az egyik infrabetétes volt. 
A lánckerekek 635 mm átmérőjű terelő
gyűrűt kaptak, ami a lánctalp leugrását 
hivatott megakadályozni.

Az M1 hagyományos felépítésű 
harckocsi, elöl a vezető-, középen a 
küzdő-, hátul a motortérrel. A négyfős 
személyzetből egyedül a vezető he
lyezkedik el félig fekvő helyzetben a 
páncéltestben. A parancsnok a torony 
jobb oldalán, az irányzó a parancsnok 
előtt és alatt szintén a jobb oldalon, 
míg a töltő a bal oldalon helyezkedik 
el. A fegyverzetet egy 105 mm-es, hu- 
zagolt csövű M-68  E1 löveg alkotja, 
amely az eredeti M-68  löveg L/60 ka
liberhosszúságú csővel szerelt válto

zata. A löveg jobb oldalára 7.62 mm-es 
párhuzamosított géppuskát szereltek. 
A parancsnok számára motorral forgat
ható állványon távirányítású 12,7 mm- 
es géppuskát szereltek fel a parancs
noki kupolára. A kupola jellegzetessé
ge egyébként a védett nyitott állás, va
gyis a parancsnok úgy tekinthet ki, 
hogy fölülről védve van. A töltőnek 
7,62 mm-es géppuskát helyeztek el, 
szintén a toronytetőn. A fegyverzetet 
kiegészíti még 2 x 6 db ködgránátvető, 
melyek helyett alkalmazni szokták 
még a lövegcsőre szerelhető, 9 db-os 
vetőszerkezetet is. A páncélzat kialakí
tásánál nemcsak a harckocsi védett
ségére gondoltak, hanem a személy
zetére is. A páncélzat légréses, Chob- 
ham-rendszerű. A légrés a külső és 
belső páncélréteg között a védendő 
hely fontosságától függően 8-15 cm. A
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légrést fölülről ún. robbanófedelek zár
ják le. A külső réteget átütő lövedék 
robbanó hatása így a robbanófedele
ket leszakítva „kifúj” fölfelé, nem a 
belső réteget támadja. A futóművet és 
a harckocsi alsó részeit kötényezés 
védi, amelynek lemezei a szokásostól 
eltérően ablakszárnyakhoz hasonlóan 
kinyithatok. A küzdőteret a motortértől 
fal választja el, csakúgy mint a torony
ban lévőket a torony hátuljában elhe
lyezett lőszerektől. A toronytetőn, a 
lőszerek felett három „robbanófedelet” 
helyeztek el. Ez a megoldás -  az 
egész harckocsival együtt -  éles hely
zetben az Öböl-háborúban bizonyítot
ta létjogosultságát. A torony homlok
páncélzatának védettsége űrméret 
alatti lövedékekkel szemben 350 mm 
vastag acélpáncélnak felel meg, míg 
kumulatív hatású lövedékkel szemben 
700 mm-esnek. (A szovjet 125 mm-es 
löveghez rendszeresített űrméret alatti 
lövedék átütőképessége 450 mm.) A 
harckocsi mozgékonyságát az 1500 
LE-s AGT-1500 léghűtésű gázturbina 
biztosítja az Allison X-1100  3B hidro- 
kinetikus erőátviteli egységgel együtt.

A harckocsi 4 előre és két hátramene
ti fokozattal rendelkezik. A gázturbinát, 
erőátviteli egységet, kihajtóműveket, 
légszűrő egységet, hűtőrendszert stb. 
egy egységbe foglalták, amelynek 
cseréje tábori körülmények között 1 
órát igényel. A meghibásodások közöt
ti időtartamot 1800 üzemórában vagy 
19 000 km-ben határozták meg. A 
harckocsi testének farészére segéd
áramforrást lehet szerelni. Ennek ak
kor van jelentősége, ha a harckocsi 
hosszabb időt áll lesben.

Az M1 másik igen fontos része a 
tűzvezető berendezés. Ennek legfon
tosabb része a lézertávmérő és a bal
lisztikai számítógép. A számítógép au
tomatikusan kapja az információkat a 
meteorológiai viszonyokról -  szélse
besség, szélirány, külső hőmérséklet 
a saját harckocsi mozgási irányáról és 
sebességéről, a lövegcső, valamint a 
cél távolságáról. Ehhez meg kell adni a 
kiválasztott lőszertípust, ami után a 
számítógép kiszámítja a megfelelő 
vízszintes és függőleges irányzási ér
tékeket. A löveget két síkban lehet sta
bilizálni; az első lövés találati valószí

nűsége kb. 90%. Eredetileg infravörös 
megfigyelő-célzóberendezés is lett 
volna az M1-ben, amit pénzügyi okok 
miatt elvetettek. Végül a Hughes cég 
kifejlesztett egy infravörös hőképes 
berendezést, melyet a későbbi M1, 
majd az M1 A1 változatokban használ
tak. Az M1 sorozatgyártása 1981 
őszén kezdődött, s 1985 januárjában 
fejeződött be, 2374 db elkészítésével. 
Az első harckocsikat még a Chrysler 
gyártotta, harckocsigyártó részlegét 
azonban 1982 márciusában a General 
Dynamics Land Systems (GDLS) vette 
meg. Az M1-et minden kiválósága elle
nére állandó fejlesztésnek kívánták 
alávetni. Ennek elsődleges célja a tűz
erő és a védettség növelése volt. A 
tűzerő növelését ideiglenesen az új M 
900 lőszerrel oldották meg, amíg a né
metek nem fejezik be 120 mm-es löve- 
gükön a hibák kijavítását. A védettség 
növelésére viszont csak a páncélzat 
megerősítése jelentett megoldást.

Péter Zsolt

(folytatjuk)
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A Szovjet Haditengerészeti Flotta 
korai ballisztikus rakétarendszerei

Az 1950-es évek közepén a két szuperhatalom katonai tö
rekvéseinek középpontjában a másik fél területének és 
stratégiai célpontjainak fokozott elérhetősége állt, a saját 
kockázatok és a várható veszteségek csökkentése mel
lett. A cél elérését két haderőnem, a stratégiai légierők és 
a haditengerészeti flották fejlesztési programjai szolgálták.

A hagyományosnak tekintett stratégiai bombázóerők 
fejlesztésével párhuzamosan mind az amerikai, mind a 
szovjet légierő gyors ütemben fejlesztette a nagy hatótá
volságú rakétákat, az interkontinentális ballisztikus raké
tarendszerek, „a végső fegyver-ultimate weapon” létreho
zása céljából.

A haditengerészeti erők a célt tengeralattjárókra telepí
tett fegyverrendszerekkel kívánták elérni. Ez a feladat a 
kor műszaki színvonalán egyszerűbbnek és kisebb költ
ségráfordítással megvalósíthatónak tűnt. A tengeralattjá
rók -  a felderítés minimális kockázata mellett -  néhány 
száz kilométerre megközelíthették a másik fél partjait, és 
onnan közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat vagy 
robotrepülőgépeket indítva könnyebben elérhették az el
lenség nagyvárosait és egyéb stratégiai célpontjait, mint 
a több ezer kilométeres távolságot megtevő, személyzet 
vezette bombázó repülőgépek, vagy a hatalmas interkon
tinentális ballisztikus rakéták.

Az első elképzelések már az 1950-es évek elején meg
születtek. Ismertté vált a szovjet fejlesztők P-2  tervezete, 
amely egy rakétákat és robotrepülőgépeket szállító ten
geralattjáró kifejlesztésére tett javaslatot. A tengeralattjá
ró torony mögötti rekeszében, függőleges állásban négy 
R-1 rakétát (a német A-4/V-2 rakéta szovjet változata), a 
hajó hátsó részén Lasztocska robotrepülőgépek indítópá
lyáját helyezték volna el. Természetesen a rakéta- és 
robotrepülőgép-indítások csak vízfelszínről történhettek 
volna.

D-1 rendszer

A Szovjet Haditengerészeti Flotta ballisztikus rakétafej
lesztési programját a szárazföldi haderőknél 1955-ben 
rendszeresített R-11 (R-70) típusú (NATO kód: SS-1B 
Scud), 170 km hatótávolságú harcászati rakétatípusra 
alapozták. Az Sz. P. Koroljov vezette OKB-1 tervezőiroda

folyékony hajtóanyagú rakétája volt a Szovjetunió első, 
huzamosan tárolható hajtóanyaggal működő, állandó 
harckészültségű ballisztikus rakétafegyvere. A rakéta 
Sz2.253 típusú hajtóművét A. M. Iszajev tervezte. A 81 kN 
tolóerőt szolgáltató hajtómű tüzelőanyaga T-1 kerozin, 
az oxidálószer AK-201 jelű anyag volt. A rakéta irányítá
sa autonóm giroszkópos rendszerrel történt, a kormány
zást a röppálya kezdeti szakaszán a gázáramba nyúló 
kormányfelületek biztosították.

Az R-11 rakétát a V. P. Makejev vezetésével 
Cseljabinszkban működő SzKB-385 tervezőiroda tette 
alkalmassá tengerészeti célokra. Az áttervezett R-11FM  
típusjelű rakéta alapvetően az indítóberendezés 
támasztó-vezető része, az ún. „fűző” terhelésének felvé
telére szolgáló szerkezetben és a műszeres, valamint a 
hajtóműrész hermetizációjában tért el a szárazföldi alap- 
változattól.

Hordozóeszközként átalakított Projekt 611 dízelüzemű 
tengeralattjárók (NATO-kód: Z-osztály, Zulu) szolgáltak. 
Az eredetileg vadász-tengeralattjárónak épült hajók 
V-611 rakétahordozóvá történő átalakítását a miniszter- 
tanács 1954. február 26-án hozott határozata alapján 
kezdték meg a CKB-16 fejlesztőintézetben N. N. Iszanyin 
vezetésével. A hajó negyedik rekeszében, a torony hátsó 
részén, kiszerelték az ott elhelyezett akkumulátorokat és 
helyükön két rakétasilót alakítottak ki, amelyekben a ra
kétákat függőleges helyzetben tárolták. A tervezők akkor 
még nem merték vállalni a silóból történő indítás kocká
zatát, ezért az indítóasztal a rakétát, indítás előtt, a siló
ból a torony felső élének magasságába emelte.

A V-611 osztályú tengeralattjáró hagyományos dízel- 
motoros meghajtású hajó volt. A hajó hossza 90,5 m, víz
kiszorítása a felszínen 1875 t, merülésben 2387 t volt. 
Felszínen 16,5 csomó, víz alatt 13 csomó sebességgel 
tudott haladni.

A hajóra telepített rakéták fedélzeti giroszkópja tenge
lyeinek a mesterséges horizonthoz és a stabilizálandó 
irányszöghöz viszonyított tájolását a tengeralattjáró 
Szaturn elnevezésű giroazimut-horizontja, a rakéta röp- 
pályáját meghatározó axiális gyorsulásintegrátor besza
bályozását a hajó Dolomit fedélzeti számítógépe végez
te. Ugyancsak a Dolomit fedélzeti számítógép határozta 
meg, egy speciális műszeregység közvetítésével, a raké-

1. ábra: A Projekt 611 (Zulu) tengeralattjáró rakétahordozónak átépítve
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ta hajtóműegységének gyújtási időpontját a hajó imboly
gása okozta kezdeti perturbáció csökkentésére úgy, hogy 
az indítás a rakéta hossztengelyének a függőlegestől va
ló minimális szögeltérésével történjen. Az imbolygó indí
tóasztalról történő lökésmentes, sima indítást az indító
berendezés befogószerkezete biztosította, amely a hajtó
mű indítását követően nyílt csak ki.

Az R-11FM  rakéta első repülési próbáit 1955 elején a 
Kapusztyin lőtéren végezték. Az első indítások rögzített 
indítóállásokból történtek, de rövidesen áttértek a hajó 
mozgását 5-6 ball erősségű hullámzásban szimuláló 
SzM-49 imbolygó indítóállásból történő indításokra.

1954 őszén a Balti Flotta B -6 7 fedélzeti számú tenger
alattjáróját az átalakítási munkák végrehajtása céljából a 
Szverodvinszkben működő 402 számú üzembe vezé
nyelték. A munkákkal 1955. augusztusra végeztek és a 
próbajáratok végrehajtása után a hajót 1955. szeptember 
14-15-én felszerelték a rakétákkal. Az első hajófedélzeti 
indítást -  a világon elsőként -  1955. szeptember 16-án, 
moszkvai idő szerint 17 óra 32 perckor végezték. (Erről 
és a további kísérletekről érdekes beszámolót közölt a 
Haditechnika 1996/1 száma). A B-67  jelzésű tengeralatt
járó 1955. november 11-én állt szolgálatba a haditenge
részeti flottánál, mint kísérleti kiképző hajó.

A kísérletek 1958-ban sikerrel zárultak, és 1959. febru
árban a D-1 jelű rakétakomplexum az R-11FM  rakétával 
hadrendbe állt. Az alkalmazott rakétatípus kis hatótávol
sága ellenére a D-1 komplexum lett a világ első hajófe
délzeti stratégiai fegyverrendszere, amellyel a Szovjet Ha
ditengerészeti Flotta nemzetközi nyílt vizekről nukleáris 
csapást mérhetett az Egyesült Államok és a NATO-orszá- 
gok nagyvárosaira és katonai célpontjaira.

Az R-11FM  rakétákat RDSz-4 típusú, 10 kt robbanó
erejű nukleáris robbanófejekkel szerelték fel. A robbanó
fej a röppálya végén nem vált le a rakétatestről, azzal 
együtt csapódott a célba. A röppálya szórása az elméleti 
célponttól mind hossz-, mind oldalirányban ± 3000 m volt,

de a kísérleti repülések 65 %-ánál ez az érték ±1050 m- 
en belül maradt.

A D-1 rakétakomplexum telepítésére -  a miniszterta
nács határozata alapján -  négy megépítendő és egy 
épülőfélben lévő Projekt 611 tengeralattjáró B-62, B-73, 
B-78, B-79 és B-89 fedélzeti számokkal, V-611 kivitel
ben készült el. Négy hajót a szevrodvinszki 402 számú 
üzem, egyet pedig a 202 számú vlagyivosztoki üzem épí
tett meg.

1959 után a D-1 komplexumot átmenetileg az új Pro
jekt 629 és 658 hajótípusokra is rendszeresítették. Ezek 
három rakétát hordoztak, indításuk kb. egy óra előkészí
tés után 4 perces időközökkel történhetett.

A D-1 rakétakomplexum 1958-tól 1967-ig állt hadrend
ben. Ezen idő alatt 77 indítás történt, ebből 59 volt ered
ményes, a siker 3 esetben a rakéta meghibásodása és 7 
esetben emberi hiba, vagy a hajó pontatlan helymegha
tározása következtében maradt el. Nyolc sikertelen kísér
let okát nem lehetett egyértelműen megállapítani.

A V-611 tengeralattjárókat a D-1 rendszer hadrendből 
történt kivonása után egyéb új fejlesztésű haditechnikai 
rendszerek kipróbálására alakították át.

D-2 rendszer

Az R-11FM  rakéta alkalmazása szükségmegoldás volt, 
amelynek fő eredménye a tengeri alkalmazás problémái
nak megismerése és azok megoldásának keresése volt. 
A tapasztalatok alapján a haditengerészeti flotta kifeje
zetten haditengerészeti alkalmazásra tervezett rakéta- 
rendszer rendszerbeállítását tűzte ki következő célként. 
A fejlesztőmunka 1955 végén az Sz. P. Koroljov vezette 
OKB-1 tervezőirodában indult meg, de a tervezést 1956 
első felétől V. P. Makejev SzKB-385 tervezőirodája vette 
át, amely a haditengerészeti ballisztikus rakétafegyverek 
központi fejlesztőintézetévé vált.

2. ábra: A Projekt 629 (Golf) tengeralattjáró nyitott rakétafedéllel
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A terveket a Szovjetunió Minisztertanácsa 1956 au
gusztusában jóváhagyta, és elrendelte a D-2 jelzéssel el
látott új rakétakomplexum megvalósítását. A rendszer fő 
eleme az R-13  jelű rakéta lett (NATO-kódja: SSN-4 
Sark). A telepítés Projekt 629 dízel-elektromos és Projekt 
658 nukleáris meghajtású tengeralattjárókra történt.

Az R-13  rakéta tervezési munkái 1957 elején fejeződ
tek be, és 1958 decemberben megkezdték az új rakéta 
hajtóműveinek üzemi próbáit. A repülési próbákat 1959 
június és 1960 március között folytatták le a Kapusztyin 
Jár rakétalőtéren. Ezt követték 1959 november és 1960 
augusztus között a hajófedélzeti kísérleti indítások az 
Északi Flotta B-92 fedélzeti számú Projekt 629 tenger
alattjáróról. A kísérleti időszakban 19 rakétát indítottak a 
lőtérről és 13 indítás történt a tengeralattjáróról, amelyek 
közül 15, illetve 11 minősült sikeresnek.

Az R-13 rakéta elődjéhez hasonlóan, folyékony hajtó
anyaggal működött. A hordozó hajó biztonságának foko
zására a fedélzeti silókban tárolt rakétákat betárolás előtt 
csak az oxidálóanyaggal töltötték fel, a tüzelőanyag feltöl
tése közvetlenül indítás előtt, a hajó üzemanyagtartályá
ból történt. A 4K50 jelzéssel is ismert 11,8 m hosszú raké
tákat a hordozó tengeralattjárók toronyrésze hátsó részén 
kialakított silókban helyezték el, hajónként 3-3 rakétát.

Az R-13  rakéta indítása a CKB-34 tervezőiroda által ki
fejlesztett SzM-60 indítószerkezettel történt. A hajtómű 
252,2 kN tolóerőt szolgáltatott, ezzel a 13,71 induló töme
gű rakéta 600 km hatótávolságot ért el. Ezen a távolsá
gon a hajtómű kikapcsolása pillanatában elért legna
gyobb sebesség 7380 km/h, a röppálya legnagyobb ma
gassága 145 km, a repülési idő 7 perc volt. A robbanófej

ennél a típusnál már le tudott válni a rakétatestről, majd 
a légkör fékező hatására M 2,2 sebességgel jutott célba.

A Szovjetunió Minisztertanácsa 1954. január 26-án ho
zott 136-75 számú határozatával rendelte el egy dízel
elektromos meghajtású ballisztikus rakétahordozó ten
geralattjáró-típus kifejlesztését. A Projekt 629 tengeralatt
járót a V -611 tengeralattjárók átalakításában tapasztala
tot szerzett CKB-16 tervezőirodában tervezték, N. N. 
Iszanyin irányításával. A Projekt 629 tengeralattjárók 
(NATO-kód: G-osztály, Golf) 98,9 m hosszú, kettős törzsű 
hajók voltak, 2854 t felszíni és 3090 t víz alatti vízkiszorí
tással. A két végén kúpos záródású, henger alakú, nyo
másálló test és a külső köpeny között helyezték el a bal
laszttartályokat. A hajtóerőt három, egyenként 1470 kW 
teljesítményű dízelmotor szolgáltatta. A hajócsavarokat 
meghajtó villamos motorok teljesítménye 2 x 993 kW volt, 
ezzel a hajó felszínen 15 csomó, merülésben 12,5 csomó 
legnagyobb sebességgel tudott haladni. A hajótípusból 
1959 és 1962 között összesen 22 egység készült, ebből 
15 hajót a szeverodvinszki 402 számú hajóépítő üzem, 7 
hajót Komszomolszk na Amur-i 199 számú üzem épített. 
Az osztály első, B-92 (1960 januártól K-96) fedélzeti 
számú egységet 1959 decemberben helyezték üzembe.

A hajótest robbanásállóságának kipróbálása, egy ter
mészetes méretű makettel, 1960 nyarán történt a Kola- 
félszigeten. A kísérlet célja annak megállapítása volt, mi
ként viselkedik a hajó nyomásálló teste és az abban tárolt 
rakéta víz alatti atomrobbanás esetén, különös tekintettel 
a középső és tatfelőli silóban tárolt rakéták indítóberen
dezésére, nukleáris robbanófejére és vezérlésére. A nuk
leáris robbanás lökéshullámát mélyvízi bombák, aknák
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és felfűzött töltetek robbantásával imitálták. A hat kísérle
ti robbanás tapasztalatai alapján módosításokat hajtottak 
végre a rendszereken. Ekkor született a már említett dön
tés arról is, hogy a hajón tárolt rakétákat csak oxidáló
szerrel töltsék fel.

A hajókat a D-1 rakétarendszerre tervezték, de rövide
sen átalakították a D-2  rendszer hordozására. A rakéták 
indítási és ballisztikai paramétereit a hajó módosított 
Dolomit-1 fedélzeti számítógépe segítségével határozták 
meg. A D-2  rendszer és az R-13 korábban említett kísér
letei indításai a B-92 tengeralattjáró fedélzetéről történtek.

A minisztertanács 1956. augusztus 26-án hozott hatá
rozata alapján kifejlesztett Projekt 658 (NATO-kód: H-osz
tály, Hotel) volt a szovjet haditengerészeti flotta első nuk
leáris meghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralatt
járó-típusa. Tervezése az Sz. N. Kovaljov vezetése alatt 
álló CKB-18 tervezőintézetben, építése a szeverodvinsz- 
ki 402 számú hajóépítő üzemben történt. A Projekt 658 tí
pusú tengeralattjárókat két VM-A típusú, egyenként 70 
MW termikus teljesítményű nukleáris reaktor hajtotta. A 
két hajócsavar meghajtása egyenként 9 MW teljesít
ménnyel történt, ezzel a 114 m hosszú 4080 t felszíni és 
5242 t víz alatti vízkiszorítású hajó a felszínen 15 csomó, 
merülésben 24,7 csomó legnagyobb sebességgel tudott 
haladni. A hajó 80% rektorteljesítmény mellett teljes se
bességgel 15 000 tengeri mérföld (kb. 28 000 km) utat te
hetett meg. Legnagyobb tervezett merülési mélysége 
300 m volt. A felderíthetőség csökkentésére a hajótestet 
akusztikuszaj-elnyelő bevonattal látták el, a függőleges 
és vízszintes kormányfelületeket alacsony zajszintű villa
mos motorok működtették.

A 402 számú hajóépítő üzemben -  1960. és 1964. kö
zött -  összesen 8 Projekt 658 hajóegység épült K—19, 
K-33, K-55, K-40, K-16, K-145, K-149 és K-178 fedél
zeti számokkal. Az osztály K-19 fedélzeti számú vezető 
hajójának állami próbáit 1960. augusztus 12. és novem
ber 12. között tartották, ezután a hajó a haditengerészeti 
flotta állományába került. Az állami próbák során kísérle
ti rakétaindítást is végeztek, egy telemetrikus berendezé
sekkel ellátott rakétával a tat felöli silóban és két harci ra
kétával az orr felöli és középső silóban. Az első rakéta in
dítása a silófedél felnyitásától számított 1 perc 45 másod
perccel történt. A két harci rakéta indítása a második si
lófedél nyitásától a harmadik silófedél újbóli lezárásáig 6 
perc 45 másodpercet vett igénybe.

A D-2  rakétarendszert a Szovjetunió Minisztertanácsa 
1109-461 számú határozatával 1961. október 10-én 
rendszeresítette a haditengerészeti erőknél. A rendszer 
1973-ig állt hadrendben, ezen idő alatt 311 rakétaindítás 
történt, amelyből 225 rakéta találta el a kijelölt célterüle
tet, 38 indítás műszaki hiba, és ugyancsak 38 emberi hi

ba miatt bizonyult sikertelennek. Tíz sikertelen indítás 
okát nem sikerült tisztázni.

D -4  rendszer

Az R-11FM  és R-13  rakéták indítása csak a vízfelszínről 
történhetett, de legalább a torony felső részének ki kellett 
emelkedni a vízből, ami az előkészítés és az indítás, kilö
vés időszakában a tengeralattjárót könnyen felderíthető- 
vé és kiszolgáltatottá tette. Ezért a flotta vezetése a fej
lesztőktől merülésből is indítható rakétatípus kifejleszté
sét igényelte. A Szovjetunió Minisztertanácsa 1959. már
cius 17-én kiadott 315-145 számú határozatával elrendel
te a D-4  jelzésű rendszer kifejlesztését.

A vízfelszín alatti rakétaindítás módszereinek kipróbá
lása az R-11FM  rakéta módosított változatával történt, 
amely az Sz-4.7 jelölést kapta. A fejlesztési munkákat az 
OKB-10 NII-88 tervezőirodában végezték, E. V. Csarnko 
főkonstruktőr vezetésével. A Krím-félszigeten, Balakla- 
vában végzett statikus próbapadi vizsgálat után 1956. de
cember 23-án került sor az első rakétamakettel végzett 
felszín alatti indítási próbára. A második kísérleti sza
kaszban 1958. március -  áprilisban három makettindítási 
kísérletet végeztek egy átalakított Projekt 613 (NATO- 
kód: fV-osztály, Whiskey) tengeralattjáróról, amely a V-613 
típusjelet kapta. A harmadik kísérleti szakasz 1959. au
gusztusban kezdődött, immár a vízfelszín alatti indításra 
alkalmassá tett R-11FM  rakétával és az annak megfele
lően módosított B-67  tengeralattjáróval. 1958 nyarán a 
hajó egyik silóját úgy alakították át, hogy az a rakéta indí
tását megelőzően vízzel elárasztható legyen. Az átalakí
tott hajó a PV-611 jelölést kapta.

A rakéta első vízfelszín alól történő indítása majdnem 
katasztrófába torkollott. A hajó lemerült az indítási mély
ségbe. A haditengerészet és az ipar megbízottai az 
Aeronaut kísérőhajón várták az indítást. A „Cs” időben 
azonban semmi nem történt. A kérdésre, hogy az indítás 
miért nem történt meg, a tengeralattjáróról az „indítás 
megtörtént” válasz érkezett. A B-67  parancsot kapott a 
felmerülésre. Ennek megtörténte után kinyitották a siló fe
delét, ekkor néhány másodperc elteltével a rakéta hajtó
műve mindenki megdöbbenésére beindult, a rakéta las
san emelkedve elszakította a rögzítéseket és felszállt az 
ég felé. A hiba okát a legalaposabb vizsgálat sem tudta 
megállapítani, a kísérleteket egy évre felfüggesztették.

Az 1960. augusztus 14-re tervezett második víz alatti in
dítás is sikertelen maradt. A hajó lemerülése után a kitű
zött időpontban megkezdődött a siló elárasztása, amikor 
ütés rázta meg a hajót, a rakéta ledőlt az indítóasztalról és 
a fejrésze összegyűrődött. A hiba oka a siló elárasztó
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szerkezetének gyári hibája volt: a siló fedele öszszenyom- 
ta a légtelenítő csövet, így a beáramló tengervíz nem tud
ta a levegőt kiszorítani, a silóban túlnyomás keletkezett.

Az 1960. szeptember 10-én végrehajtott harmadik kí
sérlet sikerrel járt. A B-67  tengeralattjáró 3,2 csomó se
bességgel haladva 30 méter mélységben indította a raké
tát, amely a felszínre emelkedés után a 170 km távolság
ban lévő célterületre csapódott. Ez volt a szovjet haditen
gerészet első sikeres vízfelszín alatti rakétaindítása.

A D—4 rendszer részét képező R-21 típusjelű rakétát 
szintén a V. P. Makajev vezetése alatt működő SzKB-385 
tervezőiroda tervezte. A rakéta rendszereinek kipróbálá
sa a K-1.1 jelű, csökkentett égésidejű, kevesebb hajtó
anyaggal feltöltött kísérleti rakétákkal történt, az Sz-4.7 
kísérletekkel párhuzamosan.

A K-1.1 rakéta első indítási próbáit Balaklava körzeté
ben végezték, a tenger felszíne alatt 40-50 m mélység
ben elhelyezett stabil indítóállásról. Hajófedélzeti indítá
sokhoz a Fekete-tengeri Flotta Sz-229 fedélzeti számú 
Projekt 613 tengeralattjáróját (NATO-kód: W-osztály, 
Whiskey) alakították át Projekt 613D-4 jelöléssel, ame
lyen egy rakétasilót helyeztek el.

Az 1960 májusától 1961 októberéig tartó kísérleti idő
szakban 6 K-1.1 rakétát indítottak az úszó indítóállásról 
és 3 rakétát lőttek ki az Sz-229 tengeralattjáróról. A hajó 
a kilövés pillanatában 40-50 m mélységben, 2,6-3,5 cso
mó sebességgel mozgott.

A rakéta indítása előtt a hajó egy külön erre a célra 
szolgáló tartályában tárolt vizet átszivattyúzták a silóba, a 
rakéta külső köpenye és a siló fala közötti térbe. A menet
hajtómű a siló felmelegített vizében gyújtott be („nedves” 
indítás); és a gázsugárcsövön kiáramló gázok a rakéta fe
néklevágása és az indítóasztal között hermetikusan el
zárt levegőharangban fejtették ki a rakéta vízfelszínre jut
tatásához szükséges tolóerőt. A nyomáscsúcsnak a siló 
fala megengedett szilárdsági határértékére való korláto
zására és a rakétára ható külső terhelések hatásának 
csökkentésére speciális vezérlőprogram biztosította a fo
kozatos átmenetet a rakéta tartályainak indítást megelő
ző kifúvatásától a hajtómű teljes tolóerejének eléréséig.

1962 elején a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett 
működő Hadiipari Bizottság áttekintette a D-4  rendszer 
és az R-21 rakéta fejlesztésének helyzetét. Döntést hoz
tak, hogy egy ütemben egyesítik a Projekt 629A (NATO- 
kód: Golf II) tengeralattjáróra telepített D-4  rendszer re
püléstechnikai kipróbálását, valamint a rakéta irányítási 
és pontossági kísérleteit. 1962. február 24-én került sor a 
R-21 rakéta első víz alatti indítására, a K-102 fedélzeti 
számú tengeralattjáróról. A kísérletsorozatban összesen 
27 rakétát indítottak. Ezek az indítások a rendszer nagy
fokú megbízhatóságát igazolták.

A Projekt 629 tengeralattjárók átalakításáról a D-4 
rendszer hordozására és a rakéták „nedves” indítására a 
minisztertanács 1962. július 2-án határozott. Az átalakí
tás érdekessége volt, hogy a hajó negyedik rekeszében 
helyet kapott elárasztótartály méreteit a rendelkezésre ál
ló szűk hely határozta meg, ezért abban csak két siló el

árasztásához elegendő vízkészletet lehetett tárolni. Ily 
módon egy elárasztással csak két rakétaindítás történhe
tett, a harmadik rakétaindítás előkészítése csak az első 
rakéta indítását követően kezdődhetett meg.

A Projekt 658 tengeralattjárók hasonló átalakításáról
1962. január 1-én született döntés. Elsőként az osztály 
K-19 számú vezető hajóját alakították át Projekt 658M tí
pussá. Az átalakított hajó állami átvételi próbáit 1963. de
cember 14. és 30. között tartották, melyek során két raké
taindítást is végrehajtottak a hajó első és középső silójá
ból, 1420 km lőtávolságra. Az átalakított hajó hatótávolsá
ga 24 000 tengeri mérföldre (kb. 45 000 km) növekedett.

Az R-21 (másként 4K55, NATO-kód: SSN-5 Serb) kö
zéptávú haditengerészeti ballisztikus rakéta 14,2 m hosz- 
szú, 1,3 m átmérőjű, közel 2 0 1 induló tömegű egyfokoza- 
tú, folyékony üzemanyagú rakéta volt, 1420 km legna
gyobb lőtávolsággal. A rakétatest teherhordó szerkezetét 
a hegesztett tüzelőanyag- és az oxidálószer-tartályok ké
pezték. Az indítás SzM-87-1 típusú indítóberendezésből 
-  silóból -  történt. A röppálya végén a robbanófej a raké
tatestről levált és önnállóan folytatta útját a célba.

A rakéta célmeghatározását, indítási és ballisztikai pa
ramétereinek betáplálását a hordozó tengeralattjáró fe
délzeti számító-döntéselőkészítő berendezései végez
ték. A Szigma nevű berendezés folyamatosan szolgáltat
ta a hajó pontos földrajzi helyzetére, menetirányára és 
sebességére, valamint hossz- és oldalirányú imbolygásá
ra vonatkozó adatokat. A Sztavropol-1 és Izumrud-1 szá
mítógépek biztosították a rakéta fedélzeti giroszkóp rend
szereinek a kilövés és a horizont síkjához viszonyított be
állítását, a cél távolsági adatainak folyamatos transzfor
málását a Föld forgásának és az ideális gömbalaktól va
ló eltérésének megfelelő korrekciós tényezők figyelembe
vételével a rakéta tengelyirányú gyorsulás-integrátora 
számára, továbbá a tengeralattjáró harci menetvonalá
nak meghatározását és más fontos adatokat.

A hajófedélzeti automatikus rendszereknek még egy 
fontos, érdekes feladata volt: a merülési mélység pontos 
tartása rakétaindításkor. A rakéták szilárdsági feltételei és 
a célba csapódás pontossága meghatározott indítási 
mélység betartását követelték meg. Ezért az indítás csak 
igen szűk merülési sávból, az úgynevezett indítási folyo
sóból történhetett. Viszont a rakéta indításakor fellépő 
erőimpulzusok eredő hatására a tengeralattjáró emelked
ni kezdett a felszín felé. Megfelelő ellenintézkedések el
maradása esetén a hajó a rakétaindítást követően akár 
16 m-rel magasabb szintre emelkedhetett, ami egymást 
követő rakétaindításkor nem tette volna lehetővé, hogy a 
rendelkezésre álló rövid idő alatt a hajó visszasüllyedjen 
az eredeti indítási folyosó szintjére.

A D-4  rendszert az R-21 rakétákkal a minisztertanács
1963. május 15-én hozott 539-191 számú határozatával 
rendszeresítették a haditengerészeti flotta tengeralattjá
róin, és 1982-ben vonták azokat ki a rendszerből. Szolgá
latban állásának 19 éve alatt összesen 228 rakétaindítást 
végeztek, ezekből 193 volt sikeres, 19 indítás rendszerhi
ba, 11 indítás számítási hiba, vagy a kiszolgáló-biztosító
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rendszerek hibás működése miatt lett sikertelen. Ot ered
ménytelen indítás okát nem lehetett megállapítani.

A D-4  rakétarendszerrel felszerelt K-129  számú ten
geralattjáró 1968. március 8-án őrjáratozás során az 
északi szélesség 40°06', keleti hosszúság 170°57’ koordi
nátákkal meghatározott helyen, Kamcsatka partjaitól 
1230 tengeri mérföld távolságra, vélhetően az amerikai 
Swordfish atomtengeralattjáróval történt ütközés követ
keztében elsüllyedt. A Glomar Challenger kutatóhajó 
1975-ben megkísérelte az elsüllyedt hajó kiemelését, de 
a hajótest emelés közben kettétört és a hátsó rész visz- 
szasüllyedt a tengerfenékre. Az amerikaiaknak csak az 
első három kamra (torony előtti rész) kiemelése sikerült.

A tengeralattjáróról indított ballisztikus rakéták fejlesz
téséből az M. K. Jangel által vezetett dnyepropetrovszki 
SzKB-586 tervezőiroda is kivette részét. Jangel a tartós 
hajófedélzeti tárolás problémáját szilárd hajtóanyagú ra
kéták alkalmazásával kívánta megoldani, és 1957-ben ja
vasolta a D-3  rakétarendszer és az annak részét képező 
R-15  rakéta kifejlesztését. A Jangel által javasolt rend
szer a szilárd hajtóanyagú rakéták akkori fejlettségi szint
jén azonban még nem valósulhatott meg, illetve nem áll
hatott hadrendbe.

A D-4  rendszer rendszeresítését követően megkez
dődött a ma is hadrendben álló nagy hatótávolságú raké
tatípusok -  R-27, R-29, R-39 -  és az amerikai George

Washington osztályú tengeralattjárókkal és azok utódjaival 
egyenértékű nukleáris meghajtású rakétahordozó tenger
alattjárók -  Projekt 667A Navaga (Yankee), Projekt 667B 
Murena, Kalmar és Delfin (Delta 1-4) és Projekt 941 Akula 
(Typhoon) osztályok -  fejlesztése és rendszerbe állítása.

Az új rakétarendszerek kipróbálására a Projekt 629A 
osztály egyes hajóit használták fel. A K-102 számú hajót 
1962. novemberben Projekt 605 jelzéssel a D-5  komple
xum és az R -27  rakéta kísérleteire alakították át. A hajó
ra négy indítósilót telepítettek. A K-118  számú hajóról 
1976. decembertől a D-9  komplexum és annak részét 
képező R-29  rakéta indítási kísérleteit végezték. Ebből a 
célból a hajót Projekt 601 jelzéssel átalakították, a hajó
testet 18,7 m-el meghosszabbították és abban hat raké
tasilót alakítottak ki. A K-153 számú tengeralattjáró Pro
jekt 619 jelzésű átalakítása 1978-ban a D-19  komplexum 
és az R-39  rakéta kísérleteit célozta. A hajón egy rakéta
silót alakítottak ki, amely az új rakéta „száraz” indításának 
kipróbálására szolgált. ' u

A. B. Sirokorad: Szovjetszki podvodnüje lodki poszlevo- 
jennoj posztrojki (Háború után épült szovjet tengeralattjá
rók). Moszkva, 1997. Arszenalpressz Kiadó, kiadványa 
alapján összeállította: Villányi György.

(A szerkesztőség köszönetét fejezi ki Daczi Pálnak a 
beszerzett anyagért. -  szerk.)

KURIÓZUMOK -  MAKETTEZÉSNEK
Az idősebbek újra megépíthetik életük első makettjeit, a fiatalok születésük előtti kiteket rakhatnak össze! 
Az alábbi régi és nagyon régi készletek eladók:

1. NOVA hawkwr Typhoon 1В Tank Buster (1:72); 2. AIRFIX: Wesland Scout könnyű, többfeladatú katonai helikopter 
(1:72); 3. HELLER: Ba 349A Natter + Fi 103 Reichenberg IV—pilótás V—1 (1:72); 4. AIRFIX: Sea King haditengerészeti 
helikopter (1:72); 5. MIKRO 72: Jak-1M (1:72); 6. HELLER; Heinkel He 112 BO/B1 vadászgép, német és román fes
téssel (1:72); 7. NOVO: SNCAM Dewoitine D520C vadászgép az olasz és a Vichy-francia légierő színeiben (1:72); 8. 
REVELL: Albatros D—111 első világháborús, kétfedelű vadászgép (1:72); 9. REVELL: Sopwith Triplane első 
világháborús, háromfedelű (1:72); 10. ESŐI: Fokker D-VII kétfedelű, első világháborús vadászgép (1:72); 11. REV
ELL: Messerschmitt Bf 109G-6, JG.53 (Pik As) -1943-as, Szicíliában használt festéssel (1:72); 12. HELLER: Áradó 
Ar 96B-1/B-5 kiképzőgép (1:72); 13. MIKRO 72: LWS-Czapla (RWD-14b) második világháborús lengyel felderítő s 
csatagép (1:72); 14. SMER: Avro 504K kétfedelű, első világháborús felderítőgép (1:50); 15. NDK GYÁRTÓTÓL: 
Jak-24P szovjet helikopter (1:?); 16. AIRFIX: Savoai-Marchetti S.M. 79 Mk.11 második világháborús olasz tor
pedóvető repülőgép (1:72); 17. AIRFIX: Russian Pe-2 (1:72); 18. NDK GYÁRTÓTÓL: Mi-1 (1:100?); 19. AIRFIX: 
Iljusin 11-28 kínai, cseh és lengyel festéssel (1:72); 20. NDK GYÁRTÓTÓL: Szu-7 szovjet vadászbombázó (1:72); 
21. FUJIMI: Dassault-Breguet Mirage—MIC (1:48); 22. AIRFIX: Cherokee Arrow-ll légcsavaros túragép (1:72); 23. AIR
FIX: F-4B Phantom a VF-74 színeiben (1:72); 24. REVELL: Heinket He 162A-2/A-3 (1:72); 25. REVELL: F4U-1D 
Corsair (1:72).

Érdeklődni lehet: Fűry Nándor, tel.: 2-333-220 (este 3/4 9 körül)
Levélcím: Fűry Nándor, 1044 Budapest, Bezerédy u. 26.

Aero História
Ára: 120 Ft; a 12. számtól 420 Ft 

Szerkesztőség: 1066 Budapest, Teréz körút 28. 

Megvásárolható:
Műszaki Könyváruház (Bp., Liszt Ferenc tér 9. Tel.: 342-0353) 
Technika Könyvesbolt (Bp., Bartók Béla u. 15. Tel.: 466-7008) 
Víztorony Könvesbolt (1045 Bp., Rózsa. u. 9.)
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Űrtechnika

Az X—34 technológiai demonstrátor
elokísérletek az egyfokozatú hordozórakéta megvalósításához

A NASA X-34-es technológiai de
monstrátora tulajdonképpen egy repü
lő laboratórium, mindazon technikai 
megoldások és üzemeltetési művele
tek tesztelésére, melyek a jövő egyfo
kozatú, olcsó hordozórakétáinak meg
valósításához szükségesek. A techno
lógiai demonstrátorok családjának ez 
csak egyik tagja, a cél azonban vala
mennyiük esetében közös: a jelenlegi 
hasznosteher-költségek 20 000 dol- 
lár/kg-ról 2000 dollár/kg-ra való csök
kentése.

1996. augusztus 28-án a NASA 85,7 
millió dollár értékű szerződést kötött a 
dulles-i székhelyű Orbital Sciences 
Corporationnel az X-34-es megterve
zésére, kifejlesztésére és a kísérleti 
repülések lebonyolítására. Az 50 hó
napos futamidejű szerződés magában 
foglalja három kísérleti eszköz meg
építését is. A NASA és más kormány- 
hivatalok további 16 millió dollárt költe
nek a hővédő pajzs szélcsatornás 
vizsgálatára, a hajtóművek, valamint a 
repülésirányító rendszer tesztelésére 
is. Az Orbital további 10 millió dollárt 
ruházott be -  alapítványok támogatá
sának köszönhetően -  az L-1011 
szállítógépen szükséges módosítások 
végrehajtására, az X-34-es illesztésé
nek érdekében. A NASA huntsville-i 
Marshall Űrrepülési Központja mened
zseli a programot Alabamában.

Adatok, repülési tulajdonságok

A szuborbitális repüléseket végrehajtó 
kísérleti eszköz 17,77 méter hosszú, 
szárnyfesztávolsága 8,44 méter, ma
gassága pedig 3,5 méter. A tervek 
szerint az Orbital Sciences Corpora
tion az X-34-est az L-1011, kereske
delmi forgalomból kivont, a társaság 
egyszer használatos Pegazus hordo
zórakéták indítása számára átalakított 
repülőgépe indítja. Az X-34-est levá
lasztják az L-1011 szállítógépről, az
tán indítják hajtóműveit; a kísérleti gép 
végrehajtja az előre beprogramozott 
repülési tervet, majd automatikus kö

zelítést és leszállást hajt végre egy ha
gyományos kifutópályán.

Az X-34  az előzetes várakozások
nak megfelelően képes lesz elérni a 
nyolcszoros hangsebességet, s a kö
rülbelül 80 km-es magasságot. A kuta
tók kezében egyfajta „igásló” lesz, a 
nagyfokú megbízhatóság, a kis tech
nológiai és üzemeltetési költségek ki- 
fejlesztéséhez, hogy a későbbiekben,

az űrszállító rendszerek következő ge
nerációjának üzemeltetésekor, már 
kellő tapasztalat álljon rendelkezésre.

Gurulási
és függesztett repülési tesztek

Az előzetes elképzelések szerint az 
X-34  összesen 27 tesztrepülést fog
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végrehajtani, ezek között lesznek olya
nok, ahol csak a kísérleti eszköz siklási 
tulajdonságait vizsgálják, de természe
tesen olyanok is, amikor saját hajtómű
vét bekapcsolva, szuborbitális repülést 
hajt végre. A kísérleti eszköz önálló vi
selkedését tanulmányozó tesztsorozat 
2000 júliusában vette kezdetét, azon
ban már 1999 júniusától végeztek olyan 
kísérleteket, melyek során az X-34-est 
felfüggesztették az L-1011 szállítógép
re, s a két eszköz közös repülési profil
ját vizsgálták. Az első X-34-est, jele 
A-1 A, először földi tesztsorozat elvég
zésére használták a NASA Dryden Re
püléskutató Központjában, az Edwards 
légitámaszponton, Kalifornia államban. 
Ezeknek a kísérleteknek is elsődleges 
célja a megfelelő felfüggesztés kialakí
tása volt. A sorozat elvégzését köve
tően az A-1 A jelű kísérleti eszközzel, a 
már említett időpont, 2000 júliusától, 
megkezdték a kísérletek következő so
rozatát. A tesztek folyamán az X-34-est 
egy kamionszerű járművel vontatták 
Edwards kiszáradt sóstavain, majd sza
badon engedték. Az első kísérlet alkal
mával két gurulási tesztet végeztek. 
Először nyolc, majd 16 km/h sebesség
nél engedték el. Néhány nappal később 
a sebességet 16 km/h-ról 48 km/h-ra 
növelték, az újabb két gurulási kísérlet 
során.

Összesen 12 gurulási kísérletet haj
tottak végre, eközben a gurulási távol
ságot három kilométerre növelték, a 
gurulási sebességet pedig 128 km/h- 
ra. A kísérletsorozat közel két hónapot 
vett igénybe.

A tesztsorozat az X-34-es leszállá
sa utáni kigurulását volt hivatott megfi
gyelni, s mindeközben ellenőrizték az 
eszköz irányító- és navigációs rend
szerét, az első kerekek kormányozha- 
tóságát, a fékeket, a hirtelen fékezési 
műveleteket és a fékek kopását na
gyobb megterhelés alatt.

A tesztek alkalmával az X-34-est 
150 méteres kábellel rögzítették a von
tatóhoz. Rádióösszeköttetés látta el a 
kapcsolatot a kísérleti eszköz és a 
vontató operátora között.

Hajtómű nélküli
és hajtóműves repülési tesztek

Következő lépésként az X-34-est az 
Orbital Sciences Corporation szállító
gépére, az L-1011 (Starglazerre) rög
zítve emelik magasba, a hadsereg 
White Sands-i rakétakísérleti terepén, 
majd választják le hordozójáról, s fi
gyelik, miként hajtja végre az előre be
programozott automatikus leszállást.

Mindeközben az Orbital befejezi a 
második, A-2 jelű X-34-es összesze
relését. Fastrac típusú hajtóművét (a

hajtóműről részletesen az alábbi inter
neteimen olvashatnak: http://www1. 
msfc.nasa.gov/NEW S/background/ 
facts/fastrac.htm) a légierő Holloman 
bázisán szerelik rá, s itt végzik el vele 
a földi teszteket is. Ezeket a hajtómű
teszteket követően az X-34-est átszál
lítják a Dryden kísérleti terepre, ahol a 
kísérletek újabb fázisa kezdődik, ezút
tal az X-34-es már saját hajtóművét is 
használja.

A kísérletek eme újabb sorozata fo
lyamán az X-34-es repülési képessé
geit vizsgálják mind nagyobb és na
gyobb megterhelés közepette. A teszt
repülések kezdetén a rakétahajtómű 
körülbelül 2,2-szeres hangsebességre 
gyorsítja a kísérleti eszközt, majd a tel
jesítmény további növelésével szeret
nék elérni az ötszörös hangsebessé
get a tervezett nyolc repülés során.

Az A-2-es kísérleti eszközt ezt

követően átszállítják a NASA Kennedy 
Űrközpontjába, Floridába, ahol a 
tesztrepülések következő sorozata ve
szi kezdetét. Ezen kísérletek során a 
fő cél az X-34 minél sűrűbb indítása, a 
földi kiszolgálás minél gyorsabbá téte
le, mindazon eljárások gyakorlása, 
melyek a jövőben használatos egyfo- 
kozatú hordozóeszközökkel szemben 
követelményként fogalmazódtak meg. 
A kísérletek során körülbelül 4,6-szo- 
ros hangsebességet fognak elérni. A 
hétnaponta sorra kerülő indítások gya
korisága el fogja érni átlagosan a 
14 napot, azonban lesz két olyan indí
tás ebben a sorozatban, amikor mind
össze 24 óra telik el a két repülés kö
zött, ezzel is demonstrálva az X-34 
képességeit.

A kísérleti program utolsó szakaszá
nak végrehajtására -  ami magában 
foglalja a harmadik X-34-es gép, az
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A-3 jelű elkészítését és berepülését -  
szintén Drydenben kerül sor. A tesztre
pülések eme utolsó sorozata folyamán 
kívánják elérni a kísérleti eszköz max
imális teljesítményét, ami nyolcszoros 
hangsebesség és körülbelül 80 kilo
méteres magasság elérését jelenti, 
emellett további újrafelhasználható ra
kétatechnikát is tesztelnek a „vidd ma
gaddal” kísérleti csomagok keretében. 
A program egyik fő célkitűzése az is, 
hogy az egyes repülések költségét le
szorítsák 500 ezer dollárra.

A Marshall Űrközpont 1999 elején 
környezeti tanulmányok elvégzését 
kezdte meg a kísérleti program részére. 
A terv magában foglalta Kaliforniát, Új- 
Mexikót és Floridát, mint lehetséges al
ternatív helyszíneket, az X-34-es kísér
leti eszköz siklási, valamint hajtóműves 
berepüléseihez, illetve a NASA esetle
ges egyéb kísérleti eszközeinek bere
püléséhez a távolabbi jövőben. További 
államok neve is felmerült, főként 
Neveda és Utah, melyek felett az X-34- 
es elrepül, feltételezve a kaliforniai indí
tást. Ezek az államok mint szükségle
szállóhelyek kerültek mindenekelőtt 
számításba. Észak- és Dél-Karolina ha
sonló ok miatt, szükségleszállóhelyként 
szerepelt a tanulmányban, a floridai in
dításokat tekintetbe véve. A végső re
pülési tervet nem fogadják el addig, 
amíg a környezeti tanulmány figyelem

be vételével a végső döntésre vonatko
zó szerződés meg nem születik.

Elvárások,
csúcstechnológiai alkalmazások

A NASA X-34-es és más, fejlett tech
nikát felhasználó technológiai de
monstrátorai mind egyazon célból ké
szülnek: nagymértékben növelni ezen 
berendezések megbízhatóságát, s ra
dikálisan csökkenteni a világűrbe fel
juttatandó hasznos teher egységre ju
tó költségét.

A hasznos teher felviteli költségei
nek csökkentése révén egy, a kereske
delembe bevont hordozóeszköz új 
lehetőségeket tárhat fel mind a tudo
mányos, mind az oktatási törekvések 
területén, s számottevően javíthatja az 
USA üzleti pozícióit az űrszállítási vi
lágpiacon. A NASA megrendelője -  
nem pedig üzemeltetője -  lehet a ke
reskedelembe bevont újrafelhasznál
ható hordozóeszközöknek.

Az X-34-esnél a következő csúcs
technológiai megoldásokat alkalmaz
ták:

.  kis tömegű, kevés ellenőrzést 
igénylő kompozit anyagokból ké
szült szerkezeti elemek;

• újrafelhasználható, kompozit any
agból készült hajtóanyagtartályok,

az üzemanyagtartályok közötti 
szigetelés, valamint a hajtómű to
vábbi elemei, szintén kompozit 
anyagokból;

. fejlett hővédelmi rendszer, mely 
kibírja a szubszonikus repüléseket 
esős és ködös időjárási körülmé
nyek között is;

.  integrált (beépített) alacsony költ
ségű avionika, beleértve a globális 
helymeghatározó hendszert és az 
inerciális navigációs rendszert;

. integrált automatikus rendszerfi
gyelés és -ellenőrzés;

. háromdimenziós térképként meg
jelenített adathalmaz szerepel a 
légiirányítási rendszer bemeneté
ként, ez a vezérlési mód fogja fel
váltani a hagyományos, síkban 
ábrázolt irányítási technikát, mely
nek használatával a légkörbe való 
visszatéréskor a hővédő rendszer 
felmondhatná a szolgálatot.

Forrás

http://www1 .msfc.nasa.gov/NEWS- 
ROOM/background/facts/x-34.htm

ttp://www1 .msfc.nasa.gov/NEWS- 
R 0 0  M /n e w s / r e lea s es /20  00/00-  
230.html

Fordította: Aranyi László

Látogatás az űrkorszak bölcsőjénél
(Csillagvárosi utazás)

Magyarországon kizárólagos joggal -  az egyik kecske
méti utazási iroda szervezésében -  csoportos utazásokat 
indítunk a Moszkva melletti, Jurij Gagarin nevét viselő űr
hajós kiképző központ megtekintésére, az első ember ve
zette űrrepülés 40. évfordulójának évében.

A programban szerepel az űrhajósmúzeum meglátoga
tása, majd a kiképzőbázis nagy centrifugájának, a súlyta
lanságot imitáló nagy vízmedencének, az eredeti űrkabi
nok gyakorló kabinjainak stb. megtekintése is! Korábban 
a gyakorlati kiképzés területére szigorúan tilos volt a be
lépés!

Az érdeklődők utazási szándékukat előzetesen beje
lenthetik az interneten: www.vazsonyi.hu/csillagvaros, te
lefonon: 06-76/491-620; a későbbiekben közöljük az e- 
maillehetőséget is. Az utazás dátumát, módját, költsége
it, a jelentkezés feltételeit a fenti címeken érdeklődhetik 
meg. Az első útra valószínűleg májusban kerül sor.

Ezzel az úttal emlékezünk meg az űrkorszak 40 évéről, 
emlékezünk a hősökre és fejet hajtunk az áldozatok előtt.

Vázsonyi Miklós ny.á. rep. alezr.
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Hagyományainknak megfelelően ez évben is megünne
peltük a haditechnikai kutatók és fejlesztők napját, a HM 
Technológiai Hivatalának nagytermében, március 2-án.

A rendezvényen a HM és az MH illetékes vezetői mel
lett a védelmi ipar és az együttműködő tudományos inté
zetek, egyetemek is képviseltették magukat. A konferen
cián az ünnepi ülés résztvevői az előző év aktuális kérdé
seit beszélték meg.

A programot Ráth Tamás mérnök ezredes nyitotta meg 
mint a rendezvény házigazdája, majd Tóth Ferenc, a Hon
védelmi Minisztérium haditechnikai fejlesztési és beruhá
zási főosztályának vezetője, helyzetértékelő előadásával 
vette kezdetét a konferencia. A hazai fejlesztők első 
kézből kaptak tájékoztatást a stratégiai felülvizsgálat után 
kialakult helyzetről. A költségvetés stabilizálódása a kö
zeljövőben tervezhetőbbé teszi a haditechnikai fejlesztés
re fordítható összegeket. Bár a haderőfejlesztés prioritá
sainak sorrendjében e terület csak a harmadik időszak
ban kap jelentősebb hangsúlyt, ez nem jelenti azt, hogy a 
technikai fejlesztéssel kapcsolatban nem kezdődött el a 
munka. Több program van folyamatban, különböző ké
szültségi szinten: a gépjármű-, légierő-, híradó- és más ki
sebb programok mellett több NATO-program is létezik. 
Legrégebbi, és egyben legsikeresebb programirodánk az 
ASOC (Légtér Szuverenitási Központ), mely napjainkra 
már ACCS (légi vezetési és ellenőrző rendszer) és RA
DAR programirodává nőtte ki magát. Az előadásban el
hangzott, hogy a fejlesztések indításakor három dolgot 
kell figyelembe venni: a jelenlegi helyzet értékelését, a 
NATO igényeinek kielégítését (Force Goals), valamint a 
DCI-ban (védelmi képességek kezdeményezés) megfo
galmazott elvárásokat. Igen fontos, hogy a célok érdeké
ben olyan szervezeti és működési rendet alakítsunk ki, 
amely lehetővé teszi a tervek kidolgozását és végrehajtá
sát. A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a haderő
nemi és az egyesített vezérkar szintjén jelentkező igény 
alapján létrehozott programirodák kezelik a kérdéses té
mát, minden résztvevő bevonásával. A kutatás-fejlesztés
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terén nálunk azzal valósult meg a rendszerváltás, hogy a 
hadműveleti követelményt transzformáljuk át technikai kö
vetelménnyé. Eddig mindig kész csomagot kaptunk, ezt 
kellett rendszerbe állítani, valamint jó l alkalmazni. Ma már 
a kezdeti tárgyalásoktól kell elkezdeni a folyamatot. Ez ter
mészetesen rendkívül munka- és szaktudásigényes, és 
az sem biztos, hogy a feltételek már mindenütt adottak, vi
szont tény, hogy elindultunk a helyes irányba.

Második előadó Ráth Tamás mérnök ezredes, a Tech
nológiai Hivatal főigazgatója volt. Előadásában a hadi- 
technikai kutatás-fejlesztés nemzetközi trendjéről szólt. 
Az Egyesült Államokban a második világháború után fo
galmazódott meg, miszerint nem kívánnak még egy olyan 
háborút nyerni, ahol a tömegtermelés és az erőkifejtés a 
siker záloga. A szuperioritást csak a magasabb szintű 
technikával előállított fegyverzet valósíthatja meg. Ez 
motiválta olyan kutató-fejlesztő intézetek létrehozását, 
ahol azokat a kitűnő szakembereket koncentrálták, akik el 
tudták képzelni, miként fog kinézni húsz év múlva egy 
korszerű harci repülőgép. Ez csak a katonák és a tudósok 
együttgondolkodásával jöhet létre. Napjainkban a hadmű
veleti követelmények határozzák meg a haditechnikai ku
tatás-fejlesztés irányait. A továbbiakban az USA, a NATO, 
a WEU és a hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés fő irá
nyairól esett szó. Ez rendkívül széles spektrumot felölel
ve, szinte az összes tudományterületet érintette. Tájékoz
tatást kaptak a meghívottak a haditechnikai kutatás-fej
lesztés finanszírozásának nyugat-európai helyzetéről is.

A harmadik előadó, Takács Béla mk ezredes, a Gazda
sági Minisztérium ipari főosztály védelmi és hadiipari osz
tályának főosztályvezető-helyettese volt, aki tíz évig a HTI

munkatársaként tevékenykedett, s most a magyar hadi
ipar múltjáról, jelenéről és jövőjéről tartott tájékoztatást. A 
közelmúltra és a jelenre alapvetően jellemző a hatalmas 
piacvesztés, a termelési visszaesés és a technológiai 
szint romlása. A jövő megtervezése során megnevezhe- 
tők azok a területek, ahol elengedhetetlen, hogy a ma
gyar hadiipar legyen a honvédség szállítója. Természete
sen olyan területek is vannak, ahol ez szóba sem kerül
het. A parlament a költségvetésében meghatározta, hogy 
a GDP hány százalékát kell a honvédségre fordítani. Ide
ális esetben kb. 30% költhető haditechnikai fejlesztésre, 
ebből 20-30% lehet a magyar beszállítás, ami évente 
több milliárd forintos üzleti bevételt jelenthet a magyar ha
diipar termelőinek. A hiányzó 70-80 százalék pedig külföl
di beszerzéssel pótolható, amiért ellentételezést várunk. 
Minden esetben költségvetési programokban és kooperá
cióban kell gondolkodni.

A nap utolsó előadását dr. Kurucz István mk. ezredes, a 
Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatala Légvédel
mi Korszerűsítési Programirodájának igazgatója tartotta 
meg, a Magyar Honvédség légierő-vezetési rendszerének 
korszerűsítése során szerzett tapasztalatairól. A hallgató
ság tájékoztatást kapott az ASOC, a NATO radarbeszer
zési, a NATINADS és a NATO légi vezetési és irányítási 
rendszeréhez való csatlakozás programjairól. Az előadás 
témájával későbbi számainkban foglalkozunk.

Az előadások elhangzása után a résztvevők kerekasz- 
tal-beszélgetésen folytattak hasznos eszmecserét az el
hangzottakról és egyéb aktuális szakmai témákról.

Hajdú Ferenc

A búcsú napja

A repülés szeretete mindennél köze
lebb hozza egymáshoz az embereket. 
Azon kevesek, akiknek megadatott, 
hogy e területen dolgozhatnak, egy 
nagy családot alkotnak. Különösen igaz 
ez a katonai repülőkre, mivel a repülési 
feladatok végrehajtása, kiszolgálása és 
egyéb irányú biztosítása mellett a haza 
védelmét is vállalják, sőt garantálják. 
Ők azok, akik kevés fizetésért „sokat 
tesznek le asztalra”. Felelősségteljes, 
nagy figyelmet és mérhetetlen precizi
tást igénylő munka az övék. Megtanít 
tiszteletre, bajtársiasságra, és ami eb
ben a szakmában a legfontosabb, biza
lomra. Enélkül nem megy.

Sajnos akkor sem megy, ha azt 
mondják: nincs rátok szükség. Hiába a 
jól működő, kitűnő eredményeket fel
mutató gépezet, hiába a szakértelem, a 
tisztelet; a gyorsan változó katonapoliti
ka megfoszt bennünket a reménytől is.

Magunk közt tiltakozunk, hangot 
adunk felháborodottságunknak, becsa
pott, megsértett lelkületűnknek. Nagyo
kat nyelve mégis tesszük a dolgunkat. 
Katonák vagyunk. Parancsokat hajtunk 
végre még akkor is, ha azonnal nem ér

tünk egyet. Készültünk a búcsú napjára, 
hogy tisztességgel, emelt fővel, repülős 
emberhez méltóan elköszönjünk a 
MiG-21-estől, az ezredtől, a várostól, a 
katonatársaktól egyszóval a „családtól”.

2000. június végén összeszedtük 
maradék erőnket, büszkeségünket az 
utolsó nagy feladatra, amely igazi harc
feladatot jelentett mindannyiunk szá
mára. A bennünk dúló érzelmek ellen
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Los Angeles típusú atomhajtású vadász-tengeralattjáró

9. A személyzet étkezője, hajókonyha, 17. Műanyag orrkúp
szemétgyűjtő, hideg és száraz tároló 1 8 Szonárkupola

10. Irányítóközpont és parancsnoki híd 19. Szonárterem

11. Segéd-dízelmotor 20. Fegyverzet berekó nyílás

12. Dízel kipufogócső, periszkópok, antennák (híd, lokátor) 21. Elülső kormány (mélységi kormány)

13. Személyzeti hálóhelyek 22.12 függőleges indítócső a Tomahawk-ok részére

14. MK-48 típusú torpedók és indítócsövek 23. Akkumulátor tér

15. Ballaszt tartályok 24. Hulladéktároló

16. Tiszti háló 25. Tiszti étkező és társalgó

1. Ballasztvíztartály

2. Hajócsavar-tengely

3. Motortér: nyomatékváltó, motor, turbina, generátor

4. Nyílásfedél

5. Irányítóterem

6. Atomreaktor

7. 0,0762 m vastag gyűrűkből álló, 10,0584 m átmérőjű 
hajótest

8. Nyílásfedél
Amaczi Viktor



A  m agyar 6 0  m m -es 44M  rakéta  pr. g rá n á t

19. И .

A m ag yar 60 m m -es  44M  ra k é ta  pr. 
grán át b é lyeg zése i

(Szabályzatok szerint)

A  m ag yar 43A .M  g y ú jtó s ze rk e ze t  
bélyeg zése i

(Szabályzatok szerint)

(Hatala András rajzai)
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K ö n ig s tig erek  m ú zeu m b an

Az 1-3 ábra a Samour-i gyűjteményben, a 4-8 ábra a belgiumi La Gleize faluban álló példányt ábrázolja

Besenyi Gábor felvételei
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kellett győzedelmeskedni úgy, hogy a 
díszelgő repülési feladat -  mint légi 
győzelem -  után, mindent elveszítünk.

Az ezredvezetés kitűnő, látványos 
programot állított össze, amelynek 
végrehajtása nem kis erőfeszítést igé
nyelt, de felhívta a figyelmet egy nem 
mindenki által ismert fontos momen
tumra: a körülményekhez képest még 
mindig ütőképes, teljes harcértéket 
képviselő repülőezredet számolnak 
fel. A program 16 repülőgép kötelékre
pülését írta elő, ami hányatott sorsú 
légierőnkön belül mindenféleképpen fi
gyelemreméltó teljesítmény. Gondol
junk csak a kecskeméti MiG-29-esek 
géplétszámbeli problémáira, üzemké
pesség szempontjából. Felsőbb kato
nai vezetők -  látva e szokatlanul nagy 
volumenű készülődést -  augusztus 
16-án lemondták a 24-ére tervezett 
búcsúrendezvényt. „Technikai okokra” 
hivatkoztak. Hideg zuhanyként ért min
ket. Repülésre készültünk, és a repü
lés előtti eligazításon jelentették be. 
Gúnyosan mosolyogtunk, bár inkább 
sírtunk volna. „Hát ennyi volt!” -  mond
ták többen. A légierőnél eltöltött hosz- 
szú évek, évtizedek után még a tisz
tességes elköszönés lehetőségét is el 
akarták venni tőlünk.

Pár nap csend következett, majd vé
gül megkaptuk az engedélyt. Kissé fel
szabadultan, fáradtsággal nem törőd
ve folytattuk a gyakorlást, a készülő
dést. Igen, gyakorolni kellett a díszelgő 
kötelékrepülést, mivel nem ez volt az 
ezred feladatköre. Mi csak országunk 
légterét őriztük. Dolgoztunk, mint aho
gyan most is. A fogadózónában kissé 
hátrébb kiállítottunk 46 db MiG-21-est, 
7db Szu-22-est és 7 db MiG-23-ast, 
egy statikus sort alkotva. Ezeket a 
repülőgépeket már korábban kivonták 
a rendszerből, azonban nem csak a 
21-esekzől kellett búcsúznunk, hanem 
magától az ezredtől is, így méltókép
pen járultak hozzá a búcsú nehéz pil
lanataihoz. E gépsor mellett kissé el
különítve egy fegyverzeti kiállítást is 
berendeztünk. Három gépet, a 9510- 
es MiG-21 MF, a 11-es oldalszámú 
MiG-23 MF és a 08-as Szu-22M3-ast 
fegyvereztük fel. Mindhárom géptípust 
1997 elején vonták ki a rendszerből. A 
déli, egyes zónában a repülési progra
mot végrehajtó 16 db MiG-21-est so
rakoztattuk fel: 8 db Bisz-t a 2. Griff 
század harci, és 8 db UM-et az 1. Sá
mán század kiképző-gyakorló gépét. E 
repülőgépek közül kettőt egyedi fes
téssel láttunk el. A 6115-ös MiG-21 
Bisz-t nemzeti színekbe öltöztettük, 
mivel ezt a gépet jelölték a szólórepü
lésre. A gép festését Nagy Évin és 
Szabó Attila főtörzsőrmesterek végez
ték, sok-sok éjszakába nyúló túlórával. 
A 48-as lajstromú, szintén MiG-21 
Bisz-t sólyomfestéssel díszítettük a
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szabad szárnyalás jelképeként. A ma
dár feje a gép oldalán elől volt, míg tol
lazata és karmai a gép szárnyai alá ke
rültek. E gép díszítését Róka József és 
Kindert Gyula századosok végezték el, 
hétvégi szabadidejüket feláldozva.

Közeledett a nagy nap. Persze nem 
ment minden simán. Az előző napi fő
próbán ugyanez a gép meghibásodott, 
és bizony a javítóosztály egy különít
ménye éjszakába nyúlóan túlórázott, 
hogy másnap minden rendben legyen. 
2000. augusztus 24-én reggel meg
nyíltak a repülőtér kapui. A repülés 
előtt ünnepi állománygyűlésre került 
sor, ahol a Honvédelmi Minisztérium, a 
Magyar Honvédség, a Légierő Vezér
kar és a város vezetőin kívül jelen vol
tak a korábban Pápán szolgálatot tel
jesítők, köztük Farkas Bertalan és Ma- 
gyari Béla is. Megindító volt Tobak Ti
bor jelenléte is, aki a legendás II. világ- 
háborús Puma század vadászpilótája
ként szolgált. A műszaki állomány ez 
idő alatt a repülőgépek repüléshez va
ló előkészítését végezte. Az időjárás 
kegyes volt hozzánk. Igazi verőfényes 
nyári nap volt. Családtagok, barátok, a 
repülés szerelmesei érkeztek egyre 
nagyobb számban a kettes zónában 
kialakított területre, ahol megcsodál
hatták, egyelőre távolból a kiállított 
repülőgépeket. Zene, egy-egy repülő
gépbokszban kialakított vendégváró 
erősítette a kellemes közérzetet. Mint
egy előzetesként adott ízelítőt Nagy 
Ernő alezredes az utolsó repülés 
vezetője, amikor elstartolt időjárás
felderítő repülésre. Feladata végezté
vel többször áthúzott alacsonyan a 
repülőtér fölött, amelynek szépsége 
csak fokozta a várakozás izgalmát. Az 
eligazítás után elkezdődött a tényle
ges repülési program. Mi, műszakiak 
az indítózónában vártuk a hajózókat, 
hogy beültessük, bekössük őket a he
vederekbe, és a hajtóműindítás, vala
mint az ellenőrzések után elengedjük 
a búcsúrepülésre. Tudtuk, hogy most 
utoljára tesszük azt, amit annyira sze
retünk, amihez annyira kötődünk. Sor
ban indultak be a hajtóművek és a 
nagyfokú figyelem, összpontosítás ki
kapcsolta számunkra a külvilágot. Leg

alább akkor nem gondoltunk arra, 
hogy mi lesz ezután.

A díszelgő és bemutatórepülést 24 
hajózó hajtotta végre. Ők a felszállás 
után 3x5-ös kötelékbe rendeződve 
húztak át az immár több ezerre nőtt 
nézősereg feje fölött több alkalommal. 
A köztes időben Kristóf Tamás őrnagy 
szólót repült. Mélyrepülése megmutat
ta, mire képes ez a gép, ha megfelelő 
kezek irányítják. A végrehajtott nyitott 
futós orsó, a kellően bedöntött billegte- 
tés nem csak a laikusokat kápráztatta 
el. Ámulattal nézték az igazán szűk 
harcfordulókat is, amikor a forszázs 
mennydörgő hangja helyettünk szólt. Ő 
szállt le elsőnek. Miután szomorúan ki
lépett a gépből, nagy taps fogadta, el
ismerésül a páratlan bemutatóért. Az 
ötös kötelékek a legutolsó bejövetelnél 
alacsonyan „oszolj”-t hajtottak végre, 
majd méltóságteljesen sorban nyitottak 
fékernyőt a kifutópályán. Igazi megle
petésként hatott a nézőkre a velük 
szemben előadott égi rózsa manőver, 
amit az egyik kötelék hajtott végre. 
Utolsónak Lanecker József ezredpa
rancsnok szállt le, de előtte magányo
san billegtetve még egyszer elköszönt, 
immár mindentől. Egy feladata maradt

hátra, ami keservesebb volt mindennél. 
Jelentenie kellett Tállá Istvánnak a 
légierő vezérkari főnökének, hogy vég- 
rehatotta az utolsó leszállást. Tisztel
géssel és zászlólevonással fejeződött 
be a pápai búcsúrepülés. Mi a gépek 
előtt és mellett álltunk vigyázzban, a 
nagyközönséggel, szemben repülőgép
vezetőinkkel együtt, várva az utolsó fáj
dalmas vezényszót. „Oszolj!” -  mondta 
elcsukló hangon parancsnokunk. Mind
annyian tudtuk, mit jelent ez a szó. Ka
tonásan kiléptünk és elvegyültünk a 
családtagok és barátok között. Mi lesz 
ezután? Van, aki leszerel, van, aki 
nyugdíjba megy. Kevesen vállalták a 
költözést, egy más alakulatnál történő 
továbbszolgálást. Nem könnyű! Új em
berek, új közösség, más technika.

Szélnek eresztettek egy összeszo
kott, ütőképes, megbízható ezredet. 
Bárhová is vet a sors minket, egy biz
tos: mi mindannyian egy nagy család
hoz tartozunk. A repülők nagy család
jához. Az emléket pedignem veheti el 
tőlünk senki.

Váczi Lajos 
főtörzsőrmester

A fotókat Szabó Balázs készítette

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (1061 Bp., Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (1087 Bp., Kerepesi út 29/B, 333-9113)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (1114 Bp., Bartók Béla út 15., 466-7008) 
Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 4., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (1056 Bp„ Belgrád rakp. 26. 317-1665)
Víztorony Könyvkereskedés (1045 Budapest, Rózsa u. 9.)

Hadtörténeti Múzeum Boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. 06-20-9380-823)
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A pápai repülőezred feloszlatása
A fotókat Fitíger Elemér készítette

1. ábra: Szuhoj 22-es gépek a betonon tárolva

3. ábra: A 49-es oldalszámú MiG-21 Bisz leszállás után a 
parkolóhelyre áll

5. ábra: A bemutató repülést végző 6115 oldalszámú 
MiG-21 Bisz, nemzeti színekre festve
Balról jobbra: Kristóf Tamás, a gép pilótája, Figder Róbert, a 
gép mechanikusa, Juhász Zoltán főtörzsőrmester, a gép 
szerelője, Varga Norbert törzsőrmester

6. ábra: A szerző Kristóf Tamás őrnaggyal 
Az 1950-2000-es évek a 47-es harcászati repülőezred 
megalakulása és megszűnési időpontja 
Az 1961-2000-es évszám az ezred pápai tartózkodását 
jelképezte

Pápai repülőtér...

2001. április 11-én a magyar kormány nemzetbiztonsá
gi kabinetje úgy döntött, hogy a pápai repülőtér lesz a 
NATO tartalék repülőtere, mivel Taszár kizárólag ameri
kai bázis, és erre a célra nem vehető igénybe. A korsze
rűsítéseket itt kell elvégezni Kecskemét helyett, és itt te
lepül a beszerzendő használt nyugati vadászbombázó

kötelék. így Ferihegy és Pápa kerül megfelelő módosí
tásra és Kecskemét lesz a későbbi tartalék bázis. A 
munkálatokat 2004-ig kell befejezni 15,2 milliárd Ft-os 
NATO és 1,7 milliárd Ft-os nemzeti forrásból. Kecske
méten a megkezdett fejlesztések folytatódnak. A dön
tést a HM illetékese 2001. április 19-én jelentette be 
Brüsszelben.

Szerk.
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A flottilla utolsó jubileuma

2000. július 22-én, ragyogó napsütésben ünnepelte fenn
állásának 152. évfordulóját az újpesti kikötőben a Honvéd 
Folyami Flottilla. Az eseményen többek között jelen volt 
Lányi Zsolt, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának 
elnöke, Preininger Ambrus altábornagy és Derce Tamás, 
Újpest polgármestere is.

A meghívott vendégeken kívül több ezer érdeklődő vár
ta az ünnepség kezdetét. A budapesti városrész által ko
rábban adományozott hadilobogót egy repülőgépből ki
ugró ejtőernyős hozta. A lobogót díszegyenruhába öltö
zött tisztek és matrózok vették át és kísérték az ÚJPEST 
nevű aknamentesítő hajóra, ahol a Himnusz hangjaira 
ünnepélyesen felvonták.

Az ünnepi beszédekben elismerősen beszéltek a szóno
kok az alakulatról, hiszen a 152 év igen eseménydús volt.

Az esemény résztvevőit megdöbbentette és felháborí
totta az a vezérkari döntés, miszerint az alakulatot meg
szüntetik.

A Honvéd Folyami Flottilla a Magyar Honvédség legré
gibb egysége. 1848. július 25-én, a MÉSZÁROS LÁZÁR 
hadigőzös vízre bocsátásával kezdődött el a korszerű du
nai hadihajózás.

A Duna a történelem folyamán mindig fontos vízi út 
volt. A kiegyezés után megkezdték a császári és királyi 
haditengerészeti erők kiépítését, ennek egyik osztálya a 
dunai flottilla volt, budapesti székhellyel. 1871-ben két 
monitort bocsátottak vízre: a LAJTÁA és a MAROS-1. A 
LAJTA az első teljesen fémből épült, csavarmeghajtású

1. ábra: RC hadihajós modellek

3. ábra: A kiállított modellek

páncélos hadihajó volt az Osztrák-Magyar Monarchia 
idején, a Duna-medencében. 1920-ig működött, majd ele
vátorhajó lett a „FOKÁ”-nál. Az enyészettől, a szétbontás
tól szinte az utolsó pillanatban menekült meg. Jelenleg 
felújításra vár a flottilla kikötőjében, értesülésünk szerint, 
a Pintér Művek (Kecel) vállalja ezt a feladatot.

Az első és a második világháború idején több sikeres 
harctevékenységet folytattak a Dunán, a Tiszán és a Drá
ván. A háborút követően a folyamőrség hajói hadizsák
mányként külföldre kerültek. 1945-ben -  szinte a sem
miből -  újjászervezték az alakulatot, Honvéd Hadihajós 
Osztály néven. Ez az „új szervezet” derekasan kivette ré
szét folyóink és a Balaton aknamentesítéséből. A Bala
tonból több mint 4000, a Dunából 1400 aknát és egyéb 
robbanószerkezetet emeltek ki. A flottillával szorosan 
együttműködő tűzszerészek még napjainkban is járják az 
országot, mert a háború után több mint öt évtizeddel még 
mindig rejt a föld és a víz fel nem robbant lőszereket, ak
nákat. Legutóbb a Balaton sekély vizében akadtak ilyen 
szerkezetekre. A nem veszélytelen munkának többen is 
áldozatul estek.

Az ötvenes években jelentős fejlesztés kezdődött, az 
akkor épült hajók (egy része) még mindig szolgálatban 
van, bár felújításuk, lecserélésük nem tűr halasztást.

1982-ben ismét egy nagyobb korszerűsítésre került 
sor; hat új aknamentesítő hajó került hadrendbe. Akkor 
még a Varsói Szerződés is számított a flottillára, fontos
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6. ábra: A kifutásra felkészített hajók és motorcsónakok

volt a 420 kilométeres magyar Duna-szakasz védelme és 
hadihajós biztosítása. Bízunk benne, hogy a NATO-nak is 
kell a flottilla, hiszen nem rendelkezik sekélyvízi 
aknamentesítő egységgel, a magyar pedig éppen erre 
van berendezkedve! A közvélemény szerint az országnak 
szüksége van egy gyors reagálású, a szó szoros értelmé
ben vett folyamőrségre. A flottilla számtalan esetben, így

a legutóbbi árvízi mentésnél is elsőként sietett a bajbaju
tottak megsegítésére, mentésére. A dunai flottilla szoro
san hozzátartozik a Magyar Honvédséghez, mert az or
szágot nemcsak a szárazföldről, a levegőből, hanem a 
vízről is védeni kell. A technikafejlesztés nem maradhat 
el, mindig a kor színvonalán kell állnia.

Közben az ünnepség minden helyszínén élénk érdek
lődés kísérte a bemutatókat. Nagyon nagy sikerrel (külföl
di résztvevőkkel megerősítve) mutatkoztak be az RC ha- 
dihajómodell-bemutató és -verseny résztvevői. Igazi cse
mege volt a flottilla hadihajóinak modellváltozata.

Rengetegen vettek részt a dunai hajóúton. Akik a par
ton maradtak, megtekinthették a laktanyát, a csapatmú
zeumot, részt vehettek rádiós rókavadászaton, fegyver- 
és technikai bemutatókon, ügyességi versenyeken.

Az ebédnél nem maradhatott el a hagyományos bab
gulyás és túrós csusza sem. A családias hangulatban sok 
volt flottillás találkozhatott egykori parancsnokával, köz
ben új barátságok is születtek. Bár az egész ünnepség 
alatt beszédtéma volt a megszüntető vezérkari döntés, az 
emberek és a katonák mégis úgy köszöntek el egymás
tól: „Találkozunk 2001-ben!”

A fotókat a szerző készítette 
Gulyás Jenő
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Az anyagi-technikai szakterület 
katonai szabványügyi szervezetének megújulása

A magyar katonai szabványosítás meglehetősen régmúlt 
időkre tekint vissza. Réges-régi feljegyzések szólnak ar
ról, hogy már Mátyás király híres fekete serege is szab
ványos harceszközöket, felszereléseket használt. Az 
anyagi-technikai szakterületen a nemzeti katonai szab
ványügyi feladatokat ellátó egység -  a szabvány osztály 
-  a megalapításának 80 éves évfordulóját nemrég ünne
pelt HM Haditechnikai Intézet (HM HTI) utódszervezeté
ben, a 2000. október 1-től a Honvédelmi Minisztérium 
háttérintézményeként funkcionáló HM Technológiai Hiva
talban (HM TH) működik. A szervezeti átalakulással a 
megváltozott követelményeknek megfelelően az osztály 
tevékenységét is újra kellett szervezni, feladatait és ezek 
megoldását újragondolni, méltó választ adjuk korunk kihí
vásaira, megfeleljünk az új évezred követelményeinek.

Felgyorsult világunkban a műszaki fejlődés oly nagy 
léptekben zajlik, hogy egy-egy műszaki újdonság még 
meg sem jelenik igazából a piacon, mikor annak a már 
újabb, korszerűbb változatai kidolgozásán szorgoskod
nak a fejlesztők és a gyártók'Jó példa erre a személyi 
számítógép (PC), amely szinte hónapok alatt elavul. Eb
ben a rohamosan felgyorsuló világban csak a nagyon 
gazdag, iparilag fejlett államok -  amelyek hatalmas fej
lesztési kapacitással rendelkeznek -  maradhatnak a mű
szaki fejlesztés élvonalában, vagy a nagyon gyorsan, ru
galmasan reagáló, az információkat azonnal feldolgozó 
kisebb fejlesztők tarthatják magukat versenyben. Napja
inkban a naprakész műszaki információkhoz jutás, az el
ért műszaki színvonal pontos ismerete kiemelten fontos 
mind a kutatás-fejlesztés, mind a gyártás, mind a beszer
zési területén tevékenykedők számára. Korunk műszaki 
problémái csak a nagyon magas szintre felfejlesztett, 
naprakész műszaki információs bázisokon oldhatók meg. 
Ezeknek az új kihívásoknak igyekszik megfelelni a 
haderőreform kapcsán -  a HM HTI tapasztalatain, elért 
eredményein és bázisán -  létrehozott HM TH.

A HM TH szabvány osztálya a számítógépes adatfel
dolgozás megvalósítását tűzte ki célul és az elmúlt évben 
meg is kezdte a terv megvalósítását. Jelenleg számítógé
pes kapcsolatban vagyunk a világ nagyobb szabványosí
tási központjaival, mostanra befejeződött egy NATO- 
anyagokat feldolgozó számítógépes rendszer kiépítése 
is. A HM TH szabvány osztálya évente több tízezer lapol
dalnak megfelelő egységesítési dokumentumot továbbít 
a HM- és MH-szervezetek részére, melynek döntő több
sége NATO-dokumentum.

Fontosnak tartjuk a szabványosítással kapcsolatos 
naprakész információk eljuttatatását az érdekeltekhez. 
Ennek keretében részt vállalunk a NATO-egységesítéssel 
kapcsolatos ismeretek oktatásában a nemzetvédelmi 
egyetemen. Továbbképzéseket tartunk saját állomá
nyunk részére a műszaki fejlesztéshez kapcsolódó szab
ványosítási kérdésekről. Keressük a módját a hadfelsze
relési anyagokat gyártó és forgalmazó cégek információ
hoz juttatásának, mintegy bepillantást nyújtva azon nor
matív műszaki dokumentációs rendszerbe, melynek 
előírásai kemény követelményeket támasztanak a hazai 
hadiipar elé. A NATO-követelmények megismerése, az 
ezen igényeknek való megfelelés nem csak minőségügyi

kérdés, hanem fontos a gyártás, a technológiai folyamat 
minden területén. A tervezés, a gyártás, az üzemeltetés, 
a javítás, sőt az eszköz megsemmisítése sem nélkülöz
heti az előírásoknak való megfelelést. Napjainkban a kor
szerűség, az üzembiztonság, a megbízhatóság mellett 
egyre nagyobb szerepet kap az eszközök könnyű, egy
más zavarása nélküli üzemeltethetősége. Ezen témakö
rökben a NATO-országok már tudományos alapokon 
nyugvó szabványosítási egyezményeket hoztak létre, 
melyeknek a hazai elfogadása és bevezetése jelenleg fo
lyamatban van.

Osztályunk látja el a NATO-egységesítés nemzeti koor
dinációs testületéi közül egy tárcaközi -  a Katonai Szab
ványügyi Koordinációs Bizottság (KSZKB) -  és két tárca 
szintű bizottság -  a legfelsőbb szintű NATO-egységesíté- 
si ügyekkel foglalkozó katonai testület, a Katonai Egysé
gesítési Bizottság (KEB), valamint az anyagi-technikai 
szakterületen működő Operatív Koordinációs Bizottság 
(OKB) -  titkársági feladatait. Ez a funkció garantálja a 
szakterülettel kapcsolatos naprakész hazai információk
hoz való hozzájutást.

A szabvány osztály a fejlesztőket, a gyártókat, az üze
meltetőket, a beszerzőket az aktuális műszaki előírások 
biztosításával támogatja. Amennyiben a hazai műszaki 
előírások egy-egy problémakör megoldására nem bizto
sítottak, úgy lehetőség van az élenjáró külföldi szabvá
nyok átvételére, honosítására, sőt a téma hazai, önálló ki
dolgozása is lehetséges.

A folyamatos naprakészséget a nemzeti katonai szab
ványok rendszeres felülvizsgálata biztosítja, melynek ke
retében a felhasználók megvizsgálják a szabvány műsza
ki követelményeit, összehasonlítják a hasonló jellegű kül
földi szabványokkal, figyelembe véve a hazai lehetősége
ket és követelményeket is. A katonai szabványok felül
vizsgálata kiterjed azok alkalmazhatóságának felül- 
bírálatára is, az elavult szabványokat töröltetjük, hatályta- 
laníttatjuk. A hatályos magyar nemzeti szabványok kata
lógusát, a külföldi szabványokat, továbbá a NATO-egysé- 
gesítési dokumentumokat, ismertebb nevükön STANAG- 
okat a HM- és MH-szervezetek a HM TH szabvány osz
tályról szerezhetik be.

Munkánkban nagy segítséget jelentenek a külföldi társ- 
szervezetekkel folytatott konzultációk, közös megbeszélé
sek. A brit védelmi minisztériumnak a katonai szabványo
sítási feladatait az anyagi-technikai szakterületen végző
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A cseh-lengyel-magyar háromoldalú katonai szabványügyi 
együttműködési egyezmény aláírói: Kalászné Békési Csilla 
mérnök őrnagy, Josef Vesely mérnök ezredes, Zdobyslaw 
Adamski mérnök alezredes, Bogulsaw Rogowski őrnagy

szervezetével, a Védelmi Beszerzési Ügynökség Szabvá
nyosítási Igazgatóságával (DSTAN) 1999 óta rendszeres 
kapcsolatban állunk. A nagyobb katonai szabványosítási 
múlttal és tapasztalattal rendelkező brit szervezet rendel
kezésünkre bocsátja tapasztalatait, melyet mind a hazai, 
mind a NATO-egységesítési feladataink során kamatoztat
ni tudunk. Bepillantást nyerhettünk a több mint két és fél
ezer brit katonai szabvány menedzselési rendszerébe, a 
katonai szabványok tervezeteinek kidolgozásába, a felül
vizsgálati munkák folyamatába, a hatálytalanítási és a mó
dosítási eljárások rejtelmeibe. Különösen fontos volt szá
munkra számítógépes információs rendszerük tartalma, 
kialakítása, megvalósítási alapjai, és működés közbeni 
megtekintése. Érdekesség volt számunkra az, hogy nem 
minden adatot illesztenek be egy adatbázisba, illetve a 
napi munkatevékenység segítéséhez egyszerűbb progra
mokat alkalmaznak. A DSTAN adatbázisa az összes brit 
katonai szabványt tartalmazza digitális formában, mely 
természetesen az Interneten is elérhető.

Napjainkban egyre nagyobb jelentősége van a NATO- 
országok egységesítési szakemberei közötti közvetlen 
munkakapcsolat fenntartásának, mivel a NATO-ban az 
egységesítési területen legújabban történt szervezeti át
alakulások új munkamódszerek átvételét is szükségessé 
teszik. Lehetőségeink függvényében törekszünk arra,

hogy nemzetközi katonai szabványügyi kapcsolataink 
egyre bővüljenek, ezáltal tudásunk és tapasztalataink 
gazdagodjanak. A múlt év tavaszán részt vettünk Brüsz- 
szelben a három új tagország szabványosítási szakem
bereinek a NATO szabványosítási szervezete -  Military 
Agency for Standardization (MAS) -  által tartott egyhetes 
konzultációján. Ez év májusában pedig a NATO szerve
zeti átalakulások után újonnan felállt NATO Szabványo
sítási Ügynökség (NSA) igazgatója, J.H. Eriksen ellenten
gernagy látogatott hazánkba, konzultálni az érintett fel
sővezető beosztású személyekkel és a NATO-egységesí- 
téssel foglalkozó magyar katonai szakértőkkel. A cseh- 
legyel-magyar háromoldalú katonai szabványosítási 
együttműködési megállapodás Prágában 2001. április 
26-án történt aláírásával pedig megteremtettük az alap
ját az új NATO-tagországok közötti szoros szabványosítá
si szakmai kapcsolatok további bővítésének, elmélyítésé
nek. Véleményünk szerint igen hasznos dolog a szabvá
nyosítási feladatokat közvetlenül végző szakértők részé
re az új NATO-tagországok egységesítési, szabványosí
tási tevékenységének kölcsönös megismerése, az eddigi 
tapasztalatok értékelése, esetleges átvétele. Fontosnak 
tartjuk továbbá az egységesítés területén hasonló problé
mákkal küzdő szakértők kölcsönös megismerését, a gyü
mölcsöző munkakapcsolatok kialakítását is. A NATO egy
ségesítési tevékenységében az említett három ország ki
váló partnerként vállalhatna részt, hisz mindannyian ko
moly katonai szabványosítási múlttal rendelkezünk.

Készek vagyunk a mások számára hasznosítható ta
pasztalatainkat továbbadni. Készséggel konzultálunk 
azokkal, akik igényt tartanak erre, így például az elmúlt év
ben látogatást tett nálunk a bolgár védelmi minisztérium 
Katonai Szabványosítási, Tanúsító és Kodifikációs Igazga
tóságának küldöttsége, amelynek a NATO-békepartnerség 
(PfP) keretében szerzett tapasztalatainkat adtuk át.

A NATO katonai szabványosítási információk hazai te
rítésével, az egységesítési dokumentumok katonai nem
zeti szabványként való kiadásával kívánjuk elősegíteni a 
honi haditechnikai műszaki fejlesztés és gyártás nemzet
közi szintre emelését, valamint a hazai ipar NATO-tende- 
rekben való eredményes részvételét.

Kalászné Békési Csilla mk. őrnagy 
Czeglédi János mk. alezredes

A „C3I rendszer magyarországi fejlesztése” című konferencia

A HM Technológiai Hivatala által 2001. április 12-én meg
rendezett konferencián találkoztak a katonai vezetési és 
irányítási rendszerek hazai szakértői. A C3I betűszó, 
amely az angol (Command Control Communication and 
Intelligence) szavak kezdőbetűiből áll, mely egy automa
tizált vezetési rendszert takar. A konferenciára meghívást 
kaptak a HM, a Honvéd Vezérkar és a haderőnemi vezér
karok főnökei valamint a Magyar Honvédség néhány 
dandárénak parancsnokai is.

A konferenciát Ráth Tamás mérnök ezredes főigazgató 
nyitotta meg, és bevezetőjében ismertette a C3I rendsze
rek elvi működését.

A második előadó Szabó Gyula mk. ezredes, a MH Tér
képész Szolgálatának főnöke a térinformatikai alapok fej
lesztésének helyzetéről adott tájékoztatást. 1. ábra: Tüzérségi felderítési adatgyűjtő -  feldolgozó rendszer
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2. ábra: Középen Gorza Jenő mk. ezredes

9 . i. A nap harmadik előadója Gorza Jenő mk. ezredes, MH 
Informatikai Központ parancsnoka volt. Előadását a térin
formatikai és a hagyományos rendszerek kapcsolatával 
kezdte, majd az informatikai stratégia kérdéseivel zárta.

A két rész között dr. Furján Attila alezredes tartott be
mutatót a tüzérségi felderítési adatok gyűjtésére és fel
dolgozására kifejlesztett rendszer működéséről. A rend
szer bővebb ismertetésére lapunk későbbi számában 
visszatérünk.

Végül dr. Szűcs Gáspár mk. ezredes a Honvéd Vezér
kar képviseletében tartott előadást a térinformatikai fej
lesztés hasznosítási lehetőségeiről a vezetés informatikai 
támogatásában.

Hajdú Ferenc

Amerikai léggömb
és M iG -15 összeütközése 1955. július 29-án

Az amerikai felderítő szolgálat, a CIC -  később CIA -  
1954 után megkezdte a vasfüggöny mögötti szovjet meg
szállás alatt álló országok -  köztük Magyarország -  fotó
felderítését, a nyugat-keleti magassági szél nyomvonalá
ba küldött fényképező ballonokkal. Ezek 11-13 000 m 
magasságba emelkedve kelet felé sodródtak, s közben 
az időzítő vezérmű utasítására magas napállás mellett 
fényképezték a terepet. Ezek -  az uralkodó légáramlatok 
mentén -  9-14 nap alatt átrepülték Eurázsiát, és a Ja
pán-tenger térségében az amerikai különleges egységek 
rádióparanccsal lehívták a berendezést. A kódolt pa
rancsra egy töltet a ballon száját elrobbantotta, a konté
ner ejtőernyővel leereszkedett, az üres ballon a Csendes
óceánba esett. Ennek két fő változata volt, a fotófelderítő 
és a röpcédula-kiszóró, amely időzítve szórta rakomá
nyát a földre. A ballonok első műszaki leírását a Hadi- 
technikai szmla 1956/1. legelső száma közölte az 51-58. 
oldalán.

Egy röpcédula-szállító ballonnal való ütközésben zu
hant le a visszaemlékezésben szereplő MiG-15 Bisz. Ez
után több nekirepülés nem volt, de a ballonok bevetései

1956 végéig zajlottak. Másfél év alatt közel 1500 példányt 
vetettek be. Mivel 1955 augusztusától megkezdődött az 
U-2  felderítő gépek alkalmazása, a ballonokra később 
nem volt szükség. Az első U -2  1956 nyarán fotózta 
egész Magyarországot. A most közölt visszaemlékezés 
fotói az elsők, amelyek Magyarországon megjelennek. A 
korábbi cenzúra az eseményt is eltitkolta. (Szerk.)

Kosi József százados a kalocsai repülőtér ezredpa
rancsnoka volt. Együtt végeztük a repülőtiszti iskola 3 és 
fél éves elméleti és gyakorlati kiképzését. Szigorú, de igaz
ságos parancsnokká érett. Elvesztése -  45 év távlatából 
is -  meghökkentő és fájó emlék, mert egy igazi jó barát, 
egy I. osztályú repülőgép-vezető, egy kiváló parancsnok 
elvesztését jelentette.

A tragikus esemény Kalocsa légterében, 1955. július
29-én történt. Azon a napon különösen sok ballont észlel
tek a légi megfigyelők. Ezek nem felderítő céllal repültek 
be a légterükbe, hanem propagandaröplapokat szórtak 
volna szét, kormányellenes szöveggel. Ezeknek a ballo
noknak korábbi típusai egy közös belső térrel rendelkez
tek, így megsemmisítésük néhány gépágyúsorozattal meg-
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Helyszíni felvételek a ballon és a MiG-15 Bisz roncsairól

Az 1.-7. ábrán a MiG-15 Bisz roncsai, a 8. ábrán az amerikai ballon tekercsben lévő röplap kötege, mely egyben zuhant le.
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történhetett. Ezért a későbbi típusokat már belső „reke
szekkel” látták el, és bizony jóval nehezebb lett a lelövé- 
sük. Több sorozat után is vígan repültek tovább. A tragé
diát előidéző ballon is ilyen kialakítású volt.

Valószínű, hogy dunántúli bajtársaink „megpiszkálhat
ták” néhány sorozattal, mert már egyre jobban vesztett a 
magasságból, és még rajta függött a propagandacso
mag. Az ezred parancsnoka, észlelve a ballont -  nem 
kockáztatva pilótatársainak életét -  elhatározta, hogy ő 
maga, nem gépágyúsorozatokkal, ami viszont veszélyez
tette volna a civil lakosság épségét, hanem MiG-15 Bisz 
repülőgépének szárnyvégével söpri le az égből a ballont. 
Az első rácsapásnál valószínű, hogy csak felmérte a 
helyzetet, mert forduló után ismét célba vette a ballont. A 
reptér személyi állománya a földről figyelte a manővert, 
várták az eredményt... a következő másodpercekben 
azonban iszonyatos tragédia következett be. A repülőgép, 
amint nekirepült a ballonnak, nem csak szárnyvégével üt
között, hanem a hajtómű beömlőnyílása is érintkezhetett 
vele; a következő pillanatban hatalmas robbanás hallat

szott és látni lehetett, amint a MÍG zuhanásba megy át. 
Kosi százados a robbanás pillanatában valószínűleg el
vesztette eszméletét, mert meg sem kísérelte a katapul
tálást. A repülőgép néhány másodperc múlva földhöz 
csapódott, roncsai hatalmas területen szóródtak szét, pi
lótája szörnyethalt. A katonák szinte megmerevedtek a 
döbbenet pillanataiban, majd felocsúdva gyalog vagy 
gépkocsin elindultak a Duna partjára. A gép ugyanis a fo
lyó nyugati oldalán ért földet és semmisült meg. Elvesz
tettem egyik legjobb barátomat, pilótatársamat; fiatal fele
sége és két gyermeke örökre elvesztette a szerető férjet, 
apát, az ezred elvesztette parancsnokát!

Számomra ez volt az akkor dúló „hidegháború” legfor
róbb pillanata. Megérte? Tény, hogy ezután a katasztrófa 
után megszűntek a ballonok berepülései! Elérték a célju
kat? Én soha nem felejtem el ezt a napot.

(Fotók a szrző gyűjteményéből.)
Vázsonyi Miklós 

nyá. rep. alezredes

ckjexo аЦ Ы айа U b u iL im e z td to

Liszunov
Mészáros András -  Zsaludek Endre

Liszunov Li-2
típusismertető
A füzet az 1982-ben megjelent füzet javított, bővített második kiadása. 
A L i-2 gép rövid történeti összefoglalása után ismerteti a 
Magyarországra került 31 db gép fő adatait és történetét. A képeket 
igyekeztek színesben vagy zöld színben közölni, a rajzok kivonatok a 
gép dokumentációjából.

Rendelhető:
Magyar Repüléstörténeti Társaság, 1066 Budapest, Teréz krt. 28. 
e-mailcím: zsaludek@yahoo.com

Magyar Repüléstörténeti Társaság, Budapest, 2001.66. old. 1500 Ft

MAGOR SHOP
Szakértelmet, hozzáállást és árukínálatot tekintve Budapest egyik legjobb makettboltja.

MAGOR SHOP: BP. V. KÉR. KOSSUTH L. UTCA 9 -11 . (ÚTTÖRŐ ÁRUHÁZ) TEL.: 2 6 6 -1 6 5 5 /1 10-ES MELLÉK

OSPREY, SCHIFFER, CONCORDE, WAFFEN ARSENAL, SQUADRON SIGNAL

füzetek-könyvek legnagyobb választéka az egész országban 
figurák • makettek • ragasztó • festék • kiegészítők • szakirodalom -  minden, ami kell -  egy helyen

Helyesbítés
A Haditechnika 2001/1. számában dr. Ács Tibor cikkének pontos címe: 
december 11-én”, a jegyzőkönyv dátuma: „1848,-i évi december 13-án” 
északi szél; 10. old. 1 hasáb hazai tudósítók helyesen hazai tudósok.

.Sikeres magyar rakétakísérlet 1848.
, a 10. old. 2. pont éjszakai szél helyesen

Szerk.
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Sugárhajtóművekkel felszerelt, 
lánctalpas speciális tűzoltójármű l.rész

1. ábra: A járműről készült bronzplakett, 1995

Az 1980-as évek közepén vetődött fel egy veszélyes olaj- 
és gáztüzek oltására alkalmas, hatékony tűzoltójármű lét
rehozásának terve. A jármű kifejlesztésére a BM Tűzoltó
ság Országos Parancsnoksága (BM TOP), a Honvédelmi 
Minisztérium Repülőfőnöksége, a Szolnoki Kőolajkutató 
Vállalat, az Országos Kőolaj Társaság és a Budapesti 
Műszaki Egyetem (BME) között 1984. október 9-én létre
jött szerződés alapján került sor.

Az elkészült előtervek vitájára, a kiválasztandó alvá
zakkal kapcsolatos döntésre és a további irányelvek meg
határozására az 1984. november 20-án, a BM TOP ta
nácstermében tartott megbeszélésen került sor, melyen a 
fenti cégek, intézmények képviselői voltak jelen. Ezen, s 
a megelőző megbeszéléseken kialakult, hogy a célnak 
leginkább a T-34-es közepes harckocsi lánctalpas alváza 
felelne meg, ami annál is inkább célszerű, mert Magya
rországon ennek beszerzése nem okozhat gondot. Köz
ben -  a BME közreműködésével -  a Szolnoki Kőolaj- 
kutató Vállalat 1985 őszén be is szerzett két ilyen típusú 
harcjárművet Szabadszállásról. A járművek felújítását és 
kismértékű átalakítását a Gödöllői Gépgyár vállalta el.

Ezt követően lázas gyorsasággal megkezdődtek a cél
irányos, hatékony tervezési munkálatok. A tervezés egyik 
részét a BME Járműgépészeti Intézet tervezői, a másik 
részét pedig a kecskeméti Központi Repülőgép-javító 
Üzem (KRÜ) mérnökei végezték 1986-87-ben. A BME ál
tal létrehozott tervezői kollektíva első feladataként azt 
kapta, hogy készítse el a jármű alapkoncepcióját. Ekkor 
döntöttek arról is, hogy nem gumikerekes, hanem lánctal
pas hordozójárműre fogják szerelni a gázturbinás hajtó
művet. A kivitelezési szerződéseket 1987 decemberében 
írták alá.

Különböző okok miatt az elkészült -  és jóváhagyott -  
terv jó ideig mélyen pihent az intézmények fiókjaiban. 
Közben a KGST felbomlott, az Országos Kőolaj- és Gáz
ipari Tröszt pedig átalakult. A beruházás kissé „lefagyott”, 
s csak a kuvaiti háborús események gyorsították meg a 
dolgot. A tűzoltójármű gyártása (összeépítése) 1989. 
március 2-án kezdődött meg Kecskeméten, az MH KRÜ 
bázisán.

A tűzoltójármű műszaki leírása

A jármű alapja egy T-34 típusú, szovjet gyártmányú köze
pes harckocsi önjáró, lánctalpas alváza, amelyet gyakor
latilag változatlan formában és rendszerekkel használták 
fel. Mivel az eredeti toronykoszorú nem volt alkalmas két
irányú axiális erő átvitelére, a Gödöllői Gépgyár a felújí-

2. ábra: Az MH KRÜ bázisán az átépítő szemlyzet, 1991

3. ábra: Az MH KRÜ bázisán 1991-ben a személyzet egy 
része

4. ábra: 1991, a kecskeméti repülőtéren Szatmári Imre, 
Farkas László és Kurilla Tibor
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tás során egy másik lánctalpas jármű toronykoszorúját 
építette be. A küzdőtérből eltávolították a lánctalpas alváz 
dízelmotorjának üzemanyagtartályát, így csak a motor
térben lévő tüzelőanyag-tartályok maradtak meg. A gyár 
a menetsebesség korlátozása céljából csökkentette a se
bességi fokozatok számát, így a tűzoltójármű maximális 
sebessége 10-15 km/óra lett.

A gépgyár a küzdőtérben kiépített egy csatlakozást az 
Na-125 típusú hidraulikahenger számára, mely a torony 
helyére felépített hídszerkezet függőleges tengelye körü
li mozgást végzi a menetiránytól jobbra-balra, egyaránt
20-20 fokkal.

A toronykoszorú menetes furataihoz csatlakozik a híd
szerkezet, amely egyrészt a két sugárhajtómű rögzítését 
és függőleges tengely körüli elforgatását végzi, másrészt 
-  hátranyúló konzolok segítségével -  a három köbméte
res kerozintartályt tartja. A tartály együtt forog a hajtómű
vekkel. A hídszerkesztés alá építették a hajtóműveket 
kezelő személy vezérlőállását, ez is együtt mozog a híd
szerkezettel. A hídszerkezet kiálló tartóira épült fel az a 
két bölcső, melyek a hajóművek megfelelően szilárd rög
zítését és mozgását biztosítják. A vízszintes síkbeli nagy 
elfordulások érdekében a hajtóműveket a lehető legtávo
labb helyezték el egymástól, így a külső oldalon egy 
gömbcsukló képezi a forgáspontot mindkét hajtómű ese
tében, míg a belső oldalon egy-egy csúszópályán elmoz
duló, főfutó munkahenger által mozgatott csuklórendszer 
biztosítja a hajtóműveknek a hidraulikarendszerhez ké
pesti vízszintes síkbeli elmozdulását, mely hajtóműven
ként értve összetartásban 8 fok, széttartásban 11 fok. 
Ugyanezek a gömbcsuklók adják a függőleges síkbeli el
fordulás tengelyét, a hajtóművek külön-külön képesek er
re a mozgásra is, ezt a bölcsőre rögzített kötélrendszer 
segítségével lehet végrehajtani. A vízszintes sík fölé 30 
fokkal képesek emelkedni, míg alá tizennyolccal.

A hegesztett kivitelű bölcsőbe MiG-21 típusú elfogó 
vadászrepülőgépből kiépített, lejárt üzemidejű, R-11, F- 
300 típusú hajtóműveket (2 db) építettek, eredeti felfüg- 
gesztő-feltámasztó rudazaton keresztül. A hajtóművek 
kerozinnal üzemelnek.

A hajtóművek adatai

A jobb oldali hajtómű gyári száma: G-921037067. Az üzem
behelyezés kezdete: 1970. január 22, utolsó üzemelés ide
je: 1982. szeptember 1. A ledolgozott üzemideje, az üzem
behelyezés kezdetétől: 847 óra 39 perc, utolsó nagyjavítás 
óta: 249 óra 57 perc. A hajtóművet a taszári 31. Honi 
Vadászrepülő Ezred hadrendjébe tartozó 1817. oldalszámú 
MiG-21 MF típusú repülőgépből építették ki 1982. szeptem
ber 7-én, Kecskeméten. A hajtómű hátralévő üzemideje: 
nulla óra 3 perc. Utolsó konzerválását a Repülőműszaki 
Anyagellátó Központ végezte Isaszegen, két évre.

A bal oldali hajtómű gyári száma: G-021037046. Az 
üzembehelyezés kezdete: 1970. június 23, utolsó üzeme
lés időpontja: 1983. május 31. A ledolgozott üzemidő az 
üzembehelyezés kezdetétől: 874 óra 8 perc, az utolsó 
nagyjavítás óta: 249 óra 55 perc. Az 1419 oldalszámú 
MiG-21-es repülőgépből 1983. június 14-én, Kecskemé
ten építették ki, a gép egykor a kecskeméti 59. Honi 
Vadászrepülő Ezred hadrendjébe tartozott. Hátralévő 
üzemideje: nulla óra 5 perc. Utolsó konzerválásának ide
je: 1983. június 6., mely egy évre volt érvényes.

A hajtóművek utánégető kamrája fölött helyezkednek el 
azok a vezetékek, melyek víz, hab és por gázsugárba 
történő juttatását végzik. Mivel a magas hőmérsékletű 
hajtóműre esetlegesen ráfröccsenő hideg víz súlyos 
meghibásodást okozhat, a hajtóműveknek ezt a részét

6. ábra: A Kecskeméti MH. Központi Rep. Jav. üzem hangárai 
előtt, 1991

7. ábra: Próbatűzoltás 1991-ben

8. ábra: Eles bevetés 1991-ben Kuvaitban
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burkolat fedi, mely egyúttal teherviselő elem is. A burko
lat fölött egy keret helyezkedik el, melyet a törzsféklap- 
munkahenger mozgat vízszintes tengely körül mintegy 15 
fokkal. Ez teszi lehetővé, hogy a fúvókákat ki lehessen 
emelni a gázsugárból, illetve a gázsugáron belüli helyze
tüket módosítani lehessen működés közben is. A jármű
vet -  s bizonyos alkatrészeit -  megfelelő festéssel látták 
el, illetve felületkezelést végeztek rajta.

A tűzoltójárműre épített főbb rendszerek

1. Tüzelőanyag-rendszer

A hídszerkezeten helyezkedik el az üzemanyagtartály, 
mely megfelelő belső merevítésekkel készült, négy mm 
vastag acéllemezből. A tartály alá-köré egy „vízköpő” 
rendszert készítettek, hogy esetleges szivárgás esetén a 
kiömlő kerozin ne a jármű motorterébe csorogjon. Szi
vattyúk segítségével ebből a tartályból látják el a két haj
tóművet üzemanyaggal. A két hajtómű tüzelőanyag-rend
szere független egymástól. A rendszert megfelelő műsze
rekkel és jelzőberendezésekkel látták el, melyek mutatják 
az üzemanyagfogyást és a tartályban lévő mennyiséget.

2. Hidraulikarendszerek

A hidraulikarendszer feladata a hajtóművek célirányos 
mozgatása vízszintes és függőleges irányokban. Ez a 
művelet a főfutó munkahenger, a törzsféklap-munkahen- 
gerek és az Na-125 típusú henger beépítésével valósult 
meg. A rendszert úgy alakították ki, hogy álló hajtóművek 
esetében földi energiaforrásból is működtethető. A beépí
tett hét db hidraulikus henger segítségével bármelyik haj
tómű önállóan is üzemeltethető. A rendszer távirányítás
sal is működik.

3. A hajtóművek elektromos rendszere

A hajtóművek és a harckocsialváz elektromos rendszere 
teljesen független egymástól, a hajtóművek akkumuláto
rait a páncéltesten belül helyezték el

4. Indítórendszer

A két hajtómű indítása a fedélzetről akkumulátorral törté
nik, de lehetséges külső indító áramforrásról is (APA ko
csi). A tűzoltógépkocsi indítási rendszere megegyezik a 
repülőgép-hajtómű indítórendszerével.

5. Irányítási rendszer és távirányítás

A speciális jármű vezetőfülkéjében (mely a küzdőtérben 
van) egy kezelő foglal helyet, aki a tűzoltójárművet veze
ti. Egy másik személy a vezetőtől teljesen függetlenül (mi
vel közös rendszert nem kezelnek) végzi a hajtóművek 
kezelését. A felső fülkében alakították ki a műszerfalat s 
a vezérlőpultot. Ide telepítették a hajtóművek megbízható 
üzemeltetéséhez szükséges műszereket is. A keletkezett 
tűz oltásának hatékonysága céljából készítettek a gépjár
műhöz egy hordozható, táskában lévő kezelőpultot is, ezt 
nevezik távirányítási rendszernek. E rendszer segítségé
vel egy kezelő kívülről képes a hajtóművek pozícióit sza
bályozni, de nem tudja megváltoztatni a hajtóművek 
üzemállapotát. A külső kezelő az oltócsoport vezetője, s 
állandó kapcsolatot tart rádión keresztül mindkét ember
rel (a hajtóműkezelővel s a jármű vezetőjével). A hét hid-

12. ábra: A felépítmény fordított helyzetben a kecskeméti 
repülőtéren
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16. ábra: A jármű a hajtóm Övező helyen áll Kecskeméten 
1991. májusában

15. ábra: Az összeszerelt jármű 1990 telén

raulikus hengert vezérlő elektromos szelepek működteté
sére mindenhová két-két párhuzamosan kötött nyomó
gombot építettek be: egyiket a belső kezelő, másikat a 
külső részére. A külső kezelő számára is adtak egy vész- 
elzáró-vészleállító gombot.

A fülkében lévő kezelőpult segítségével a következő te
vékenységeket lehet elvégezni:

- a sugárhajtómű szabályozása és vészleállítása;

- a sugárhajtómű üzemeltetése és a hidraulikarend
szer ellenőrzése;

- kétoldalú rádiókommunikáció, a távirányító jelének 
vétele.

A hajtóműveket a kabinból is tudják irányítani, illetve a 
hordozható pultról is. Követelmény az, hogy a hajtómű 
különböző üzemmódjait az operátor által az irányítófülké
ben is észleljék.

6. Mechanikus rögzítés

Ezt a rendszert szállítás esetén veszik igénybe. Erre a 
célra a bölcsőn elhelyeztek egy alsó átkaroló ívet, melyre 
egy oldható rúddal a páncéltesthez rögzíthetők a hajtó
művek vízszintes helyzetben. Ez a rögzítés a hajtóművek 
indítása után (mert akkor már van hidraulikanyomás) old
ható kézzel, kívülről.

7. Kompresszorok védelme

Az axiálkompresszorok védelmére egy-egy védőhálót 
építettek a belépőnyílás elé. Ezek elég nagy felületűek, 8- 
10 mm-es osztású rácsból, illetve drótfonatból készültek.

A fotókat és reprodukciókat a szerző készítette.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

(folytatjuk)
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KIRÁLYTIGRISEK magyarországon IV. rész
A z 501 . S S -n e h é zp á n c é lo s  o sztá ly  m agyarország i harcai

A Magyarországon harcolt, Királytigri
sekkel felszerelt, három német nehéz
páncélos osztály (503., 509., 501. SS) 
közül erről áll rendelkezésre a legke
vesebb dokumentáció. Valószínűleg az 
alakulat SS-volta miatt hiányosak az 
adatok, így a másik két Magyarorszá
gon harcolt Tigris-alakulathoz képest 
sokkal kevesebb, és zömében csak 
közvetett anyagot tudtam felkutatni. 
Nagy örömömre szolgálna, ha cikkem 
nyomán további adalékok kerülnének 
elő az osztály történetével kapcsolat
ban, mert a munka közel sem teljes. 
Elkészítése során több alkalommal hi
potéziseket kellett felállítanom, hogy a 
„fehér foltokat” kitöltsem. A cikk -  a 
rendelkezésemre álló dokumentumok 
és irodalom ellentmondásai miatt -  bi
zonyára több hibát is tartalmaz. Észre
vételeiket érdeklődéssel várom.

Előzmények

Az 501. SS-nehézpáncélos osztály a 
világháború egyik legeredményesebb 
német páncélosalakulata volt. Kötelé
kében harcolt Michael Wittmann 
Hauptsturmführer (SS-százados), aki 
a leghíresebb német harckocsiparancs
nok volt. A franciaországi Caen környé
kén, augusztus 8-án bekövetkezett ha
láláig több mint 140 ellenséges harc
kocsit és rohamlöveget, valamint csak
nem azonos számú páncéltörő ágyút 
semmisített meg. Tevékenységéért 
még életében megkapta a „kardokat” a 
tölgyfalombbal díszített lovagkereszt
jéhez.1

Az 501. SS-nehézpáncélos osztály 
közvetlenül az Ardennekben végrehaj
tott német ellentámadásból került vas
úti szállítással Magyarországra, hogy 
részt vegyen a 6. SS-páncéloshadse- 
reg kötelékében a „Tavaszi ébredés” 
(„Frühlingserwachen”) fedőnevű had
műveletben, amely a németek utolsó 
nagyobb ellentámadásának bizonyult 
a II. világháborúban. Az osztály már jó
val korábban is az 1. „Leibstandarte 
Adolf Hitler” SS-páncéloshadosztály 
alárendeltségében harcolt. Talán ép

pen ezért a legtöbb helyen a hadosz
tály 1. SS-páncélosezredének szerve
zetszerű részeként tartották nyilván, 
ami megnehezítette az osztály saját 
történetének feltárását. Az ardenneki 
ellentámadás alatt részét képezte az 
említett hadosztály „Peiper” harccso
portjának, amelyik Malmedy térségé
ben amerikai hadifoglyokat gyilkolt le, 
máig sem teljesen tisztázott körülmé
nyek között.2

Harcok a Garam mentén

A tervezett támadásra a szovjet táma
dásban adódó kényszerű pihenőt 
akarta a német hadvezetés kihasznál
ni, amikor február 17-én -  az Eszter
gomtól északra folyó Garam nyugati 
partján létrehozott szovjet hídfők fel
számolása céljából -  erős csapást in
dított. A támadó csoportosulás mint
egy 400 harckocsit és rohamlöveget is 
magában foglalt. A támadó hadműve
let a „Déli szél” (Südwind) nevet kapta, 
célja a Garam folyó nyugati partján ki
alakított szovjet hídfők felszámolásá
val egy esetleges Pozsony-Bécs irá
nyú szovjet támadás megelőzése és a

tervezett dunántúli német ellentáma
dás északról történő biztosítása volt.

Mivel a garami hídfők elleni hadmű
velethez nem állt rendelkezésre meg
felelő erő, a németek kénytelenek vol
tak a frissen átcsoportosított erőkből 
három hadosztályt a térségbe irányíta
ni. A „Tavaszi ébredés”-re vonatkozó 
szigorú titokvédelmi előírások ismere
tében szinte értheteten, hogy miért ve
tették be a 6. SS-páncéloshadsereg I. 
SS-páncéloshadtestének két páncé
loshadosztályát (1. és 12. SS-páncé- 
loshadosztály) a garami harcokban. A 
szovjet hírszerzésnek szerencséje 
volt. Noha a 2. Ukrán front 7. gárda
hadseregét visszaszorították a folyó 
nyugati partjáról, mégis sikerült né
hány foglyot ejteniük, akiktől megtud
ták alakulataik nevét és hadrendi szá
mát. Kikövetkeztethették, hogy itt ko
molyabb hadműveletről van szó, mint 
a hídfők felszámolása, mert valószínű
leg az egész 6. SS-páncéloshadsereg 
Magyarországon tartózkodik. Ebben 
nem is tévedtek. A készülő német tá
madásról a nyugati szövetségesek is 
információkat szereztek hírszerzőik ré
vén, s tájékoztatták szovjet partnerei
ket.

2001/2 HADITECHNIKA 65



Kimutatás az
501. SS-nehézpáncélos osztály 
hadrafogható Királytigriseiről 

1945. 02. 01.-1945. 04. 03.

Dátum
1945

Hadrafogható

02.01. 23
02. 08. 15
02. 15. 16
02. 17. 16
02. 23. 4
03. 03. 13
03. 10. 4
03. 15. 8
03. 17. 9
03. 22. 9
03. 23. 4
04. 03. 2 (?)

A szovjet csapatok fokozták a felde
rítést, hogy közelebbi információkhoz 
jussanak a támadás helyét és idejét 
illetőleg. Hamarosan felderítették, 
hogy az ellentámadásra készülő né
met-magyar csapatok főerői Buda
pesttől nyugat-délnyugatra, a Balaton 
és a Velencei-tó között összpontosul
nak. Megállapítható, hogy a németek 
éppen az SS-alakulatok Garam men
tén történő alkalmazásával vesztették 
el a „Tavaszi ébredés” meglepetésté
nyezőjét.3

Az 501. SS-nehézpáncélos osztályt 
az 1. szd. 6 Királytigrise kivételével, 
február 1-jén vagonírozták be Brühl- 
ben. A szerelvényt Cottbuson és Bé- 
csen keresztül Magyarországra indí
tották. Az első szerelvényt Győr mellett 
február 8-án rakták ki. A szigorú álcá
zási rendszabályok értelmében az 
osztály számára is elrendelték, hogy 
eltüntessenek minden olyan jelzést a 
járművekről és az egyenruhákról, 
amiből következtetni lehetett volna az 
alakulat SS-voltára és hovatartozásá
ra. A német hadvezetés szerette volna 
titokban tartani, hogy a legjobb erőit 
csoportosítja át egy nagyszabású el
lentámadáshoz Magyarországra.

Február 10-én az osztály megkezdte 
felkészülését a garami szovjet hídfők 
elleni támadásra. Ezen a napon az el
ső század második szerelvénnyel 
szállított hat harckocsija is csatlakozott 
a kötelékhez, így az osztály harckocsi
jainak száma 36-ra növekedett, amely
ből 15-én is csak 19 volt bevethető 
állapotban.4

A 17-én a Pariz-csatornánál megin
dult támadásban is csak ennyi harcko
csi vett részt az osztály részéről. Az 
osztály számára kitűzött célt a Király
tigrisek csak súlyos harcok és több 
szovjet páncélelhárító körlet leküzdé
se után tudták teljesíteni. 18-án sike

rült két hídfőt is létesíteni Sarkan kör
zetében a Pariz-csatorna déli oldalán. 
A hídfőkből megkezdődött az előreny
omulás Muzsla, majd másnap Párkány 
irányába. 19-én Párkányt sikerült el
foglalniuk. A harcokban több szovjet 
harckocsit is megsemmisítettek. 23-án 
megkezdődött a szovjet hídfő maradé
kának felszámolása. Másnap -  egy 
újabb szovjet páncélelhárító körlet át
törése után -  elfoglalták Kemenicát, 
amivel lényegében megszűnt létezni a 
szovjet hídfő. A harcok végére már 
csak négy hadrafogható harckocsival 
rendelkezett az osztály.5

Részvétel a „Tavaszi ébredésében

25-én megkezdték az osztály átcso
portosítását a Dunántúlra. A kerekes 
lépcső „lábon”, míg a lánctalpas lép
cső vasúton indult Komáromon ke
resztül Veszprém felé. Március 3-án az 
osztály beérkezett a számára kijelölt 
gyülekezési körletbe. Aznap négy be
vethető Királytigrissel rendelkezett. 
Másnap megkezdődött a „Tavaszi éb
redés” ellentámadás-megindulási kör
leteinek elfoglalása. Az osztály részére 
Polgáréi délkeleti részében jelölték ki a 
készenléti állást.

A március 6-án meginduló támadás, 
az időközben bekövetkezett enyhülés

miatt felázott talajon, csak nagyon von
tatottan haladt. Ez fokozottan érvényes 
volt a Királytigrisekre, amelyek nagy 
tömegüknél fogva erősen kötöttek vol
tak a szilárd burkolatú utakhoz. Az 
osztályt továbbra is az 1. SS-páncélos- 
hadosztály alárendeltségében alkal
mazták. Az 1. SS- páncéloshadosztály 
támadása elakadt a szovjet 68. gárda- 
lövész-hadosztály által védett első 
védőöv Soponya-Vázsony-János- 
major közé eső szakaszán. Csak 
délelőtt 10 óra után tudtak betörni a 
fővédőöv első állásába, de a német 
gyalogságot siekrült leválasztania a 
szovjet elhárító tűznek, így a harcko
csik is kénytelenek voltak visszavonul
ni. Ennek ellenére az elkövetkező éj
szaka a szovjet csapatok mégis visz- 
szavonultak a védelem szempontjából 
kedvezőbb második állásba.6

7-én reggelre az 1. SS-páncélos- 
hadosztály a Külmajor-Ödönpuszta 
terepszakaszig jutott előre. Keskeny 
sávban sikerült leküzdenie a szovjet 
védelem fővédőövét. A siker kifejlesz
tése érdekében a bal szárnyon ütkö
zetbe vetették a 23. páncéloshadosz
tály részeit, amelyek Káloztól délnyu
gatra törtek előre. A szovjet 68. gárda- 
lövészhadosztály kénytelen volt meg
kezdeni visszavonulását a Sárvíz-csa
torna keleti partjára. Ödönpusztától 
északkeletre végrehajtott gyülekezés
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után az 501. SS-nehézpáncélos osz
tály tánadásba lendült a Kálóz-Simon- 
tornya út irányába. A nap végére elfog
lalták Kálozt.7

Másnap az 1. „Leibstandarte Adolf 
Hitler” SS-páncéloshadosztály sávjába 
irányították a 25. magyar gyaloghad
osztály és a 23. német páncéloshad
osztály bizonyos részeit is (összesen 
20-25 páncélos). Az így létrehozott tá
madó csoportosításnak a Dég-Nagy- 
hörcsökpuszta terepszakaszról kellett 
Külmajor-Simontornya irányba támad
nia. A szovjet 30. lövészhadtest 68. 
gárda-lövészhadosztálya kénytelen 
volt kitérni a támadás elől, és vissza
vonulni a Sárvíz-csatorna keleti partjá
ra, ahol a Jenőfalva térségében kiépí
tett második védőövben rendezkedett 
be további védelemre. Az 1. SS-pán
céloshadosztály egész napos elkese
redett harcok során a Dég-Lajosko- 
márom közötti második védőövbe szo
rította vissza a szovjet 233. lövészhad
osztályt. A támadás lassan tért nyert.8

9-én kora reggel az 1. SS-páncélos
hadosztály Dég térségében áttörte a 
szovjet 233. lövészhadosztály első vé
delmi állását (terepszakaszát) és be
nyomult a településre. Előrenyomulá
sukat csak a Huszárpuszta-Mezőszil- 
as-Harasztbogárd terepszakaszon 
tudták megállítani az addig hátráló 
szovjet csapatok. Az 501. SS-nehéz- 
páncélos osztály támadása Jánosma- 
jornál akadt el, egy szovjet páncélel
hárító körlet előtt. Csak ezt kikerülve 
sikerült folytatni az előrenyomulást Si- 
montornya irányába. Két, a harcokban 
súlyosan megsérült Királytigrist vas

úton nagyjavításra kellett küldeni Né
metországba.9

10-én csak négy bevethető harcko
csival rendelkezett az osztály. A német 
páncélosok aznapi támadása Mező- 
szilas és Igar körzetében elakadt, a 
szovjet 233. és 236. lövészhadosztály
ok védelmét megerősítő 209. nehézro- 
hamlöveg-dandár kb. 60 db ISZU-152 
típusú önjáró lövegének és a 22. harc
kocsiezred harckocsijainak tüzében.

Másnapra a bevethető Királytigrisek 
száma 8-ra emelkedett. A harcok súly
pontja a simontornyai vasútállomásnál 
bontakozott ki, amelyet rövid időre 
ugyan elfoglaltak a németek, de a dél
utáni szovjet ellenlökés vissza is fog
lalta.10

Március 12-én az 1. SS-páncélos- 
hadosztály négyórás kemény próbál
kozás után reggel 8-kor Simontornyá- 
ról nyugatra áttörte a szovjet 135. lö
vészhadtest védelmét és benyomult a 
községbe. A település szélén álló bőr
gyár területén a szovjet csapatok, a 
209. nehézrohamlöveg-dandár által tá
mogatva, rendkívül erős ellenállást fej
tettek ki."

Március 13-án az 1. SS-páncélos- 
hadosztály továbbra is elkeseredett 
harcokat vívott Simontonya birtoklásá
ért. Miután sikerült megtörni a bőrgyár 
területét védő szovjet 233. lövészhad
osztály és a 209. nehézrohamlöveg- 
dandár ellenállását, a harcok átterjed
tek a település belső részeire, ahol sú
lyos helységharc alakult ki. Ezzel egy 
időben a jobb szárnyon támadó német 
csapatok a községtől nyugatra átkel
tek a Sió-csatornán és a partváltás

gyorsítása érdekében azonnal meg
kezdték egy hadihíd építését a koráb
ban felrobbantott közúti és vasúti hi
dak közelében.12 Noha a Királytigrisek 
a Sió-csatornán nem keltek át, a híd
főben harcoló német csapatokat tü
zűkkel igyekeztek támogatni.

Március 14-ére virardóra az 1. SS- 
páncéloshadosztály csapatai elérték a 
simontornyai temető déli részét, és ez
zel a települést teljesen elfoglalták. 
Közben sorra hárították el a szovjet el
lenlökéseket. Az utcai harcok során a 
németek 11 páncélost vesztettek. Dél
után az 501. SS-nehézpáncélos osz
tályt kivonták és Dég környékén gyüle- 
keztették.13

A „Tavaszi ébredés” utolsó napján 8 
hadrafogható harckocsival rendelke
zett az osztály.

Visszavonulás

Az erre az időszakra vonatkozó fellelt 
források csak melehetősen „szilánk
szerű” leírását tették lehetővé az osz
tály történetének.

A 16-án meginduló szovjet bécsi tá
madó hadművelet rövidesen nehéz 
helyzetbe hozta az I. SS-páncéloshad- 
testet is. A bekerítés veszélye miatt 
hátrálni votlak kénytelenek. A 17-én 
érkezett parancs értelmében az I. SS- 
páncéloshadtesttel együtt megkezdték 
az 501. SS-nehézpáncélos osztály át
csoportosítását is Várpalota térségé
be. Ezzel egyidejűleg az egész 1. SS- 
páncéloshadosztály (parancsnoka Ot
to Kumm Brigadergeneral -  SS-dan- 
dártábornok) a Balck-hadseregcsoport 
alárendeltségébe került.

Az elkövetkező éjszaka folyamán az 
osztály menetet hajtott végre Inota 
északi körzetébe. A kijelölt gyülekezé
si körlet elfoglalása akadozva történt 
és még másnap is folytatódott. Több 
harckocsit útközben fel kellett robban
tani, mert megfelelő vontatójárművek 
hiányában a műszakilag meghibáso
dott Királytigriseket nem tudták vontat
ni. Az átcsoportosítást tovább lassítot
ták az egész nap folyó szovjet légitá
madások.14

20-án egész nap elhárító harcokat 
folytattak a 8-as főút mentén Inota kör
zetében. Az itteni harcokban az egyik 
Királytigris 15 szovjet harckocsit lőtt ki. 
A szovjet források -  egyik páncélrom
boló osztaguk hőstetteinek felidézése 
során -  kilenc, gyalogsági támogatás 
nélkül ellenlökést végrehajtó Király tig
ris megsemmisítéséről tesznek emlí
tést.15 A 3. század (parancsnoka 
Wessel Obersturmführer -  SS-főhad- 
nagy) két harckocsija, az 1. SS-páncé- 
losezred harckocsijaival együttműkö
désben, Inotától északkeletre (Isztimér 
körzetében) bonyolódott harcba. Ez a

4. ábra: Az 501/2. század egyik harckocsija még az Ardennekben készült fotó alapján
(Squadron Signal)

5. ábra: Az 501/1. század Királytigrise Magyarországon (Widawnictwo Militaria)
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6. ábra: Az FHH hadosztály 1. századának Királytigrise 1945-ben Magyarországon
(Widawnictwo Militaria)

páncéloscsoport időlegesen elszakadt 
a főerőktől és csak az éjszaka folya
mán tudott áttörni Várpalota irányába. 
A szovjet visszaemlékezések itt Tigris 
harckocsikról és Ferdinand roham- 
lövegekről szólnak.’6

Von Westernhagen Sturmbannfüh
rer (SS-őrnagy) osztályparancsnokot 
betegsége miatt leváltották. Az átadás
átvétel ideje alatt szovjet légitámadás 
zajlott. A hivatalos jelentés szerint a le
váltott parancsnok a bombatámadás 
következtében életét vesztette, de a 
valóságban öngyilkos lett. Az új pa
rancsnok Heinrich Kling Sturmbann
führer (SS-őrnagy) lett. A délután és 
éjszaka folyamán kibontakozó heves 
harcokban sikerült elhárítani a szovjet 
37. gárda-lövész- és 5. gárda-harcko- 
csihadtestek támadását.

Az 1. SS-páncéloshadosztály által 
védett Várpalota késő délután elesett. 
A szovjet források az utcai harcokról 
szólva ismét említenek Tigris harcko
csikat, amelyek valószínűleg az osz
tály Királytigrisei lehettek.’7 A nap fo
lyamán a hadosztály csapatai az 
„Olga”-állás Alsópere-Hosszú-völgy— 
Öskü terepszakasza közé eső állásai
ba vonultak vissza. A visszavonulás 
során a Peremartoni-erdő szélén há
rom sérült nehézharckocsit (valószínű
leg az osztály Királytigrisei lehettek!) 
kellett felrobbantaniuk.'8 Az 1. SS-pán
céloshadosztály az „Olga”-állást nem 
tudta sokáig tartani. Hajmáskér- 
Veszprém felé szorultak hátra, miköz
ben nalogató harccal igyekeztek fel- 
tartóztani a szovjet 98. gárda-lövész- 
hadosztály csapatait. Birnschein 
Haupsturmführer (SS-százados) Ki
rálytigrise és a kíséretében lévő két 
Párduc Öskü-Hajmáskér útvonalon 
hátrálva 17 ellenséges páncélost lőtt 
ki.'9 A szovjet-magyar és a német for
rások összevetéséből arra lehet követ
keztetni, hogy aznap az osztályt meg
osztva alkalmazták a hadosztály vé
delmi sávjában.

21- én éjszaka az 501. SS-nehéz- 
páncélos osztály kiszolgáló és ellátó 
részei az 1. SS-páncéloshadosztály 
kötelékében elérték Veszprémet. A 
hadosztály több száz járműve megle
hetősen nagy káoszt okozott az 
amúgy is zsúfolt városban. A szovjet 
légi felderítés észlelte a torlódást, de 
csak késve, hajnali 02.07-kor mértek 
légicsapást a 15. gárda-távolbombázó 
osztály Pe-2-es bombázói. Addigra a 
várost már elhagyták a páncéloshad- 
osztály főerői.20

22- én délelőtt az 501. SS-nehézpán- 
célos osztály Királytigrisei még Haj
máskér környékén folytattak halogató 
harcot a 98. gárda-lövészhadosztállyal 
és a 46. gárda-harckocsidandárral 
szemben. Súlyos helységharcokat

folytattak Hajmáskér birtoklásáért, 
melynek során több Sherman harcko
csi kilövése mellett maguk is érzékeny 
veszteségeket szenvedtek. A délután 
folyamán harcolva vonultak vissza 
Gyulafirátót irányába, amelyet az utó
védek végül 17 óra környékén ürítet
tek ki. Az aznap dél körül kelt har- 
cértékjelentés szerint az 501-esek 
még 9 Királytigrissel rendelkeztek.2'

23-án megkezdődtek a Veszprém 
birtoklásáért folyó harcok. Az 501. SS- 
nehézpáncélos osztály a várostól 
északra, az ún. Rátóti-Nagymezőn 
folytatott halogató harcot az 1. SS- 
páncélosezerddel és az 1. SS-roham- 
lövegosztállyal együttműködésben. A 
támadó szovjet csapatokat a légierő is 
támogatta. Az itt folyó harcokban esett 
el a háború után a Malmedy-tömeg- 
gyilkossággal vádolt Pötschke Sturm
bannführer (SS-őrnagy), aki az 1. SS- 
páncélosezred állományába tartozott. 
Panzer V Párduc típusú harckocsijá
nak kilövésekor vesztette életét.22 Dél
előtt 9 óra körül a szovjet csapatok át
törték a németek első állásait és elfog
lalták a jutási repteret, majd a 8-as főút 
mentén törtek előre Márkó irányába. A 
település határától kb. 3 km-re keletre 
a szovjet támadás elakadt az 1. SS- 
páncéloshadosztály páncélosainak 
(14 Panzer IV harckocsi, 14 Panther 
harckocsi, 4 Jagdpanzer IV harckocsi, 
8 Marder III és Nashorn páncélvadász 
és az 501. SS-nehézpáncélos osztály 
Királytigrisei) összefogott tüzében. Az 
osztály 9 még meglévő harckocsija kö
zül az 1. és 2. század két-két Királytig
rise vett részt az itteni harcokban.23

A szovjet páncélosok ellen bevetet
ték a 25/I légvédelmi tüzérosztály 12 
88 mm-es légvédelmi lövegét (Flak) is. 
Az erős elhárító tűzben mintegy 20 
szovjet harckocsi semmisült meg. A 
német csapatok csak délután 15 óra 
körül kezdték meg a részleges vissza
vonulást Herend irányába, de továbbra 
is tartották állásaikat Márkónál. A 
szovjet légierő 15-16 óra között a né
met utánpótlási és visszavonulási út
vonalakat támadta Városlőd térségé
ben. A légitámadás súlyos vesztesé
geket okozott -  a német csapatok mel
lett -  a település lakosságának is. Az 
éjszaka folyamán az I. SS-páncélos
hadosztály részei folytatták a vissza
vonulást Pápa irányába.24

24-én hajnalban a szovjet 104. lö
vészhadtest csapatai északról átkarol
ták Márkó települést és az ott védő né
met csapatok hátába kerültek. A né
metek nehézfegyverzetük egy részé
nek hátrahagyásával vonultak vissza 
nyugati irányba. A 8-as főút 532 300- 
as km-szelvényénél, az út déli oldalán 
egy Királytigris harckocsi roncsai is ott 
maradtak. Az I. SS-páncéloshadosz- 
tály páncélosai a Szentgál-Herend te
repszakaszig vonultak vissza. Szent- 
gál elesett a reggeli órákban, de a né
met csapatok a településtől nyugatra 
emelkedő magaslatokon ismét meg 
tudtak kapaszkodni és a kiterjedt mű
szaki zárakra támaszkodva mintegy 24 
órán keresztül feltartóztatták a szovjet 
csapatokat, noha a szovjet légierő so
rozatos támadásokat intézett a német 
állások ellen. Az itt folyó harcokban 
részt vett az 501. SS-nehézpáncélos
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osztály még megmaradt néhány Ki
rálytigrise is. A szovjet légitámadások 
során Birnschein Hauptsturmführer 
(SS-százados) és Kling Sturmbann
führer (SS-őrnagy) megsebesült. Az
nap elesett Veszprém.25

25-ére virradóan megkezdődött a 
Kislőd-Urkút-Szentgál-Városlőd kör
zetében védő 1. SS-páncéloshadosz- 
tály átcsoportosítása Pápa délnyugati 
térségébe. A szovjet 9. gárdahadsereg 
hadinaplója kb. 30 ellenséges páncé
losról tesz említést a körzetben.26

Pápát március 25-ről 26-ra virradóan 
ürítették ki a németek. Az I. SS-páncé- 
loshadosztály csak Külsővát és Merse- 
vát községek térségében próbálkozott 
újabb ellenállással. Az 501-esek meg
maradt néhány Királytigrise valószínű
leg ettől délre, Nagytalásony térségé
ben vívott utóvédharcokat, miközben a 
hadosztály főerői a Marcal mögötti vé
delmi állásokba vonultak vissza.27

Innentől kezdve az osztály további 
magyarországi szereplésével kapcso
latban csak minimális közvetett utalást 
találtam. Ezek szerint az osztály mara
déka 29-én vonult át Sopronon és né
hány harckocsi kivételével elhagyta az 
országot. Az osztály megmaradt harc
kocsijai és a feleslegessé vált kezelő- 
személyzet gyalogosként még április 
3-ig harcolt Sopron körzetében, majd 
elhagyták Magyarország területét.28

A dunántúli vereség rendkívül nega
tívan hatott az elitnek számító SS-ala- 
kulatok harci moráljára és nagymér
tékben romlott a fegyelem. A sikertelen 
balatoni offenzíva után Hitler dühében 
elrendelte, hogy a róla elnevezett had
osztály távolítsa el a jobb zubbonyuj- 
jon megtiszteltetésként viselt névsza
lagot. Az egyébként meggyőződéses 
náci hírében álló Sepp Dietrich SS-ve- 
zérezredes, hadseregparancsnok, 
azonban nem hajtatta végre beosztot
taival ezt a parancsot.29

Haditechnikai érdekesség, hogy az
1. SS-páncéloshadosztály köteléké
ben harcoló Panther típusú harckocsik 
már alkalmazták az akkor még vado
natújnak számító infra figyelő és célzó 
berendezéseket.30 Ezek még akkor is 
meglepték a szovjeteket, ha a műsze
rek hatótávolsága még csak 400 m kö
rül mozgott. Az ardenneki offenzívát 
követően -  még a magyarországi har
cokat megelőzően -  az említett eszkö
zöket hivatalosan le kellett adniuk. Né
hány kezelőszemélyzet „elfelejtette” 
végrehajtani a parancsot. így -  elszór
va -  a magyarországi harcok során is 
alkalmaztak ilyen berendezéseket.

A szerző ezúton mond köszönetét 
Jörn-Jens Dzingel, Frank Schultz és 
Surányi Zoltán uraknak, a munkához 
nyújtott segítségükért.
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Lippai Péter őrnagy 

(folytatjuk)

Katonai folyadékhűtéses, Maybach, 4 ütemű benzinüzemű motorok

2000/4. sz. táblázat

Típusa Furat / löket (mm) SA ÖH
cm3

N /n
LE ford/min

F

NL-35 SP 9 0 .9 0 5, 60 3435 85 / 2800 KHJ
NL-35 9 0 .9 0 5, 60 3435 90 / 3000 KHJ
NL-38 TRKM 90.100 6, 60 3791 90 / 2800 KHJ
NL-38 TR 90.100 6 , 60 3791 100 / 2800 KHJ -ÖA-HK
HL-42 TRKM 90.110 6 , 60 4198 87 / 2300 KHJ
HL-42 TUKRM 90.110 6 , 60 4198 100/3000 KHJ
HL-52 TUKR 1 00 .1 1 0 6 , 30 5184 115/2600 KHJ
HL-54 TUKRM 100.115 6 , 33 5420 115/2600 KHJ
HL-57 TŰM 1 0 0 .1 2 0 6, 30 5655 130 / 2600 KHJ - ÖA-HK
HL-62 TRM 105.120 6 , 50 6191 140 / 2600 KHJ - ÖA-HK
OS-5 94.168 5, 70 6595 100/1900 KHJ - OA-HK
OS-6 94.168 5, 70 6595 95/1900 KHJ - ÖA-HK
HL-66 P 105.130 - 6574 180/3000 KHJ - OA-HK
DSO-8 92.100 6 , 30 7973 150/2300 KHJ
HL-85 TUKRM 95 . 115 6 , 70 9800 230 / 2600 KHJ - ÖA-HK
HL-108 TR 100.115 - 10838 230 / 2600 KHJ - MA-HK
HL-108 TUKRM 100.115 6 , 50 10838 250 / 2600 KHJ - ÖA-HK
HL-120 TRM 105.115 6, 50 11867 265 / 2600 OA-HK
HL-120 TR 105.115 6 , 50 11867 300 / 3000 ÖA-HK
HL-120 T 105.115 6 , 50 11867 320 / 3200 ÖA-HK
HL-112 TR - - - 272 / 2800 ÖA-HK
HL-112 T - - - 310/3200 ÖA-HK
HL-191 - - 19700 5 5 0 / - ÖA-HK
HL-220 125.145 - 21353 320 / 3000 ÖA-HK
HL-23OP-30 130.145 - 23095 600 / 2500 ÖA-HK
HL-230P-45 130.145 - 23095 700 / 3000 ÖA-HK

A DSO-8-ig 6 hengeres álló, soros, míg a továbbiakban 12-hengeres „ V“ motorok szerepelnek

Megjegyzés:

SA: = sűrítési arány; ÖH = összhengertérfogat; N/n = teljesítmény (LE) / fordulat; F = felhasználási terület;
ÖA = önjáró ágyúk; HK = harckocsik; KHJ = kisegítő harcászati gépjárművek, mint pl. páncélkocsi, lövészpáncélos, 
lőszerszállító, vontatók, műszaki járművek stb.

Demes Csaba
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Világháborús roncsok
a Duna Csepel-sziget és Paks közötti folyószakaszán II. rész

Augusztusban az angol felderítés már pontosabb ada
tokra támaszkodhatott. „Bár a németek néhány hét alatt 
képesek voltak átszervezni utánpótlási szállításukat, a 
májusban és júniusban megismételt bevetések újra és 
újra nagy gondokat okoztak nekik a telepített aknák nagy 
száma miatt. A mentesítő egységek a későbbiekben is 
képtelenek voltak biztosítani a szabad hajózást. A vízi 
szállítás elsőrendű feladata a Moldáviában harcoló had
erő ellátása és a Romániából származó áruk Németor
szágba történő szállításának a biztosítása. Természete
sen ez a feladat augusztus 23-a után céltalanná vált, de 
Románia és Bulgária kiválása előtt nyilvánvalóan nagy 
fontossággal bírt a német hadvezetés számára. A felde
rítés szerint 1944 áprilisa és októbere között az aknatele
pítések miatt a dunai szállítás legalább 60%-kal csök
kent. Természetesen más kereskedelmi áruknál ez a 
csökkenés jóval nagyobb, bizonyos árufajták szállítása 
teljesen megszűnt. Többfajta, a német hadsereg délkeleti 
hadműveletei számára fontos hadfelszerelés és lőszer 
szállítása teljesen leállt. A Galati orosz áttörés megaka
dályozására kiküldött német csapatok gyakorlatilag min
denben hiányt szenvednek. A Wermachtstransportleitung 
jelentése szerint főleg a folyó aknásítása miatt nem 
tudják az ebben a szektorban áttörő Vörös Hadsereget 
megállítani.” 5

A Vörös Hadsereg rohamtempóban közeledett a Duná
hoz, az amerikai légierő vadászrepülőgépei alacsonytá
madásokkal lőtték az uszályokat, az időzített aknák to
vább pusztítottak, a háború nem ismert könyörületet. Az 
1540 fkm-nél a Herkules vontájában levő DGT 8503 szá
mú tankuszály aknára futott, a benne levő olaj kifolyt, a 
személyzete nem sérült meg. Dunavecse térségében a 
demagnetizálás ellenére aknára futott október 9-én a 
MFTR Maros és 10-én a Passau motoros hajó. Mindkettő 
elsüllyedt. Ez utóbbit az akadozó adatszolgáltatások ké

10. ábra: A BÁNFFY vontatógőzös eredeti állapotában

sése miatt a csendőrség így jelentette. „1944. 10. 12. 
Dunavecse körzetében egy német motoros hajó aknára 
futott és felrobbant. Személyzetének 2 tagja meghalt.”

Március 31-étől ez ideig 14 bevetés folyamán helyeztek 
el aknákat a vízben. Az utolsó bevetést október 4-én éjjel 
hajtották végre. Ez időszakban végzett aknatelepítések 
pontosabb helyszíne nem ismert. 1944. október 29-én 14 
órakor a Duna-Tisza közén megindult a 2. Ukrán front 
46. hadseregének budapesti támadó hadművelete. A vé
dekező harcokban a 3. Magyar hadsereg VII. hadteste a 
Solti hídfőn és a Dunaföldvári hídon a Dunántúlra hátrált.

Mivel a solti hídfőt november 2-ától közvetlen támadás 
fenyegette, megerősítették a hídfőt védő erőket. A szov
jet 31. gárdalövész-hadtest november 4-én és 5-én indí
tott támadásai fennakadtak a védekezők által megszállt 
szakaszon. A harcászati szünetben a Mohács-Baja 
térségében megrakott hajók még elindultak abban a hit-
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ben, hogy elérhetik Budapestet, majd továbbhajózva nyu
gatra menekülhetnek.

De nem így történt. A szovjet 46. hadsereg november
12-éig a solti hídfőt ugyan nem támadta, ellenben több 
helyen kiért a Duna keleti partjára, így a hajózás a továb
biakban lehetetlenné vált. A megkezdett hajó kiemelé
seket abbahagyták. A védekezők a visszamaradt hajókat, 
pontonokat rendeltetésétől és tulajdonosától függetlenül 
felrobbantották vagy elsüllyesztették. Ekkor került a víz 
alá Paksnál a D 648 számú komp és az Irénke kismo- 
toros hajó, majd Paks felett és a dunapentelei kikötőben 
egy-egy hajómalom, továbbá egy-két horgonyzó dereglye 
is. A menekülő hajók vontatmányaikat elhagyták. így ma
radhatott ezen a szakaszon az a lőszeres uszály is, me- 
ülyet a Sumadija vontatóhajó vontatott el október 30-án a 
Sió toroktól. A vontatmány a magyar őrnaszádezred biz
tosítása mellett hajózott Budapest irányába, de az uszá
ly sosem érkezett meg.6 A dunapentelei kikötőben, az 
1941-ben selejtezett Bakony gőzhajó üres hajóteste és 
az 1941-ben üzemen kívül helyezett -  motorosra átter
vezett -  Cserhát gőzhajó is veszteséglistára került. Az 
előző önsüllyesztéssel, az utóbbi feltehetően légitámadás 
folytán került a víz alá.

A kikötőbe menekült / számú úszódaru, 2 görög uszá
ly és a tovább hajózásra képtelen Cserhalom gőzhajó 
sem kerülhette el sorsát. A kikötő többi úszóműje önsüly- 
lyesztéssel került a halak birodalmában.

A Budapest felé támadó szovjet hadsereg az utánpót
lásában veszélyt jelentő Solti hídfőt 13-án felszámolta. A 
védekező harcokat folytató Edelweis SS-rendőr zászlóalj 
visszavonult a felső szigetre, majd 2-2 keresztmetszetben 
felrobbantotta a Duna ártéri hídjait. Másnap 04 óra 40 
perckor pedig a nagy Duna-híd vasszerkezete és pillérei 
zuhantak a vízbe. December 1-jén a Paks irányából észa
kra törő 21. Gárda-lövészhadtest 62. és 41. Gárda-lö- 
vészhadosztályainak jelentős támogatást nyújtott a 
Solt-Harta-Dunapataj térségében összepontosított szov
jet 31. Gárda-lövészhadtest erőszakos és dunai átkelé
séhez. A Harta északi részén folytatott átkelésnél a 252. 
Lövészhadosztály rohamcsónakjai a védők partközeli ak
náin felrobbantak. Az átkelések nagyobb erők bevetésé
vel és a Dunai Katonai Flottilla 21 páncélosnaszádjának 
megjelenésével már sikeresek voltak.

December 3-ára a vízbe rogyott, víz alól kiálló duna- 
földvári híd maradványain ideiglenes hadihidat építettek

a támadók. A Duna nyugati partján dúló háború folyamán 
a Dunaföldvárnál átkelt és a déli irányból támadó szovjet 
hadsereg észak felé fordulva a partvédelemre beren
dezkedett Kesseő harccsoport szétszóródott részeit fel
számolta. A védekezőket a Százhalombattánál és Ercsi
nél átkelt szovjet csapatok bekerítéssel fenyegették, ezért 
a partvédelmet feladva a Margit védelmi vonal előterébe 
vonultak vissza.

A szovjet Dunai Flottilla hajói ez időben az átkelési he
lyeket biztosította. Többek között a Dunapentelénél épült 
12 tonna teherbírású -  zsákmányolt hídanyagból készült 
-  kétpályás hadihidat is. Január első napjaiban a duna- 
földvári híd roncsai a jégtorlódás veszélyét rejtették ma
gukban, ezért a szovjet csapatok már 1944-45 telén meg
kezdték a hídmaradványok elfektetését és összeaprítását.7

A Budapesten körülzárt csapatok felmentésére küldött 
csapatok közül a német 3/1. Páncélgránátos-zászlóalj, az 
543. Páncélvadászosztály és a 6/4. Harckocsiszázad 
január 19-én Dunapentelénél megközelítette a Duna 
partját. A szovjet főerőknek már előző nap sikerült az 1. 
Páncélnaszáddandár négy hajóján és vontatott kompo
kon a Duna keleti partjára visszavonulni.

Összesen 117 harckocsit, önjáró löveget, páncélozott 
gépjárművet, 507 gépkocsit, 172 löveget és aknavetőt, 49 
tonna üzemanyagot, 13 500 katonát mentettek ki a ve
szélyeztetett partszakaszról. A páncélosok megjelené
sekor a szovjet műszaki hidász csapatok a folyamon átí
velő pontonhidat felrobbantották. A híd felvezető részeinek 
építésére rendelt cölöpverő gépek mind a vízbe kerültek.

A német támadó ék a Duna magas partjára kapasz
kodott fel. így lehetővé vált, hogy közvetlen irányzással 
lőjék a dunai átkelést folytató szovjet hajókat és naszá
dokat. A német jelentések szerint összesen hat hajót -  
köztük egy páncélos naszádot és egy aknarakó hajót -  
süllyesztettek el. A Dunáig előretört német erőknek sike
rült a 3. Ukrán front csapatait két részre szakítani. Az 
északi részen szorultakat az Ercsinél üzemelő 134. és 
431. sz. páncélosnaszádok szállították a keleti partra. A 
Dunaföldváron december 3-a óta üzemelő hadihidat a 
szovjet műszaki alakulatok a reménytelen helyzetet látva 
idő előtt felrobbantották. Itt pontonokkal folytatták a me
nekülők áthajózását. A solti hadihidat pedig egy vihar szór
ta szét. Legalábbis a háború után így írták.

A német ellentámadás egy hét alatt kifulladt. Az után
pótlás lemaradása miatt a lőszer és üzemanyag nélkül
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maradt csapatok elvonultak a Dunától. Az újra indult kom
pok szállították a szovjet erőket ismét a nyugati partra. A 
páncélosnaszádok tovább hajóztak Pest határába. Alig 
két hónap múlva, március végén a Bajai Vízügyi Igazga
tóság -  valószínűleg a szovjet hadsereg felkérésére -  
megkezdte a dunai roncsok összeírását. A csónakkal 
végzett bejárás során a jelentősebb roncsok összeírása 
megtörtént. Az adatgyűjtés folyamán a hajózható szaka
szon látták vagy bejelentették a következő roncsokat.8

1552 fkm Russe, 1550 fkm Augsburg, 1546 fkm Bánffy, 
1561 fkm egy uszály, 1555 fkm egy uszály, 1554,8 fkm 
egy uszály, 1553,4 fkm egy uszály, 1550 fkm egy uszály,
1549 fkm egy uszály, 1542,2 fkm kettő uszály, 1540 fkm 
egy uszály. A Szovjet Hadiszállítások Hivatala lefoglalta 
az úszóképes hajókat (pl. Cserhalom), és őrséget állítta
tott az értékesebb hajókhoz. Talán jóindulatú, burkolt 
figyelmeztetést tartalmazott a magyar kereskedelmi és 
közlekedésügyi miniszter osztálytanácsosa által szét
küldött levelek utolsó bekezdése: „Ennélfogva nyomaté
kosan felhívom, hogy elsüllyedt hajói, úszógépei, úszó
művei stb. és hajóroncsai kiemelési, illetőleg eltávolítás'! 
munkálatait minden rendelkezésre álló erővel haladékta
lanul kezdje meg, és erről tegyen hozzám jelentést.“ 9

A roncsmentések igen vontatottan indultak meg. De 
nem a szovjet hadsereg részéről! A partközeibe e ls ü l
lyedt hajók rakományait -  mint hadizsákmányt -  azonnal 
széthordták. Az aknától elsüllyedt Maros motorost kie
melték, csak a jelzése zavarta a megszállókat, ezért Ja- 
roszláv lett az új neve. A lefoglalt Cserhalom neve sem fe
lelt meg az új gazdának. Ez a Tobolszk nevet volt kényte
len viselni. Az / számú úszódarura még gyorsabban szük
ség volt. Ez még nevet sem kapott.

A nyár elején a Vízügyi Igazgatóságok ezen a szaka
szon már kilenc vízben levő hajó, uszályroncs és ponton

híd megjelölését végezték el. A hajózóút kitűzők az 
MFTR 725, SBD 150, JPR 26.568, DDSG 65.100 és a 
Bánffy gőzös roncsait ismerték fel, a többit csak jugosz
láv uszály vagy pontonhíd megjegyzéssel írták fel a hajó
zási hirdetménybe. Az első veszélyt jelző és hajózási 
akadályt megjelölő jelzéseket már március 20-án kihe
lyezték, és folyamatos pótlásukra intézkedések történtek, 
hiszen „a szovjet hajók az úszókat többször kiverték”, 
jelentette Knézi László a bajai Igazgatóságról.'0

Az újjáalakult közigazgatási hivatalok tanácstalanságát 
az október 1-jén, a 9160/1945 ME rendelet alapján 
megalakult Hajózási Tárcaközi Bizottság tervezett dunai 
bejárása próbálta feloldani, de erre már csak jóval később, 
a következő években kerülhetett sor.

A korán beköszöntött téli időjárás és az azt követő ja
nuári jégzajlás megmutatta a vízben maradt roncsok to
vábbi veszélyeit. A dunaföldvári híd víz alól kilógó részeit 
a legkisebb vízszint (LKV) magasságában a szovjet mű
szaki alakulatok ismét robbantották. Ezzel az újjáépítés 
lehetősége a volt hídanyagból teljesen megszűnt." Az 
akkoriban még Dunapentelénél üzemelő pontonhidat is 
sürgősen el kellett bontani. A hídroncsok kiemelése első
rendű feladattá vált, legalábbis az árvízveszély megszün
tetése erejéig. A gazdátlanná vált vízi járművek közül 
pedig az apatini Westermajer hajózási vállalat 707Y kö- 
bözés jelű Jolanda nevű uszályhajót hozta lefelé a jeges 
víz. Az elszabadult uszály az 1550 fkm-nél épült párhuzam
mű kőszórására sodródott, ott keresztbe fordulva kettétört.

A hídépítéseknél lekötött munkaerők ebben az idősza
kban igen kevés hajóroncs kiemelését végezték el. Az 
összeírások több egymásnak is ellentmondó adatra tá
maszkodtak. A belügyminisztérium IV-12/d alosztálya 
Elefánty László rendőr alezredes vezetésével végzett be
járást, függetlenül a folyammérnöki hivataltól.12 A folyam-
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13. ábra: Háború után készült rajz a roncsok elhelyezkedéséről

mérnöki hivataltól pedig az elsüllyedt roncsok adatait kér
ték, követelték. „Utasítom, állapítsa meg, hogy szakaszán 
elsüllyedt hajók kinek a tulajdonában vannak, sít.” „Tisz
telettel kérjük t. címet, hogy vonalszakaszán esetleg esz
közölt felmérések alkalmával talált hajózási akadályokról 
értesíteni szíveskedjen, sít.” 13

A létszámhiánnyal küzdő folyammérnöki hivatal eköz
ben a belügyminisztérium által végzett bejárás adataihoz 
igyekezett a minisztériumon keresztül hozzájutni.14

Az 1946-os év őszén a folyammérnöki hivatal újraindí
totta a háború előtti időszakban is szokásos évi jelentését 
a telelők helyzetéről és az árvízvédelmi felkészültségről. 
Az október hónap folyamán felvett adatok már eléggé 
pontosan tükrözték a valóságot. A roncskiemelések a to
vábbiakban is eléggé vontatottan haladtak, de a roncsok 
megjelölésével a hajózás, főleg a nyugatról visszatért ha
jókkal, lehetővé vált.

Az 1946. évben 2,5 millió fő utazott a hajókon. Ez az 
utaslétszám 1947-ben már csak 1,8 millió főt tett ki. Az 
utasszám-csökkenés abból adódik, hogy az átkelési jára
tok a hidak újjáépítésével csökkentek. Az átkelési járatok 
csökkenésével egy időben a menetrend szerinti járatok 
száma emelkedett. Az áruszállítás a vízi utakon 1946-ban 
elérte a 52 000 tonnát. Az utóbbi adat nem pontos érték.15

A Hajózási Tárcaközi Bizottság a kezdeti nehézségek 
leküzdése után (költségkeret, hírközlés) a Közlekedés- 
ügyi Minisztériumban tartotta а VII. ülését. A döntő fordu
latot jelentő ülésen egyeztették az eddig végzett mun
kákat, továbbá meghatározták az alábbiakat:

-  biztosították a kiemelések hitelkeretét,
-  elhatározták a központi irányítást,
-  a rendelkezésre álló kiemelési technikákat csoporto

sították,

-  kijelölték az őrzési feladatok ellátásával megbízott 
szervezeteket,

-  elrendelték a dunai bejárás sürgős végrehajtását és
-  a HM és a békeszerződésből adódó tulajdonviszo

nyokat rendezték.16
A bizottság az ülésen elhatározottak szerint munkához 

látott. A dunafölvári szakaszon megszemlélték az összes 
feltalálható, elsüllyedt hajótestet. A dunapentelei kikötő
ben még látták a Bakony és Cserhát gőzhajókat, melyek 
őrzéséről rendelkeztek. Feljegyeztek olyan megfigye
léseket is, amelyek ez idáig nem kerültek jegyzőkönyvbe. 
„Apostag alatt teljesen a víz alatt az Sbd 150 uszály hajó 
lőszerrel megrakva, kb. 2 m víz van a fedélzet felett. 
Kiemelése sürgős.” A háború végső szakaszában már 
nem volt olyan szervezet, mely a víz alá került marad
ványok nyilvántartását vezethette volna. Ezeket a marad
ványokat most azonosították először:

1579 fkm. A meder közepén kettétört, román nemze
tiségű ún. görög uszály roncsai részben kiállnak a vízből. 
Aknasérült orr-része külön fekszik és a horgonylánc a 
hajón van. A nevének végző betűi: DET vagy TÉR lehet
nek. Miután a roncs a hajóútban fekszik, szükséges az 
uszály mihamarabbi kiemelése.
-  1561 fkm. A dunaföldvári hajóállomás alatt J.R.P. 
26.000 vasuszály orral lefelé fekszik, részben víz felett, 
első része úszó állapotban. A hajó kátránypapír, ásó, csá
kány rakományának kitermelését Tolna vármegye alis
pánjának rendeletére a községi elöljáróság végzi. Az 
uszályhajó kiemelése a Hajózási Tárcaközi Bizottság VII. 
ülésén hozott határozat szerint a legrövidebb idő alatt 
meg fog indulni.
-  1553,8 fkm DGT 67.171 uszály orral felfelé fekszik, az 
uszály fara kilátszik a vízből, hajózási akadályt nem ké-
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pez, kiemelendő. A hajó szén rakományát az idők folya
mán ismeretlen tettesek elvitték. Az uszály fedélzete kb. 
20 cm-re van a víz alatt, egyenesen fekszik, a hajó orrát 
az első raktárig aknarobbanás érte, a hajó eleje szétron
csolva, és a feltüremlett roncsok akadályozzák, hogy 
emelőuszályt mellé lehessen vonni.“

Az ezen a szakaszon feltüntetett 21 roncs közül több 
olyat találtak, melyek azonosítási jeleit nem lehetett felis
merni.

1572,5 fkm. A mederben, mély vízben, kitűzött süllyedt 
jármű lehet, azonosságát megállapítani nem lehet.
-  1563 fkm. Ismeretlen jelzésű uszály fekszik teljesen a 
víz alatt, mély vízben, a mostani alacsony vízállás mellett 
hajózási akadályt nem képez. így a kiemelést a bizottság 
nem tartja szükségesnek.”

A bizottság a Folyamrendőrség jelenlevő képviselőjét 
felkérte, hogy az elsüllyedt hajókról elhurcolt, széthordott 
felszerelési tárgyak felkutatása iránt a szükséges intéz
kedéseket megtenni szíveskedjen”.’7 

A későbbiekben a bizottság kezdeményezésére, a mi
nisztérium engedélyeket adott ki. A hajókiemelési meg
rendelések előtt engedélyek kiadását kérvényezték a ha
józási vállalkozók. A kiválasztásukra alapos előkészüle
teket tettek.

„Szükséges, hogy a hajókiemeléssel foglalkozóknak 
megfelelő anyagi eszközök, különösen szakszerű eme
lőberendezések és a hajóemelésben nagy gyakorlattal 
rendelkező szakértők álljanak rendelkezésre.” 18 

„felhívom a figyelmét, hogy az engedély mielőbbi meg
adása érdekében hitelt érdemlően igazolja, hogy az eme
lési munkálatokat megfelelő szakértelemmel fogja elvé
gezni, továbbá azt, hogy milyen emelőberendezések 
(részletes felsorolás), valamint milyen és mennyi tőke áll 
a rendelkezésére.”

A felszerelésük és szakértelmük alapján kiválasztotta
kat utasításokkal is ellátták.

„Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy a tulajdon
jogra vonatkozóan a hajótulajdonossal, ismeretlen tulaj
donos esetében pedig az Elhagyott Javak Kormánybiz
tosával kell megállapodást kötnie.“

„Az egyes emelések megkezdésének és befejezésé
nek időpontját mindenkor jelentse be a területileg illeté
kes révkapitányságnak és Folyammérnöki Hivatalnak, 
valamint erről hozzám is küldjön jelentést.”

A nagyobb értékű hajók kiemelése is ez időben történ
tek meg. Ekkor emelték ki a víz alól a Cserhát gőzhajót a 
dunapentelei kikötőből. Az évtized végére a roncsemelési 
iratok feltehetően az egész országra kiterjedő titkosítások 
miatt eltűntek, de az utólagos bejegyzések szerint 1948. 
IX. 2-án Simonies József dunaföldvári lakos a szénrako
mányt a MFTR 725 sz. uszályból kiszedte, és ugyan
ebben az időben a JRP 27309 sz. uszályból a dunaföld
vári elöljáróság a rakomány kiemelését végzi. Dunapen- 
tele környékén pedig Hermann János ürítette ki a JRP 
26.568 sz. uszályt. December végén az oroszok a T XIV 
sz. uszálytól szabadították meg a folyómedret. Ez idő
szakban főleg az új hidak építése kötötte le a nagy értékű 
technikával rendelkező vállalkozókat. Az elkészült új úszó
daruk József Attila, Ady Endre, Lánchíd és a nyugatról vis
szatért Újpest úszódaru a hidak építésénél voltak lekötve.

A hidak környezetében a hídroncsokat csak oly mér
tékben távolították el, hogy az új hidak felépítését ne aka
dályozza. 1945-47. évben hosszabb-rövidebb szüne
tekkel (pengő inflációja) folyt a hídrészek eltávolítása, 
végül a 47-49. években erőteljes és tervszerű munkával 
elvégezték az eliszapolódott, zátonyt képző, víz alatt 
fekvő hídrészek hajózóútban levő részeinek eltávolítását. 
Az ország közlekedésének rohamos fellendülése megkö

vetelte a dunaföldvári Duna-híd mielőbbi helyreállítását. 
Az első ötéves terv ennek megfelelően az új híd építését 
is előirányozta. A műszaki tervezés megkezdésekor kiin
duló adatként elfogadták, hogy a totális rombolás követ
keztében használhatatlanná vált hídszerkezet helyreállí
tása vizsgálat tárgyát sem képezi. Kivéve a solti holtági 
hidakat, melynek vasúti részéből 80%-a, közúti szerke
zetéből 50%-a volt megmenthető. Az elfogadott terv alap
jaiban megtartotta a régi híd jellegzetességeit, mely sze
rint a vasszerkezet 5 támaszú, folytatólagos, rácsos, köz
úti és vasúti forgalomra alkalmas gerendahíd lett. Szeren
csés véletlennek köszönhető, hogy a híd roncsainak bon
tása közben nagyobb tömegszerencsétlenség nem tör
tént, a munkánál használt autogén-vágópisztoly lángja 
ugyanis csak néhány centiméterre került el egy kb. 50 kg- 
os beélesített légi bombát. Bár a hídroncs kiemelésénél 
különböző robbanószerek eltávolítása többször előfor
dult, mégis a pillér bontásánál, a váratlan helyen és mó
don talált bomba igen komoly figyelmeztetés volt, s a 
munka további végzésénél a legnagyobb óvatosságra in
tette a dolgozókat. A pillérek építésénél próbálták ki tulaj
donképpen az akkor felszerelt Nemzeti úszóművet is. 
1951. december 23-án megtörtént a híd ünnepélyes 
felavatása, egybekötve Dunaföldvár-Solt vasútvonal, 
valamint a 6. sz. út Dunaföldvár-Szekszárd közti sza
kaszának felavatásával.

A hajóroncsemeléseket ebben az időszakban csak ki
sebb vállalkozók folytatták tovább. Időközben hivatalos 
formában is nyilvánosságra hozták a berlini Háromha
talmi Értekezlet határozmányait, melynek alapján azon 
vízi járművek átadását írták elő a Szovjetunió és Jugosz
lávia részére, melyeket eddig az időpontig nem emeltek ki.

Ezen a szakaszon az elsüllyedt állapotban levő hajók 
közül a D.G.T. 65.100 (1550 fkm), a Comos TXVI (1565 
fkm), D.G.T. 67.171 81554 fkm) jelzésű úszó járművek 
kerültek a Szovjetunió magyarországi javait kezelő hivatal 
tulajdonába. Erről a közlekedési miniszter a 27,288/1948 
II fő iktatószám alatt tájékoztatta a földművelésügyi mi
nisztert.20

Az új ötéves tervgazdálkodás keretében meghatározták 
a roncsemelések ütemezését. A tervet úgy dolgozták ki, 
hogy a hídépítésnél felszabadult úszódaruk és a víz alatti 
tárgyak kiemelésére készített Nemzet úszóművet, továbbá 
a hajók emelésére párba állított 644 és 778 számú uszá
lyokból készített emelőberendezéseket teljesen kihasz
nálják. A jelentések akkor már csak szűkszavú adatokat tar
talmaztak. A minisztérium jelentette, hogy az „1950. évben 
a jég bevonulása után folytatják az emeléseket:
III. hóban hajóemelő-tagokkal fogják emelni az 1559 fkm- 
nél egy vasuszályt,
III. hóban robbantással az 1660 fkm-nél egy vasuszályt, 
az 1579 fkm-nél 2 db uszályt.
További tervek: az 1572 fkm-nél hajóroncs, az 1568 fkm- 
nél lőszeres uszály (SRD 150), az 1558 fkm-nél hadihíd 
roncsai, pontonok, teherautóroncsok.21 
A Közúti Hídfenntartási Nemzeti Vállalat is jelentette ter
vét:
Szerb uszály az 1559 fkm-nél, Bölcske, IX. 11-X. 28., 
görög / uszály az 1579 fkm-nél, Dunapentele, V. 15.-VII. 
29. görög uszály, az 1579 fkm-nél, Dunapentele, VII. 31.- 
X. 14., Bakony gőzös, az 1579 fkm-nél, Dunapentele, 
telelő, X. 16-XI. 8.
Hídroncs, cölöpverők, pontonok, Dunapentele, XI. 20-XII. 
23.“ 22

A megvalósult kiemelések után az elhagyott roncsok 
értékét felmérték, az újrahasznosításukra ajánlatokat tet
tek, hiszen a víz alatt levő roncsokról ez ideig értékelhető 
adatok nem álltak rendelkezésre.
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C serha lon i Épült 1905-ben. 1944-ben Szovjet hadizsákmányként lefoglalva Donapenlele

következtében elsüllyedt. Kiemelve, szétbontva 1952-ben

C serhát É pü li iS9ó-ban. A  Dunapeulelei kikötőben légitámadás következtében 
elsüllyedt. Kiemelve, szétbontva 1947-ben 1

= 2

r to r n x n ^  .X ,

Erzsébet Királyné Épült 1896-ban 1944 április 15-én Apostagnál aknarobbanás
következtében elsüllyedt. Kiemelve, 194^-ben. 1945 ben Krcmsnc! ismét 
elsüllyedt. Felújítás után 1952-ben a Szovjetunió hadi/.sákináiiyként e lvoiila lla.

Maros Épült 1941-ben 1944 október 9-én az 1575 fkm-nél aknarobbanás során
elsüllyedt. Flgy év múlva a Szovjet Dunai Hajózás kiemelte Ú j neve Jaroszláv.

14. ábra: A Dunában elsüllyedt magyar hajók vázlatos rajza
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Az előző években kiemelt hajók közül többet a 
jóvátételi hajók között tüntették fel, ezek később kerültek, 
utólag jegyzőkönyvbe.

Az ötéves terv első évében kiemelt roncsokról tájékoz
tatót adott ki a vízügyi hivatal: „A szerb, szenes uszály, 
Bölcske, VII. 11—XI. 13. nem javítható, a gyapotos uszály, 
Bölcske, X. 27. nem lett befejezve, 80%-ban elvégezve, 
áthúzódóan, hadihíd, Solt, VII. 12. a katonai anyagot a HM 
átvette. Pontonok a helyszínen partra téve, a hídsz
erkezet a KHV-nak átadva, három ponton roncsemelési 
munkálatok során az 1588 fkm-nél, a solti rakodónál, ott 
a helyszínen elbontása folyamatban. Egy robbantó 
dereglye a HM-nek átadva, kisebb roncsokat a dunai vas
műnek adták át.”

A befejezett roncsemeléseket a hajózási hirdetmények
ben is közzétették. „Roncskiemelési munkálatok során az 
1558 fkm-nél, a solti rakodónál, az ott elsüllyedt hadihíd 
roncsainak kiemelését befejezték. Ezért a bajai sza
kaszmérnökség a kitűző jeleket és lámpákat bevette, 
csupán a zátonyt jelző vörös villanólámpát hagyta a 
helyén.” 23

A kiemelések költségéről számlát állítottak ki. KHV- 
számlát küldött az 1950. év során végzett roncsemelé
sekről. A számla szerint a solti hadihíd kiemelési költsége 
423537 Ft 84 fillérbe került.24

A következő évben tervbe vették, hogy a következő 
roncsok kiemelésével kezdik az évet: gyapotos uszály, II. 
11-111.19., lőszeres uszály, Apostag, V. 4-VII. 10. Az előzőt 
a BHV-nak szétbontásra átadták, az utóbbit a helyszínen 
a zátonyra eresztették.

Az 1952-es évben jelentették az előző év roncsemelé
seit is. „Az 1951. évben végzett roncsemelési munkálatok 
során az alábbi hajózási akadályokat távolították el a Du
nából (a jegyzőkönyvben 4. és 5. számmal jelölve).

4. Ismeretlen uszályhajó 1568 fkm
5. 65,100 jelzésű uszályhajó 1551,2 fkm” 25

Az 1952. év jelentősebb roncsemelése volt a Bánffyés 
Bakony gőzhajó kiemelése. Az 1060/1953 Mt. h. sz. és a 
1109/1954 Mt. h. sz. minisztertanácsi határozat 12 Víz
ügyi Igazgatóság szervezését tette lehetővé.
Ekkor a KPM hatásköréből az OVF hatáskörébe több 
folyószabályozási, illetőleg kezelői feladat került át. Az 
átszervezés derékba törte az addigi roncsemelések 
folytonosságát. A megszűnt hivatalok feladatainak szét
osztása csak elvileg valósult meg. Az elhagyott javakat 
kezelő hivatal, a magyarországi szovjet javakat kezelő 
hivatal önmagát felszámolta. A roncsemelések csak a 
begyakorlott ügyvitel szerint, öntörvényszerűen folytatód
tak. Erről az időszakról szinte alig maradt adatnyilván
tartás. Gyakorlatilag csak az eltávolított roncsok bejelen
tése, ill. a roncsemelések költségeinek elszámolási iratai 
maradtak az utókor számára. Ez időben vették ki a DET 
vagy TÉR jelzésű uszályt is.

Az ellentmondásokkal teli időszak 1959-ben már elfa
jult feladatköri áthárításokba csúcsosodott ki: „Tárgybeli 
hivatkozott számú átiratára válaszolva közlöm, hogy az 
abban kifejtett álláspontjával nem értek egyet, mivel a 
fennálló jogszabályokkal ellentétben állnak.” 26

A háborús eredetű roncsok eltávolításának költségeit 
már nem tervezték. A roncsemelések további ügyrendi el
határolódásának megoldása a régebben készült jog
szabályok összevetésével kezdődött meg, egészen visz- 
szamenőleg az 1880-ban kiadott roncsemelési utasítá
sokig keresték a jogi hátteret előíró rendeleteket. A fele
lősség-áthárítás mozgatórugóit 1961-től a Forradalmi 
Munkás-Paraszt kormány TŰK jelzésű iratai között leljük

fel. A hídroncsok kiemelésében élenjáró roncsemelő cso
portok a világháborús hídroncsok kiemelését már készre 
jelentették.

A kiemelt roncsok tömege megközelítette a beépített 
hídszerkezetek mennyiségét. Megdöbbenve vette észre a 
kormányzati vezetés az 1961. évi június 16-án tartott 
OVF-KPM értekezlet feljegyzésének 7. pontjában megfo
galmazottakat. „7. A dunaföldvári közúti és vasúti Duna- 
híd az 1560,4 fkm-nél. A vasszerkezeti roncsok minden 
nyílásban érintetlenül bent fekszenek. (Ez így nem valós, 
mert ekkor a 3100 tonna súlyú régi hídból csak 600 tonna 
roncs volt a víz alatt. A szerző.) Hajózás, mederelfajulás, 
jég és árvízlevonulás szempontjából egyaránt károsak.” 27 
Majd ugyanott részletesen leírják, hogy mely nyílásban 
mekkora roncsbelógások találhatók. „A kiemelés feltétle
nül kívánatos időszaka az 1963-64. év.”

Ezt az időszakot a többi roncs veszélyességének sor
rendjében határozták meg.

Az OVF az ügy sürgetése érdekében elkezdte a saját 
hatáskörébe tartozó Vízügyi Igazgatóságoknak az uta
sítások kiadását, hogy a roncsfelderítéseket végezzék el. 
Az említett Duna-hídból -  egy újabb levélben -  600 tonna 
vasanyagot és 3200 m3 beton- és kőtörmeléket jelentet
tek a víz alatt. Eltávolítási költségeit, az akkori árfolya
mon, 2 millió forintra becsülték. A költségek fedezetének 
biztosítása érdekében az Országos Tervhivatalhoz és a 
Pénzügyminisztériumhoz az OVF kérést juttatott el. E 
kérésnek nyomatékot adva a roncsemelésben illetékes 
hídépítő és vasútépítő vállalatot is felkérte, hogy „az ОТ 
és FM-nél az egész ügynek és elsősorban az 1962. évi 
hitelkeretnek a biztosítását sürgetni és elintézésének 
figyelemmel kísérését szíveskedjenek.” 27

A roncselemek további ügyintézése a népgazdasági 
irányítás megosztottsága miatt gondokat okozott. Nem le
hetett eldönteni még arányaiban sem, hogy e munkák az 
árvízvédelem, a közúti, a vasúti közlekedés vagy a hajó
zás szempontjából fontosak. Ezért a döntések meghoza
talát a Gazdasági Bizottság állásfoglalásától várták.

A GB felé a pénzügyi, műszaki felterjesztés már közös 
OVF-KPM határozati előterjesztés formájában fogalma
zódott meg. A GB az 1962-70. évekre ütemezve 70 millió 
forint költséget különített el a roncsemelésekre, melyek 
90%-át a KPM hídépítő vállalata használhatta fel. A Duna 
említett szakszán két, valós, háborús eredetű roncs volt 
még a víz alatt. Soltnál 3 db ponton (40 tonna) és a duna
földvári híd maradványai (600 tonna).

A többszörösen megismételt roncsösszeírások emlí
tést tesznek ismeretlen tárgyak víz alatti létezéséről, me
lyek pontosításához búvárfelderítést igényeltek. Az isme
retlennek jelentett akadályok már valószínűleg nem ve
szélyeztették a hajózást, az árvíz- és jéglevonulást, ezért 
a múló idők folyamán feledésbe merültek. A továbbiakban 
a mederfelderítések főleg a hajózást akadályozó szikla- 
és homokkőpadok elbontására, robbantására terjedtek 
ki. A víz alatt maradt háborús eredetű maradványokat a 
természet tovább őrzi, és talán eljön egy olyan időszak, 
melyben megbecsülik és megmentik a történelem által 
visszahagyott műszaki értékeket.

Jegyzetek

A hajók jelzései a mindenkori jelentések szerint lettek 
leírva. Ebből adódóan egy-egy hajót eltérő jelzéssel is 
jelentettek.

5. Admiralitás jelentése a német veszteségekről: Jánk- 
falvy Zoltán adatközlése alapján.
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6. Csonkaréti Károly: Haditengerészek és Folyamőrök a 
Dunán.

7. Mélyépítés Tudományi Szemle: 1949-1965. között meg
jelent példányai.

8. Bajai Folyammérnöki Hivatal jelentései 1945. március 
8-ától.

9. Magyar Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztéri
um 22.254/1945/11/3. számú rendelete: 1945. augusz
tus 4. Dr. Vágó miniszteri tanácsos.

10. Knézy László kézzel írt jelentése a Bajai Folyammér
nöki Hivataltól.

11. Mélyépítés Tudományi Szemle: 1959.
12. Murai mérnök és Csűrös alezredes jelentései 1946.
13. Szelke MESZHART Ve. 219/946 D jelzésű levele.
14. 99.251/1946/VI. B. 2. FM levele: Pataki s. k. miniszteri 

tanácsos 1946. nov. 19.
15. Magyar hajózás Statisztikai Évkönyve 1945-1968.
16.440893/1974/11 Fő számú jegyzőkönyv: Készült a Ha

józási Tárcaközi Bizottság VII. ülésén
17. Jegyzőkönyv: készült 1947. október 4-én a MFTR Kö

rös nevű személyszállító hajóján Pakson, a Hajózási 
Tárcaközi Bizottság által kiküldött szűkebb körű 
bizottság munkájáról.

18. Közlekedésügyi Minisztérium 43.525/1947/11 számú le
vele 1947. szeptember 14.

19. Közlekedésügyi Minisztérium roncsemelési engedélyei.
20. Közlekedésügyi Minisztérium 27.288/1948/11 Fő szá

mú levele Dr. Vágó s. k. miniszteri tanácsos.
21. Filep Lajos miniszteri osztálytanácsos központi előa

dó jelentése.
22. Közúti Hídfenntartási Nemzeti Vállalat hajóemelő cso

portok építésvezetősége.
23. 7752/u/l 13/1950 232 fő számú Hajózási Hirdetmény 

1950. okt. 14. Radnai
24. Hídépítő Nemzeti Vállalat számlája.
25. 286/KPM 745/9/3 1952 számú levél: Bélay s. k. cso

portvezető aláírásával.
26 .30.9816/1959 OVF vízrendezési osztály levele a KPM 

I Vasúti főosztálya részére. Knézi, Zborai, Bokor.
27 .70.256/1961 számú feljegyzés a Tervgazdasági Önál

ló Osztály és Főkönyvelőség vezetője részére a híd- 
és hajóroncsok kiemelési költsége ügyében 1961. 
dec. 19. Bokor Mihály osztályvezető főmérnök.

Tóth Ferenc

A Haditechnika szerkesztősége pályázatot hirdet 
haditechnikai ismerertterjesztő cikkek megírására

A pályázat feltételei az alábbiak:

1. Csak eredeti, nyomtatásban eddig meg nem jelent 
munkákkal lehet pályázni. A pályázat témakörei az 
alábbiak:
-  Egy-egy ország haderejének bemutatása, különös 

tekintettel az újonnan alakult haderőre.
-  Külföldi hadseregek korszerű fegyverzetének ismer

tetése.
-A z  MH haditechnikai eszközeinek, fegyvernemeinek, 

szakcsapatainak bemutatása.
-  A helyi háborúk története, fegyvereinek ismertetése 

1920-tól napjainkig.
-  Az első és második világháborúban alkalmazott 

fegyverzetek ismertetése.
-  A hadiipar történetének jelentősebb eseményei, 

fegyvergyárak története, fegyverszerkesztők életút
ja, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra.

-  Régi magyar egyenruhák, hadilobogók, érmek, ki
tüntetések bemutatása.

-  Forgalomban lévő, vagy megépíthető haditechnikai 
modellek ismertetése, részletes fegyverzeti leírása, 
főleg modellkészítési szempontból.

-  A katonai űrtechnika és űrhadviselés eszközei.
2. A pályamunkákat 2001. október 1-jéig a Haditechnika 

szerkesztőségéhez kell beküldeni. Postacím: 1525 Bu
dapest, Pf.: 26.

3. A Haditechnika nyílt terjesztésű, postai árusítású fo
lyóirat, ezért a pályázatra csak nyílt, nyilvántartási 
szám nélküli anyagokat fogadunk el. A nyílt közlés fel
tételeinek meg nem felelő cikkek a pályázaton nem ve
hetnek részt.

4. A beküldött pályamunkák terjedelme 10-15 ezer karak
ter legyen. 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 lelő
helyének pontos megjelölése. A pályaművet irodalom- 
jegyzékkel kell kiegészíteni. Az illusztráció nélküli, 
vagy kevéssé illusztrált pályaművek az elbírálás során 
mindenféleképpen hátrányba kerülnek.

5. Csakis jeligével megjelölt anyagok vehetnek részt a 
pályázaton. A pályázó nevét és címét a mellékelt -  kí
vülről 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 mód.

A jutalmazott, vagy dicséretben részesült pályamunkák 
közlési jogát a szerkesztőség fenntartja magának. A köz
lés szándékáról, valamint az esetleg szükséges változta
tásokról, kiegészítésekről a szerkesztőség a szerzőt ér
tesíti. A pályadíjtól függetlenül a közlésért a szerzőt tisz
teletdíj illeti meg. A folyóiratunkban közlésre nem került 
cikket közlési jogáról a pályázó szabadon rendelkezik.

Az anyagot lehetőség szerint kérjük lemezen is meg
küldeni, ábrákról papír kópiát mindenképpen kérünk.

A pályamunkák elbírálása

A pályamunkákat a Haditechnika szerkesztőbi
zottságának elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A ju
talmak odaítéléséről a bizottság dönt. A felsorolt témakö
rökben egy-egy

20 000 Ft-os és két-két 10 000 Ft-os díj odaítélésére 
van lehetőség.

A díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas pá
lyamunkákat a szerkesztőség megvásárolja.

(Szerk.)
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A magyar 60 mm-es 44M rakéta páncélrepesztő gránát
Hatala András

HÁTTÉR

Tanulmányomban megtartottam a korabeli szakirodalom
ban is használt megnevezést: 60 mm-es 44M rakéta pr. 
gránát. Ebből a pr. rövidítés a páncélrepesztő elnevezést 
tartalmazza, ami a mai szóhasználatban a kumulatív ha
tást jelenti.

A lőszer megtervezésénél a magyar szakemberek a 
43M 88 mm-es német kézi rakétavető hasonló rakétáját 
másolták le.

A magyar 60 mm-es 44M rakéta pr. gránát a következő 
előnyökkel rendelkezett a német 88 mm-es 43M Panzer
schreck (RPzBGr 4322) rakétával szemben:

1. A rakéta 43A. M nevű gyújtószerkezete a már Magya
rországon is gyártás alá vett német tervezésű kumulatív 
puskagránátok módosított gyújtószerkezete. A módosított 
változat jelölése a nagy A betű. Az eredeti gyújtószerkezet 
-  német neve: Bdz. f. (gr.) G. Pzgr. -  biztosított helyzetét 
egy rugó teszi lehetővé, melyet a kilövéskor fellépő gyorsu
lás miatt a tehetetlenségi henger összenyom. Ezt a rugót a 
43A. M gyújtószerkezetben el kellett hagyni, mert a rakéta
lövedék indításakor nem lép fel olyan nagy tehetetlenségi 
erő, ami ezt lehetővé tenné. A tehetetlenségi henger rögzí
tett helyzetét a szállítási biztosítódrót adja. Ezzel a módo
sítással lehetővé vált egy már gyártási folyamatban levő 
gyújtószerkezet alkalmazása egy, a gyújtószerkezettel

szemben teljesen új követelményeket támasztó lőszerben. 
Ezáltal a gyártást gyakorlatilag nem kellett átszervezni.

2. A tehetetlenségi fenékgyújtó alkalmazásával a ku
mulatív hatást nem gyengítette fejgyújtószerkezet.

3. További egyszerűsége a lőszernek, hogy a fejrész 
cink alapú fröccsöntvény, ezáltal elkerülhető a sok gépet 
igényelő lemezmunka. Annál is inkább jelentős, mivel a 
kumulatív lőszerek -  75, 80, 100, 105 mm-es űrméretek 
-  fejrészének gyártása már javában ilyen technológia fel- 
használásával folyt. Természetesen a nyers öntvény to
vábbi forgácsolást igényelt.

4. A fejrész anyaga jelentős másodlagos gyújtóhatást 
biztosított a célban.

5. Ballisztikailag jobb teljesítményt nyújtott.
A honvédség kezébe sajnos már későn, 1944-ben ke

rült a fegyver, így előnyös tulajdonságait nem tudta kama
toztatni. A magyarországi harcok során ritkán használták.

ADATOK

A rakéta űrmérete: 60 mm 
A rakéta tömege: 2.55 kg 
Kezdősebessége 78 ±4 m/s
Páncélátütési képesség: 100 mm, hengerelt homogén 
páncéllemezen.

A 43A.M gyújtószerkezet alkatrész- és anyaglistája

Az alkatrész száma Az alkatrész megnevezése Az alkatrész anyaga
1. robbanótöltet öntött TNT
3. fejrész cink-alumínium ötvözet
4. csappantyúház réz
5. piros zárófólia ónfólia piros lakkal
6. biztosítódrót húzott acéldrót
7. leszorító alátét acél

acél; szén kb. 1%, foszfor max.
9. szalagrugó 0,04%, kén max. 0,04%, foszfor 

+ kén max. 0,07%, húzó 
szilárdság 200 kg/mm2

12. összekötő alkatrész melegen hengerelt acél
13. fenékdarab acél
14. tehetetlenségi gyűrű acél
15. biztosító rugó rugóacél
17. ütőtest az ütőszeggel acél
20. csappantyútartó alumínium-réz-magnézium ötv.
21. csappantyú -
22. zárócsavar acél
24. zárókupak alumínium
25. szita szövet
26. 35M gránátgyutacs-ház alumínium
27. gyutacs tetril
28. robbanóanyag préstestek nitropenta
29. préstest TNT
30. plomba ólom
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Maximális lőtávolság: 66 m 
Hatásos lőtávolság: 150 m

Ballisztikai adatai:

Lőtáv (m) Röpidő (s) Tetőpont (m) Szórás (m)
50 0,62 0,5 0,2x0,2
100 1,25 2 1,5x0,4
150 1,88 4,5 3x0,6

A 60 ММ-ES 44M RAKÉTA PR. GRÁNÁT

A rakéta két fő részre osztható: a robbanó fejrészre és a 
rakétahajtóműre. A szerkezeti leírásnál ezt a két egysé
get külön-külön fogom ismertetni.

Szerkezet

A fejrész
A fejrész teste (34) fröccsöntéssel egy speciális anyag
ból, cink-alumínium ötvözetből készül. Külső felületén

a vezetőrészt, a fejcsavar (39) menetes részét és a ra
kétahajtóművel egyesítő menetes részt forgácsolják. 
Belül csak a gyújtószerkezet (6), illetve a csappantyú
tartó (4) menetes fészkét esztergálják méretpontos 
alakra. A lövedékhüvely többi felülete az öntés során ki
alakuló nyers felszín lesz, amiben apró gödrök előfor
dulhatnak.

A fejcsavar (39) a testhez hasonlóan cink-alumínium 
ötvözetből készül és menettel kapcsolódik a testhez. Ki
csavarásához 2 db lelapolást (40) alakítottak ki. Szerepe 
az, hogy a kumulatív töltet akciótávolságát biztosítja be
csapódáskor, és a lövedéknek „áramvonalas” alakot ad. 
Érdekessége, hogy gömbölyű része 6 részre felhasított 
(1). Ez a szilárdságát csökkenti a becsapódáskor, de a 
hasítások mentén hézag nem tapasztalható. Minden bi
zonnyal még az öntés során, vagy közvetlenül utána ala
kítják ki ezeket.

A fejcsavar egy tömítő papírgyűrűn (38) keresztül 
nyomja a kumulatív béléskúpot (37) a test peremrészé
hez. A testben helyezkedik el az öntött TNT- (36) töltet, 
melynek alsó részében a 35. sz. TNT-préstest és a 2 db 
nitropenta detonátor (2) található. Az alsó nitropenta 
préstestben indító elemként 35M gránátgyutacs (3) van.

A 60 mm-es 44M rakéta pr. alkatrész- és anyaglistája

Az alkatrész száma Az alkatrész megnevezése Az alkatrész anyaga
2. robbanóanyag-préstestek nitropenta
3. 35M gránátgyutacs alumíniumház, tetriltöltet
4. csappantyútartó alumínium-réz-magnézium

ötvözet
5. biztosítódrót húzott acél drót
7. támasztógyűrű papír
8. takarófólia celluloid
9. felső lőportámasztó rács szalagacél
11. gyújtócső celluloid vagy papír
12. alsó lőpor-préstest fekete lőpor
15. zárólemez acél
17. merevítőgyűrű acél
19. szárnyak acél
21. összekötőgyűrű acél
22. fúvókás záróelem melegen hengerelt acél
23. alsó lőportámasztó rács szalagacél
25. rakétahüvely hidegen húzott acélcső 

lágyítatlanul
26. 5 db lőporrúd kordit lőpor
27. felső lőpor-préstest fekete lőpor

bariummtrát /8%, aluminium 
piropor 19%, dextrin 3%

28. gyullasztó nyitott oldalán 97-98% feketelő-
por és 2-3% gumiarábikum 

oldattal bekenve
30. gyullasztó ház alumínium
31. összekötő alkatrész melegen hengerelt acél
33. zárócsavar acél
34. fejrész cink-alumínium ötvözet
35. préstest TNT
36. robbanótöltet öntött TNT
37. kumulatív béléskúp acél
38. alátétgyűrű papír
39. fejcsavar cink-alumínium ötvözet
41. plomba ólom
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A 44M elektromos rakétagyújtó alkatrész- és anyaglistája

Az alkatrész száma Az alkatrész megnevezése Az alkatrész anyaga
1. lőportartó alumínium
2. aktív massza -

3. elektródák ezüstözött réz
4. tömítés viasz
5. vezeték vasvezeték szigeteléssel
6. gyújtótest bakelit (fekete)
8. csatlakozótest bakelit
9. banándugók acél

1 0 . gyújtófej bakelit
11. tömítés papír lakkal átitatva
12. lőpor-préstest lőpor égerfaszénből

A test alsó menetes fészkében található a gyújtószer
kezet (6), mely saját menetes talprészével rögzül. Felette 
a csappantyútartó (4) található, melyet 2 db vakfurat se
gítségével lehet kicsavarni a testből. A csappantyútartó
ban található a csappantyú (32), melyet a csavar (33) 
rögzít a helyén.

A rakétahajtómű
A hajtómű leglényegesebb fém alkatrésze a hüvely (25), 
egy hidegen húzott acélcső, lágyítatlan kivitelben. Alsó 
része menetes, erre csatlakozik a fúvókás záróalkatrész 
(22). A másik végét az összekötő persely (31) zárja, me
lyet hegesztéssel (29) erősítenek a rakétahüvelyhez. A 
hüvely belsejét még az összehegesztés előtt méretre 
esztergálják, majd a hegesztés után a két alkatrész külső 
felületét is méretre forgácsolják.

A hajtómű 5 db kordit lőporrúdból (26) áll, melyeket 
elöl-hátul egy-egy rács (23, 9) határol. A rácsok központi 
részébe illeszkedik a lángvezető cső (24), melynek két 
kiszélesedő végében lángerősítő lőpor préstest (12, 27) 
található. A felső rács után található a hajtómű gyul
lasztótöltete (28), melyet alumíniumperselybe (30) pré
selnek, majd papírgyűrűvel (7) és celluloidkoronggal (8) 
fednek. Ezeket a perselybe peremezik.

A fúvókás záróalkatrész (22) minden felülete forgá
csolt, és a szárnyakat is erre hegesztik. Benne található 
a 44M elektromos rakétagyújtó (13, 16), melyet a kupak 
(15) rögzít a kiesés ellen. Ennek a peremét a záróalkat
rész hornyába peremezik (14).

A szárnyakat (19) párosával (42) hegesztik fel az 
összekötőgyűrűre (21). A végükön a merevítőgyűrű (17) 
fogja össze ezeket úgy, hogy a vezetőfelületként kialakí
tott füleknél (20) bemetszik ezeket, a merevítőgyűrű ebbe 
kerül, és a fülekhez ponthegesztéssel erősítik.

Működés

Betöltés előtt a lövedékből ki kell rángatni a gyújtószerke
zet biztosítódrótját (5).

Kilövésnél a 44M elektromos rakétagyújtó (13) kb. 30 
cm hosszú indító szúrólángot szolgáltat. Ez elegendő ah
hoz, hogy egy pillanat alatt a lángvezető lőporcsőben (11) 
lévő lőpor préstesteken (12, 27) keresztül meggyújtsa a 
gyullasztótöltetet (28) a hajtómű végében. A gyújtási fo
lyamat során a szétterülő lángcsóva a lőporrudakat (26) 
begyújthatja, de elméletileg ez az impulzus nem biztosít
ja a tökéletes indítást. A gyullasztótöltet viszont már olyan 
erős lángsugarat ad, hogy a lőporrudak a végükből kezd

ve meggyulladnak és a hajtómű zárt terében nyomást fej
lesztenek. Ennek következtében a 44M elektromos raké
tagyújtó kiszakad a fúvókából. A szárnyak között arány
lag kevés hely van a kilökődéshez, de az esetlegesen el
akadt gyújtó mindenképpen kirepül a nagy sebességgel 
kiáramló forró gázoktól. A rács szerepe abban áll, hogy 
megakadályozza a lőpordarabok fúvókába kerülését és 
ezáltal eltömődését.

A hajtómű kiégése optimális esetben pont a fúvóka 
csőből történő kilépésekor fejeződik be. Ezután a rakéta 
lendületénél fogva repül tovább.

Becsapódáskor a fejcsavar (39) széttörik a könnyítő 
hasítékok (1) miatt. Ez különösen a ferde becsapódáskor 
lehet előnyös. A fellépő tehetetlenségi erő miatt a gyújtó
szerkezet (6) a csappantyúba (32) szúr, melynek lángja a 
35M gránátgyutacson (3) keresztül kiváltja a nitropenta 
detonátorok (2) és a TNT-préstest (35) robbanását, me
lyek a fő robbanótöltetet (36) működtetik. A béléskúpból 
(37) keletkező fémsugár a célt átüti. A fest felrobbanása
kor a kialakult repeszek a robbanási hőtől meggyulladnak 
és elégnek, miközben szétrepülnek. Ez jelentős gyújtóha
tást biztosít.

A GYÚJTÓSZERKEZET

Szerkezet

A 43A.M gyújtószerkezetet csak a 60 mm-es rakéta pr. 
gránáthoz használták.

A gyújtószerkezetnek nincsen önálló burkoló alkatré
sze, ezt a szerepet a rakéta fejrésze tölti be. A gyújtó
szerkezet a fenékdarabra (13) épül, melyet a fejrész (3) 
menetes nyúlványába csavarnak. Kicsavarozásához egy 
íves horony szolgál (10). A fenékdarab központi csapjá
ra van ráültetve az ütőtest (17). Az ütőtest anyagából 
szervesen lett kialakítva az ütőszeg tűje is. Az ütőtestre 
ráhelyezik a körmös (4 db) (8) rugót, (15) erre kerül még 
az alátét (7), majd az ütőtestet elperemezik (16), így 
ezek az alkatrészek fixen összetartoznak az ütőtesttel. 
Az alátéten található a szalagrugó (9, kb. 70 cm hosszú) 
feltekercselt állapotban, megfeszítve. A széttekeredés- 
ben a tehetetlenségi gyűrű (14) akadályozza ennek pe
reme alatt van átdugva a biztosítódrót (6) ezenkívül az 
alsó kiszúrásában a körmös rugó (15) négy füle (8) van 
bepattintva.

A csappantyútartó (20) furatába benyúlik az ütőszeg 
tűje. Kezelés közben a feltekert szalagrugó miatt az ütő
test nem tud a csappantyúba (21) szúrni. A csappantyút
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1. ábra: A magyar rakéta főrészei

2. ábra: A Bazooka és a 44.M rakéta főrészei

4. ábra: A mentesített Bazooka és 44.M rakéta

gyűrűvel (14) együtt előrefelé mozdul. Az előremozgás 
alatt a fenékcsavar (13) csapja és a csappantyútartó (20) 
furatába benyúló gyúszeg vezeti. A gyúszeg a csappan
tyúba (21) szúr. A keletkezett szúróláng a 35M gránátgyu
tacsot (27) felrobbantja, amelynek robbanási impulzusa 
már elegendő a detonátorok (28, 29) tökéletes működte
téséhez.

3. ábra: A mentesített 44.M rakéta

vörösréz csappantyútartóba (4) préselik és ónkoronggal 
(5) fedik, melyet piros lakkal rögzítenek. A csappantyút a 
csappantyútartóban (20) a zárócsavar (22) rögzíti, melyet 
a 23. sz. horony segítségével lehet kicsavarozni.

A tűzlánc elsődleges robbantó eleme a 35M szúróláng
érzékeny gránátgyutacs. Teljes tömege 0,6 g.

A gyutacsház (26) alumíniumból készül, a belső tölte
tet a kupak (24) belepréselésével rögzítik. A robbanótöl
tet (27) laza tetril, ólomazid-tricinát 80/20 keverékű előtét- 
eleggyel. A gyutacs a 2. sz. lyukon keresztül hozható mű
ködésbe a csappantyú szúrólángjától. A töltetet minden 
esetben szita (25) fedi, mely a kiszóródást akadályozza.

Működés

Kilövés előtt a biztosító drótot (6) erősen meg kell ragad
ni és kirántani, mert az ólomplombás (30) biztosítékot el 
kel szakítani. Ezután már csak a körmös rugó (15) bizto
sítja a tehetetlenségi gyűrűt (14) az elmozdulás ellen.

Kilövés alatt -  a lövedék gyorsuló mozgása miatt -  az 
alkatrészek tömegéből adódóan tehetetlenségi erő éb
red, melynek hatására a tehetetlenségi gyűrű (14) le s ü l
lyed az ütőtest (17) peremébe való ütközésig. Ebben a 
helyzetben ismét a körmös rugó (15) fogja rögzíteni, mi
vel a 4 db köröm (8) a tehetetlenségi gyűrű felső kiszúrá
sába (18) bepattan. Az összetekert szalagrugó (9) még 
nem tekeredik szét, mert a kilövés alatt ébredő tehetet
lenségi erő erősen az alátétre (7) szorítja. A gyorsulás 
megszűntével -  nem sokkal a rakétahajtómű kiégése 
után -  szétugrik, és a gyújtószerkezet üregének belső fa
lához simul. Ez a folyamat kb. a vető csövétől 1 m távol
ságra zárul le. A gyújtószerkezet éles állapotú.

Becsapódáskor a fellépő lassulás miatt keletkező tehe
tetlenségi erő hatására az ütőtest (17) a tehetetlenségi

A 44M ELEKTROMOS RAKÉTAGYÚJTÓ 

Szerkezet

A 44M elektromos rakétagyújtó a 44M 60 mm-es rakéta 
pr. gránát rakétahajtóművének begyújtására szolgál.

A rakétagyújtó teste (6) fekete bakelitből készül, és tö
kéletesen illeszkedik a rakéta fúvókájába. Belső szerke
zetét tekintve egy egyszerű izzógyújtót és egy lőpor
erősítőt tartalmaz. Az izzógyújtó két ezüstözött vörösréz 
elektródából (3) áll, melyeket belesütnek a gyújtófejbe 
(10). Ezek között a légrés kb. 1,5 mm. Ezekre kerül az ak
tív massza (2), mely az elektromos kisülés hatására el
puffan. Az elektródák végeire mipolán szigetelésű acél
huzalt (5) forrasztanak, mely kb. 23 cm hosszú, és ké
sőbb összetekercselik. A rakétagyújtó testéből kilépő ve
zetékeket viasszal (4) öntik be. A másik végeikre kerülnek 
az érintkezőcsapok (9), melyek hornyos (7) végét körül
öntik egy bakelittesttel (8). Ezáltal biztosítva van a csapok 
távolsága.

A lőporerősítő teste (1) eredetileg bakelit és enyhén kú
pos kialakítású, hogy fordítva ne lehessen belehelyezni a 
rakétagyújtó kúpos belső üregébe. A vizsgált darab azon
ban alumíniumból készült, és egy egyszerű hengeres 
persely (1) mindenféle kúposodás nélkül. A rakétagyújtó 
kúpos furatában lakkal átitatott papírtöméssel (11) rögzí
tik. Maga a lőporerősítő (12) égerfaszénből készült, köz
ponti csatornával ellátott préstest.

Működés

A 44M 60 mm-es rakéta pr. gránátot a vető csövébe he
lyezése után rögzítik, majd a 44M elektromos rakétagyúj
tó érintkezőcsapos (9) végét a vető hasonló méretű, de 
ellentétes kialakítású aljzatába dugják.

Elsütéskor az elsütőszerkezet áramot termel, mely a 
vető áramkörébe kerül. A vezetékeken (5) haladó áram -  
minimum 10 V, 50 mA mellett -  hatására a két elektróda 
(39) között elektromos kisülés -  átütés -  keletkezik, ami
nek hatására az aktív massza (2) elpuffan és a lőpor
erősítőt (12) meggyújtja. A lőporerősítő egésze szinte 
azonnal elég, és kb. 30 cm hosszú szúrólángot ad, ami 
elegendő a rakétahajtómű begyújtásához.
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KÓDOK

A rajz a 60 mm-es 44M rakéta pr. gránát szabványos -  
tervrajz szerinti -  jelöléseinek elhelyezkedését mutatja.

Sajnos a vizsgált darabokon nagyon kevés gyártókódot 
találtam.

A rakétahüvelyen (1. ábra, 25.) egy számot: 1444.
A gyújtószerkezet fenékdarabján (2. ábra, 13.): - ,  Va

dásztölténygyár, Magyaróvár.

GYÁRTÁS ÉS ÁTVÉTEL

A rakéta fejrésze

Egy gyártási sorozat 1000 db. Egy átvételi sorozat 5000 db.
Á fejrész gyártása során a különböző technológiai 

ellenőrzéseket a gyártás megkezdésekor, folyamatos 
gyártás esetén pedig 5000 darabonként egy kivett pró
bán végzik el. Ezek az ellenőrzések elsődlegesen az 
anyagminőségre korlátozódnak. A méretek ellenőrzését 
csak a gyártás megindulásakor és új szerszám haszná
latbavételekor ellenőrzik.

Az első anyagvizsgálat a lyukacsosság ellenőrzése, 
ami a legegyszerűbb módon történik: a felületeket szem
mel végignézik lyukacsosság, gödrösödés szempontjá
ból. A falvastagság 1/3-ánál nagyobb lyukak és gödrök 
nem megengedhetők. Az anyag belsejében ezeket a hi
bákat úgy ellenőrzik, hogy a fejrészt esztergában 5-20 
mm-ként leszúrják és a keletkező felületeknél szemmel 
ellenőrzik az anyag belső szerkezetét. A fejrészt satuban 
teljesen összelapítják. Az összenyomott anyag akkor 
megfelelő, ha a törött darabok nem pattannak szét szilán
kokra.

Ha a vizsgálatok eredménye nem megfelelő, akkor két
szeres kiméretben meg kell ismételni. Ismételt meg nem 
felelés esetén az összes vizsgálati eredményeket a HTI- 
hez kell megküldeni döntés végett.

A kumulatív béléskúpot szakító és mélyhúzó vizsgála
toknak vetik alá. Minden megkezdett 5 t súlyig 3 db-on 
kell elvégezni.

43A.M gyújtószerkezet

Egy gyártási és egy átvételi sorozat 10 000 db

Az anyag megvizsgálása és ellenőrzése 
A feltekercselt szalagrugónak a következő feltételeknek 
kell megfelelnie:

kémiai szempontból: szén kb. 1%; foszfor max. 0,04!% 
kén max. 0,04%; foszfor + kén max. 0,07%.

Egy ingotból származó anyagra kell kémiai vizsgálatot 
elvégezni.

Szilárdsági szempontból: húzószilárdság 200 kg/mm2. 
Ez átvételnél adagonként vagy szállítmányonként ellenőri
zendő. A fényesre edzett, fehérre csiszolt vagy kékre utá
naeresztett szalagrugó felülete sima és rozsdafoltmentes 
legyen. A 2,5 kg-os tekercsben szállított rugószalag 
végéről minden esetben le kell vágni egy 150 mm hosszú 
darabot és azon az alábbi vizsgálatot kell elvégezni.

A rugóba 0,5 mm sugárral hornyokat hidegen beprésel
ve, a szalagon repedésnek bekövetkeznie nem szabad. A 
szalagot kézzel 180°-ra összehajlítva, annak hallhatóan 
kell eltörnie.

A beszerelésre kész rugók rugalmasságát szúrópróba
szerűen ellenőrizni kell. E célból a 180°-ra kifordított rugót

egy 7 nm-es tüske körül kell megfeszíteni, és azon ma
radandó alakváltozásnak fellépni nem szabad.

A meg nem felelő anyagot vissza kell utasítani.

Összeszerelés
A szereléshez felhasznált alkatrészek enyhén olajozot
tak, sorja- és rozsdamentesek, tiszták legyenek. A sza
lagrugón a hornyok előírásszerűek legyenek és az anya
gon semmilyen repedés nem engedhető meg.

A rakétahajtómű összekötő perselyén a biztosítódrót 
átdugására szolgáló furatokat előre el kell készíteni. Ez
után a fejrészt bele kell csavarni, majd a furaton keresz
tül a fejrészt is át kell fúrni. A fejrészt ezután ki kell csa
varni, és a gyújtószerkezet üregéből a forgácsokat el kell 
távolítani. A két alkatrészt együtt kell tartani a végleges 
szerelésig. A kész gyújtószerkezetet óvatosan be kell he
lyezni, majd becsavarni. Ezután a biztosítódrótot át kell 
dugni a rakétahajtóművön.

Szerelést ellenőrző vizsgálatok
A tehetetlenségi hüvelyt az alsóhoronyig a körmösrugóra 
rápattintva, majd 190 g-mal terhelve, annak le kell csúsz
nia, hogy a körmök a felső horonyba bepattanjanak.

A beépítésre készen álló szalagrugókat szúrópróba
szerűen kell megvizsgálni úgy, hogy egy 20,7 mm belső 
átmérőjű hengerbe helyezve fel kell szabadítani. A rugó
nak a henger belső falán simán kell feküdnie, anélkül, 
hogy a vége elállna.

Cső- és álcabiztonsági próba
Végrehajtandó sorozatonként 20 lövéssel. A próbára ki
választott gyújtókat csak csappantyúval, egyébként vak
ra szerelt szabályos súlyú gránátba kell szerelni. A lövé
seket a csőfartól számított 2,5 m távolságra levő 2x1”-os 
deszkafalra kell leadni. Próba után a kilőtt gyújtókat meg 
kell vizsgálni. E próbánál legfeljebb egy gyújtónak szabad 
működnie. A működés jele a csappantyú működése -  
kormozódás.

Működési próba
Végrehajtandó sorozatonként 30 lövéssel. A kiválasztott 
gyújtókat szabványos, éles, 60 mm-es 44M rakéta pr. grá
nátba kell szerelni. A gránátokat a csőtorkolattól számított 
50 m távolságra 2x21 ”-os deszkafalra kell kilőni. 30 lövés 
közül 1 befulladás engedhető meg.

Ha a cső- és álcabiztonsági, valamint a működési pró
bánál 2 meg nem felelő gyújtó mutatkozik, akkor a próbát 
meg kell ismételni. Ha az ismétlő próbán is 2 meg nem 
felelő gyújtó akad, akkor a sorozatot vissza kell utasítani.

A rakétahajtómű

Egy gyártási sorozat 1000 db. Egy átvételi sorozat 5000 db.
Á legfontosabb vizsgálat a hidegen húzott hajtóműház 

nyomáspróbája. A kész hajtóműházat 1 percen keresztül 
550 atm. nyomású vízzel terhelik. Ha szivárgás, törés, fel
repedés mutatkozik, akkor a darab javíthatatlan selejtként 
kezelendő. A nyomáspróbát minden darabon egyenként 
el kell végezni! Feldolgozásra csak az egyenes és ex- 
centricitás nélküli csodarabok kerülhetnek.

A szárnyakhoz felhasznált lemezanyagon ugyanúgy 
kell a vizsgálatokat elvégezni, mint a kumulatív bélésen.

A fúvókás záróelem rúdanyagát 10 t súlyig 2 db rúdon 
kell keménység, szakítószilárdság szempontjából ellenő
rizni.

A rakétában alkalmazott összes menetet leheletszerű- 
en be kell zsírozni. Az összes kész darab külső vezető fe-
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lüietét mérethelyesség szempontjából ellenőrizni kell. A 
lőpróbára kerülő rakétahüvelyeket tormentáló töltettel 
(25%-kal megnövelt gáznyomással) kell ellenőrizni. Soro
zatonként 10 db-ot kell kiválasztani ilyen célokra.

A rakétahajtómű egyéb alkatrészei

Lőportámasztó rácsok
Gyártás után központi üregük ellenőrizendő 7 mm-es 
idomszerrel.

Lángátadó cső
Egy gyártási sorozat 1000 db. Egy átvételi sorozat 5000 db.

A szereléshez felhasznált celluloid- vagy papírcsőnek 
+ 6 C °-+45  C° között hőállónak kell lennie. A lángerősítő 
lőpor-préstestekben a lőporszemek még látszanak. A 
központi furat átmérője 1-1,5 mm között ingadozhat. Ez 
a furat a minél gyorsabb égési idő eléréséhez szükséges. 
A lőpor-préstesteket acetonnal kell beragasztani. A prés
test két végét és a központi furatot nem szabad bekenni. 
A kész csöveket 50 mm hosszú idomszerrel ellenőrzik, 
nehogy a lőpor-préstestek központi furatai eltömődjenek.

Az átvételnél 1000 darabonként 10 db-ot kell megvizs
gálni külalakra, méretre, ragasztásra figyelve. A lángáta
dó csőben a lőpor-préstestek égési idejének 0,01-0,05 s 
között kell lennie, és a 10 mm távolságban elhelyezett 
gyullasztót egyenletesen kell begyújtania. A kiégetés 
után a csőnek egyben kell maradnia. Kisebb felszakadá
sok a lőpor-préstestek heiyén nem számítanak.

Gyullasztó
Egy gyártási sorozat 1000 db. Egy átvételi sorozat 5000 db.

A gyullasztó égő elegyének súlya 5 g. Legfeljebb 0,2% 
nedvességet tartalmazhat. A lefedésére szolgáló cellulo
idfóliát a lángátadó cső lángjának késedelem nélkül át 
kell égetnie. Tárolási ideje 5 év.

Működési próbáknak 1000 db-ból 10 db-ot kell felhasz
nálni. Meg kell vizsgálni a külalakját, méretét és hogy a 
csomagolás nedvességmentes-e. Az égési időt le kell 
mérni. Ennek 0,9-1,2 s között kell lennie, egyes darabok 
0,8-1,3 s-ig eltérhetnek. Az égésnek egyenletesnek kell 
lennie, detonációszerű elpuffanások nem lehetnek.

44M elektromos rakétagyújtó

Egy gyártási sorozat 1000 db. Egy átvételi sorozat 5000 db. 

Működési próba
1000 db-onként 15 db megvizsgálandó, hogy 10V és 50 
mA áram mellett működik-e. A gyújtófej aktív masszájá
nak meg kell gyújtania az erősítő lőpor-préstesteket. He
lyes működés az, ha a begyújtott lőpor kb. 30 cm hosszú 
szúrólángot ad. Átvételi sorozatonként tehát 5000 db-on
ként 75 gyújtóval hajtandó végre a működési próba. 75 
közül két befulladás engedélyezhető.

Meg nem felelés esetén a gyújtók visszaküldendők át
szerelésre. Az átszerelt gyújtók kettős kiméretben vizsgá
landók meg, tehát 5000 db-onként 150-en kell elvégezni. 
150 db-ból 4 befulladás engedélyezett. Ismételt meg nem 
felelés esetén a sorozat végleg visszautasítandó.

Lőpróba
Ha a gyújtók megfelelnek a működési próbának, akkor 
lőpróbára küldendők. 1000 db-onként 5 db kerül lőpróbá
ra. A lőpróbát a HTI a 60 mm-es 44M rakéta pr. gránát át
vételére előírt tormentáló lövéssel együtt hajtja végre.

OSSZESZERELES

A kész fejrész
élesreszerelése a következő lépésekkel történik:

a) A kész fejrészt gyártás során rákerült konzerváló 
anyagoktól -  olaj, petróleum stb. -  megtisztítják.

b) A lövedéktestből (34) a csappantyútartót (4) kicsa
varják.

c) A kicsavart csappantyútartó helyébe egy acélrudat 
helyeznek, melynek külső átmérője valamivel kisebb, 
mint a robbanótöltet (36) belső furata. Erre az acél- 
rúdra a lövedéktest (34) szájnyílása felől húzzák rá a 
TNT-préstestet (35). Ez az acélrúd biztosítja, hogy a 
préstest a lövedéktest TNT-vel (36) való feltöltése 
után központosán helyezkedjen el.

d) Az a) és b) pont szerint előkészített lövedéktestbe 
beleöntik a robbanóanyagot olyan magasságig, hogy 
felső szintje a menetes rész aljáig érjen fel.

e) Az öntés megszilárdulása után a központozó rudat 
eltávolítják. Esztergapadon a kumulatív tölcsér (37) 
helyének megfelelő kúpot a TNT-be pontosan kiesz
tergálnak.

f) Az esztergálás után az összes menet gondosan ki
tisztítandó.

g) Ezután a kumulatív béléskúpot a kiesztergályozott 
üregbe helyezik. A lövedéktestre a fejcsavart rácsa
varják (39), majd meghúzzák. Méreteltérés esetén a 
kumulatív kúp felső pereme és a fejcsavar közé pa
pírkorong (38) helyezhető.

h) Ezután a 2 db nitropenta préstestet (2) behelyezik az 
alsó üregbe úgy, hogy az alsóban kialakított üreg le
felé nézzen. Ebbe belehelyezik a 35M gránátgyuta
csot (3).

i) A csappantyútartóba (4) belehelyezik a csappantyút 
(32) ügyelve arra, hogy a csappantyú piros zárólapja 
az ütőszeg irányába nézzen. Ellenkező esetben a 
működéskor befulladás következhet be. A csappan
tyút a csavarral (33) rögzítik.

j) A csappantyútartót a fejrészbe csavarják. A robbanó
anyag préstestek és a 35M gránátgyutacs esetleges 
mozgása esetén az alkatrészek között papír alátétek 
alkalmazása megengedhető.

k) A fejrészt és a rakétahajtóművet össze kell csavarni. 
A rakétahajtóművön már kialakított furatokon keresz
tül a fejrészt át kell fúrni a biztosítódrót (5) számára.

l) Utolsó lépésként a gyújtószerkezetet (6) a fejrész 
menetes nyúlványába csavarják. A rakétahajtóművet 
a fejrészre csavarják, és az összefúrt alkatrészeken 
a szállítási biztosítódrótot (5) átdugják.

A rakétahajtómű összeszerelése

a) Az üres rakétahüvelybe (25) betoljuk a gyullasztótöl
tetet (28), amelynek a nyitott celluloidlemezzel (8) ta
kart vége a rakétahüvely nyitott vége felé kell hogy 
nézzen.

b) Behelyezik az alsó rácsot (9).
c) A lőportámasztó rács fölé 5 db lőporrudat (26) he

lyeznek úgy, hogy a rakétahüvely falához illeszkedjen 
mindegyik. Az 5 db lőporrúd előzőleg mindig bevizs
gált tömeg szempontjából, amit mindig az adott lő
porsorozathoz állapítanak meg, annak teljesítőké
pessége függvényében.

d) Behelyezik a lángvezető csövet (11) ügyelve arra, 
hogy a lángerősítő préstestek (27, 12) központi fura
ta nehogy eltömődjön.

e) A záró lőportámasztó rács (23) szerelésénél a köz
ponti lángvezető cső vége a középső részébe kell ke
rülnie hasonlóan az alsó rácsnál.
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f) Ezután a szárnyakkal már ellátott fúvókás záróalkat
részt (22) rácsavarozzák a rakétahüvelyre -  a mene
tek sellakkal bekenve -  és meghúzzák.

g) A 44M elektromos rakétagyújtót lakkal ragasztják a 
fúvókába úgy, hogy a lakkal csak a gyújtónak a felső 
kétharmadát kenik be, így az a rakétahajtóműbe nem 
folyhat be. Normális esetben a 44M elektromos raké
tagyújtó a fúvóka peremsíkjába esik. ha a vége 2 mm- 
nél lejjebb süllyed a peremrésznél, az még megen
gedhető.

h) A zárókupak (15) központi furatán a gyújtó vezetékeit 
átfűzik, majd a kupak peremét a fúvókára peremezik.

i) Végül a 44M elektromos rakétagyújtó vezetékeinek 
végeire forrasztják a banándugós csatlakozót (16).

A lőszer betölthetőségét ellenőrzik.

Rajzok a 48-49. oldalon.

LŐPRÓBÁK

Sebességlövés: 1000 darabonként 5 lövéssel hajtották 
végre. A lövedék sebességét mérték a csőtorkolattól 1 és 
6 m-re felállított keretekkel.

Működési próba: Kötött talajra legalább 45° becsapó
dási szög mellett hajtandó végre. Átvételi csoportonként 
-  5000 darabonként -  20 lövésből legfeljebb 1 befulladás 
engedélyezhető. Egynél több befulladás esetén a lősze
rek átszerelésre visszaküldendők. Az átszerelt lőszerrel a 
működési próbát kettős kiméretben hajtották végre. 40 
lövésből legfeljebb 2 befulladás engedélyezhető. Na
gyobb számú működésképtelenség esetén a sorozat 
mint javíthatatlan selejt visszautasítandó.

Páncélátütési próba: Erre a próbára csak az előző két 
próbán megfelelt sorozatok engedhetők. 1000 darabon
ként 1 db rakétával hajtják végre. A csőtorkolattól 20 m tá
volságra függőlegesen felállított páncéllemezre hajtották 
végre. Az indítás fedezékből, elektromos robbantógép se
gítségével történt. A lövedéknek 90°-os becsapódás mel
lett 100 mm-es páncéllemezt át kell ütnie.

Felhasznált irodalom

Horváth János: A magyarországi harcokban alkalmazott 
kumulatív páncéltörő fegyverek 1944-1945. Haditechnika 
1986/2., 32-35. old.

Kezelési utasítás a 60 mm-es 44M kézi rakétavetőhöz 
HTI, Budapest, 1944; Szabályzat 3390 

Utasítás a 60 mm-es 44M rakéta pr. gránát szerelésé
re és átvételére. HTI, Budapest, 1944, Szabályzat 3634 

Utasítás a 60 mm-es 44M rakéta pr. gránát gyártására, 
megvizsgálására, átvételére, szerelésére és a szerelés 
ellenőrzésére. HTI, Budapest, 1944, Szabályzat 3635 

Utasítás a 43A.M fenékgyújtó gyártására, megvizsgá
lására, átvételére, szerelésére és a szerelés 
ellenőrzésére. HTI, Budapest, 1944, Szabályzat 3590 

Utasítás a 60 mm-es 44M rakéta pr. gránáthoz tartozó 
tűzközvetítő cső és felső gyullasztó gyártására, megvizs
gálására, átvételére, szerelésére és a szerelés 
ellenőrzésére. HTI, Budapest, 1944, Szabályzat 3645 

Utasítás a 44M elektromos rakétagyújtó gyártására, 
megvizsgálására, szerelésére és átvételére. HTI, Buda
pest, 1944, Szabályzat 3646

i>

ÜSS CONSTITUTION
Old Ironsides” -  Öreg vasoldalú

is - a • • I £» .

Az Amerikai Egyesült Államokban számos emlékmű és 
múzeum állít méltó emléket az amerikai történelem jelen
tős eseményeinek. Az egyik ilyen múzeum a keleti partvi
déken, Massachusetts államban, Bostonban található.

A belvárostól nem messze a Charles folyó partján fek
szik Charlestown, ahol a látogatók az amerikai haditen
gerészet egyik nevezetességét, a CONSTITUTION fre
gattot tekinthetik meg.

A ÜSS CONSTITUTION (United States Ship CONSTI
TUTION) a világ jelenleg is üzemben lévő legöregebb ha
dihajója, amely még mindig az Egyesült Államok haditen
gerészetének állományában van. Á CONSTITUTION ma
gyarul Alkotmányt jelent. Az amerikaiak a hajót az ameri
kai haditengerészet örökségének és a tengerészeti ha
gyományok kézzelfogható bizonyítékának tekintik.

Öt másik fregattal együtt a CONSTITUTION-t 1794- 
ben rendszeresítették. Ekkor már 9 éve volt haditengeré
szete az Amerikai Egyesült Államoknak. Ezekben az 
években a fiatal nemzet gazdasága nagyban függött a vi
lág tengeri kereskedelmétől. A Földközi-tengeren az 
amerikai nagykereskedők egyre inkább korlátozottak vol
tak üzleteik lebonyolításában, az észak-afrikai kalózok tá
madási miatt, akik viszont nagyon jól tudták, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok haditengerészete még nincs

olyan helyzetben, hogy megállíthassa őket. Végül 1794. 
március 27-én az amerikai Kongresszus megszavazta az 
Egyesült Államok haditengerészetének megalapítására 
vonatkozó törvényjavaslatot.

Még abban az évben megkezdték Joshua Humphreys 
és Josiah Fox tervei alapján a CONSTITUTION építését. 
A hajót úgy tervezték, hogy képes legyen megsemmisíte
ni az azonos kategóriájú ellenséges hajókat, ugyanakkor 
elég gyors legyen ahhoz, hogy szükség esetén gyorsan 
elhajózhasson egy erősebb ellenfél elől. A hajót George 
Claghorn ezredes építette Edmond Harrt bostoni hajógyá
rában. A „nemzeti” hajó építéséhez az államokban találha
tó legerősebb és legjobb anyagokat használták fel, példá
ul virginiai örökzöld tölgyet, fehér tölgyet, vörös cédrust, 
szurokfenyőt, sima fenyőt és fehér akácot, amelyeket a 
keleti partvidék államaiból szállítottak (Mainetől Dél-Karo
linán keresztül egészen Georgiáig). A virginiai örökzöld 
tölgyet, amely egyedül csak a dél-keleti partvidék mentén 
nő, a Georgia államhoz tartozó tengeri szigetekről szállí
tották. Az árbocokhoz szükséges faanyagot Maine, illetve 
Dél-Karolina biztosította. A vitorlák vászonanyagát a 
Rhode Island szigetekről és Massachusettsből, a tőke
súlyt, az ágyúgolyókat illetve a horgonyokat New-Jersey- 
ből és Massachusettsből szállították. A bostoni Paul 
Revere biztosította a vörösréz burkolatokat és szegeket.
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A hajó -  a felső fedélzetet is beleértve -  négyszintes 
volt. A felső és az ágyús fedélzeten helyezkedtek el az 
ágyúk. A felső fedélzeten 20 darab tömör ágyúgolyóval 
tüzelő 32 fontos Carronadest (hajótarack), míg az ágyús 
szinten 30 darab 24 fontos ágyút helyeztek el. A 24 fon
tos ágyúk lövedékei 1000 yardról ((915 m) 20”-os ((51 
cm) keményfa deszkát ütöttek át. Az ágyús fedélzeten 
volt a hajókonyha, ahol három nagy üstben, egy időben 
tudták megfőzni a 450 fős legénység számára az ételt. 
Ezen a szinten helyezték el az ivóvizes hordókat és azo
kat a dézsákat, amelyekből a legénység hígított rum-, il
letve whiskyadagját szolgálták ki. Az ágyús fedélzet hajó
far felőli részén voltak a hajó víztelenítésére szolgáló fe- 
nékvízürítő szivattyúk. Szintén ezen a szinten helyezték 
el a horgonyfelhúzó csörlőt, amelynek csörlőrúdjain átla
gosan 70-75 ember lihegett, hogy az 5300 librás (2404 
kg) főhorgonyt felhúzza. A hajó hátsó részén voltak a ka
pitány és a tisztek kabinjai.

Lefelé haladva a következő szint a szállásfedélzet, ahol 
a szolgálaton kívüli legénység, függőágyait kikötve tudott 
pihenni. Ezen a szinten helyezték el a hajó mosodáját és 
kórházát, valamint a lőportöltő helyiséget. A legalsó fedél
zeten volt a raktártér. A háromárbocos hajó mindegyik ár
bocán egy-egy tüzelőállást alakítottak ki, ahonnan a mes
terlövészek tűz alá tudták venni az ellenséges hajók le
génységét. A főárbocon elhelyezkedő legnagyobb tüze
lőállás tömege 5 tonna volt.

A CONSTITUTION-t 1797. október 21-én tették vízre, 
pont három évvel azután, hogy a gerincét felfektették. A 
hajó akkori áron 302,718 dollárba került, ami mai árfolyam
ra átszámítva egy modern harci repülőgép árát teszi ki.

1798-ban a francia flotta beavatkozása az Egyesült Ál
lamok tengeri kereskedelmébe odáig fajult, hogy a két

kormány közötti valamennyi államközi szerződést eltöröl
ték. Az amerikai hajókat a nyugat-indiai szigetek keleti 
partjaihoz rendelték járőrözni azzal a céllal, hogy ejtsék 
foglyul vagy semmisítsék meg a francia hajókat.

A döntés után a CONSTITUTION, Samuel Nicholson 
kapitánysága alatt vitorlát bontott és kihajózott francia ha
jók után kutatva. Ezt a feladatot viszont csak részben tud
ta teljesíteni, mivel a nyugat-indiai szigetek sekély vizein 
a kisebb hajók sokkal sikeresebbnek bizonyultak a fran
cia hajók üldözésében. A CONSTITUTION-t viszont sike
rült „letesztelni” és a legénység is tapasztalatra tett szert.

Marokkó, Algír, Tunisz és Tripoli évszázadokon keresz
tül kemény sarcot szabott ki még a legerősebb európai ál
lamokra is, amelyek a Földközi-tengeren kereskedtek. 
Amennyiben a fizetést megtagadták a hajókat zsákmá
nyul ejtették, a legénységet pedig elhurcolták rabszolgá
nak. Ezt a sarcot nem tudta az Egyesült Államok sem el
kerülni és így több millió mai dollárnak megfelelő össze
get kellet fizetnie az algériai deynek (dey - kormányzó), 
Tripoli helytartójának vagy éppen Tunisz beyének (bey - 
bég). Tripoli helytartója felbőszült azonban, hogy az algé
riai dey több sarcot tudott beszedni, mint ő. Válaszlépés
ként 1801. május 10-én kivágatta az amerikai konzulátus 
előtti zászlórudat, kinyilatkoztatva ezáltal, hogy ettől 
kezdve háborúban áll az Amerikai Egyesült Államokkal.

Az éppen nagyjavításon átesett CONSTITUTION-t 
Edward Preble sorhajókapitány Földközi-tengerre vezé
nyelt hajórajának zászlóshajójává nevezték ki. Miután a 
hajóraj 1803-ban megérkezett a térségbe, Tripoli kikötőjét 
azonnal blokád alá vette. Preble hajóraja, köztük a CON
STITUTION, folyamatosan lőtte Tripoli erődítményeit és 
ágyúnaszádait, jelentős csapásokat mérve azokra. Ter
mészetesen az amerikai hajók is szenvedtek sérüléseket. 
A CONSTITUTION-nak megrongálódott a kötélzete vala
mint találat érte a vitorlázatát és a főárbocát is. Tripoli blo
kádja 1804-ben is folytatódott, bár a CONSTITUTION-t 
Preble először Máltára majd Lisszabonba küldte a szük
séges javítások végrehajtására, illetve új legénység to
borzására. A hajó 1805 márciusában tért vissza a blokád
hoz, mint Rodger sorhajókapitány zászlóshajója. A szigo
rú blokád eredményeként még az év június 3-án a CON
STITUTION kabinjában aláírták a békeszerződést, 
amelyben Tripoli elengedte a sarcot és az amerikai fog
lyokat. 1805-ben Tunisz beye is a tripoli dey sorsára jutott.

A hajó 1807-ben tért vissza Bostonba. Visszatérését 
kétéves nagyjavítás követte.

A CONSTITUTION 1812-ben tett szert a legnagyobb 
hírnévre, amikor az Egyesült Államok háborúba kevere
dett Nagy-Britanniával (június 20). Ez időben a 17 hajóból 
álló amerikai „hajócsoportosulás” szinte nevetségesnek 
tűnt a több mint 1000 hajóval rendelkező brit flottával 
szemben. A brit flotta tisztjei meglehetősen megvetően 
nyilatkoztak az amerikai hajókról. Otromba tervezésű, ne
hezen forduló hajóknak minősítették és „fenyő fregattok
nak” nevezték azokat.

Július 17-én, három héttel a háború kitörése után, a 
CONSTITUTION Isaac Hull kapitány parancsnoksága 
alatt elindult, hogy New Yorkban csatlakozzon Rodger ka
pitány hajórajához. A britek július 16-án négy hajót New 
Yersey partjaihoz irányítottak. Július 17-én éjszaka Hull 
kapitány észrevett ugyan négy hajót, azonban azt hitte, 
hogy azok Rodgers amerikai hajórajának tagjai. Csupán 
másnap kora reggel fedezte fel, hogy egy brit hajórajhoz 
került végzetesen közel. A bajt az is tetézte, hogy szél 
nem fújt, ráadásul a britekhez az éjszaka leple alatt egy 
újabb hajó, a HMS GUERRIERE, is csatlakozott. A 
GUERRIERE és a másik négy brit hajó, miután belefu
tottak egy gyenge szellőbe, felvonták zászlóikat és

86 HADITECHNIKA 2001/2



üldözőbe vették a CONSTITUTION-t. A fregattok közül 
néhány, amely közelebb volt az amerikai hajóhoz, tüzet 
nyitott, amit a CONSTITUTION viszonzott. Mivel a helyzet 
egyre reménytelenebbnek tűnt, Hull kapitány egy ritkán 
alkalmazott manőverbe kezdett, nevezetesen a kis (kuká
zó) horgonyok használatára szánta el magát. A „kukázás” 
mint manőver azt jelenti, hogy a horgonyokat hosszú hor
gonykötelekhez kötve csónakokkal előre vitték, majd be
vetették a tengerbe. Miután a horgonyok a fenékre értek 
a hajón elkezdték a horgonyköteleket a felhúzó csörlőkkel 
bevontatni, ami a hajónak a horgonyokhoz való vontatá
sát eredményezte. Miután a hajó a horgonyok mellé ért, 
felszedték azokat és a folyamatot ismételve haladtak 
előre. Egy-egy ilyen vontatás során a hajó akár fél mérföl
det vagy még többet is meg tudott tenni. Időközben a bri
teket segítő gyenge szél is elállt. Ezt követően a britek

utánozni próbálták az amerikaiak módszerét, de nem tud
ták őket utolérni. Az üldözés két napig egyfolytában tar
tott. Ezen idő alatt a legénység nem pihent, valamennyien 
vagy a horgonyokat szállító csónakokon vagy a fedélze
ten voltak. Végül is Hull kapitány lerázta a briteket, majd 
Boston felé vette útját.

Augusztus 2-án a CONSTITUTION már ismét a tenge
ren volt és Új-Skócia partja mentén Cape Race felé vitor
lázott. Augusztus 19-én hírt kaptak, hogy a britek 38 
ágyús fregattja, a HMS GUERRIERE, amely elől egy hó
nappal azelőtt menekülniük kellett, a Szent-Lőrinc-öböl- 
ben tartózkodik, egyedül. A CONSTITUTION teljes vitor
lázatta! a Szent-Lőrinc-öböl felé vette útját, hogy meg
küzdjön a brit hajóval lehetőleg addig, míg az egyedül 
van. Habár még jelentős volt a két hajó közötti távolság a 
britek tüzet nyitottak az amerikai hajóra, amely 
fenyegetően tartott a GUERRIERE felé. A CONSTITU
TION fedélzetén a legénység türelmetlenül, harcra ké
szen állt, az ágyúk kezelőszemélyzete pedig csak a tűz- 
parancsra várt. A korabeli feljegyzés szerint csak miután 
a két hajó elég közel került egymáshoz adta ki Hull kapi
tány a tűzparancsot „No fiúk, akkor most zúdítsátok 
rájuk!’’, és a CONSTITUTION teljes oldalsortüzet mért a 
GUERRIERE-re, amit többször megismételt. Az oldalsor- 
tüzek hatására a brit hajónak 20 perc múlva már hiány
zott a hátsó árboca és a fedélzetének szinte teljes hosz- 
sza, kötélzete és a maradék árbocozat is szétroncsoló- 
dott. A csata során Hull remekül használta ki hajója sok
kal jobb manőverezőképességét. A leírások szerint a 
GUERRIERE lövései nem okoztak komolyabb sérülése
ket a CONSTITUTION-on. A britek ágyúgolyói a hajó ol
daláról „lepattanva” a vízbe estek. Ekkor kiáltott fel az 
egyik brit tengerész „Hiszen ennek vasból vannak az 
oldalai!”. Ekkor szerezte a CONSTITUTION a mindmáig 
viselt becenevét az „Öreg vasoldalú”-t. A csata során a 
brit hajó orrárboca az amerikai hajóra dőlt és beleakadt a 
kötélzetébe, gyakorlatilag összekötve ezáltal a két hajót. 
A két legénység megpróbált átszállni és megrohamozni a 
másik hajót. A GUERRIERE, hogy tüzet okozzon az ame
rikai hajón, vaktöltetet lőtt a CONSTITUTION-ra, de a ke
letkezett tüzet hamar eloltották. Miután a két hajó elvált 
egymástól a GUERRIERE elő-, és főárboca tehetetlenül 
lógott le a hajótestről. Ekkor látta Dacres kapitány elérke
zettnek az időt, hogy a megadás jeleként bevonja a zász
lót. A 35 perces csatában -  amely az amerikai haditenge
részet egyik legrövidebb csatája volt -  78 brit és 14 ame
rikai tengerész halt meg vagy sebesült meg súlyosan. A 
félórás drámai csatában az Egyesült Államok „első osztá
lyú tengeri hatalom rangjára emelkedett”. A győzelem 
magabiztosságot, bátorságot és lelkesedést adott az 
amerikai haditengerészet számára, és bizonyos értelem
ben az Unió további erősödését is eredményezte.

Alig öt hónappal a GUERRIERE-rel vívott csata után, 
december 29-én a CONSTITUTION -  William Bainbridge 
sorhajókapitány parancsnoksága alatt -  hasonló győzel
met aratott a 38 ágyús JAVA fregatt felett, körülbelül 30 
tengeri mérföldre Brazíliától. A JAVA hamar ellőtte a 
CONSTITUTION kormánykerekét, amelynek csak ügyes 
manőverekkel sikerült elkerülnie az oldalsortüzet. Ennek 
ellenére a JAVA csupán két órán keresztült tudta tartani 
magát, de akkorra az égő, árbocaitól megfosztott hajó te
hetetlenül hányódott a tengeren. Miután a JAVA parancs
noka, Lambert kapitány, halálosan megsérült és a le
génység 161 tagja is odaveszett, a hajó első tisztje meg
adta magát. Az amerikaiak 34 főt vesztettek. Az „Öreg 
vasoldalú“ február végére ért vissza Bostonba, ahol 
győzelmére nagy ünnepséget rendeztek. Ezt követően a 
hajó nagyjavításon esett át. Az alatt, amíg az „Öreg vasol-
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dalú”-t ismét felkészítették a további harcra, a bostoni 
kikötőt nyolc és fél hónapra blokád alá vették a britek. Vé
gül kihasználva a rossz időjárási és a gyér látási körülmé
nyeket 1814 decemberében -  Charles Stewart kapitány 
parancsnoksága alatt -  a CONSTITUTION átcsúszott az 
ellenséges blokádon.

A CONSTITUTION 1815. február 20-án aratta utolsó 
nagy győzelmét Madeira szigeténél, ahol a brit CYANA 
fregattot és a LEVANT naszádot vette észre. Habár a brit 
hajók kisebbek és könnyebbek voltak, lövegeik együtte
sen jelentősebb tűzerőt képviseltek, mint a CONSTITU
TION lövegei. Stewart kapitány azonban ügyes manőve
rekkel meg tudta akadályozni, hogy a britek olyan alakza
tot vegyenek fel, hogy lövegeiket együttesen használják. 
Négy órával a csata kezdete után a két brit hajó megad
ta magát. Két zsákmányával útban Boston felé, a CON
STITUTIONS egy brit hajóraj kezdte üldözni. A jó szeren
cse és a tapasztalat -  Stewart kapitány tengeri dolgok
ban való jártassága -  megmentette ugyan a CONSTITU
TIONS és a CYANE-t, a LEVANT-t azonban a britek visz- 
szafoglalták.

Miután Stewart kapitány hírét vette, hogy a háború vé
get ért, hazavitorlázott, és 1815. május 15-én New York
ban horgonyt vetett. Ezzel az eseménnyel lezárult az 
Egyesült Államok tengeri szabadságának kivívásában 
jelentős szerepet betöltő hajó életének egy fontos szaka
sza. Az „Öreg vasoldalú" többet nem vett részt csatában.

A csataviselt CONSTITUTION ezt követően körülbelül 
hat évig tétlenül vesztegelt. Ez idő alatt átesett egy ala
pos nagyjavításon. Mielőtt 1830-ban tengeri hajózásra al
kalmatlannak minősítették, és szétbontásra kárhoztatták, 
még kétszer elvitorlázott a Földközi-tengerre. A hajót a 
végleges szétbontástól Sir Oliver Wendel Holmes „Old

Ironsides” című verse mentette meg. A vers olyan nép
szerűvé tette a CONSTITUTION-t, hogy 1833-ban jelen
tős összeget különítettek el az egykor félelmetes hajó új
jáépítésére, és azóta mint „múzeum” hirdeti az utókornak 
az amerikai haditengerészet dicsőségét.

1835-1855 között a CONSTITUTION számos utat tett a 
világ tengerein. Ezek közül a John Percival kapitány pa
rancsnoksága alatti 1844-45-ös világkörüli út volt a legje
lentősebb, amikor 495 nap alatt 52 279 tengeri mérföldet 
tett meg. 1849-ben, Nápolyban IX. Pius pápa látogatást 
tett a fedélzetén. Ez volt az első pápai lépés amerikai te
rületre.

A következő évben a CONSTITUTION-t Afrika partjai
hoz vezényelték járőrözni, azzal a céllal, hogy rabszolga
szállító hajók után kutasson.

A polgárháború időszakában az „Öreg vasoldalú”-t mint 
kiképző hajót használták. 1871-ben Philadelphiában újjá
építették. 1878-ban vitorlázott ki utolsó külföldi útjára, 
amikor az amerikai kiállítási anyagokat vitte a párizsi vi
lágkiállításra. A hosszú, aktív karriert követően a hajót 
1881-től Portsmouthban (New Hampshire) kikötői szolgá
latra ítélték, gyakorlatilag 1883 után mint fogadóhajót 
használták. A CONSTITUTION-t 1897-ben, a vízrebocsá- 
tásának 100 éves évfordulójára rendezett ünnepségekre, 
átvitték Portsmouthból Bostonba.

1905-ben ismét a megsemmisítés fenyegette a CON- 
STITUTION-t, mivel gerendázatai fokozatosan elkorhad
tak. A közvélemény azonban ismét a hajó megmentésé
re sietett, s részlegesen újra felújították. Az idő vasfoga 
azonban nem kímélte az „Öreg vasoldalú”-t, ezért 1925- 
ben ismét tervek születtek az amerikai haditengerészet 
büszkeségének teljes felújítására, amelyhez a szükséges 
összeg jelentős részét az amerikai emberek, többek kö
zött iskolás gyerekek, közadakozásából teremtették elő. 
A felújításhoz szükséges összeg fennmaradó részét a 
Kongresszus biztosította.

Az „Öreg vasoldalú” 1931. február 2-án ismét kifutott, 
hogy felkeresse az Amerikai Egyesült Államok fontosabb 
kikötőit. A 22 000 tengeri mérföldes kőrútról 1934. május 
7-én tért vissza a bostoni hajójavító telepre.

1973-76 között, a bicentenáriumi ünnepségekre, a ha
jót ismét felújították. A gerendázat, a padlózat, a kötélzet 
és az árbocok jelentős részét kicserélték, illetve felújítot
ták. A rézburkolatot teljes egészében kicserélték.

Eredeti szépségében 1976. július 11-én köszönthette a 
fedélzetén II. Erzsébet királynőt.

Ma a hajó anyagának csupán 10%-a az eredeti, a töb
bi részét az évszázadok rekonstrukciói során fokozato
san kicserélték, de a hajó gerincét adó virginiai örökzöld 
tölgy még mindig eredeti, és ez tette lehetővé, hogy a ha
jót számos esetben felújítsák.
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A hajó minden év július 4-én fellobogózva kifut, és dísz- 
fűzzel köszönti az Amerikai Egyesült Államok nemzeti ün
nepét.

Technikai adatok:

Vízkiszorítás: 22 000 BRF (tömege kb. 2200 tonna) 
Teljes hossz: 204 láb (62,2 m)
Hossz a vízvonalon: 175 láb (53,34 m)
Szélesség: 43 láb 6 hüvelyk (13,26 m)

Árbocok:
- elő: 198 láb (60,35 m)
- fő: 220 láb (67,06 m)
- hátsó: 172 láb 6 hüvelyk (52,58 m)

A vitorlázat összterülete: 42 710 négyzetláb (3967,8 m2) 
Sebesség: 13 csomó (teljes vitorlázat alatt)

Fegyverzet:
- 32 darab 24 fontos ágyú

- kezelőszemélyzet: 6-14 fő
- lőtávolság: 1200 yard (1100 m)
- tömeg: 5600 libra (2540 kg)

- 20 darab 32 fontos Carronades
- kezelőszemélyzet: 4-9 fő
- lőtávolság: 400 yard (365 m)
- tömeg: 2200 libra (998 kg)

- 2 darab 24 fontos orrágyú
- lőtávolság: 1000 yard (915 m)

Teljes hajószemélyzet: 450 fő 

Horgonyok:
- 2 db főhorgony -  5300 libra (2404 kg)
-1 db másodhorgony -  5400 libra (2450 kg) 
-1 db tathorgony -  1100 libra (500 kg)
- 2 db kis(kukázó)horgony -  700-400 libra 

(318-180 kg)

Csónakok:
1 db legnagyobb hajócsónak 36 láb (11 m)
2 db nagycsónak 30 láb (9,15 m)
2 db mentőcsónak 28 láb (8,53 m)
1 db parancsnoki csónak 28 láb (8,53 m)
1 db kiscsónak 22 láb (6,7 m)
1 db lapos fenekű csónak 14 láb (4,27 m)

Felhasznált irodalom

1. United States Ship Constitution -  U.S. Government 
Printing Office -  1997

2. Kis Csaba: Amerikai Egyesült Államok -  Panoráma -  
1976

3. Boston’s Freedom Trail -  Visitor Map and Guide
4. USS Constitution -  Story by J01 Lorraine Ramsdelt 

Naval Reserve Office of Information Det. 206 -  Wa
shington D.C. 1997. June.

Bartha Tibor mk. alezredes

Fejezetek Budapest légi ellátásának történetéből
1944-1945

1944 decemberében a második világháború vihara elérte 
Budapestet, és a 19. század végén ragyogó pompával 
felépült, sok ostromot megért budai várnegyedet, amely 
eddig minden magyar szívében a nemzeti ünnepségek, 
Szent István-napi és úrnapi körmenetek, udvarlaki 
őrségváltások, fogadások emlékét jelentette. 1944 végé
re, a szovjet csapatok gyűrűjébe fogva, újra mint Európa 
egyik védőbástyája állt ostrom alatt.

Áz 1941-es világháborúba sodródásunk és szereplé
sünk súlyos áraként 1943-tól állandó visszavonulásban, 
védekező harcban álltak a fronton repülőcsapataink is. 
Ezek a harcok 1944-ben már magyar területekre, a 
főváros körzetére is kiterjedtek. A második világháború - 
első napjától az utolsóig -  a szállító repülők jól képzett 
csapatát igényelte a futártisztek, csapatparancsnokok 
gyors frontra juttatására és a súlyos sebesültek sürgős 
hazaszállítására. A m. kir. Honvéd Légierőnek erre a cél
ra nem volt kiképzett alakulata, ezért a légiforgalmi válla
lat, a MALERT pilótáit és szakszemélyzetét vette erre 
igénybe. Nekik kíván ez a cikk emlékeket állítani, azok
nak, akik 1941-től 1945-ig télen-nyáron, jó és rossz idő
ben naponta repülték át a viharos Kárpátok vonulatát. 
Nekik jutott az a szomorú feladat is, hogy Budavár védő
inek ellátásáról gondoskodjanak.

A parancs kötelességszerű teljesítésén túl ezeket a 
kiemelkedő szakmai tudással rendelkező embereket hiva

tásuk, a repülés fanatikus szeretete fűtötte a feladatok tel
jesítésében. Utolsó parancsnokuk, Bánhidi Antal, mérnök 
főhadnagy (a neves műegyetemi repülőtervező-pilóta) ír
ta: „Azt mondják, csúnya dolog a háború, de lehetett ben
ne repülni!” A megbízható Junkers Ju 52 hárommotoros 
fémgép, az akkori idők legjobb forgalmi gépének számí
tott, vakrepülő műszerekkel, két tonna terheléssel 2400 
méteres szolgálati magasságban, 220 km/h sebességgel.

I. ábra: Junkers Ju 52 forgalmi repülőgép hadiszolgálatban a
II. világháborúban
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Ezekre a gépekre az Air France szolgálatából egy millió ki
lométer lerepülése után hazatért Újváry László 
repülőkapitány (az első világháború neves vadászrepülő 
parancsnoka) képezte ki -  teljes vakrepülésre -  1938-ban 
a MALERT-pilótákat és -rádiós tiszteket. Közülük mint gép- 
parancsnok-pilóta a második világháború végéig Bánhidi 
Antal, Fejér Botond, Kovács Lóránd, Kun Miklós, Rekety- 
tyés László, Stifter János, Wittinger Kálmán, Zsíros And
rás és mint rádiós tisztek: Balta István, dr. Gereben Pál, 
Kocz Gyula, Kőszegfalvy Imre, Molnár János, Péter Pál, 
Prileszky Pál, dr. Zsiga Miklós szolgálták a légi forgalmat. 
A vállalat teljes hajózó és műszaki személyzete a legma
gasabb európai nívón állt, és ezt hadi szolgálatban is bi
zonyította. Erre az időre esett a MALERT önállóvá válása 
(1937-39). Sportrepülőkből olyan szerelőgárdát nevelt ki 
magának, akik versengve tanultak a hajózó szerelővé vá
lás dicsőségéért, a repülés élményéért. Többen lettek e 
nehéz szolgálat hősi halottai és hősei. 1941-ben Budaör
sön Rába Imre, 1944-ben a szlovák légtérben Gách 
György és Oszlányi Zoltán gépében haltak többen hősi
halált. 1942-43-ban a súlyos harcok és visszavonulások 
idején a sebesültek százait kellett szállítani, gyorsfutár- és 
szállítófeladatokat ellátni. Mindezeket az egykori forgalmi 
repülőgépekkel, minden fegyverzet nélkül végezték. Az 
egykori MALERT szállítórepülő-század 1942 júniusától a 
102/2 törzskari szállítórepülő-század elnevezést kapta, 
míg a 102/1 század a légierő kiöregedett hadigépeivel (Ju 
86, Ca-101, Fw 58, Fi 156) látott el szállító feladatokat a 
frontvonal térségében. Ezeken kívül még a Magyar Vörös- 
kereszt egy HA-JEA polgári jelű Ju-52/Зт speciális sebe
sültszállító repülőgépe járt a frontkórházak és Budaörs 
között, 1943-tól Berényi Attila, Pirity Mátyás, majd Bánhidi 
Antal repülőkapitány pilótákkal. A 102/2 század hat Ju 52 
fegyvertelen utasgéppel, míg a 102/1 század Junkers Ju 
86, Focke-Wulf Fw 58 „Weihe” és Fieseler Fi 156 „Storch” 
kisebb gépekkel látott el hadi- és sebesültszállító feladato
kat. A légierőhöz bevonultatott MALERT-gépek és sze
mélyzetük katonai századparancsnokot is kaptak 1942- 
43-ban Szervánszky Gábor százados, majd 1944-ben 
Gelencsér Ferenc százados személyében (aki nem hagy
ta el Budaörsöt 1944. december 24-én). A légierő így 
1944 végén Vidonyi Gissy László százados (egyben a 
102/1. szd. parancsnoka is) parancsnoksága alá rendelte 
a Pápára települt századokat, aki a 102/2 szállítórepülő
század parancsnokságát Bánhidi Antal mérnök főhad
nagyra bízta (aki addig is első tiszt volt).

Közben azonban a magyar légtérben súlyos esemé
nyek zajlottak. 1944. április 3-án az Olaszországba tele
pült amerikai-angol szövetséges légierők távolsági bom
bázói megkezdték a magyarországi célok stratégiai bom
bázását. Útjaikra -  akkor nem kis meglepetésre -  elkísér
ték a bombázókat a szövetséges légierők új távolsági, 
nagy teljesítményű vadászrepülői, melyeknek a bombá
zók védelmén kívül feladatul szabták az alacsonytámadá
sokat is, minden fontos földi célra. A magyar légierő gépe
it a fölényes túlerejű támadások elől kitelepítették, eldug
ták vidéki tábori repülőterekre. így Budaörsről a 102/2 szá
zad gépeinek Csákvár nagy legelője mellett létesítettek 
tábori javító- és szerelőbázist. A gépek csak közvetlenül a 
szállító feladatokra repültek át Budaörsre, és ide is érkez
tek vissza a frontról a sebesültekkel.

A repülésért rajongó lelkes szerelőgárdának így bőven 
nyílott alkalma a gépeken, előkészítőként, ide-oda repül
ni, a sportrepülőre kiképzetteknek egy kicsit Ju 52-n 
„doplizni”, miközben élvezték a vidéki élet élményeit. Az 
idősebbek családjaikat is Csákvárra költöztették, míg a fi
atalok igazi tábori életet éltek.

Nem is sejtették, hogy 1944. szeptember 23-án őket is 
megleli az amerikai kéttörzsű Lightningeк egy alacsony-

2. ábra: Focke-Wulf Fw 58 Weihe és Ju 52 repülőgép a szál
lító századnál

4. ábra: Zavesiczky Ottó (bal szélen) sportrepülő társaival 
1944-ben

támadó csoportja, és szétlövi az akkor ott tartózkodó ösz- 
szes MALERT-szállítógépet. A szerelőcsapat tagjai: Mé
száros Antal hangármester (akit 1944 végén, motorke
rékpárján menekülve géppisztolysorozattal lőttek le a 
szovjet katonák), Bárány Antal, Bodor Béla, Bozóti Jó
zsef, Csizmadia László (sportrepülő), Foglár Árpád, Ka
csó Béla (vitorlázórepülő), Kiss István, Lengyel Zoltán, 
Mánich József, Szandavári Károly , Tandari István, 
Ujszászy János, Varga Sándor, Vastagh Miklós, Zave
siczky Ottó (C vizsgás vitorlázó és a BSE-nél Majoros és 
Kun motoros növendéke) és a MALERT többi, saját neve
lésű szerelője.

Az értékes gépveszteség pótlása azonban már nem je
lentett nagyobb problémát, mert időközben itthon is felfej
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lődött a Ju 52 gépek egy fegyveres változatának gyártá
sa a Lőrinci Fonó PÍRT üzemében (Pestszentlőrinci Ipar
telepek Rt.), és már megkezdték ezek átadását a szál
lítórepülő-századoknak. Ebben az időben indult meg 
ezeknek a gépeknek a légi és földi átszállítása Csákvárra, 
a veszélyeztetett Ferihegyi repülőtér végszereldéjéből. A 
hátulról egy 12,7 mm-es GKM rrehézgéppuska körvédel
me már némi biztonságot nyújtott a szállítórepülőgépek
nek. Ezenkívül Bánhidi Antal ötlete szerint a lövészállás- 
ba jelződudát szereltek, amellyel a pilótát is tájékoztatni 
tudták a támadás elleni helyezkedésre. Egy dudaszó: tá
madás 3 óra irányából (vagyis jobbról), két dudaszó: tá
madás 6 óra irányából (hátulról), három dudaszó: táma
dás 9 óra irányából (balról). Ezeken az S.201 jelzéssor
ban repülő gépeken az oldalablakokat is lemezek védték 
a gránátrepeszek ellen (S.202-221-ig lévő gépszámok 
ismertek);

Őszre Magyarország területén a szovjet csapatok 
gyors előretörése a tábori repülőtereket már földről is ve
szélyeztette. Ekkora 102/1 szállítószázad a Pápa mellet
ti Vaszar, a 102/2 MALERT-század pedig Mosonszentjá- 
nos mellett hozott létre új tábori repülőteret. Innen jártak 
a futárfeladatokra és Budaörsre, naponta kannákban te
jet szállítva a budapesti kórházaknak. így került sor 1944. 
december 24s-én: az utolsó repülésekre, az addigra telje
sen gyűrűbe’zárt Budapest budaörsi repülőterére.

Már az érkezés; is kalandos volt: a véletlenül megma
radt utolsó MALERT-utasgéppel, az U.864-et (ex HA- 
JUE-et) Csákvárról Avar Mihály t. hadnagy az ottani őrpa
rancsnok -  aki ezzel a géptípussal még soha nem repült 
-  és Bállá István: rádiós repült be Budaörsre, a szovjetek 
elől a Bécsi út felett alacsonyan repülve.

A két tejszállító gép Bánhidi Antal és Kun Miklós p iló 
tákkal a szovjet vadászgépek alatt repülve szökött be Bu
daörsre. BánnicS csak úgy menekült meg, hogy régi va
dászrepülő gyakorlatát felidézve Budaörs felett alacso
nyan; körözve eltűnt az üldöző vadászok szeme é lő t majd 
a Törökugratón áthúzva; hirtelen leszállt... Estéreehaza- 
mentek családjaikért, és karácsony napján, december 
25-én reggel felkészültek a Ju 52 gépekkel a kirepülésre.

A bizonytalan közlekedési helyzetben a családtagok 
csak nehezen jutottak ki a repülőtérre, hiszen már Budaörs 
községben és a Tétényi-fennsíkon dörögtek a fegyverek. 
Szerencsére a repülőteret ködtakaró vonta be, amely felett 
egy szovjet Boston kétmotoros bombázó húzott át. Kora 
délután az a hír is megérkezett, hogy a Tétényi-fennsíkot 
védő csendőrszázad megadta magát, tehát a repülőtér el
foglalása csak idő kérdése, így kiadták az azonnali startpa
rancsot. Elsőként a MALERT U.864 (HA-JUE) indult Varga 
József őrmester katonai pilótával és Bállá István rádiós 
tiszttel. Amint kiemelkedtek a ködtakaróból, 2000 méternél

5. ábra: PÍRT gyártású (S.2 + 05) Ju 52 szállítórepülőgép 
startol és Bücker iskolagépek

szovjet vadászok támadtak rájuk, kilőtték két motorjukat és 
ellőtték az oldalkormányt, mire Tardos mellett kényszerle
szálltak és szovjet fogságba estek.

Bánhidi Antal -  S.214 gépével a családtagokat is szál
lítva -  szorosan a föld felett maradt, és a volt csepeli WM- 
repülőtéren kívánta az estét bevárni, azonban ezt is köd 
takarta, így ő is kénytelen volt a kirepülést világosban 
megkísérelni. Tudta, hogy hótakaróval fedett táj felett az 
olajzöld gép élesen kirajzolódik, ezért a Duna fölé fordult 
és annak vonalában repült alacsonyan észak felé. Amikor 
azonban innen elfordulva ráállt a nyugati irányra, azonnal 
két szovjet vadász támadt rá, és 17-18 találat érte gépét. 
A lenyugvó napfényben ekkor a Gerecse-hegy mellé for
dult, így a párás levegőben a túlrepülő vadászok nem ta-

6. ábra: Bánhidi Antal mérnök-főhadnagy a légihíd Ju 52 gé
pének kormányánál

7. ábra: 1945 február eleje Pápán: Ju 52 gép - 17° hidegben, 
hóviharban indul
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lálták meg újra. Este lett, mire Mosonszentjánoson le
szálltak fél méteres hóban, amelyen a bal szárny végig
csúszott, mivel rugóstagját is kilőtték a vadászok. Izgatot
tan várták a még Budaörsön maradt két gép érkezését, 
melyek csak este indultak, egy Ju 52 Kun Miklós és egy 
Focke-Wulf „Weihe” Rekettyés László pilótákkal. Ez utób
bi gép kalandos megszerzése Zavesiczky Ottó lelkes 
sportrepülő, akkor szerelőgyakornok honvéd ügybuzgal
mának volt köszönhető. Félve, hogy a további repülések
ből kimarad, addig kutatott, míg a MÁVAG-hangárnál el
dugva egy sérült farokkerekű „Weihét” talált. Ellenőrizte a 
gép feltöltését, majd a motorindításhoz fogott volna, ami 
csak úgy sikerült, hogy a repülőtér ügyeletes minisztériu
mi megbízottjával a hangárból a jégbordás repülőtéren 
keresztbe húzták át az indítópalackot. (A segítő sem volt 
akárki, mert (Zrínyi ?) arról volt ismert, hogy 1944. márci
us 19-én kicserélte a felhúzott német zászlót a magyar lo
bogóra a forgalmi épület ormán). Mire a két motor bein
dult, és a gép átgurult a forgalmi épülethez, már ott inte
getett Rekettyés László főhadnagy, a gép kijelölt pilótája. 
Amikor az esti szürkületben Kun Miklós Ju 52-ese után 
besoroltak, a sövény mellett még egy utasuk akadt, egy 
itt rekedt vezérkari törzstiszt, aki az utolsó pillanatban ért 
ide kocsijával.

Mosonszentjánoson úgy nézett ki, hogy magyar 
repülőéletük ezzel véget ért, legfeljebb nyugat felé volt 
még nyitott a menekülés útja. A bajtársi érzés a kötelék 
megőrzésére még ekkor is megmaradt mindnyájuk szívé
ben, és az a remény, hogy „hátha fogunk még valahová 
repülni!?”.

Nem tudhatták, hogy a budai vár körbezárt sok ezer 
német és magyar katonával még másfél hónapig állja a 
kegyetlen ostromot a túlerővel szemben úgy, hogy min
den ellátó támaszát ők, a szállítórepülők fogják jelenteni.

A reménykedőkhöz december 29-én parancs érkezett: 
„A század Ju 52 gépeivel a légi részleg azonnal települ
jön át Pápára, és az ott lévő másik szállítószázaddal 
egyesülve vegyenek részt Generalleutnant Dipl. Ing. 
Gerhard Conrad légi ellátó parancsnoksága alatt Buda
pest légi utánpótlásában. A feladatot ejtőernyős ledobá- 
sokkal kell végrehajtani!”

A hírre az egész század felvillanyozódottl: „Újból repü
lünk! Nem nyugat felé menekülve, hanem hazánk főié, 
segíteni a védekezésben!”

A két század, Conrad felmérése szerint, összesen 9 Ju 
52 ,12 Fw 58, és 3 FIAT G12 szállítórepülőgéppel rendel
kezett, ezek közül csak a Ju 52 felelt meg a feladatnak, 
melyre a 102/1 század pilótáit éppen csak megkezdték 
átképezni, így ők másodpilótaként repültek a gépeken. 
Időközben Pápára érkezett a német T.G./III. (Transport 
Gruppe III. osztálya) szállítórepülők több mint 50 db Ju 52 
gépe ugyanerre a feladatra, amely végül úgy szólt, hogy

8. ábra: Ejtőernyős ellátótartályok begyűjtése a katlanban

9. ábra: DFS 230 szállító vitorlázó vontatása Junkers Ju 87 
géppel

a térségben kijelölt szükségleszállóhelyekre (Lóverseny
tér, majd a csepeli: volt WM-repülőtér) 60 t ellátmányt le
szállással, 20 t ellátmányt pedig ledobással kell naponta 
eljuttatni az ostromlottaknak. A gépek visszafelé szigorú
an csak sebesülteket hozhattak ki a katlanból. A decem
ber 30-án délután indított első bevetés hőse kétségtele
nül Bánhidi Antal mérnök főhadnagy volt, aki a bevetett 
21 gépből egyedül érte el a Lóversenyteret és teljesítette 
a feladatot, a többi gép mind eredmény nélkül tért vissza. 
Amikor Bánhidi visszatért és a pontos megközelítést 
szakszerűen elmagyarázta, Penkert őrnagy, a T.G./III. 
repülőparancsnoka csak csodálkozott. A „kapcsolásos 
hajózásról” eddig szerzett ismereteiben nem szerepelt, 
hogyan kell vasútvonalat követni úgy, hogy csupán a vas
utat határoló sürgönypóznák teteje látszik ki a ködből. Mi
után a sikert Bánhidi helyismeretének és Lufthansa-szín- 
vonalú pilótatudásának minősítette, ő is azonnal gépbe 
szállt és végrehajtotta a feladatot. Hajnalban újabb 12 né
met gépet indítottak, melyek közül azonban csak 4 tudott 
leszállni a Lóversenytérre.

A december 31-re tervezett tömeges nappali bevetésre 
34 repülőgépet készítettek elő, köztük 7 magyar gépet is. 
A délelőtti bevetésből -  az erős ellenséges vadásztevé
kenység miatt -  8 német gép nem tért vissza, ezért dél
utánra a további nappali bevetéseket felfüggesztették.

Az éjszakai bevetésre előkészített 36 gép között ismét 
besorolt két magyar, Kun Miklós és Zsíros András pilóták
kal. Kun Miklós gépébe most Bélés Tibor RKI-s főhad
nagy is beszállt, Dóczy Lóránd alezredes, RKI-parancs- 
nok utasítására, hogy Budapesten kutassa fel és mentse 
ki a bennrekedt Hedrey Szilárd százados, RKI-s pilótát. A 
gép állandó szerelője Zavesiczky Ottó és dr. Zsiga Miklós 
rádiós tiszt, valamint lövészként Takács István repülőhon
véd (a háború után ledoktorált és mint neves sportrepülő 
vezette a Dózsa repülőklubot) alkották a teljes személy
zetet. A közismerten szófukar Zsíros András útjáról és 
személyzetéről csak annyit tudunk, hogy ők is becsülettel 
végrehajtották a leszállást a Lóversenytéren és kihozták 
a sebesülteket a katlanból. Ezen az éjszakán a két ma
gyar gépen kMiLmég 18 német gép tudott itt leszállni, 
összesen 385 súlyos sebesültet mentettek ki. A leszálló- 
hely belövése, majd elfoglalása miatt a leszállás a továb
biakban nem volt lehetséges, ezért a gépeket a közel 200 
kg-os ejtőernyős ledobótartályok célba juttatására kellett 
átrendezni. A Ju 52 ezekből 10-12 darabot szállított. A 
hengeres fémtartályokat négy személy vonszolta a gép 
keskeny ajtajához, miközben a pilóta egyedül, lefüggö
nyözve körözött a célterület felett, a fényszórók és az el
hárítás kereszttüzében. Ott beakasztották a kioldókötelet, 
300 méterre időzítették az ejtőernyőnyitást, majd gyorsan 
kilökték a tartályt nagyon ügyelve, hogy a kötél nehogy
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valamelyiküket kisodorja. Az óvatos dr. Zsiga Miklós rádi
ós tiszt ehhez a nehéz művelethez még saját hasernyőjét 
is mindig felkötötte. (Ezek helye polcokon volt, a személy
zet mellett).

1945. január 1-jétől éjszakánként már minden személy
zet beosztást kapott erre a veszélyes harci feladatra, de 
vállalták arra gondolva, hogy odalent mekkora szükség 
van az ő segítségükre. Kezdetben nemcsak a teljes 
MALERT-század személyzete, de más bátor pilóták is fel
szálltak a másodpilóta-ülésben egy-egy alkalomra, hogy 
azután önállóan is bevetésre repülhessenek. Ilyenek vol
tak Hunyor Csaba százados (sóstói berepülő, egykori 
műegyetemi sportrepülő), Bartos József főhadnagy, 
Ónody Ervin hadnagy (a 102/1 századtól).

A feladat nagyobb erőket kívánt, személyzetben és bá
torságban egyaránt. Bánhidi, Kun Miklós, Fejér Botond, 
Wittinger Kálmán, Zsíros András éjjelente két-három be
vetésre is elment a 17 fokos hidegben, hófúvásban. Elő
fordult, hogy Bánhidi Antal gépét felszállás után olyan 
robbanásszerű jegesedés fedte be, hogy teljes gázzal 
sem tudtak emelkedni, és már a becsapódást várták, 
amikor a jég ugyanolyan robbanásszerűen levált. Zsíros 
András egy visszatéréskor a ködben nem találta meg a 
repülőteret és egy réten szállt le, éjszaka.

A MALERT-pilóták szakértelmét és nagy tapasztalatát 
dicséri, hogy a 30-40%-os német veszteség mellett a ma
gyar gépek mindig sikerrel visszatértek.

A probléma először az üzemanyag és ellátótartályok hi
ányában jelentkezett. Wiener-Neustadba kellett átrepülni, 
ott tankolni és berakodni, elmenni Buda fölé bevetésre, 
majd visszatérni újra tankolni és megrakodva a második 
bevetés után repülni vissza Pápára. Mindezt a szovjet éj
jeli bombázók támadása közepette. Ezt az igénybevételt 
nem mindenki tudta elviselni, Stifter János és az óvatos
ságáról ismert Molnár János rádiós már 1945. január 6- 
án úgy döntött, hogy kiszállnak a kilátástalan küzdelem
ből, és átrepültek az oroszokhoz. Egyesek belebeteged
tek az állandó feszültségbe. Ugyanakkor mások rendkí
vüli bátorságukkal hősiességükkel bizonyították a „ma
gyarvirtust”, amiben kétségtelenül élen járt Bánhidi Antal 
és Kun Miklós válogatott csapata. Ez a két személyzet a 
kor magyar hadtörténetének dicsőséges szereplői közé 
tartózik. Bánhidi Antal mérnök-főhadnagy, másodpilótája 
Ónódy Ervin (esetenként Hunyor Csaba százados), rádi
ós tisztje dr. Zsiga Miklós főhadnagy, Csizmadia László 
szerelő-szakaszvezető és lövésze Lantos Mihály őrmes
ter és egy önkéntes ejtőernyős.

Kun Miklós t. hadnagy, másodpilótája a 102/1 századtól 
Kovács István tözsőrmester, lövésze Takács István sza
kaszvezető és önkéntes ejtőernyős ledobok, valamint

10. ábra: 1997. Veszprém: Zavesiczky Ottó átadja a M. Kir. 
Honvéd Légierő Kanadában megőrzött zászlóját Kositzky 
Attila altábornagynak, a légierő vezérkari főnökének.

11. ábra: Az eredeti levél egy részlete

szerelője a fiatal sportrepülő, Zavesiczky Ottó honvéd, volt 
(akiről századparancsnoka harminc év múltán is így írt le
velében: „....az én emlékezetemben mindig úgy jelensz 
meg, amint a bevetések eligazításánál ott állsz a gép sze
mélyzete mögött, s csillogó szemmel várod, hogy bevetés
re kerülhess. Talán egyedüli voltál a században, aki örült a 
bevetéseknek és nem húzódozott előlük, nehogy pont a 
háború végén haljon meg. Te voltál a században a legfiata
labb, de derékségben, bátorságban túltettél valamennyi 
öregen. Látod, ezt nem felejtettem el....Tóni bátyád”).

Az ellátás január közepére mind katasztrofálisabbá 
vált, a várbeli védők nagyobb mennyiségű ellátmányt és 
a sebesültek szállítására „Storch” gépeket kértek. Pápára 
rakétafékes DFS 230 szállító vitorlázógépek érkeztek 
vasúton. Ezeket rakták meg 2 t ellátmánnyal, de csak ke
vés és gyakorlatlan pilóta állt a bevontatáshoz rendelke
zésre. A bevetett 40 szállító vitorlázóból csak kb. 10 tudott 
leszállni a budai Vérmezőn. Az összevont 50 db „Storch” 
sebesültszállítót már nem tudták bevetni, de szükségte
lenné is vált, mert a Dunántúlon nagy felmentő támadás 
indult január közepén, és a SS páncéloshadosztályok 
megközelítették Budát.

Felkészültek 10 000 sebesült mentésére, Pápán a Ju 
52 gépeket deszant leszállásra készítették elő, roham- 
osztagosokkal. Mindez azonban meghiúsult a súlyos 
üzemanyaghiány miatt. Az erős szovjet bombázás Pápa 
repülőterén rongálta meg a felszálló gépeket.

Buda lángokban állt, a királyi palota kupolája mint vö
rös halálfej nyúlt a magasba azokhoz, akik halálát a ma
gasból sem tudták megakadályozni, és a magyar történe
lem tragédiáira emlékezve könnyezve siratták a haza 
újabb elvesztését. A hősöknek át kellett élni a Magyar Ki
rályi Honvéd Légierő teljes pusztulását és tagjainak szo
morú szétszéledését. Emigrációban őrizték 40 évig az 
egykori légierő emlékeit és zászlóját Kanadában, 
Oshawa városában, és e zászló leple alatt temették el 
sorra az egykori repülőhősöket.

A megőrzött anyag, az emigrációból elsőként hazatér
ve, ma a Hadtörténeti Múzeumban található. A légierő 
zászlóját 1997-ben az a Zavesiczky Ottó adta át megújult 
légierőnk vezérkari főnökének, aki 1945-ben maga is az 
események részese volt.

Forrásanyag

Fritz Morzik: Die deutschen Transportflieger im zweiten 
Weltkrieg(Frankfurt 1966)

Bánhidi Antal: Hídavatás - (Magyar Szárnyak, 1992 p. 
34 Canada)

Bánhidi Antal, Wittinger Kálmán, Zsíros András, Bállá 
István, dr. Zsiga Miklós, Bodor Béla, Zavesiczky Ottó 
visszaemlékezéseinek anyaga a szerző birtokában.

Winkler László 
oki. gépészmérnök
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А вляМГяящ в в у„repulookol 55
5

a második világháború német kézi-légeihárító fegyvere

A korábbi és a modern haditechnika 
sajátos tükröződési formája az igé
nyes gyűjtők és makettezők számára 
készült, léptékarányos modellépítő 
készletek kínálata. Örvendetes módon 
évek óta újabb és újabb, mindig rész
letesebb és pontosabb -  részben ért
hető okokból drágább -  modellekkel 
örvendeztetik meg a gyártók a model
lezőket. Egymás túlkínálása jegyében 
azonban több olyan vadhajtás is szüle
tik az utóbbi időben, mint a soha el 
nem készült, csak néhány hevenyé
szett vázlat formájában az utókorra 
maradt repülőgép „pontos, léptékará
nyos” modellje.

így a nem alaptalanul gyanakvó mo
dellező joggal kérdezheti, hogy egy- 
egy furcsa, korábban soha nem látott, 
hallott fegyver modellje ismét csak a 
modellgyárak fantáziájának terméke 
vagy egy valóban létezett szerkezet ki
csinyített mása.

Sokakban fogalmazódott meg a fen
ti kérdés az egyik, kiváló minőségéről 
ismert távol-keleti modellgyártó cég 
„Éjszakai vadászok, Berlin 1945" fan
tázianevű figuráinak felszerelését lát
va. Létezett-e ilyen furcsa, többcsövű 
kézi rakétafegyver a valóságban is, 
vagy ebben az esetben is csak a 
kínálatbővítés kényszere szülte a soha 
sem volt „újdonságot”? Ebben az eset
ben azonban a helyzet más. Az ugyan
csak a készletben található, infravörös 
célzókészülékes MP-44 rohamkara
bélyhoz hasonlóan ez a „repülőököl” is 
létezett, még be is vetették a háború 
végén.

Fejlesztését olyannyira titkosan ke
zelték, hogy a háború utáni szakiroda- 
lomban is alig találni nyomát. A mégis 
elérhető publikációk kis száma azzal is 
magyarázható, hogy fejlesztése későn 
kezdődött, így az elkészült dokumen
tációk száma is kevés.

Az ilyen típusú fegyverkifejlesztés
nek szükségszerű előfeltétele volt az 
olyan könnyű, rakétahajtású szerkeze
tekkel kapcsolatos tapasztalatok meg
léte, mint a háború alatt a Magyar Kirá
lyi Honvédségnél is alkalmazott német 
„páncélrém”, vagy az ugyancsak né
met fejlesztésű, F?Z65jelű, repülőgép
ről indítható rakétalövedék.

Ez utóbbi adta a kiskaliberű rakéta 
ötletét, a „páncélrém” pedig az ott indí
tószerkezetként alkalmazott és bevált 
lökésgenerátor felhasználását. A fej

lesztők elé 1944 közepén a következő 
feladatot tűzték: egy ember által kezel
hető, többcsövű, kiskaliberű fegyver, 
alacsonyan repülő légi célok ellen.

1944. november végén már írásos 
nyoma van a fejlesztésnek, ebben 
megjelölése: légiököl, В változat (egy 
bizonyára létezett A változatnak nem

maradt nyoma, így a kettő közötti kü
lönbség sem ismert).

A fejlesztés e korábbi szakaszából 
származó leírás a fegyvert a követke
zőképpen határozza meg: egy ember 
által kezelhető, 9 csövű, 2 cm kaliberű 
fegyver, alacsonyan repülő célpontok 
ellen.
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4. ábra: A kézi-légelhárító fegyver indí
tási helyzetben

5. ábra: A rakétákat tartalmazó tár. Jól 
láthatók az egyes lövedékek gyújtóká
belei és a két -  töltéskor egymásra csú
szó -  kerámiagyűrű.

6. ábra: A tár elölnézete a rakétalövedé
kekkel

Teljes hossza 1400 mm, ebből 150 
mm a csatlakoztatott tár.

Teljes súlya kb. 6,5 kg, a 9 lövetű töl
tött tárral.

A lövedék 20 mm-es kaliberű, az 
égőkamrával együtt 250 mm hosszú, 
nyomjelzős, forgással stabilizált, se
bessége 350 m/s.

Indítása elektromos, lökésgenerá
torral.

Hatótávolsága 300-500 m.
Az „egy ember által kezelhető" meg

határozás nem egészen korrekt, 
ugyanis egy második, a töltést végző 
személy segítsége itt sokkal lényege
sebb, mint a „páncélrém” esetében.

A műszaki leírás egyben egy 10 000 
db-os nullszéria megrendelését is jelzi, 
4 000 000 lőszerrel együtt. A tömeg- 
gyártás tervezett indítása 1945. január 
volt.

A már élő, 0-szériás megrendelés 
ellenére ez a leírás -  és még a két hét
tel későbbi is -  a nyilván problemati
kus szórásképjavítást tűzi ki célul, 
pontosabban azt, hogy az a hatásos

tűztávolságon belül az elfogadhatónak 
ítélt 10%-on belül legyen.

1944 decemberének közepén az 
előírt szórást egyeslövésnél már igen, 
de egyszerre indításkor még nem érik 
el, azonban a lövéspróbák alapján „lé
nyeges javulást” jelentenek.

1945 januárjában a lövéspróbák a 
szórás további csökkenését mutatják 
egyeslövésnél, de egyszerre indítás
kor a fegyver beleng, ami nehezíti a 
célratartást. A csövek rögzítési helyeit 
változtatva keresték a megoldást.

1945. január 21-én elkészült az első 
100 példány, s a fegyver február 4-én -  
a harckocsik ellen alkalmazott „páncél
ököl” neve nyomán -  hivatalosan a 
„repülőőköl” elnevezést kapta.

A fegyver tulajdonképpen két fő 
részből áll, egyik az indítószerkezet 
csőkötege 9 csővel, melyeket úgy ren
deztek el, hogy a középső csövet kör
beveszi a többi 8 cső. Ezeket négy he
lyen rögzítették egymáshoz. Az első 
tartólemez csak rögzít, a második 
kettő az indítószerkezetet foglalja ma
gában, ugyanakkor a csöveket is tart
ja. A csöveket összefogó hátsó keret a 
gyújtóérintkezőket és a tártartót/veze- 
tőt is tartalmazza.

Az egyes szerkezeti részek elrende
zését a rajz mutatja.

A csőköteg bal felső oldalán volt az 
egyszerű célzókészülék. A tartótámot, 
az elsütőszerkezetet és a válltámaszt 
szállítás közben a csőkötegbe lehetett 
hajtani.

A gyújtóvezetékeket a lökésgenerá
tortól a fegyver hátuljához -  mely a 
„páncélrém”-hez hasonló megoldású 
volt -  egy zárt csatornában vezették.

Az egyszer használható far tulajdon
képpen két kerámiagyűrűből állt, me
lyeknek feladata a kilenc lövedék csö
vekkel azonos helyzetben tartása volt. 
Lövés után az új, töltött tárat kellett a 
hordtáskából kivenni és a csővégekre 
csatlakoztatni.

A 20 mm-es lövedék egy becsapódó 
és egy rombológyújtóval volt felszerel
ve. Ez utóbbi megsemmisítette a löve
déket az indítástól számított kb. 2 s 
után, ha az a célt nem találta el.

A lövedék végében a rakéta-hajtó
anyag és annak elektromos gyújtó
szerkezete kapott helyet.

Működése

A szállítódobozból kivett fegyver mar
kolatát, elsütőszerkezetét és a válltá
maszt ki kell hajtani. A fegyver hátsó 
végébe a tárral összefogott lövedéke
ket be kell vezetni annyira, hogy az 
elülső tartógyűrűre -  a lövedékek tel
jes csőbe tolása következtében -  a 
hátsó gyűrű felfeküdjön, és a rögzítő 
szerkezetben reteszelődjön. Majd -

mint a „páncélrém”-nél is -  a tár elekt
romos csatlakozóját a fegyver megfe
lelő ellenrészébe kell dugni.
Ezután a fegyvert -  a képen látható 
módon -  vállra véve, a cél felé irányí
tani. Lövéshez a felhúzókart jobb kéz
zel hátra kell húzni, amíg az reteszelő- 
dik. A (kibiztosított) fegyver elsütése
kor a lökőrúd a rugóerő hatására elő
refelé a lökésgenerátorba csapódik, és 
a tekercsben áram indukálódik. Az 
áram hatására az indítótöltetek be
gyulladnak, és a lövedékek elhagyják 
a csöveket. Először egyszerre öt raké
ta indul el, majd 0,2 mp-es időközök
ben a többi négy.

Ezután az üres tárat le kell venni, és 
az ismertetett módon az újat felhelyezni.

A leírtakból is látható, hogy a lövés 
bizonyos fokig a „sörétlövés”-hez volt 
hasonló, ami egy gyorsan mozgó 
céltárgy esetében előnyös.

Arra a kérdésre, hogy mennyire volt 
sikeres a fegyver, a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem lehet válaszolni. 
Az ilyen feladatra igazán alkalmas 
fegyverfajta kifejlesztése hosszú időt 
igényel. Tény, hogy egy alacsonyan, 
300-500 km/h sebességgel közeledő 
repülőgépet -  mely közben nagy való
színűség szerint fedélzeti fegyvereivel 
tüzel is -  az indítószerkezetet vállon 
tartva 300-400 m-re bevárni, majd 
arra célzott lövést leadni, különleges 
idegeket feltételez.

Az elkészült fegyverek egy része 
1945 januárjában került a csapatok
hoz, és a nyugati fronton be is vetették 
azokat.

Az amerikai hadseregnek nem volt 
tudomása a fegyver létezéséről, és 
csak a fejlesztésben részt vevő egyik 
személy fogságba esését követően 
kezdtek kutatni a fegyver után. A szer
zett információk alapján Lipcsében és 
környékén nagyobb mennyiségben 
zsákmányoltak is lőszert és indítószer
kezetet.

Visszatérve tehát a modellépítő 
készlethez: megállapítható, hogy az 
ott ábrázolt fegyver létezett, be is ve
tették. Az, hogy a képen ábrázolt mó
don a Berlinért folyó harcokban hasz
nálták-e, nem ismeretes.
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A Mercedes-Benz Unimog 1350 L katonai terepjáró 
tehergépkocsi fülkéjének klimatikus számításai

Piros Ottó mérnök alezredes
- vj; ■ v... ■ ■ . . . .  M

Egy termelő munkahely legfontosabb 
„elemeit” az ott dolgozó emberek és a 
technikai eszközök, gépek képezik. A 
dolgozó emberek és a gépek szerve
zett kölcsönhatásban lévő együttese 
konkrét cél, munkatermék létrehozá
sát szolgálja.

A gyakorlati életben egy-egy szak
ember számára a modellképzés konk
rét problémák megoldása érdekében 
szükséges.

A rendszerszemléletű ergonómiai 
elemzés és tervezés érdekében a kü
lönböző, de sokszor egymás mellett 
működő termelési rendszerek legfon
tosabb elemeinek és funkcióinak feltá
rása szükséges.

Az ergonómiai elemzés legkisebb 
elméleti egysége az elemi termelő- 
egység, amelyben egy ember, a mun
kaeszköze, valamint a munkakörnye
zet egy adott feladat teljesítése céljá
ból kapcsolódnak egymáshoz. Ezért 
szokás tehát e m b e r - g é p - k ö r n y e z e t  

rendszerről beszélni.
Ilyen elemi termelőegységnek fog

hatjuk fel például a járművezetői mun
kahelyet, ezért ergonómiai szempont
ból nem elhanyagolható a jármű fülké
jének kialakítása.

Természetesen a fülke kialakítását 
számos tényező befolyásolja, a követ
kezőkben azonban a klimatikus számí
tásokkal kívánok foglalkozni.

A fülkét érő hőhatások, a fülke 
hőegyensúlyának alapegyenlete

Az utastér kellemes klímájának eléré
sét a különböző hőhatások megfelelő 
szabályozására vezethetjük vissza.

A fülkében fellépő hőhatások

Q„ a fűtéssel bevezetett;
Qnap a napsugárzással bevezetett; 
Qmg a motorral és a hajtóművel be

vezetett;
Qab a levegővel elvezetett;
QT a konvekcióval eltávozó;
QP az utastérben tartózkodó sze

mélyiek) által kibocsátott hő
mennyiséget jelöli.

A fülke hőmérlege stacioner állapotra: 

Q h +  Qnap +  Q mg +  Q p - Q t - Q ab = 0

16^0mm E
E
оm
VŰ

Г
 

П
70

0m
m

1600mm

1620mm _____

• 1660mm

A ' i

2. ábra: A vezetőfülke felületeinek kiterítése
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A vezetőfülke felületeinek kiterítése

A kiterített felületek nagysága: 

1620 + 1660
4  =- * 700 = 1148000mm

A, = 1660 *680 = 1128800mm2

A3 = 1660 * 1310 = 2174600mm

A4 = ( /  + 7 /+ / / /  + /K  + F )*  2 = 2314400mm2 

2158000mm2Л5 =1660*1300

A6 = 1600 * 1030 = 1648000mm2

A — At + A-, + Aj + Aj + Aj + AB = 10571800mm2 

£ 4  »10,57m2

Az egyes felületek nagysága:

-4« =10,57 m2

4 « ,  = 2,3 8»!2

Üvegfelületek:

4  =
1640 + 1600

4  = (550*740)+

*630 = 1020600mm2 

(550*100
*2  = 869000mm

4 =  2 *  (700 * 350)= 490000mm2 

Z 4 v < *  = 4  + Aj + 4  = 2379600mm2 

S 4 re* =2,38m2

= 10,57-2,38 = 8,19m2

ahol: Aü -  az összes felület,
Aü -  az üvegfelület,
A0 -  az oldalfelület nagysága.

Az emberi test hőátadása

Az emberi test hőátadása történhet konvekcióval, sugárzással, párolgással és légzéssel. 
QP = Qtonv + Qsug+ Qpár+ Qiég

Az emberi test hőleadása konvekcióval, télen:

Tio = 293 -  ̂  * (293 -  253) = 284,56/7

T№ = 293 -  ^  * (293 -  253) = 265,96К

= (8 ,19*284,56) + (2,38*265,96) =

10,57

Top =0,55 *TF + 0,45 * TB = (0,55 * 280,37) + (0,45 * 293) = 286,05AT 

TBF = 226,7 + 0,267 * 286,05 = 303,07/7 

Ö w  = 5,4 * (303,07 -  293) * 2,18 * 0,55 = 65,19W

Adatok: TB = 293
A0 = 8,19 irr  
Ко = 2,11 [W/m2K] 
V|CV = 0,2 m/s 
A e = 2,18

TK = 253 К  
A ü = 2,38 m2 
Ka = 6,76 |W/m2K] 
a  = 12*Vv = 5,4 [W /nrK] 
R, = 0,55

Az emberi test hőátadása konvekcióval, nyáron:

Ti0 = 298 -  * (308 -  298)= 295,89/7

f\ 1 f\
Тш = 298— ^ - * ( 3 0 8 - 2 9 8 ) =  291,24/7

T (8,19*295,89)+(2,38*291,2 4 )_
F 10,57

Top = 0,55 * TF + 0,45 * TB = (o,55 * 294,84)+ (0,45 * 298)= 296,262 К

TBF = 226,7 + (o,267 * 296,262)= 305,8/7

Q konv = 10,04 * (305,8 -  298)* 2,18 * 0,75 = 128,04Ж

Az emberi test sugárzással történő hőátadása: Qs = Qs0*r,

Adatok: TB = 298 К
A 0 = 8,19 m2
K0 = 2,11 [W /nrK]
Vlcv “ : 0,7 m/s
a e = 2,18 m:

TK = 308 К
A u = 2,38 m2
Kü = 6,76 [W/m2K]
a = 12*Vv = 10,04 [W/m2K]
r, = 0,75

Az emberi test sugárzással történő hőleadása, télen: Qso = 280 W
Qs = Qso * = 280 * 0,55 = 154W

Az emberi test sugárzással történő hőleadása, nyáron: Qso = 123 W

Q s = Q„*r ,  =123*0,75 = 92.25Ж
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Az emberi test párologtatással történő hőleadása: Qpir = Qp„*r2
Ez környezettől elvont hőmennyiséget jelent, tehát le kell vonni az összes hőmennyiségből.

Az emberi test párologtatása télen: Qpo = 46 W, ha TB = 293 К
Q s =  Q so *  rx = 280 * 0,55 = 154W

Az emberi test párologtatása nyáron: Qpo = 75 W, ha TB =298 К

Qpär =75*0,8 = 6 0 ^

Az ember légzéssel leadott hője: A gyakorlatban az ember légzéssel leadott hőteljesítményét mind
nyáron, mind télen 10 W értékkel vesszük figyelembe.

Az összes hőleadás

Hőleadás Télen Nyáron
Konvekcióval 65,19 W 128,04 W
Sugárzással 154 W 92,25 W
Párolgással -27,6 W -60 W
Légzéssel 10 W 10 W
Összesen 201,59 W 170,29 W

Hőleadás a karosszérián keresztül

Hőátadás a karosszérián keresztül: QT = К*А*ДТ

Ahol: QT -  a transzmisszióval eltávozó hőmennyiség [Wj. 
К  -  a karosszéria hőátadási tényezője |W/m2K|.

У  К, * A,
A számításhoz: К  -  -------

aho l: K.
1

a k \  а в

Ahol: -  a K - a karosszéria külső felülete és a környező 
levegő közötti hőszállítási tényező [W/nrK], érté
ke a haladási sebességtől és a jármű hosszától 
függ

15 +
3*v

aB -  a jármű belső felületei és a fülke levegője kö
zötti hőszállítási tényező, 
értéke 10 [W/nTK],
5; -  a karosszéria egynemű anyagainak vastagsá
ga |m]
k, -  hővezetési tényező [W/mK]
A; -  a karosszéria felülete [rrf]
AT = TB-T K [K|.

Hőátadás az oldalfalakon keresztül, télen: Hőátadás az oldalfalakon keresztül, nyáron:

Adatok: TB = 298 K 
TK = 308 К
A többi adat azonos a téli számításokban 
használtakkal.

QTn = 5,74 * 8,19 * (308 -  298)= 470,106W

S2 = 0,002 k j = 0,35 |W/mK| (védőbevonat)
83 = 0,005 k3 = 0,1 [W/mK] (farostlemez)
A0 = 8,19 m2 
TB = 293 К  
TK = 253 К

К . = ------------------------ !------------------------  = 5,74
1 0,0015 0,002 0,005 1

------- + ----------+ -------- + —-—- + —
54,25 40 0,35 0,1 10

QTn = K ,* A 0 * AT = 5,74 *8,19 * (293 -  253)= 1880,42Ж

Adatok: a R = 10 W/m2KAB

3*v  3*15
15 + -  = 15 + I ^  = 54’25ü

v = 15 [m/s] 
L = 1,98 m 
5, =0,0015

W

k, = 40 [W/mK] (acél)
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Hőátadás az üvegeken keresztül, té len: Hőátadás az üvegeken keresztül, nyáron:

Adatok: aB = 10 l\V/m2K]

, - J  V

а к = ' 5  + - ^ r

v = 15 lm/s| 
L =  1,98 ш 
8, = 0,005 m 
Aa = 2,38 m2

3*15
: 15 + ~öj = 54,25

1,98
W

m2K

k, = 0,9 [W/mK]

k 2 = -

TK = 253 К 

1

54,25
0,005 J_ 

0,9 10

= 8,0652 W

QT1] = K 2 * As * AT = 8,0652 * 2,38 * (293 -  253)= 767,8 [lf]

Adatok: TB = 298 [K]
TK = 308 |K]

A többi adat azonos a téli számításokban 
használtakkal.

Qt22 = 8,0652 * 2,38 * (308 -  298)= 191,95[jk]

Az összes hőleadás

Hőleadás Télen Nyáron
Hőleadás az oldalfalon keresztül 1880,42 W 470,106 W
Hőátadás az üvegen keresztül 767,8 W 191,95 W
Összesen 2648,22 W 662,056 W

Az elvezetett levegővel történő hőleadás

Két részre bontható: tömítetlenségek okozta hőcsere QABI
szellőztetés okozta hőcsere QAB2

A karosszéria tömítetlensége és az ajtónyílások miatti hőcsere: QAB, = Qx * KR

Ahol: KR = 0,25 télen

KR = 0,3 nyáron

Télen: QMU = 2648,22 * 0,25 = 662,055[JK]

Nyáron: QABn = 662,056*0,3 = 198,616[fK]

A szellőztetés okozta hőcsere: QAB2 = V, * PB * Д;

Ahol: V, -  a vezető frisslevegő-szükséglete
(min: 30 mVh = 0,0083 m’/s)
pB -  a fülke TB_ hőmérsékletéhez tartozó levegő sűrűsége [kg/m3] 
(értéke 1,2 [kg/m3]-re vehető fel)
Aj = LB - LK

Télen: Nyáron:

Adatok: pB= 1,2 [kg/m3]
V, = 40 [m3/h] = 0,011[m3/s] 
TB = 293 [K]
TK = 253[K]

Táblázatból:
LB = 50244 [J/kgl 
LK = 2094 [J/kg]

Adatok: pB = 1,29 [kg/m3]
У, = 40 [m3/h] = 0,01 l[m 3/s] 
TB = 298 [K]
TK = 308 [K]

Táblázatból:
LB = 57216 [J/kg]
LK = 63201 [J/kg]

Д, =50244-2094 = 48150
kg

QAB1\ = 0,011 * 1,2 *48150 = 635,58[jt]

А,- = 63201-57216 = 5985
J_

kg

Gabii = ° ,011 * l 29 * 5985 = 84,92[JF]
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A levegővel történő hőátadás

Hőátadás Télen Nyáron
Tömítetlenségek okozta hőcsere 662,055 W 198,616 W
A szellőztetés okozta hőcsere 635,58 W 84,92 W
Összesen 1297,635 W 283,536 W

A napsugárzással történő hőátadás

I*K *e*A.
Az átlátszatlan karosszériaelemeken keresztül: Q  = ------- - ----------

«ЛГ
Ahol: I -  a napsugárzás intenzitása [W/m2]

Értéke hazánk területén: vízszintes felületre: 950 [W/m2]
függőleges felületre: 540 [W/m2]

Ksl -  sugárzási hőátadási tényező |W/m2K]
értéke vízszintes felületre: 1,3 [W/m2K] 
értéke függőleges felületre: 1,4 [W/m2K]

e -  hőelnyelési tényező
értéke elsődlegesen a felület színétől függ 

Aj -  átlátszatlan felületek nagysága |m2|
a K -  a külső felület és a környezeti levegő közötti hőátviteli tényező [W/nrK]

Fehér 0,2-0,4
Szürke 0,4-0,5
Zöld, barna, sárga 0,5-0,7
Kék 0,7-0,8
Fekete 0,8-0,9

A tetőn keresztül: A 6 = 1648000 [mm2] = 1,648 [m2] 
I = 950 [W/m2]
Ksl = 1,3 [W/m2K] 
e = 0,6
a K = 54,25 [W /irrK ]

Qnap\

950*1,3*0,6*1,648
54,25

22,5 l[ ík ]

Az oldalfalakon keresztül: A oldalfdulet = 6,542 [m2|
I = 540 [W/m2]
K sl = 1,4 [W/m2K] 
e = 0,6
a K = 54,25 I W/m2K ]

Az üvegfelületen keresztül: A Uveg = 2,38 [m2]
I = 540 [W/m2]
Ks = 0,5 [W /n fK l

Qnap 2

540*1,4*0,6*6,542
54,25

54,69[JF]

Q„ap 3 = I * K S* Aűvíg = 540 * 0,5 * 2,38 = 642, ó[w]

Az összes napsugárzásból származó hőteljesítmény: Qnpp = QnapX + Qmpl + Qmpi = 22,51 +  54,69 +  642,6 = 719,8[ti7]

A fűtő- és hűtőteljesítmény meghatározása

A téli hőszükségiet számítása: QH = QT + QAB - QP - QM0
A motorból és a hajtóműből adódó hőmennyiséget nem veszem figyelembe, mivel a vezetőfülke alján külön hő- 
és zajszigetelő réteg van, így ezek hőtermelése alacsony.

QH = 2648,22 + 1297,635 -  201,59 = 3744,2ó[i f ]

A nyáron keletkező felesleges hőmennyiség: Q’H = ( Qnap + QT) + QM0 + Qp + Q ab

QH = (719,8 + 662,056)+170,29 + 283,53 = 1835,676[w/ ]

A klímaberendezés kiválasztása

A számított eredmények alapján a 
következő megoldást javaslom:

A jármű radiátoros fűtését változatla
nul meghagyom. Ugyanis a számított 
téli hőszükségletet a motor által felme
legített hűtővíz a fűtőradiátoron keresz
tül teljesen kielégíti.

A nyáron keletkező felesleges hő
mennyiség elvezetésére javaslom klí
maberendezés beépítését.

Úgy gondolom, hogy az e m b e r -g é p 
k ö r n y e z e t  kapcsolatában az egyik 
legfontosabb tényező az a munkahely 
ahol dolgozunk, jelen esetben a gépjár
mű vezetőfülkéje.

Ezért nem elhanyagolható szempont, 
hogy különböző időjárási körülmények 
között, milyen feltételek mellett végez
zük munkánkat, mert ez kihat az em
berre és a forgalom biztonságára is.

Irodalomjegyzék

Dr. Lévai Zoltán: Gépjármű-mechani
ka. Mérnöki Továbbképző Intézet, Bu
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rész. Haditechnika 1990. 4. szám
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Kiegészítés a FUG D—442 történetéhez
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A balti országok hadseregei
N ád o r C sab a

. . . . .

Alapvető adatok

Terület Hőmérséklet Lakosság Ebből kisebbség
Észtország 45 227 km2 -5 -17C° 1 470 000 35,8%
Lettország 64 600 km2 2 -10C° 2 470 000 45,8%
Litvánia 65 400 km2 -4 -17C- 3 600 000 18,9%

Védelmi kiadások

1999* 2000 2001 2002 2003

Egy Egy 
katonára lakosra 

jutó jutó 
védelmi kiadás**

Észtország 1,39 1,6 1,8 2,0 2,0 13134
$/katona

38,78
$/lakos

Lettország 0,85 1,05 1,5 1,75 2,0 34666
$/katona

60
$/lakos

Litvánia 1,3 1,5 1,7 2,0 2,0 12129
$/katona

37,5
$/lakos

* A tervezett katonai kiadásokra fordítandó összeg az ország GDP-jének százalékában 
(forrás: NATO’s Nation Special Issue 1999)

** USA dollárban, 1998-ban (forrás: JANE’s Information Group)

Ha a térképre tekintünk, a három balti 
ország aprócska pontnak tűnik a hatal
mas Oroszország mellett. Sok tekintet
ben függő helyzetben vannak Oroszor
szágtól, azonban egyre inkább hang
súlyozzák függetlenségüket, melyet 
nem is olyan rég nyertek vissza. Szu
verenitásuk megőrzése -  akárcsak a 
többi fiatal államban -  kiemelt jelen
tőséggel bír, így mindent megtesznek 
azért, hogy a nemzeti hadsereget, mint 
szuverenitásuk legfőbb letéteménye
sét, erejüket meghaladva fejlesszék. E 
hadseregekre még akkor is szükség 
van, ha egy agresszort csak ideig-órá- 
ig képesek feltartóztatni, hiszen a világ 
szemében ez mutatja leginkább, mire 
képesek országuk védelmében. Napja
inkban a biztonságot veszélyeztető 
tényezőkön végigpillantva láthatjuk, 
hogy egy hadsereg ma már nem csu
pán háborút visel, hanem segít a lakos
ságnak a természeti katasztrófák ide
jén, a határokon megállítja a szervezett 
bűnözés terjedését, de szolgálhat 
nemzetközi küldetésekben is, a világ
béke megőrzése érdekében. Az előb
biek alapján kijelenthetjük, hogy az 
olyan kis országoknak is, mint Észtor
szág, Lettország és Litvánia, szüksé
gük van állandó fegyveres erőre.

Hogy miért is érdemes jobban odafi
gyelni Észak-Európára, azt a NATO- 
tagságra törekvő balti államoknak a 
térségben elfoglalt központi szerepe 
magyarázza. Észtország, Lettország 
és Litvánia az első világháború után 
lett önálló állam, majd rövid független
ség után, 1940-ben -  Sztálin elképze
lése szerint -  a Szovjetunió tagköztár
saságaivá váltak. A három balti állam 
1991 augusztusában szabadult a sok 
évtizedes szovjet-orosz fennhatóság 
alól. A gyorsan kiharcolt függetlenség 
után azonban hatalmi vákuumba ke
rültek, melyből -  úgy tűnik -  nem tud
nak kitörni. Geopolitikai helyzetükből 
adódóan politikai hovatartozásuk külö
nös jelentőséggel bír mind Oroszor
szág, mind a háttérben közvetetten 
jelenlévő Egyesült Államok részére, s 
jelenlegi függetlenségük megtartása 
biztosítja azt a hatalmi egyensúlyt a 
térségben, amely rövid távon mindkét 
nagyhatalomnak megfelel. Ebben a 
kényes helyzetben nagy súlyt kap az, 
hogy a három balti államnak milyen 
lesz a gazdasági és katonai potenciál
ja a hatalmi viszonyok átrendeződése

(forrás: JANE’s Information Group)

idején. Ha a jövőben pontosan követni 
kívánjuk a balti térségben zajló katonai 
és védelempolitikai eseményeket, ér
demes megismerkednünk a balti or
szágok hadseregeivel.

Észtország

Észtország a három balti állam közül a 
legészakabbra fekvő, legkisebb terüle
tű. Területének tíz százalékát a part 
menti szigetek alkotják, s a kontinen
sen elterülő részén is sok a tó, illetve 
mocsaras vidék. A levegő középhő
mérséklete -5  és 17 °C között ingado
zik, ami próbára teszi az embert és a 
haditechnikát egyaránt. Gazdasága át
alakítása terén élen jár, s a másik két 
balti országot megelőzve kapott meg
hívást az európai uniós tagságról szó
ló tárgyalásokra.

Észtország a szomszédos országok 
közül egyedül Oroszországot tartja 
számon úgy, hogy bármikor jelentő
sebb fegyveres konfliktus alakulhat ki 
közöttük. Konfliktust kiváltó ok lehet az 
orosz belpolitika, illetve egy gazdasági 
válság nyomán kialakuló, Észtország 
felé tartó menekülthullám, az orosz 
nagyhatalmi erőfitogtatás, esetleg a 
feléledő nagyhatalmi törekvések, az 
orosz atomarzenál jelentette környe

zeti katasztrófa veszélye, különös te
kintettel a Kola-félszigeten összponto
suló hadiflottára és a kiöregedőfélben 
lévő ex-szovjet atomerőművekre. 
Ugyancsak Észtország érdekeit fenye
geti az orosz szervezett bűnözés, s az 
ahhoz kapcsolódó illegális fegyver- és 
hasadóanyag-kereskedelem. Az a 
tény, hogy az ország lakosai között 
magas a nem észt nemzetiségűek ará
nya, ugyancsak jelentős probléma elé 
állítja a politikai vezetést. A jelentős 
orosz kisebbség, az ország biztonsági 
helyzetét elemezve, mint az egyik fő 
kockázati tényező jelentkezik, ugyanis 
kiváló ürügyként szolgálhat Oroszor
szágnak az észt belpolitikába való be
avatkozásra.

Az észt fegyveres erőknek tehát fel 
kell készülniük korunk szinte minden 
elképzelhető fenyegetésével szem
ben: nyílt, fegyveres agresszió, határ
menti fegyveres konfliktusok, migráció, 
feketekereskedelem, szervezett bűnö
zés, környezeti katasztrófa.

A sokrétű fenyegetettség komoly ki
hívás elé állítja az észt fegyveres 
erőket. A gazdaságilag korlátozott le
hetőségekhez képest a feladat óriási, 
és mindenképpen felveti a kérdést: 
megvédheti-e a hadsereg az országot 
egy külső agresszióval szemben? Az 
észt fegyveres erők természetesen
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nem védhetik meg az országot egy 
közvetlen támadással szemben. így a 
véderő célja: halogató harccal az or
szág megszállásának késleltetése -  az 
ellenség élőerejének és technikájának 
lehető legnagyobb mértékű pusztításá
val.

A védelmi stratégia szerint megszál
lás esetén a megmaradt csapatok kis 
csoportokra osztva visszavonulnak az 
erdős, gerillaharcra alkalmas területek
re, s a lakosság segítségével partizán
harcot folytatnak a megszálló ellen a 
külföldi (nyugati) felmentőcsapatok ér
kezéséig. A mozgósítás ugyanis nem 
csak az országot, hanem a nemzetkö
zi közvéleményt is érinti: az emigráció
ba vonuló kormány megpróbálja a 
lehető legnagyobb nyomást gyakorolni 
a nemzetközi szervezetekre -  közvet
lenül és a médián keresztül egyaránt.

Az észt hadsereg összlétszáma 
4340 fő, melyből 2490 sorkatona. A 
sorkatonák szolgálati ideje 12 hónap, s 
az állampolgárok (férfiak) 45 éves ko
rukig hadkötelesek. Észtország három 
haderőneme közül -  akárcsak a másik 
két balti államban -  a szárazföldi csa
patok vannak túlsúlyban. E haderő
nem békelétszáma 3980 fő, amelyet 5 
könnyűfegyverzetű lövészzászlóaljba, 
1 őrzászlóaljba, 1 felderítő-zászlóalj- 
ba, 1 tüzércsoportba és 1 békefenntar
tó századba szerveznek. A felderítő
zászlóalj egyben elitalakulat is, a szű
kös források ellenére -  a békefenntar
tó századdal együtt -  felszereltsége ki
válónak mondható. Az ország területét 
négy katonai körzetre osztották, közü
lük három az orosz határ mentén fek
szik. Itt kiemelt jelentőségű az együtt
működés a belügyminisztérium alá tar
tozó határőrséggel. A negyedik kato
nai körzet a főváros, Tallin központtal 
magában foglalja a flotta kikötőjét 
(Paldiski -  új nevén Miinisadam) és a

legnagyobb sziget, Saaremaa helyőr
ségét is.

Hadműveleti tevékenységre a hadi- 
tengerészet és a légierő végered
ményben alkalmatlan. A 36 fős légierő 
a közös balti légtérellenőrzésben 
(Baltnet) vesz részt, a 320 fős haditen
gerészet pedig az észt felségvizeket 
biztosítja -  szintén közös balti együtt
működésben (Baltron). A partvédelmi 
feladatokat a határőrséghez tartozó 
parti őrség látja el.

Szintén az észt fegyveres erőket 
erősíti -  a már említett -  határőrség 
(2800 fő, melyből 840 sorkatona) és a 
16 egységet alkotó, 8200 főből álló ön
kéntes nemzetőrség, a Kaitselitt.

A haditechnikai eszközpark összeté
telét tekintve az észt hadsereg sokszí
nű képet mutat. A túlsúlyban lévő szov
jet-orosz fegyverek mellett szép szám
mal akadnak nyugati harceszközök is: 
ezek vagy adomány-segítség formájá
ban érkeztek (pl. finn tábori ágyúk), 
vagy nyugati hadseregek selejtezték, il
letve cserélték le. Eredettől függetlenül 
szinte minden haditechnikai eszköz jól 
jönne a hadseregnek, meg sem lehet 
határozni, hogy mire lenne a legége
tőbb szükség. Azonban tekintettel a ne
héz anyagi körülményekre, a közeljövő
ben repülőgépek, PSZH-k vagy hajók 
beszerzése -  azaz nagyobb beruházás 
-  nem várható. Az új hadfelszerelésre 
fordítható szűkös keret előreláthatóan 
csupán tüzérségi eszközök, aknák vá
sárlására lesz elegendő.

Lettország

Lettország lakosságát és területét néz
ve is Észtország és Litvánia között he
lyezkedik el, sok tekintetben mégis 
utolsó a balti államok között (ha egyál
talán felállíthatunk bármilyen sorrendet

is e három ország között). Míg Észtor
szág gazdasága előrehaladott a kapi- 
talizáció terén, Litvánia pedig kevésbé 
megreformált, de fejlett gazdasága ré
vén tud némi eredményt felmutatni, a 
lett gazdaság nem igazán jár élen.

Földrajzi helyzetéből adódóan nem 
határos egyetlen „nyugati” országgal 
sem, így nem is számolhat olyan part
nerországgal, mint amilyen Észtor
szágnak Finnország, vagy Litvániának 
Lengyelország. Ráadásul Lettország
ban a legnagyobb a (kis híján többség
nek nevezhető) kisebbségek aránya 
(45,8%). A kisebbségnek tekintett oro
szok -  Észtországban és Lettország
ban is -  amellett, hogy feszültté teszik 
az orosz-észt, illetve orosz-lett kap
csolatokat, más gondokat is felvetnek. 
Kiszámíthatatlan például a kisebbség 
viselkedése egy esetleges orosz konf
liktus esetén. Ez a megosztottság ve
szélyezteti a hadsereg egységét is.

Védelmi stratégiáját tekintve Lettor
szág védelmi koncepciója alig tér el az 
észt elképzelésektől. Észtországhoz 
hasonlóan ugyanis a lett fegyveres 
erők sem lennének képesek feltartóz
tatni egy esetleges (orosz) támadást. 
Céljuk szintén a megszállás lassítása, 
mialatt a politikai elit riadóztatja a világ 
közvéleményét. Ezt a fajta védelmi el
gondolást az angolszász irodalom cini
kusan csak CNN-védelemnek nevezi.

Lettországban is a szárazföldi csapa
tok dominálnak. Létszámuk a 4960 fős 
hadseregen belül 2350 fő. Az egy köny- 
nyű lövészdandárba szervezett száraz
földi haderő 2 lövészzászlóaljból, 1 tá
mogató zászlóaljból (Adazi központtal, 
tüzér-, műszaki és logisztikai feladato
kat lát el), 1 felderítőcsoportból, 1 kü
lönleges egységből és 1 békefenntartó 
századból áll. Béke idején két lövész
zászlóalj keretében történik a kiképzés. 
Ennek kapcsán fontos megemlíteni, 
hogy Lettország a balti országok közül 
a legjobb kiképzési háttérrel rendelke
zik. Katonai kiképző központja a volt 
szovjet harckocsizó iskola Adazi mel
lett, ahol a lett katonákon kívül részben 
a Baltbat katonáit is felkészítik. A külön
leges egységhez katonai rendész és 
komendáns erők is tartoznak.

A lett fegyveres erőket erősíti a nem
zetőrség (Zemessardze) és a határ
őrség. A nemzetőrség tagjaként ösz- 
szesen 13 600 főt tartanak nyilván, 
mellettük 1000 hivatásos tiszt és főál
lású közalkalmazott biztosítja a műkö
dési feltételeket. A nemzetőrség 30 
zászlóalját 5 dandárba szervezték. A 
3700 fős határőrség egy 7 zászlóaljból 
álló dandár keretében tevékenykedik. 
A 220 fős parti őrség -  Észtországhoz 
hasonlóan -  a határőrség része, né
hány őrhajón kívül azonban nincs 
jelentősebb hadieszközük.
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2. ábra: Lettország etnikai összetétele (forrás: JANE’s Information Group)

A fejlesztések fő célja a katonák kö
rülményeinek javítása. Ez mindenkép
pen figyelemre méltó, hisz az egy ka
tonára jutó védelmi kiadások itt a leg
magasabbak a három balti ország kö
zül. A szárazföldi csapatoknak szinte 
minden harceszközre szükségük len
ne, de legégetőbb a páncélozott és a 
tüzérségi eszközök hiánya. Napiren
den van a kommunikációs berendezé
sek korszerűsítése, valamint új páncél
törő fegyverek beszerzése, de szűkös 
anyagi erőforrásaik itt is gátat szabnak 
a fejlesztésnek.

Litvánia

Litvánia a legnagyobb és leggazda
gabb a három balti állam között, azon
ban még így is szegény ország. Lakos
ságának száma majdnem annyi, mint 
két északi szomszédjának együttesen, 
ráadásul Litvánia lakossága a legho
mogénebb: a kisebbség aránya keve
sebb mint 20%. Az egységesnek 
tekinthető lakosság mindenképpen po
zitívan járul hozzá a gazdaság tel
jesítőképességéhez, és jóval kiegyen
súlyozottabbá teszi a belpolitikai és 
szociális viszonyokat. Igaz, hogy az 
orosz nemzetiségű állampolgárok ala
csony száma csökkenti az esetleges 
konfrontációs felületet Oroszország
gal, de ezt ellensúlyozza a kalinyingrá- 
di katonai körzet helyzete, így az orosz 
nyomást Litvánia ugyanúgy érzékeli, 
mint Észtország vagy Lettország.

A hadsereg létszáma -  az ország
ban lakók számának és Litvánia gaz
dasági súlyának megfelelően -  megelő
zi a másik két balti államét. A 11 130 
fős békelétszámú hadsereg (melyből

csupán 3550 fő sorkatona) elitalakula
ta a „Vasfarkas” (Gelazhinas Vilkas) 
lövészdandár. A hadsereget a jelenlegi 
létszámra 1997-ben fejlesztették fel 
(50%-kal nőtt a létszám), válaszul a 
Kalinyingrád jelentette megújuló orosz 
fenyegetésre. Ugyanakkor nőtt a tarta
lékosok száma is: az ország 72 órán 
belül 27 700, második lépcsőben pe
dig 328 000 főt képes mozgósítani, 
ami élőerőben már tekintélyes, azon
ban kérdéses, hogy a szükséges hadi- 
technikai eszköz és felszerelés is ren
delkezésre áll-e. Ez legfőképp a szű
kös pénzügyi háttérnek tudható be, 
azonban nem tekinthetünk el az egy
kori szovjet katonai doktrína örök
ségétől sem.

Az említett rossz gazdasági háttér 
javítása elengedhetetlen a NATO-ba 
készülő Litvániának, ezért a tagság ér
dekében a kormány célul tűzte ki a 
bruttó hazai össztermék katonai költ
ségekre fordítandó részének 2%-ra 
való emelését -  akárcsak Észtország 
és Lettország.

A domináns haderőnem a 6750 fős 
szárazföldi csapatok elit ütőereje -  a 
már említett „Vasfarkas” lövészdan
dár -  két gépesített rohamzászlóalj
ból, négy gépesített lövészzászlóalj
ból és egy törzszászlóaljból áll. A ke
vés páncélozott harcjármű nagy ré
szét is ehhez az alakulathoz osztották 
be. A szárazföldi csapatok további ál
landó alakulatai: egy őr-, egy felderítő- 
és egy műszaki zászlóalj, valamint 
egy békefenntartó század a Baltbat 
keretében.

Litvánia 970 fős légiereje csekély 
szállítókapacitással bír. Az 1320 fős 
haditengerészet hajói -  a két szovjet 
gyártmányú, Grisha osztályú tenger- 
alattjáró-elhárító fregattal az élen -  te
kintélyesebb erőt képvisel, mint a lett 
vagy az észt haditengerészet, viszont 
Litvániának nincs tengeri aknatelepítő- 
mentesítő kapacitása.

Akárcsak a másik két országban, a 
fegyveres erők alkotórésze a hadsere
gen kívül a nemzetőrség (SKAT) és a 
határőrség. A 11 000 főből álló SKAT 8 
katonai körzetben helyezkedik el. A 
belügyminisztérium alá tartozó 4800 
fős határőrséget 4 zászlóaljba szer
vezték.

Mindhárom országnak fő célkitűzé
se belépni a NATO-ba, az Európai Unió
ba és azon keresztül a Nyugat-európai 
Unióba. Hosszú távú fejlesztési terveik

belorusz ukrán

3. ábra: Litvánia etnikai összetétele (forrás: JANE’s Information Group)
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között éppúgy szerepel a NATO-szab- 
ványokra való áttérés és az angol 
nyelv oktatása a tisztek részére, mint a 
különböző haditechnikai eszközök be
szerzése. Aktív tagjai a nemzetközi 
békefenntartó szervezeteknek.

Annyi bizonyos, hogy ha a NATO- 
tagság rajtuk múlna, rövid időn belül 
elérnék azt.
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Az észt fegyveres erők harceszközei

Páncélozott harcjármű: BTR-60 (10 db), BTR-70 (15 db) PSZH és BRDM-2 tí
pusú felderítő páncélgépkocsi (7 db).

Tüzérségi lövegek: M61/37 típusú 105 mm-es tábori ágyú (19 db), külön
böző űrméretű és típusú mozsarak (57 db).

Páncéltörő eszközök: M -40A1106 mm-es, hátrasiklás nélküli löveg (30 db), 84 
mm-es Carl Gustav páncéltörő ágyú, RPG-7V  raké
tavető (200 db), MA PATS* (10 db).

Légvédelem: ZSU-23-2  23 mm-es ikercsöves, könnyű légvédelmi
ágyú (100 db).

Gyalogsági fegyverek: Tokarev-, Makarov-pisztolyok, AKM, Galil (izraeli) gépka
rabélyok, PKS géppuska, DSK nehézgéppuska.

Légierő: AN-2  egymotoros duplaszárnyú könnyű futár- és szállí
tó repülőgép (2 db), PZL-140 V/ilga (1 db), M1-2 szállí
tó helikopter (2 db).

Haditengerészet: 3 őrhajó, 4 aknaszedő hajó és 2 segédhajó. A parti őrség
további 7 őrhajóval és 1 partraszálló hajóval rendelkezik.

Határőrség: L-410UPV-Turbolet futár és szállítógép (2 db), MÍ-8C
szállító helikopter (5 db).

A lett fegyveres erők harceszközei

Páncélozott harcjármű: SKPFm/42** (13 db) PSZH és BRDM-2 felderítő páncél
gépkocsi (2 db).

Tüzérségi eszközök: 100 mm K-53  tábori ágyú (26 db), 82 mm-es mozsár (4 
db), 120 mm-es mozsár (24 db).

Páncéltörő eszközök: különböző gránátvetők.
Légvédelem: 12,7 mm DSK nehézgéppuska.
Gyalogsági fegyverek: Tokarev-, /Wa/carav-pisztolyok, AKM, 62-es típusú gépka

rabély, G3 gépkarabély, PKS géppuska, DSK nehézgép
puska.

Légierő: AN-2  (2 db), AN-6  (1 db), L410UVP-T (1 db), M i-2  (3
db), Mi-18 (2 db) szállító helikopterek.

Haditengerészet: 12 őrhajó, 2 aknaszedő, 2 segédhajó.

A litván fegyveres erők harceszközei

Páncélozott harcjármű:BTR-60 (14 db), SKPFm/42** (10 db) PSZH és 
BRDM-2 felderítő páncélozott jármű (11 db).

Tüzérségi lövegek: M43 120 mm mozsár (36 db).
Páncéltörő eszközök: RPG-7V ’B-300' rakétavető (200 db), 84 mm-es CarI 

Gustav hátrasiklás nélküli páncéltörő ágyú (119 db).
Légvédelem: Strela-2 vállról indítható rakéta (mennyiségéről nincs

adat).
Gyalogsági fegyverek: Tokarev-, Afa/carav-pisztolyok, AKM, 62-es típusú gépka

rabélyok, PKS géppuska, DSK nehézgéppuska.
Légierő: L-39C  (gyakorló célokra) (4 db), AN-24B  (kétmotoros

szállító) (1 db), AN-26RV (kétmotoros szállító) (4 db), 
L410UVP-T(2 db).

Haditengerészet: 2 fregatt, 2 torpedónaszád, 4 őrhajó.

*A MAPATS izraeli lézeres önrávezető rakétarendszer. A 156 cm-es rakéta hatótávolsá
ga max. 5 km.

** Az SKPFm/42 a második világháború idején kifejlesztett svéd PSZH. A 4x4-es kerék
képletű harcjármű páncélzata 5-10 mm, szállítókapacitása 2+13 fő. Fegyverzete az alap
típusnál 2 db 8 mm-es géppuska. A 13 lett és eredetileg 12 litván példány Svédországból 
került az új államokba 1993-ban.

(Forrás: JANE's Information Group)

megjelent 43 cikk és vázlat (1999), a 
Jane’s Information Group évkönyvei 
és kötetei, valamint számos anyag

az észt, a lett és a litván külügymi
nisztérium, védelmi minisztérium és 
hadsereg internetes oldalairól.
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Széles sávú -  VHF/UHF -  fázisvezérell radarantenna
Dr. Balajti István, Birtalan Tibor, Dr. Lénárt Ferenc

Napjaink légvédelmi rendszereiben általánossá váltak a 
„lopakodó”1 technológiával épülő haditechnikai eszközök, 
melyek esetében az álcázás kiemelt fontosságú tényező. 
Ez a konstrukciós eljárás természetesen nem egyetlen 
csodamódszer vagy anyag felhasználását jelenti, hanem 
azon elméletek, műszaki megoldások és anyagok komp
lex gyakorlati alkalmazását, amelyek segítségével a légi 
járművek a repülési magasságtól és sebességtől függet
lenül képesek teljesen vagy döntő részben rejtve marad
ni valamennyi felderítőeszköz, -eljárás számára, az 
észlelhetőség teljes spektrumában. Az 1. ábra azt szem
lélteti, hogy a repülőgépgyártás fejlődésével a céltárgyak 
radardetektálását befolyásoló hatásos céltárgy-kereszt
metszet (az 1 GHz feletti frekvenciákon) hogyan csökkent 
olyan érték alá, mely a hagyományos radarok számára 
már detektálhatatlannak számít.

Mivel a „lopakodó” technológiát döntően a földi telepí
tésű lokátorok meghatározott frekveciatartományára opti
malizálták, a lokátorok szokásos üzemi frekvenciatarto
mányának (1-16 GHz) kiterjesztésével növelhető a „lopa
kodó” repülőeszközök felderíthetőségének távolsága. 
Számítások szerint a lopakodó repülőgépek felderíthe- 
tősége 1-2 GHz tartományban 1,75-szöröse a 2-4 GHz- 
nél elérhetőnek és 2,2-szerese a 4-8 GHz intervallumban 
mérhetőnek. így valószínűsíthető a méteres és deciméte
res lokátorok újjászületése. A felderítésnek e formája a 
repülőgép sárkányszerkezetének átalakításával nehezen 
hárítható el, mivel például a szűk hullámsávban (300 
MHz körül) 99%-os védelmet biztosító, ferrit alapanyagú, 
súlyos ecosorb-ból 5-6 mm vastagságú réteget kellene a 
borításra kívülről felvinni, míg a könnyebb fenoplasztból 
az 1 GHz-es besugárzás semlegesítésére 300 mm-es 
védőrétegre lenne szükség [Óváryj.

Ezek ismeretében a magyar szakemberek is elkezdték 
összegyűjteni és feldolgozni a témakörben fellelhető 
szakirodalmat. Ezen a területen elért eredményeink rend
kívül fontosak, mivel Magyarországnak olyan felhalmo
zott tapasztalatai, üzemelő radarjai, megfelelő frekven
ciaengedélyei vannak, melyek nélkül a sikeres kutatás- 
fejlesztés szinte elképzelhetetlen.

A VHF-sáv szerepének felértékelődése elsősorban a 
következő előnyöknek köszönhető:

1. A célok rádió-rezonancia jelenséget mutathatnak, 
hatásos visszaverő felületük akár 5-10-szer nagyobb le
het, mint az „S” és a magasabb sávokban.

2. A „lopakodó” technológiával készült repülőeszközök 
felderíthetők és követhetők.

3. Önrávezető rakéták építése lényegesen nehezebb, 
mint magasabb frekvencián üzemelő radarok esetén.

4. Ugyanakkora légtér ellenőrzése lényegesen olcsóbb, 
más sávokkal összevetve.

5. Pontos távolságmérés (a szögkoordináta-mérés 
azonban pontatlanabb, különösen helyszögben, a földfel
színről való visszaverődés következtében).

Az előzetes kutatási eredmények azt mutatják, hogy 
rendkívül perspektivikusak lehetnek számunkra a méte
res hullámtartományban is üzemelő fázisvezérelt anten
nákkal kapcsolatos kutatások, melyek máris a kiemelt 
légtérellenőrző radar fejlesztései közé tartoznak.

Célkitűzések

A VHF/UHF távolfelderítő radar antennarendszere egy
szerű megfontolások alapján az alábbi paraméterekkel 
rendelkezzen:

■ Üzemi frekvenciasávja 100 MHz-től 1000 MHz-ig ter
jedjen.

■ Légtérletapogatási üzemmódok: oldalszögben 360°- 
os, körkörös; ± 45°-os szektoros, helyszögben ^16°-os 
tartomány, a céltárgyak adatfrissítési gyakorisága ̂ 5  s.

■ Biztosítani kell valamilyen (mechanikus vagy elektroni
kus) módon a főnyaláb azimut irányú söprését.

H - II7 A  0 ,0 2 5  m *

1. ábra: A repülőeszközök hatásos keresztmetszetének 
csökkenése

2. ábra: Az elemi sugárzó kísérleti példánya
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■ Elevációban koszekáns karakterisztika, vagy keske
nyebb, de billenthető nyaláb valósuljon meg,

■ Helyszögben legyen képes legalább két, egymást 
részben átfedő sugárnyaláb kialakítására is. Ebben az 
üzemmódban a nyalábok 3 dB-es nyalábszöge leg
alább 10°-os, az átfedési együttható legalább 50%-os 
legyen.

■ A kellő pontosságú oldalszög-meghatározás és a 
megfelelő szögfelbontás érdekében a 3 dB-es azimut 
nyalábszög az alsó frekvenciahatáron se legyen na
gyobb 0 3dB=5°-nál.

■ Más megközelítésben az antenna irányhatása -  az 
elevációban szélesebb főnyaláb ellenére -  érje el a 
30 dB-t a legkisebb frekvencián is.

■ Legyen képes monopulzusos mérés megvalósítására.

■ Az antenna legyen képes kisugározni, a gerjesztő táp
vonalrendszer elviselni 100 kW nagyságrendű össztel
jesítményt.

■ A jelentősnek ígérkező méretek ellenére az antenna 
súlya ne követeljen bonyolult, robusztus tartószerke
zetet.

Az antenna felépítése

Az alsó határfrekvencián kitűzött irányhatás és nyaláb
élesség biztosításához kb. 55x30 mm szélességi és ma
gassági mérettel rendelkező felületű apertúra vagy diszk
rét elemekből álló apertúra szükséges. Ha ezt hagyomá
nyos módon -  fókuszpontjából primer sugárzó rendszer-

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

f ;  GH 2

4. ábra: Feszültség állóhullámarány
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rel megvilágított paraboloid reflektorantennaként -  kép
zeljük el, a koszekáns legyezőnyaláb azimut irányú söp
rése csak a teljes reflektorantenna forgatásával valósít
ható meg. A primer sugárzó fókuszpontból történő elmoz
dítása ugyanis -  akár mechanikusan, akár egy többele
mű rendszer révén elektronikusan -  a főnyaláb néhány 
fokos elfordítását teszi csak lehetővé.

Az USA nemzeti rakétavédelmi programja keretében, 
valamint a rövidhullámú műsorszóró technikában sínpá
lyás mozgató berendezéseket alkalmaznak a 100 méter 
nagyságrendű lineáris méretekkel rendelkező antenna- 
rendszerek irányba állítására. Nem elképzelhetetlen 
megoldás ez a fenti méretű lokátorantenna forgatására 
sem, azonban a szükséges pontosság miatt bizonyára 
bonyolult és nagyon drága megoldáshoz vezetne. Sokkal 
célszerűbbnek látszik egy korszerű fázisvezérelt anten
narendszer kialakítása. Sík elrendezésű rendszerrel csak 
egy meghatározott térrész pásztázása végezhető el, 
azonban több megoldás kínálkozik a teljes 360°-os szög
tartomány lefedésére is. Az alábbi felsorolásban az opti
málisnak tűnő felé haladunk:

• sík elrendezésű, fázisvezérelt antennarács a fentebb 
becsült mérettel, forgatóberendezésre telepítve a rend
szer söprési középvonalának irányba állításához (nem 
forgatáshoz!);

• több (4-6), szabályos sokszög alakban elhelyezett egy
forma antennarács szektoronkénti pásztázással;

• kör alakban (0=90 m) felépített antennarendszer.

Bármelyik megoldást választjuk is, az elemi sugárzókkal 
és az azokat rendszerbe fűző elosztó-összegző tápvonal- 
rendszerrel szemben ugyanazok a követelmények fogal
mazódnak meg.

Az elemi sugárzó

A megcélzott üzemi frekvenciatartomány átfogására kí
nálkozik néhány lehetőség, például a közismert log-peri-

odikus dipól vagy kúpos log-spirál antennával. Az előbbi 
elsősorban lineáris, az utóbbi a lokátorok esetén kevéssé 
használatos körös polarizációval dolgozik. Az egyik ese
tében a viszonylag sok alkatrész és a bonyolult mechani
kai felépítés, a másiknál a kellően széles sávú és teljesít
ménytűrő balun transzformátor megvalósítása okozhat 
nehézséget.

A bordás tölcsérantennákról szerzett eddigi tapasztala
taink alapján jó választásnak tartjuk ilyen eszközök alkal
mazását elemi sugárzóként. Ez a típus eddig is ismert 
volt mérőantennaként, bár még nem terjedt el széles kör
ben. A célul kitűzött egy dekádos átfogás jól megvalósít
ható vele, sőt jelentősen nagyobb frekvenciasávban 
üzemelő is készíthető. Az általunk megépített kísérleti da
rab (2. ábra) 1,2-től 6 GHz-ig működik. Apertúrájának 
mérete 0,4x0,28 m2. Ezzel a 3. ábrán bemutatott nyeresé
get adja. Az 50 %-os rendszerben mért bemeneti feszült
ség állóhullámaránya a 4. ábrán látható. A nagy méret el
lenére elfogadható súly a nyomtatott áramköri hordozóból 
készült alkatrészeknek köszönhető. A gyártás során 
megfelelő mechanikai pontosságot tartva elérhető a 10- 
szeres frekvenciaátfogás és az 1,5 körüli feszültség- 
állóhullámarány.

Az iránykarakterisztika E- és H-síkú metszeteit a frek
vencia függvényében mutatja az 5. és 6. ábra.

A fázisvezérelt antennarendszer elemi sugárzójával 
szemben kicsit más követelményeket kell támasztanunk, 
mint amilyenek a bemutatott antenna jellemzői. A para
métereknek a diszkrét elemekből összeálló apertúra mi
nél jobb megvalósítását kell szolgálniuk. Ehhez két fő 
szempont érvényesülése látszik fontosnak.

• Nem az elemi sugárzó egyedi iránykarakterisztikáját, 
hanem az apertúráján kialakuló térerősségeloszlást 
célszerű figyelemmel kísérni. Az ideális az lenne, ha 
minden elem apertúráján egyenletes lenne a térerős
ség amplitúdó- és fáziseloszlása, csak az egymáshoz 
viszonyított amplitúdók és fázisok változnának a kívánt 
távoltéri eredő iránykarakterisztika megvalósításához 
szükséges eloszlási függvény szerint. Minél inkább
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megvalósul az elemenkénti egyenletes eloszlás, annál 
nagyobb lesz a szintetikus apertúra hatásfoka.

• Minél közelebb vannak egymáshoz az elemi sugárzók 
fázisközéppontjai (azaz minél kisebbek a sugárzók), 
annál kevésbé áll fenn az antennarendszer eredő 
iránykarakterisztikájában a főnyaláb felhasadásának 
veszélye a magasabb üzemi frekvenciákon.

Mindkét szempont szerint az elemi sugárzót a lehető 
legkisebb méretűre kell választani. Ez a másik oldalon 
természetesen az antennaelemek számának növekedé
sét, a rendszer bonyolultabbá válását hozza.

A méretcsökkentésnek az szab határt, hogy a tölcsér 
és az őt gerjesztő tápvonal bármely keresztmetszet
ében a cutoff frekvencia (fc) ne közelítse meg az üzemi 
frekvenciasáv alsó határát (fa). Jó kompromisszum, ha 
fc<.0,75 fa.

A fentiek alapján az elemi sugárzó nyílásának mérete 
2 m x 1,5 m-re adódik. Ebből és az antennarendszer fen
tebb becsült méreteiből mindjárt következik, hogy kb. 
25 x 20=500 elemi sugárzóval kell számolnunk síkbeli su
gárzóelrendezés esetén.

A gerjesztő tápvonaltól a nyílásig tartó kiszélesedő 
szakasz hossza és a hossz mentén változó hullámimpe
danciát leíró függvény meghatározza a gerjesztési hely 
és a szabadtér közötti illesztettséget. Ezt az átmenetet ál
talában exponenciális impedanciaváltozással tervezik, de 
valamelyest rövidebb lehet, ha binomiális jellegű válto
zást állítunk be.

Hasonló megfontolások alapján tervezhetők a kereszt- 
polarizációjú jelek vételére szolgáló, 90°-kal elforgatott 
hornyok. A keresztpolarizációs jelek párhuzamos vételé
vel és feldolgozásával tovább növelhető a céltárgyról 
visszavert jel-zaj viszony, különösen helyi állócél és aktív 
zavarás jelenléte esetén. A szakirodalmi adatok szerint a 
javulás mértéke elérheti a 10 dB-t is.

A kitűzött frekvenciatartományban, az apertúrára és a 
gerjesztő tápvonal méretére nyert információk alapján az 
elemi sugárzó hossza -  ezzel együtt az antennarendszer

mélysége -  2 méterre tehető.

Az elosztó és összegző hálózat

Az antennaelemek -  ahogyan ez a korszerű fázisvezérelt 
rendszereknél szokásos -  a kisugárzandó teljesítményt 
nem egy központi, nagy teljesítményű jelforrásból kapják, 
hanem helyileg állítjuk elő minden sugárzónál, biztosítva a 
központi amplitúdó- és fázisvezérlést. Figyelembe véve a 
fentebb megjelölt összteljesítményt, valamint az antenna- 
rendszer gerjesztési függvényének amplitúdómaximuma 
és -minimuma között várható 10 dB nagyságrendű arányt, 
1 kW-га tehető az egy elemre jutó teljesítmény maximu
ma. Ezt az elképzelt sugárzó biztonsággal elviseli.

Természetesen minden elemhez független vevőnek 
kell tartoznia, melyek központi lokáloszcillátorról működ
nek. A középfrekvenciás jeleket -  a relatív fázistolásokat 
kiküszöbölve -  vagy helyben digitalizáljuk, vagy egy köz
ponti digitalizáló és jelfeldolgozó egységbe vezetjük.

Az adók vezérlése és a KF-jelek által szolgáltatott infor
mációk összegyűjtése célszerűen ugyanazon kábelháló
zat segítségével történik. Ez felépülhet rézvezetékekből 
is (koaxiális kábelek), de a fellépő EMC-problémák (az 
üzemi sávban dolgozó műsorszóró adók, rádiós szolgála
tok, GSM stb.) miatt célszerűbb optikai hálózatot alkal
mazni. Bármelyik megoldás esetén követelmény, hogy ki
küszöböljük az elosztó és összegző hálózat okozta amp
litúdó- és fázishibákat.

Nagyon fontos feladat az adók és a vevők elválasztá
sa. Szűk frekvenciasávban dolgozó lokátorok esetén er
re kidolgozott megoldások vannak, ezek azonban az itt 
megkívánt sávszélességű működéshez nem adaptálha
tók közvetlenül. Eddigi vizsgálódásunk szerint egy spe
ciálisan méretezett szélessávú Wilkinson-összegzővel 
és annak egyik felező ágába épített adás-vétel kapcso
lóval a probléma áthidalható. A vevő ugyanerre az ágra, 
az adó ennek párjára csatlakozik, a harmadik kapun pe
dig az antenna helyezkedik el. így ugyan a vett jel 3 dB 
veszteséget szenved el, míg a vevőbe jut, de a teljes 
adóteljesítmény az antennára vezethető, miközben a
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vevőt az adás-vétel kapcsolóval biztonságosan levá
lasztjuk.

Az elemi sugárzók
és az antennarendszer megvalósítása

Mint azt már láttuk, az alacsony üzemi frekvencia miatt 
jelentős méretek adódnak. Ennek kompenzálására súly
takarékos konstrukciót kell alkalmazni minden részegy
ségnél és azok redszerbe építése során is.

• Az elemi sugárzók legpontosabb kialakítást igénylő ré
sze a széles sávú gerjesztést biztosító bordás tápvo
nalszakasz. Geometriája nem bonyolult, alapvetően sík 
felületek határolják. Célszerű ezt precíziós alumínium 
öntvényként, megfelelően felületkezelve (például jól 
vezető, környezetálló alumínium kromát bevonat) kiala
kítani. A bővülő szakasz megvalósítását két ötletre ala
pozhatjuk. A sugárzót a 7. ábra szerint beágyazhatjuk 
egy alkalmas formájúra kialakított kemény műanyag 
habba. A gerjesztő tápvonal alumíniumöntvényét bele
ragasztjuk, vagy már a habosításnál belehelyezzük. A 
bővülő szakasz fém elemeit megfelelő szabásminta 
szerint kivágott fémezett szövetből ragasztjuk a hab 
formadarab belső felületeire. Ahol kis ellenállású elekt
romos kontaktus biztosítása szükséges (az öntvény és 
a fémezett szövet találkozásánál), ott vezető ragasztót 
használunk. A hétköznapi életben is -  rádiófrekvenci
ás védőruha alapanyagaként -  használatos egyik szö
vet árnyékolási csillapítására nyert mérési eredmé
nyünket mutatja a 8. ábra. Az anyag teljesítménytűrését 
is vizsgáltuk. A legnagyobb teljesítménysűrűség 
550 W/m2 volt, ez semmilyen észrevehető változást 
nem okozott. Az így kialakított sugárzót kiegészíthetjük 
egy betéttel, amelyet a szövet felvitele után helyezünk 
el. Ennek az üzemi frekvenciatartományban kis veszte
séget mutató habból kell készülnie. így mechanikusan 
stabil, de nagyon kis súlyú szerkezetet nyerünk.

• A lokátorhoz használható, széles sávú adó és vevő kü
lön tanulmányt érdemel. A sugárzóval őket összekap
csoló részegységről azonban itt érdemes szólni. Mint 
fentebb kiderült, erre a célra széles sávú Wilkinson-

összegzőt javasolunk. Ez elkészíthető az adóteljesít
ményre méretezett, légtöltésű, szimmetrikus sza
lagtápvonalból (négyszög keresztmetszetű koax), 
melynek külső vezetője alumíniumöntvény, belső 
vezetője a szükséges formájúra kiszabott lemez. Mind
ez integrálható a tölcsért gerjesztő bordás tápvonallal. 

• Az elemi sugárzók hordozójaként szolgáló kemény hab 
külső felületén különféle mélyedések, fülek, bordák ala
kíthatók ki, melyek lehetővé teszik az elemek egymás
hoz és egy könnyűszerkezetes tartóvázhoz történő 
rögzítését. A tartószerkezet nem hagyható el, a mű- 
anyaghab-elemek nem tudják annak szerepét átvenni, 
de a viszonylag kis súly miatt nincs szükség robusztus 
felépítményre. A'műanyag habok nagyon jó hőszige
telők. Ha az antennarendszer mögött megfelelő csator
nákat és légáramlást alakítunk ki, biztosíthatjuk az adó- 
és vevőáramkörök, valamint a nagy mechanikai pon
tosságot igénylő elemek (összegző, gerjesztő tápvo
nal) temperálását.

Az elképzelésnek létezik egy mobil változata is. Ebben az 
esetben 24x20 elemi sugárzó kialakításával számolunk. 
Az antennarendszert 4 önállóan is üzemképes egységbe 
szerveznénk. Egy-egy egység 6x5 elem szállítását és te
lepítését oldaná meg kamionra szerelt automatikus daru
szerű szerkezet segítségével. A 4 önálló egységgel auto-
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9. ábra: A légvédelmi rendszert zavaró és támadó objektumok elvi vázlata
ergia” fe

Különböző típusú céltárgyak 
„Lopakodó”

'Л С & С М  
TB M

nőm réskitöltő feladatokat is végre lehet hajtani, de egy
más mellé települve és összekapcsolva az állandó telepí
tésű radarral azonos minőségű céldetektálási lehetőség 
érhető el.

A megoldás előnyei

• az alacsony (VHF/UHF) üzemi frekvencia révén speci
ális felderítési feladatok ellátása, különleges letapoga
tási képesség;

• igen nagy felderítési távolság;
• a széles frekvenciatartomány következtében gyors 

frekvenciaváltási lehetőség, a zavarok gyors kikerülé
sével jó aktív zavarvédelem;

• az üzemelési körülményekhez jól alkalmazkodó frek
vencia választásának lehetősége;

• speciális üzemmódok (pl. frekvenciamodulált folyama
tos vivőhullám) alkalmazhatósága;

• az alacsony frekvenciák alkalmazása révén védelem

az önrávezető rakéták ellen.

Az előnyök mellett találhatunk negatív vonásokat is vagy 
olyan részleteket, melyek megoldását ma még nem látjuk 
pontosan. A hátrányok elsősorban a nagy méretekből 
adódnak.

Hátrányok

• a nagy hullámhosszakból jelentős méretek adódnak;
• a nagy méretek speciális megoldásokat kívánnak, 

amelyek költségnövelő hatásúak;
• az antennarendszer, kiterjedése miatt, sebezhetőbb 

(viszont a hadszíntértől távol telepíthető);
• az antennaelemek együttfutásának és szinkronizálásá

nak megvalósítása bonyolult, költségigényes feladat.

Irodalom

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (1061 Bp., Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

HM Zrínyi Kht. terjesztési osztálya (1087 Bp., Kerepesi út 29/B, 333-9113)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (1114 Bp., Bartók Béla út 15., 466-7008)
Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 4., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (1056 Bp., Belgrád rakp. 26. 317-1665)
Víztorony Könyvkereskedés (1045 Budapest, Rózsa u. 9. 231-0326)

Hadtörténeti Múzeum boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. 06-20-9380-823) 
Maróti Autóműszaki Könyvkereskedés (1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.285-6608; 285-0116)
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Őfelsége
SZENT ISTVÁN nevű hadihajója II. rész

Magyarország egyetlen, szerencsétlen sorsú dreadnoughtja
Erwin F. Sieche

Kiegészítések a 2001/2. számban megjelent ábrákhoz

Építési költségek külföldi pénznemekben számolva
1892. augusztus 11-én Ausztria-Magyarország a koronával 
(németül 1 Krone =100 Heller) váltotta fel régi pénznemét a 
forintot (németül 1 Gulden = 100 Kreuzer), 1 Ft = 2K árfolyam 
mellett. Ennek ellenére az emberek meglehetősen konzerva- 
tívan viselkedtek, és csak 1900 körül tűnt el a régi 
fizetőeszköz a használatból. Tálán ez az oka, hogy még a 
színvonalas angol nyelvű történelmi szakirodalomban is fo
rintként emlegetik az osztrák-magyar pénzt. A korona nem 
volt konvertibilis, ami nagyon bonyolulttá tette az osztrák ex
portot. A kereskedelemben a francia aranyfrank volt a szoká
sos fizetőeszköz. Az osztrák tengerészek, amikor elhagyták 
az Adriai-tengert, azt szokták mondani, hogy keresztezték az 
„arany szélességi kört”, ami azt jelentette, hogy innentől arany 
frankban kapták a zsoldjukat.
Ennek ellenére létezik átváltási árfolyama az 1910-13-as pe
riódusra, ami szerint: 100 US$ = 496 K, illetve 10 angol font = 
240 K.
A költségvetési előrejelzés szerint, a Tegetthoff-ok mindegyi
ke 60,6 millió koronába került volna, de a háború miatt nincse
nek pontos végsőköltség-adatok. A fenti árfolyamot véve ala
pul, a Szent István költsége 60 600 000 K= 12 279 378 US $ 
= 2 525 000 angol font volt.
Összehasonlítva az 1913-as Brassey’s Naval Annual adatai
val, azt látjuk, hogy ez a számítás egyáltalán nem rossz. Ez a 
korabeli referenciakönyv, egy csomó más részlettel a 
Tegetthoff-osztály születéséről, egyetlen egység építési költ
ségeként 2,5 millió fontot ad meg.

2001/2. sz. 15. oldal 1-2. ábra
A Szent István vízrebocsátási ceremóniája a Ganz & Co.- 
Danubius Rt.-nél, Fiúméban, 1914. január 17-én zajlott, egy 
szombati napon. A pezsgőspalack éppen szétdurran a hajó
testen. Az orrban álló alakok közül az egyik, Giuseppe 
Pliskovac, hajógyári előmunkás, aki a következő félórában 
olyan súlyos sérüléseket szenved a kiszaladó horgonylánctól, 
hogy később belehal. Ettől a pillanattól kezdve az emberek a 
Szent István-t elátkozott hajónak tartották. Figyelemreméltó, 
hogy az övpáncélt még nem szerelték fel, látható viszont a te- 
akfa alap, amelyre majd a páncélzatot rácsavarozzák. Fotó: 
dr. Baumgartner gyűjteménye.

2001/2. sz. 16. oldal 4. ábra

20 000 tonnás csatahajó, SST-projekt VI
dátum: 1909. március 5. 
jellemzők:
terhelési vízvonal (Lwl) 151,5 m
szélesség 26,0 m
merülés 8,6 m
hajógépek: 4 turbina, összesen 25 000 lóerő/20,5 csomó
lövegek:
10 x 30,5 cm kai. 50 
14 x 15 cm kai. 50
11 x 7 cm kai. 45 
3 torpedóvető cső

Amikor Koudelka 1909 tavaszán meglátogatta Tirpitzet, meg
mutatta neki az SST VI számú előtervét. Az alábbi egy kivo
nat Tirpitz, tervezettel kapcsolatos véleményéből:

A 12 collos ágyúk, valamint a meglepően sok másodlagos 
ágyú elhelyezése egy 20 000 tonnás hajón arra kényszerítet
te a tervezőt [tehát Poppert -  EFS], hogy nem kielégítő vízvo- 
nal-páncélzatot használjon... A [német] tengerészeti miniszter 
azt javasolja, hogy hagyjanak el egy 12 collos tornyot, ezáltal 
kb. 900 tonnát nyerve. Az egymás fölé helyezett tornyok he
lyett szárnytornyokat lehetne építeni. A függőleges páncélzat 
felső részének 200 mm-ről 150 mm-re történő elvékonyításá- 
val további súlyt lehet nyerni, ezáltal az alsó páncélzatot 
300 mm-re lehet növelni. Figyelembe véve, hogy 4000 m tá
volságból még egy 28 mm-es gránát is áthatol a 300 mm-es 
páncélzaton (csak függőleges beesésnél), Tirpitz admirális túl 
vékonynak tartja a 230 mm-es övpáncélt - különösen, ha a 12 
collos olasz ágyúkat vesszük figyelembe...
A Császári Német Haditengerészet által végzett ágyú- és tor
pedókísérletek alapján további javaslatokat tesz.
A páncélozott fedélzet és az övpáncél közötti szög olyan kicsi 
[lapos?] legyen, amennyire csak lehet.
A páncélozott torpedóválaszfalat befelé kell dönteni, a máso
dik hosszanti elválasztó falat pedig kifelé. A torpedóelválasz- 
tó-fal és a külső lemezborítás távolságát meg kell növelni 
2,5 méterről 4 méterre...

2001/2. sz. 16. oldal 3. ábra
A Vll-es csatahajó becsült stabilitás-számításai. Az osztrák
magyar haditengerészet által használt négyféle vízkiszoritás- 
értéket mutatja: A) összes lőszerrel, szén és egyéb felhasz
nált anyagok nélkül (kazánvíz, élelmiszer, legénység, olaj 
stb.); B) Az összes lőszerrel és a felhasznált anyagok felével 
(próba-vízkiszorítás); C) Az összes lőszerrel és teljes készlet
tel: D) Az összes lőszerrel, beleértve a gyakorló és díszlövés
hez használt lőszert és a teljes készletet. Ezek elméleti szá
mítások, még mielőtt a hajó megépült volna.

A Szent István tényleges stabilitás-számításai megnőtt mély
séget mutattak a tervezetthez képest (a merüléskülönbség 
248 mm, a metacentrikus magasság 13 mm-rel csökkent).

A hajóneveket szabályszerűen nagybetűs írásmóddal kellene 
jelezni. Mivel a fordítás angolból készült a normál átírást alkal
mazták, a nagy terjedelem miatt nem írtuk át.

Szerk.
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2001/2. sz. 20. oldal 9. ábra

20 000 tonnás csatahajó, SST-projekt Vili
Dátum 1909. április 27.
Jellemzők:
terhelési vízvonal (Lwl) 151,5 m
szélesség 26,0 m
merülés 8,6 m
Hajógépek: 4 turbina, összesen 25 000 lóerő /  20,5 csomó 
Lövegek:
12 x 30,5 cm, kai. 50 
10 x 15 cm, kai. 50 
14x7  cm, kai. 45 
3 torpedóvető cső

A Vlll-as előterv a hármas lövegtorony első megjelenése. Lát
hatóan Tirpitz javaslatainak ismerete nélkül tervezték. A hár
mas lövegtorony használata valószínűleg az 1909 januári 
olasz bejelentésre vezethető vissza, ami szerint az új 'A 
Dreadnoughtot’ (Dante Alighieri) hármas lövegtoronnyal látják 
el.

A ténylegesen megépült hajó övpáncélját vizsgálva megálla
píthatjuk, hogy Tirpitz javaslatait bizonyos mértékig mégis fi
gyelembe vették. A hosszanti torpedóelválasztó-falak elren
dezése azonban változatlan maradt. Ezen kívül a másodlagos 
ütegek számát 10-ről 12-re emelték. Hogy némi súlyt nyerje
nek, legalább a 12 collos és 15 cm-es ágyúk kaliberhosszát 
csökkentették, és a két nehéz, háromlábú árbocot is elhagy
ták. Az viszont nem ismeretes, hogy a végső tervben miért rö
vidítették meg a hajótestet fél méterrel.

10. ábra: Eltérően a négy csavartengellyel ellátott testvérha
jóktól, a Szent Istvánnak csak két tengelye volt, igen nagy 
méretű propellerekkel. A későbbi matematikai számítások ki
mutatták, hogy ezek a kitámasztó lapok meglepően magas 
oldalirányú ellenállást okoztak, aminek következtében, teljes 
sebesség esetén, a kormányt csak 10 fokra lehetett kitéríte
ni, hogy az erős dőlést elkerüljék. A rajz összehasonlítja a 
kétfajta tatkialakítást, a kis nyilak az oldalirányú hatást mutat
ják. (B.L.)

12. ábra: A sötét festésből következtetve, ezt a képet a pró
bajáratok során készítették, 1915 novemberében. Vegyük 
észre a külső eltéréseket a Szent István és testvérhajói kö
zött. A legszembetűnőbb a fényszóróállvány a két kémény 
körül. A kémények ennek megfelelően 1,5 méterrel maga
sabbak, hengeres hő-terelőkkel felszerelve, amelyet legfelül 
fekete gallér koronáz. Szintén szembetűnő a síp felső szele
pe, a főárboc előtt. A torpedóhálókat ezen az egységen már 
egyáltalán nem szerelték fel, a testvérhajókról pedig 1917 jú
niusában szerelték le a hálókat.
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11. ábra: A Szent István középső bordametszetének semati
kus rajza. A nyíl a torpedók valószínű behatolási helyét mu
tatja. (B.L.)



(Folytatás a 2001/2. szám 20. oldalról)

Montecuccoli csak azt tehette, hogy megkérte a három fő 
szerződő partnert: kezdjék meg a munkálatokat saját rizi
kójukra. Ezt egy 1909 októberében tartott megbeszélé
sen javasolta, de persze az ipar némi pénzt szeretett vol
na látni, és semmi sem történt. Ily módon nem csoda, 
hogy a „IV-es csatahajó” -  a későbbi Viribus Unitis -  ge
rincét csak 1910. július 23-án fektették le. A testvérhajó, 
a Tegetthoff gerincét viszont csak 1910. szeptember 24- 
én. Feltehetően ezt abban a biztos tudatban tették, hogy 
a négy új dreadnoughtot a képviselők 1910 novemberé
ben megszavazzák.

Sokan hangsúlyozták, hogy az osztrák-magyar flotta
parancsnok kellő bátorságot mutatott, amikor felelős
séget vállalt a hajóépítés megkezdéséért. Az iratok átta
nulmányozása után azonban azt mondhatjuk, hogy nem 
titokban és nem egyedül cselekedett. Ellenkezőleg, be
vonta a monarchia összes vezető személyiségét, beleért
ve magát a császárt is. Mintegy jutalomképpen, Ferenc 
József 1911. április 11-én az Aranygyapjas-rend lovagjá
vá ütötte [10].

A magyar dreadnought

Magyarország ígérete, hogy elfogadja az 1910-es hadi
tengerészeti költségvetést, olyan kvótán alapult, amelyet 
a magyar ipar részvételi arányában állapítottak meg. El
lentétben a korábbiakkal, Magyarország nem akart csu
pán a haditengerészet szén- és élelmiszer-szállítója len
ni. Röviden, Magyarország csak akkor egyezik bele a tel
jes dreadnought-alakulat megépítéséhez szükséges 
különalapok megszavazásába, ha megépítheti saját 
dreadnoughtját. Ez nem volt akkora képtelenség, mint 
aminek első pillanatban tűnt.

A Fiume környéki tengerpart Magyarországhoz tarto
zott, és Magyarország mindent megtett, hogy kikötője Tri
eszt vetélytársává váljék a kereskedelemben és a hajó
építésben. 1906-tól kezdődően a Bergudinál (Fiume 
egyik külvárosa) lévő helyi hajóépítő műhelyt, a Stabili- 
mento Lazarust, az Angol-Osztrák Bankon keresztül le
bonyolított brit pénzügyi segítséggel fontos hajóépítő mű
hellyé bővítették. Kifejezetten a dreadnought-szerződés 
kedvéért, a magyar kormány 1910-ben lépéseket tett ab
ba az irányba, hogy a hajógyárat ennek a feladatnak 
megfelelően modernizálja. Ez magában foglalta a Ganz 
Gépgyár és Kohóművek egyesítését a Danubius Hajó
gyárral, így 1911-től a cég neve Ganz és Társa -  Danu
biusra változott [11]. A budapesti központnak, amelynek a 
hajógépet is meg kellett építenie, az Angol-Osztrák Ban
kon keresztül más technológiai kapcsolatai voltak, mint 
az S.T.T.-nek. így történt, hogy a magyar dreadnought ab
ban tért el a testvérhajóktól, hogy 12 Babock & Wilcox ka
zánja és 2 AEG Curtis turbinája volt, amelyek két csavar
tengelyt hajtottak meg, míg a többi testvérhajónak négy 
csavartengelye volt.

1911 januárjának végén Montecuccoli megállapodott a 
királyi magyar kereskedelmi miniszterrel a magyar rész
vételi arányban, és 1911. március másodikán a magyar 
képviselők teljes mértékben elfogadták a haditengeré
szeti költségvetést.

A Danubius nem vesztegette az idejét. Már március 28- 
án kérték a Haditengerészeti Szekciót, hogy adjon rész
letes építési specifikációt a jövőbeni „VII.” számú csata
hajóra. A végső szerződést 1911. november 26-án kötöt
ték meg. Ennek néhány paragrafusát érdemes figyelem
mel kísérni:

13. ábra: A Szent István, most már szürke szabványfestéssel, 
amint éppen az egyik ritka kihajózásra készül Polából. Na
gyon tipikus, nem csak ezen a képen, de minden olyan fény
képen, ami mozgásban lévő osztrák-magyar hajóegységet 
ábrázol, hogy láthatóan csak a kazánok felét fűtötték. Ez ta
lán bevett szokás volt, hogy takarékoskodjanak a szénnel. A 
sötét füst vagy rossz minőségű szénre vagy -  ami még való
színűbb -  rossz tüzeléstechnikára utal. A legénység mosott 
ruhái az elülső felépítmény felett kifüggesztve száradnak. A 
tulajdonosok bizonyára félhettek a szélirány megváltozásától!

20. paragrafus: Az építési költség 20 millió korona, 
amely magában foglalja a hajótestet, tengerre kész álla
potban, 14,4 millió koronáért, valamint a hajógépet üzem
kész állapotban, 6,5 millió koronáért. (Az 1913/14-es ko
rona körülbelül 50 mai shillingnek felel meg, azaz kb. öt 
USA-dollárnak 1990-ben.)

25. paragrafus: Szavatossági idő: egy év.
29. paragrafus: A tervezett átadási határidő: 1914. júli

us 30. (Valójában a hajót 17 hónapos késéssel adták át 
az Osztrák-Magyar Haditengerészetnek, részben az első 
világháború kitörése miatt, részben a még nem kellő gya
korlattal rendelkező hajógyár technikai problémái miatt.)

A hivatalos építési specifikációt Magyarországon, Po
zsonyban adták ki. A dokumentum alábbi passzusa érde
mel figyelmet:

6. paragrafus: Anyagbeszerzési források. A beszállító
nak kötelessége magyar eredetű árut szállítani, amennyi
ben az a szükséges mennyiségben és minőségben ren
delkezésre áll.

Ez utóbbi paragrafus alól az ágyúk és a páncélanyag 
képezték az egyetlen kivételt, amelyet a Skoda és a 
Witkowicz cégeknek kellett szállítaniuk. A győri Magyar 
Ágyúgyár Rt. kiépítése túl későn történt ahhoz, hogy a 
Skoda gyár magas színvonalú technikájával versenyez
hessen.

Hamarosan felvetődött a kérdés, hogyan nevezzék el a 
magyar dreadnoughtot. A Haditengerészeti Szekció első 
javaslata az volt, hogy a négy hajót híres harcosok után 
nevezzék: Tegetthoff, Prinz Eugen, Don Juan és Hunyadi. 
(A korabeli osztrák lapok beszámolói, amelyek az I. Fe
renc József császár nevet emlegették, teljesen légből ka
pottak voltak. A haditengerészetnek soha nem állt szán
dékában az ilyen nevű, akkor már szolgálatban lévő cir
kálóját átnevezni.) A trónörökös, Ferenc Ferdinánd 
főherceg, aki nagyon magyarellenes volt, a negyedik ha
jónak a „Laudon” [14] nevet javasolta, de ezt megváltoz
tatták a magyar hadvezér, Hunyadi János nevére. Végül 
maga a császár vette kezébe névlistát és elhatározta, 
hogy az első dreadnoughtot saját jelmondatáról a „viribus 
unitis”-ről (magyarul: egyesült erővel) nevezzék el, míg a
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14. ábra: A Szent István a 33-as számú „hazai bóján’’, 
Polában. A bóján keresztül minden Polában kikötött osztrák
magyar nagy hadihajó kapcsolatban állt a helyi telefonrend
szerrel. Minden osztrák-magyar nagy hadihajóra jellemzőek 
a vászonnal borított „ketrecek” vagy „varjúfészkek’’, amelyek
ben harc esetén az ágyúmegfigyelő és irányító tiszt foglalt 
helyet. Egyáltalán nem kényelmes vagy biztonságos hely!

negyedik az első keresztény magyar királyról, I. Istvánról 
kapja a nevét.

A vízre bocsátási ceremóniát 1914. január 17-én, 
szombaton tartották Bergundiban, fél évvel a fatális sza
rajevói lövés eldördülése előtt. Mária Terézia főhercegnő 
[16] ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára a hajót: „Csússz 
le a sólyáról és a Mindenható védelmezzen minden uta
don!” Egy áldás, amely mint látni fogjuk, hamarosan té
vesnek bizonyul.

I. Ferenc József császár nem jött el Fiúméba. Azon kí
vül, hogy már 84 éves volt, a császárt egyáltalán nem ér
dekelték a haditengerészeti ügyek, ahogy a trónörököst 
sem. (Ferenc Ferdinánd magyarellenes nézetei miatt 
nem jött el megtekinteni a ceremóniát.)

A magyar kormányt gróf Tisza István miniszterelnök, 
gróf Teleszky pénzügyminiszter és Burián báró, császári 
udvari miniszter képviselte. A külföldi tengerészeti attasé
kon kívül részt vett a ceremónián a német Breslau cirká
ló tiszti küldöttsége, mert a hajó éppen nagyjavításon volt 
az S.T.T.-ben.

A hajó első szerencsétlensége mindjárt a vízre bocsá
tást követően történt, amikor a kormányfél oldali horgonyt 
akarták kidobni, hogy megállítsák a hajót és megakadá
lyozzák, hogy az egy nézőket szállító gőzösbe rohanjon. 
Emberi hiba miatt a horgonylánc vége nem volt seklivel 
lerögzítve, és a kiszaladó lánc szabad vége eltalált két 
hajógyári munkást. Giuseppe Pliskovac szakmunkás ké
sőbb belehalt sérüléseibe, míg társának, Ermenglido 
Piccot-nak amputálni kellett a bal lábát. Másnap a hor
gonyt 48 méter mélységből kellett felhozni [17]. A helyi új
ságok azonnal történetet terjesztettek arról, hogy a meg
halt ember az előző éjjel rémálmában előre látta a halá
lát. Bár a sekliket kétszer is ellenőrizték, a Szent István 
szerencsétlenségre való hajlama úgy látszik erősebb volt.

Egy másik kínos incidens már ismertebbé vált. Ilyen 
neves alkalmakkor szokásos volt, hogy jelen legyenek a 
császári és királyi ház tagjai, néha maga a császár vagy 
legalább a trónörökös. Ferenc Ferdinánd nemcsak hogy 
távol maradt a ceremóniától, ami nyilvánvalóan Magyar- 
ország egyik büszke pillanata volt, de még a szokásos 
gratuláló táviratot sem küldte el, és csupán arra szorítko
zott, hogy Haus* flottaparancsnok jelentését, amely sze
rint a hajót sikeresen vízre bocsátották, rövidesen vissza

igazolta. Mikor a többiek arról faggatták Haust, hogy mi
lyen üzenetet kapott a főhercegtől, csak kitérő válaszokat 
adott. Naplójában Haus ezt írja: „... ebéd délután kettőkor 
... mikor már a feketekávét szolgálták fel, akkor érkezett 
meg a császár gratuláló távirata. Megkérem a főherceg
nőt, hogy olvassa fel. Pontosan azt a passzust tartalmaz
za, amit a trónörökös kihúzott a főhercegnő vízre bocsá
tási beszédéből, különösen a magyar ipar hatékonyságá
nak elismerését. A vendégek hangos „éljen” kiáltással üd- 
vözlik és Tisza megkérdezi, hogy a táviratot közölni fog
ják-e az újságok. Természetesen -  feleltem, és nagyon 
örültem, hogy a császár -  tudtán kívül -  ismét helyrehoz
ta azt, amit főherceg rosszakarata elrontott.”

Hogy megmutassák a magyar adófizetőknek, milyen 
hatalmas nehézipar épült fel az adófizetők pénzén, egy 
propagandafilmet forgattak le a vízre bocsátásról és a ha
jó felszereléséről. Ebben a hatásos filmben szegecselők 
láthatók, a műszakváltás, a vízre bocsátás pillanata (de a 
baleset nem), a hajó végleges felszerelése a szárazdokk
ban és a szorgos munka az ágyúgyárban. Mindez 
Einzenstein stílusában feldolgozva, sok munkáshősies
séggel, gőzfelhővel és szikraözönnel. A film fennmaradt, 
jelenleg az Osztrák Filmmúzeum őrzi.

* Anton Haus tengernagy, az osztrák-magyar haditen
gerészet akkori főparancsnoka. (A fordító megjegyzése.)

Jegyzetek az első részhez

1. A számok S. Breyer, „Schlachschiffe und Schlacht
kreuzer”, München 1970 alapján készültek. A táblázat 
csak olyan hajókat tartalmaz, melyeket ténylegesen 
szolgálatba állítottak, és nem tartalmazza azokat a 
hajókat, amelyeket még a sólyán lebontottak, vagy 
repülőgép-hordozóvá alakítottak át. Néhány szám 
megváltozna, ha egyes hajókat más kategóriába ten
nénk. Például az első „Jean Bart”-ot, amelyet 1910- 
ben építettek, később leszerelték, a legénység e ls ü l
lyesztette, bombázták és végül lebontották. Itt az „ön
elsüllyesztett” kategóriába soroltuk.

2. A nehézkes osztrák-magyar képviseleti rendszer 
részletes leírása megtalálható Louis A. Gebhart Jr. 
disszertációjában: „The Development of the А-H 
Navy 1887-1914: A Study in the operation of dual- 
ism.”1965, The State University of New Jersey.

3. Az osztrák tengerészeti minisztérium megszünteté
sének hátteréről jó leírást ad Lawrence Sondhaus, 
„The Habsburg Empire and the Sea” című művében, 
244-245 old. (Purdue University Press, West 
Lafayette, Indiana, 1989.)

4. Siegfried Popper általános hajóépítő mérnök. Szüle
tett 1848. január 5-én Prágában, meghalt 1933. ápri
lis 19-én Prágában, egy utcai baleset következtében. 
1907. március 8-án visszavonult a közszolgálattól, 
mivel mindkét fülére majdnem teljesen megsiketült, 
látása megromlott és erősen rövidlátó volt: myopia 
jobb 6/60, myopia bal 6/12. Ez magyarázza, hogy 85 
éves korában miért ütötte el egy villamos, mikor át 
akart menni az utcán. Forrás: Kriegsarchiv, 
„Qualifikationsliste” 178/4352.
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5. R. F. Scheltema de Heere úr a Warship International 
folyóirat 1/1973-as számában, a 77. oldalon azt írja: 
„Ő (Popper) egy tervjavaslatot mutatott be gróf 
Montecuccoli tengernagynak, de ez az úr, ismerve a 
pénzügyi helyzetet, kijelentette, hogy a hajó túl nagy, 
és a képviselők sohasem fogadnák el. így Popper 
csökkentette a tervezett méreteket...” A Kriegsarchiv 
nem őriz erről semmilyen információt. Greger mérnök 
pontosabban fogalmaz a Warship folyóirat 13. számá
nak 72. oldalán. A jelzett tervrajzok megtalálhatók a II 
GG 1909 47 C/13 dokumentumban valamint a terv
rajztár SchlV/1-3 dokumentumában. Lásd még 
Marine - Gestern, Heute (MGH), 4/1984, 113 old.

6. Koudelka azonnal elkészített egy nagyon szakszerű, 
szigorúan titkos jelentést, „Der Entwicklungsgang der 
neuen deutschen Schlachtschifftypen” (A legújabb 
német csatahajótípusok fejlesztési stratégiája). Az 
1909 május 1-én kiadott tanulmány minden technikai 
szempontot részletez, a túléléstől a löveg-, és torpe
dó-taktikákig. Ezt a jelentést még mindig lepecsételt 
borítékban tartják a Kriegsarchivban, PK MS 1909 I 
4/9 aláírással.

Koudelka a berlini látogatást memoárjában írja le. 
Lothar Baumgartner (szerk.) „Denn Österreich lag 
einst am Meer - Das Leben des Admirals Alfred von 
Koudelka”, Weishaupt, Graz, 1987, 116. old.

Az érdeklődő olvasó többet tudhat meg és részle
tesebb tudományos információt szerezhet Herman 
Burkhardt cikkéből a német víz alatti kísérletekről; 
„Die Entwicklung des Unterwasserschutzes in der 
Deutschen Kriegsmarine” , Marine Rundschau 
3/1961, 151 old. Marine-Oberbaudirektor Herman 
Burkhardt volt az a német hajótervező, aki a második 
világháború legtöbb német nagy csatahajóját tervez
te, köztük a Bismarck-ot. Ha bárki jogosult a témáról 
írni, akkor az bizonyára Burkhart.

7. Az éves költségvetések adatai különböző hivatalos 
könyvtárakban találhatók. Lásd „Vorlage des gemein
samen Kriegsministeriums an die Delegation des 
Hohen Reichsrates.” Bosznia-Hercegovina annexiója 
1908. október 5-én történt. 1908-ban először kellett 
2,3 milliárd Ft „különleges megszállási hitelt” elkülöní
teni a hadi költségvetésből. 1909-ben ez az összeg 
23,4 milliárd Ft és 1910-ben 10 milliárd Ft. Dr Louis A. 
Gebhard, Jr., volt az első történész, aki fent idézett 
művében feldolgozta az 1909/10-es magyar kor
mányválság hatását a dreadnought építésre. 1909. 
április 26-án a magyar kormánynak, élén dr. Wekerle 
Sándorral, le kellett mondania, mert elvesztette több
ségét a parlamentben. 1909 további részében nem 
lehetett megválasztani a magyar küldöttséget. Ennek 
eredményeképpen, mivel nem volt magyar delegáció, 
Magyarország nem szavazhatta meg a költségvetést, 
és a kormány számára alkotmányellenes volt pénzt 
költeni.

8. 1910 körül a Creditanstalt für Handel und Gewerbe 
részben vagy teljesen, a részvénytöbbségen keresz
tül, számos céget, sokféle üzletágban birtokolt, ezen 
belül:

• Stabilimento Technico Triestino (hajógyár)
• Skoda Werke AG (ágyúgyár)
• Witkowitzer Bergbau - und Eisenhütten Gewerk

schaft (acél és páncélgyártás)
A téma alapvető leírása megtalálható Eduard Mörtz, 
„Österreichische Bankpolitik in der Zeit der grossen 
Wende 1913-1923 - Am Beispiel der Creditanstalt für 
Handel und Gewerbe”; Bécs 1981.

9. David Woodward egy meglehetősen furcsa esetet ir

le „Sunk! - How the Great Battelships were Lost” cí
mű könyvében (G. Allen & Unwin, London, 1982), 64. 
o ld ;... Valaki azt javasolta, hogy a Rotschildoktól át
hidaló kölcsönt kérjenek. így jelent meg Ferenc Ferdi- 
nánd teljes uniformisban, hogy pénzt kérjen, amit a 
Rotschild ház meg is adott.” Sajnos Woodward úr 
nem említi forrását. Ez az incidens több mint valószí
nűtlen ebben a formában, mivel éppen a Rotschild ál
tal vezetett ipar volt a fő hajtóerő, amely a dread- 
nought-divízió építését szorgalmazta.

Jegyzetek a 2. részhez

10. Lásd Die Flagge, 1913. március, 74. old. Ez az oszt
rák flottaegyesület (Österreichischer Flottenverein) 
havi folyóirata volt. Lásd még Vaclav Mericka, „Orden 
und Ehrenzeichen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie”, Bécs 1974, valamint „Handbuch des 
allerhöchsten Hofstaates Seiner k.u.k. apostolischen 
Majestät für 1911”.

11. Bár a hajógyár fejlesztését hivatalosan 1906-ra datál
ják, bizonyos információk arra utalnak, hogy a hajó
építési tradíció már 1892-ben elkezdődött ezen a he
lyen. Ebben az évben alapította a német Howaldts- 
werke Kiel a hajógyárat Bergundiban. A Howaldts- 
werke és a magyar kormány közötti szerződés szerint 
az utóbbi előkészítette a terepet egy hajógyár építé
séhez és annak elkészülte után pénzügyi segítséget 
nyújt a hajógyárnak, rendszeres éves részletekben. 
1903-ban azonban, a tíz évre kötött fenti szerződés 
lejártakor a Howaldtswerke elhagyta Fiúmét. Mivel a 
magyar kormány elhatározta, hogy fejleszti hajóépítő 
iparát, 1905-ben új szerződést kötött. Ezúttal az 
egyezményt a budapesti Danubius-Schönichen-Hart- 
man céggel kötötte, egy új hajógyár építésére.

Ez brit „knowhow”-val és brit pénzügyi segítséggel 
történt. 1905 januárjában egy brit küldöttség, amelyet 
Sir Charles Fane admirális vezetett valamint egy brit 
pénzügyi csoport, amit Perks parlamenti képviselő 
vezetett, meglátogatta Budapestet és Fiúmét. A 
végső szerződést 1905. október 12-én írták alá.

A Ganz & Co.-Danubius-ra ható brit befolyást mind
eddig figyelmen kívül hagyták az osztrák haditenge
részeti történészek, és részletes feltárása még min
dig várat magára.

1920-tól 1945-ig a hajógyár neve „Cantieri Navali 
del Quarmero S.A.” volt. 1948-ban a nevet „Máj 3.”-ra 
változtatták (Május 3.), annak emlékére, hogy Rijeka 
1945. május 3-án szabadult fel. 1950-ben a hajógyár 
a munkás-önkormányzat kezébe került.

14. Gideon Ernst Laudon tábornagy (szül. 1717. február
2., megh.: 1790. augusztus 14.), aki Belgrádot 1789 
októberében visszafoglalta a törököktől. A család ne
ve livóniai eredetű és Loudonként írják, de Laudon- 
nak ejtik.

16. Mária Terézia főhercegnő. Szül. 1862. szeptember
18., megh.: 1933. május 10., II. Leopoldnak, Toszká- 
na nagyhercegének unokája volt. Isztria és Dalmácia 
lakói nagyon jól ismerték és szerették kedves szemé
lyisége miatt. Károly István főherceg felesége lett, aki 
egyike azon kevés főhercegeknek, akik a haditenge
részetnél szolgáltak. 1896-ban személyes okok miatt 
lemondott, de szíve továbbra is a haditengerészethez 
húzott, és a k.u.k jachtklub elnökévé választották. 
1914-ben a főherceg ellentengernagyi rangot viselt.

17. Lásd OESTA/KA dokumentum PK/Ms 1-11/31 ex1914.
(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Az M -1 Abrams harckocsicsalád II.rész

M1 E1

Az M1 első komolyabb módosítására a 
US Army Block-I programja keretében 
került sor. Elsőként a német 120 mm- 
es löveget kívánták beépíteni. Amint a 
németek kijavították az összes hibát a 
lövegen, elküldték azt tesztelésre; az 
első példányok 1980 őszén kerültek 
Aberdeenbe. A tesztek és a vizsgála
tok alapján az amerikaiak túl bonyolult
nak találták a löveget, ezért átalakítot
ták. Ez a löveg lett az M-256. 1981 ele
jén 14 db M1-et szereltek fel 120 mm- 
es löveggel. Ezen harckocsik megne
vezése M1 E1 lett, s arra szánták őket, 
hogy teszteljék az új löveget és azokat 
a fejlesztéseket, amelyeket az M1-be 
kívántak szerelni. így például páncélle
mezeket hegesztettek a torony hom
lokrészére, hogy szimulálják a terve
zett páncélzatnövekedést. A torony há
tuljára csomagtartót helyeztek el, vala
mint további oldaldobozokat a tornyon. 
Új, integrált vegyivédelmi rendszert is 
beépítettek, valamint javított erőátvitelt,

kihajtóművet. Az első M1 E1 harckocsi 
1982 márciusában készült el. Az alkal
mazott fejlesztéseket egyrészt a 
későbbi Abramsek-ben, másrészt az 
alap Ш -ben használták fel.

M1 IP

A hadsereg 1984-ben úgy döntött, 
hogy felhasználja a legtöbb M1 E1 fej
lesztési eredményt az alap M1 fejlesz
tésére, aminek révén egy ún. köztes 
megoldást alkalmaznak, M1 IP 
(ImProved = javított) megnevezéssel, 
amíg az M1 E1 a teljes mértékű soro
zatgyártásra alkalmas nem lesz. A 
harckocsin elvégzett legfontosabb vál
toztatás a torony és test homlokpán
célzatának megerősítése volt, de mó
dosítottak a lövegmozgató berendezé
sen is. Átvették az M1 E1 oldaldoboz 
és csomagtartó kialakítását, bár szá
mos korai M1 IP-n ezt nem alkalmaz
ták. Növelt kapacitású lengéscsillapí
tókat alkalmaztak a futóműnél, s átje
lölték a torziós tengelyeket is. Mind

ezek következtében javult a harckocsi 
mozgása terepen. Módosítottak a kö- 
tényezés hátsó, lánchajtó kerekénél 
lévő részén is; az addigi háromszög 
alakú lemezt kivágottra készítették. A 
tornyon lévő ködgránátvetők alá azok 
tartozékdobozát helyezték el. Az M1 IP 
az -  Ш -hez hasonlóan -  alapos tesz
teken ment át, köztük túlélési teszte
ken is. A sorozatgyártás 1984 októbe
rében kezdődött és 1986 májusáig tar
tott. Ezen időszak alatt 894 db-ot gyár
tottak le. Számos korai gyártású Ш -et 
szereltek át M1 IP mintára, a homlok
páncélt viszont nem módosították 
egyiknél sem.

M1 A1

A 14 db M1 E1 lehetőséget adott a 
hadseregnek, hogy kiértékeljék a 120 
mm-es löveget és a harckocsit, a pán
célzat növelése miatti súlygyarapodás 
hatásait is vizsgálva. A típust 1984- 
ben fogadták el csapatszolgálatra, M1 
A1 néven. Az M1 A1 általánosságban
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10. ábra: A parancsnoki kupola géppuska nélkül felül: M1; -IP; -E1; A1; alul: M1A2

az -IP és E1 változatok keveréke. A 
legfontosabb változás a 120 mm-es lö- 
veg bevetése volt, ami maga után von
ta egyrészt a tűzvezérlő rendszer mó
dosítását, másrészt a lőszerjavadal
mazás csökkenését. A harckocsi az IP 
változat erősített páncélzatát és az 
E1-ben tesztelt új berendezéseket, 
eszközöket kapta, mindamellett szá
mos új módosítást is bevezettek (új 
meteorológiai érzékelő, áttervezett 
első fényszórók és fényszóróvédő rá
csok, módosított célzóműszer külső 
felrögzítése). Most már nem alkalmaz
ták a láncterelő gyűrűt. Belül a módo
sított célzóberendezésen kívül áthe
lyezték a töltő ülését az új lőszertartók 
miatt, a harckocsi segédcélzóberen- 
dezést is kapott. A korai M1 A1 harcko
csikon még az eredeti három robbanó
fedelet alkalmazták, a későbbiekben 
viszont már két egyenlő nagyságút. Az 
eredeti tervekben még szerepelt a 
harckocsi CITV- (Commander Indepen
dent Thermal Vision = parancsnoki 
független hőképes megfigyelő) rend
szerrel való felszerelése is. A CITV- 
rendszer különálló, így lehetőség van 
az irányzó által befogott cél mellett 
más célok befogására is. Pénzügyi 
okok miatt a rendszert ekkor még nem 
építették az M1 A1-be, de a torony
tetőn egy kör alakú kiképzést hoztak 
létre a későbbi beszerelést megelő
legezve. A rendszer később az M1 A2 
alapfelszerelése lett. Az első M1 A1 
harckocsik 1985 decemberében ké
szültek el, 1993 áprilisáig 4802 db ké
szült el belőlük. A gyártás 1988 októ
berében egy erősebben páncélozott 
változatra, az M1 A1HA (Heavy Ar
mor) típusra váltott át. A „HA" jelzés az 
M1 A1 páncélzatának uránpáncél ré
teggel való kiegészítésére utal, ami
nek révén a harckocsi páncélzata ku
mulatív lövedékek ellen 1300 mm-es 
acélpáncélnak felel meg, űrméret alat
ti lövedékek ellen pedig 600 mm-es- 
nek. A páncélzat ellenáll minden eddig 
ismert lövedéknek, rakétának stb. 135 
mm űrméretig. (A páncélzat ilyen mér
vű erősítése az új szovjet fejlesztések 
hatására történt. Ekkor szereztek tudo
mást ugyanis egy újfajta szovjet 
lövedékről, amely rendkívül rövid és 
tömör volt. Az elemzés rámutatott, 
hogy ez a lövedék összetöri a kerá
miaréteget a Chobham-páncélban. A 
felismerés újabb fejlesztőmunkát indí
tott el, melynek célja egy erősebb 
védőhatású páncél kifejlesztése volt. 
Végső lökésként pedig hírek érkeztek 
egy új szovjet harckocsi -  135 mm-es 
löveg 2000 m/sec. kezdősebességgel, 
kerámiaréteges páncélzat és integrált 
reaktív páncél, fejlesztett elektronika, 
optikai berendezéseket megfigyelő va
kító lézer stb. -  fejlesztésének előreha

ladott állapotáról.) Az M1 A1 harckocsi 
elosztásánál elsőbbséget élveztek az 
európai állomásozású egységek. Az 
összes itt állomásozó egységet 1989 
végére fegyverezték át M1 A1-re. 
1986-ban a tengerészgyalogság 564 
db M1 A1 harckocsit kívánt beszerez
ni, M-60  harckocsijait felváltandó. Az 
USMC követelményei némileg külön
böztek az alap M1 A1 kialakításától, 
ami elsősorban a partközeli kideszan- 
tolásból adódott. A fejlesztés meg is in

dult ennek figyelembevételével, de 
később úgy döntöttek, hogy a külön 
szárazföldi, tengerészgyalogos M1 A1 
helyett integrálják a kettőt a későbbi 
gyártású M1 A1 változatnál. Ez lett az 
M1 A1 Common Tank. 1990 novembe
rében kezdődött 221 db leszállítása, 
ami 1992-ben fejeződött be. 1992 júni
usában a US Army úgy döntött, hogy 
korszerűsít 400 db korai gyártású M1 
A1 harckocsit. Ezek a járművek az M i 
A1HA változat páncélzatát, az M1 A2
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M1 A3

11. ábra: Csőgörbeségmérő M1; -IP; 
-E1 változat

digitális elektronikai rendszerét kap
ták, más M1 A2 fejlesztéseket azon
ban nem. Ez a típus lett az M1 A1D.

M1 A2

Az M1 A1 gyártásának előrehaladtával 
a hadsereg elindította a Block—11 prog
ramot. Ez -  többek között -  a harckocsi 
belső elektronikus rendszerének radi
kális átalakítását jelentette. A Block—11 
program célkitűzése az első digitális 
harckocsi megalkotása volt. A program 
tartalmazott még integrált parancsnoki 
rendszert (ICCS) is, amelynek lénye
ge, hogy a parancsnok képernyőn ol
vashatja a jelentéseket, rádióüzenete
ket, s ezen keresztül adhat is -  termé
szetesen mindkét esetben kódoltan. 
Beépítettek még a harckocsiba iner- 
ciális navigációs rendszert (POSNAV), 
CITV-rendszert, és egy új C02 lézer
távmérőt. A változtatások magukban 
foglalták még a parancsnoki állás mó
dosítását is; megnövelt méretű és lé
zersugárzással szemben jobban védő 
periszkópokat, egyszerűsített 12,7 
mm-es géppuska felrögzítést. A proto
típust 1990 decemberében szállították 
le csapatpróbákra. 1992-ben a típus 
megnevezése M1 A2 lett. Az első so
rozatgyártású M1 A2 1992 novembe
rében készült el. A harckocsi gyártása 
-  ára miatt -  eleve csökkentett ütem
terv szerint folyt, mivel a Kongresszus 
csak 62 db-ra adott engedélyt. Ez a 
szám a későbbiekben 120 db-ra mó
dosult. (Szaúd-Arábia 1993-1996 kö
zötti szállítással 700 db-ot rendelt...)

A US Army már a ‘80-as évektől kuta
tásokat folytatott egy új generációs 
harckocsi kifejlesztésére. Ennek része 
volt az Abrams további fejlesztése is, a 
Block—III program keretében. Az elkép
zelések szerint ennek a harckocsinak 
140 mm-es lövege lett volna, 20 db-os 
lőszerjavadalmazással. Két prototípus 
elkészülte után a program anyagi okok 
miatt leállt.

Abrams-változatok

M1 ARV: a General Dynamics cég 
kifejlesztett egy műszaki mentőjár
müvet az M1 harckocsikkal felszerelt 
egységek részére, amit többek között 
az M-88A1  járművek Öböl-háborúban 
tapasztalt lassúsága is indokolt. Az M1 
ARV 67 tonnás műszaki mentőjármű, 
melyen elöl 35 tonna teherbírású darut 
helyezték el. A felépítményben a 3 fős 
személyzetnek, a mentett harckocsi 4 
fős személyzetének és számos alkat
résznek, mentőfelszerelésnek van 
hely. A jármű elejére tolólapot szerel
tek. Mentési műveletek alkalmával a 
rugózást blokkolni lehet. A fegyverze
tet 12,7 mm-es géppuska alkotja 1500 
db lőszerrel, valamint 2 x 6 db köd
gránátvető. Sebessége 64 km/h, ható- 
távolsága 500 km. Alváza 80-90%-ban 
csereszabatos az alap M1 alvázzal.

M1 HAB: A hadsereg tendert írt ki 
M1 alvázon elhelyezett Heavy Assault 
Bridge (nehéz támadó híd) kifejleszté
sére az M-A8 és M-60  változatok fel
váltására. A tendert 1983-ban a BMY 
cég nyerte el; a cég háromrészes hidat 
tervezett. A harckocsi 27 m széles 
akadályt tudott áthidalni, ráadásul az 
új hídszerkezet az alumínium és a 
kompozit-anyagok széles körű hasz
nálata miatt könnyű is volt. A hadsereg 
azonban úgy döntött, hogy másféle 
hídvető harckocsira van szüksége. Ez 
a General Dynamics és a MAN cég M1 
alvázon elhelyezett MAN Leguan hídja 
volt, amelynek teherbírása 70 tonna 
volt, s 26 méter széles akadályt tudott 
áthidalni.

M1 FO / FAC: Tüzérségi megfigyelő
ként a tüzérségi, illetve légicsapások 
megfigyelésére, koordinálására 1991- 
ben indított a hadsereg programot, M1 
A1 harckocsik átalakításával. Az M1 
FO /  FAC (Forward Observation / For
ward Air Controller) változatot külsőleg 
csupán néhány tartókonzol, illetve a 
kommunikációs berendezések alapján 
lehet megkülönböztetni a normál M1 
A1 változattól.

12. ábra: Csőgörbeségmérő M1A1; -A2 
változat

M1 TTB: Mivel az M1 harckocsikat 
már a kezdetektől fogva úgy tervezték, 
hogy állandóan fejleszthetők legyenek, 
szükség volt olyan harckocsivázra, 
amelyen a legkülönfélébb tervezeteket 
ki lehet próbálni. 1982. június 22-én a 
General Dynamics nyerte el a 13 millió 
dolláros tendert a TACOM-tól (Tank 
Automotive Command) kísérleti harc
kocsialváz (Tank Test Bed) elkészíté
sére. Ezt a járművet arra használták, 
hogy személyzet nélküli, automata 
töltőgéppel, távirányítású segédfegy
verzettel és új célzókészülékekkel fel
szerelt, rendkívül kicsi tornyot próbál
janak ki rajta. A háromfős személyzet 
a harckocsitestben foglalt helyet. Mö
göttük helyezkedett el töltőgép és a 
lőszertér. A löveg külső felfüggesztés
sel a toronygyűrűn helyezkedett el. A 
célzás kamerákon keresztül történt. A 
Ford és a Rheinmetall céget kérték fel 
egy-egy prototípus elkészítésére.

M1 SRV: Az M1 TTB programmal ki
fejlesztettek egy SRV (Surrogate Re
search Vehicle) változatott azzal a cél
lal, hogy kikísérletezzenek számos 
olyan megoldást, amelyet a TTB válto
zatban kívántak felhasználni: személy
zet-elhelyezés, megfigyelőeszközök 
stb. Erre a célra egy módosított M1 al
vázat alacsony profilú toronyimitáció
val szereltek fel. A toronyszimuláció a 
különféle berendezések elhelyezésé
nek kipróbálására szolgált. Az SRV 
változatot 1983 elején szállították le a 
hadseregnek, lézeres lövegszimulátor- 
ral szerelve.

XM 1 E2 CCTB / CATTB: Az XM1
E2 CCTB (Close Combat Testbed) vál
tozat az SRV-vel megegyező célokra 
készült, csak ennél a járműnél az alvá-
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zat is kísérleti „alapnak“ tekintették. 
Ennek egy változata a CATTB (Com
ponents Advanced Technology Test 
Bed), amelyet egy XM 291 jelű löveg- 
rendszerrel szereltek fel. A rendszer 
választhatóan 120, ill. 140 mm-es lö- 
vegből, egy XM 91 töltőautomatából, 
MTAS (Multi-Target Acquisition Sen
sor) több célt egyidejűleg befogó meg
figyelő rendszerből és az AI PS (Ad
vanced Integrated Propulsion System) 
rendszerből állt. Magát az XM 291 
rendszert M1-be 1987-1988 folyamán 
szerelték be, s később az M1 A3 válto
zatnál ezt kívánták felhasználni.

M1 GRIZZLY (BREACHER): 1997 
januárjában a United Defense (koráb
ban FMC) cég nyerte el a 129 millió 
dolláros tendert a TACOM-tól a Grizzly 
jármű elkészítésére. Ez M1 alvázon 
lévő műszaki akadályelhárító jármű, 
árkok betemetésére, aknamező tisztí
tására, akadályok eltávolítására stb. 
Fegyverzetét 40 mm-es gránátvető, 
7,62 mm-es géppuska és köd
gránátvetők alkotják. Az első járművek 
2003-ban lépnének szolgálatba.

M1 FMBT: 1996-ban a General Dy
namics saját költségen elkezdett egy 
könnyített változatú 45 tonnás Ab- 
rams-X fejleszteni. A személyzet 2 fős, 
s a testben foglalnak helyet. A harcko
csi automata töltővel ellátott löveggel

rendelkezik -  elektrotermikussal vagy 
elektromágnesessel. A harckocsi meg
hajtását oldalanként egy-egy villany- 
motor képezi.

T o v á b b i f e j l e s z t é s e k  A  US Army 1990- 
ben úgy döntött, hogy modernizálja 
Abrams-állományát. A programot nyolc 
lépcsősre tervezték. Az első négy foko
zat csupán kisebb módosításokat je
lentett, míg az utolsó négy a meglévő 
M1 állomány M1 A2 szintre hozását ír
ta elő, amelyekből a legfontosabb krité
rium a 120 mm-es löveg alkalmazása 
volt. Mindezek mellett az M1 A3 javítá
sát is előírták. Ezen a nagyméretű 
programon kívül számos egyéb, ki- 
sebb-nagyobb módosítási programot is 
elindítottak. Ide tartozott az MSGL 
(Multi-Salvo Grenade Launcher) rend
szer, s az XM 81 álcázógránát is. Bár 
már viszonylag régóta rendelkezésre 
állt, csak az utóbbi években kezdett el 
széleskörűen terjedni a GPS-rendszer 
használata harckocsikon is. Ezt azon
ban még kiegészítették a LORAN- 
rendszerrel, s az Öböl-háború tapasz
talatai alapján IFF-rendszerrel is. 
Tolólapot is kifejlesztettek az Abrams- 
eknek. A legegyszerűbbnek eleinte az 
M -60  harckocsikhoz tervezett M9 
tolólap alkalmazása látszott, ami alkal
matlan volt, ezért újat kellett tervezni. 
Az Abrams-ekét aknatisztító készlettel 
is fel lehet szerelni. A rendszer elneve

zése BCS (Battalion Countermine Set). 
Az Abrams harckocsikra a farpáncél 
bal oldalán fel lehet szerelni a CLAMS 
egység konténerét. A rendszer feladata 
az aknamezőn nyitott folyosó megjelö
lése.

Az Abramsok bevetései

Az első egység, amelyet elkezdtek fel
szerelni M1 harckocsikkal, a 2. páncé
loshadosztály volt. Európai állomáso- 
zású egységek közül a 3. gépesített 
gyaloghadosztály kapott először M1 
harckocsikat. A harckocsi első komo
lyabb megmérettetésére az 1982. 
szeptember 13-án kezdődött Reforger- 
82 hadgyakorlaton került sor. Eleinte 
még sokat kétkedtek, az eredmények 
azonban meggyőzőek voltak. Ettől 
kezdve a harckocsi ott volt minden 
hadgyakorlaton, ahol amerikai páncé
losok is szerepeltek.

A harckocsi első élesbevetésére 
1991-ben, az Öböl-háborúban került 
sor. A harcok során csak 18 esetben 
érte találat őket. 9 Abrams semmisült 
meg, a többi kisebb-nagyobb sérülést 
szenvedett. Az iraki páncélosok nem 
jelentettek komoly akadályt; egyedül a 
T-72-esek számítottak ellenfélnek. A 
koalíciós erők elsöprő sikeréhez a 
minőségi fölényen kívül az is hozzájá
rult, hogy az irakiak valójában nem is
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nagyon akartak harcolni. (A legjobb 
iraki harckocsi ekkor a T-72 M1 válto
zat volt, amely 1981-es évjárat, ráadá
sul 20 tonnával könnyebb az Abrams- 
nél). Azokban az esetekben viszont, 
amikor akartak, többnyire igen harcia
sak voltak. így például több Abrams-1 
ért közvetlen közelről RPG-találat, 500 
méterről 7— 72 találat. Több T-72, kilö
vése után, a távozó amerikai harcko
csikat hátba tudta lőni, néhány Ab- 
rams-1 harcképtelenné téve. Ekkor bi
zonyította létjogosultságát a lőszere
ket a személyzettől elválasztó válasz
fal is. Közvetett módon három Abrams 
semmisült meg iraki harckocsik tüzé- 
től; egy közvetlen közelben felrobbanó 
7-72 olyan súlyos sérüléseket okozott 
egy Abrams-nek, hogy javíthatatlanná 
vált, két Abrams-1 pedig saját legény
sége gyújtott fel, mivel azok az elszen
vedett sérülések miatt harcképtelenné 
váltak. (Itt kell még megjegyezni, hogy 
jól képzett Abrams-legénység fél perc 
alatt tud annyi lövést leadni, mint egy 
772 percenként. Ennek azonban az 
ellenkezője is előfordult néhányszor, 
egy 7-72 telibe találta egy Abrams- 
torony homlokpáncélját, majd egy má
sik Abramset, s amikor látta, hogy a lö

vések hatástalanok, újból eltalálta az 
elsőt.) Belül egyetlen ember sem halt 
vagy sérült meg iraki harckocsik tüzé- 
től, kívül tartózkodva azonban többen 
megsérültek/meghaltak repeszgránát- 
októl. A három megsemmisült Abrams- 
en kívül a többi hatot saját egységek 
lőtték ki tévedésből. Aknák miatt is 
több Abrams sérült meg. Végül meg 
kell még említeni, hogy amerikai harc
kocsizok közül sokan halnak vagy nyo
morodnak meg ma is a harcok során 
használt uránlövedékek hatásától. Bár 
ezek a lövedékek gyengített uránból 
készültek, hatásukat azért nem lehe
tett eddig észlelni, mert békeidőben 
szigorúan el vannak zárva. Az Abrams 
harckocsik következő élesbevetésére 
1992-93-ban került sor Szomáliában. 
Célpontot azonban nem találtak (Aidid 
„hadvezér” legmodernebb harckocsijai 
M -47  típusúak voltak), ezért főleg őr- 
járatoztak. Az ENSZ-csapatok brutali
tása miatt feldühödött Szomáliái nép 
ekkor ellenük fordult, ami aránylag ko
moly veszteségeket okozott. A túlzott 
emberveszteségre való kilátás miatt 
az amerikai csapatok 1993-ban kivo
nultak Szomáliából, majd 1995-ben az 
ENSZ is. A következő élesbevetés

1995-től tartott a háború befejezéséig 
Boszniában. Bár eredetileg csak béke- 
fenntartó szerepre küldtek Abrams 
harckocsikat (is) Boszniába, a helyzet 
többször élesre fordult.Több Abramset 
ért RPG-találat, illetve futottak aknára, 
aminek következtében néhány harcko
csi súlyos sérülést szenvedett. A leg
újabb alkalmazás Koszovóban történt.
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A rajzokat a szerző készítette

Péter Zsolt

A jugoszláv légierő
korábban használt sugárhajtású kiképző repülőgépei I. rész

Soko G-4 Super Galeb

A jugoszláv légierő (JRV) első rendszeresített, sugárhaj
tású kiképzőgépe és egyben az első sugárhajtású 
repülőgéptípus az amerikai MAP (/Military Assistance 
Packt) katonai segélyprogram részeként szállított Lock
heed T-33A volt, amely 1953. március 10-én állt had
rendbe.

A JRV 1953 és 1962 között összesen 101 sugárhajtá
sú kiképzőgépet szerzett be amerikai forrásból: 25 db

Т-ЗЗА-t, lajstromszámaik: 10001-től 10025-ig; 22 db 
RT-33A-X, lajstromszámaik 10101-től 10122-ig, valamint 
54 -  az amerikai haditengerészet igényei alapján erő
sebb hajtóművel ellátott, TV-2-esként ismert -  7-33-as 
változatot, 10201-10254-ig terjedő lajstromozással.

A viszonylag nagy számban beszerzett korszerű gépek 
üzemeltetését azonban időről időre jelentős alkatrész
utánpótlási gondok nehezítették. Amerikai ellenlépésként 
az 1955 után normalizálódó szovjet-jugoszláv viszonyra, 
az ingyenes segélyprogram átmenetileg kedvezményes 
vásárlási lehetőségre változott. A helyzet hosszú távú 
alakulását jól illusztrálja az a tény, hogy Jugoszlávia -  a 
több tucat rendelkezésre álló leállított, saját 7-33-as elle
nére -  célvontató feladatra 1976-ban és 1980-ban kény
telen volt további négy-négy üzemképes repülőgépet 
megvásárolni az USA-tól (ezek lajstromszámai 10051-től 
10058-ig terjednek).

A külföldi fegyverszállítóktól való függőség csökkenté
sére már 1957-ben, miután Nagy-Britanniával sikerült 
megállapodni az akkor újnak számító Rolls Royce Viper 
sugárhajtóművek szállításáról, döntés született egy su
gárhajtású kiképzőgép kifejlesztéséről, melynek megter
vezésével a Belgrád melletti Zarkovóban 1946-ban létre
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hozott VTI-t (VTI -  Vazdohoplovni Tehnicki Institut -  Lég
ügyi Technikai Intézet) bízták meg.

A tervezőmunka 1957-ben kezdődött, és 1959-ben a 
fent említett intézet átadta a mostari Soko repülőgépgyár
nak a prototípus elkészítéséhez szükséges dokumentáci
ót. A végeredmény a Г-33-asra erősen emlékeztető G-2  
Galeb lett, melynek első prototípusa 1961. július 9-én re
pült először. Sorozatgyártása 1965-ben indult, míg a 1962- 
ben hivatalosan JRV-ről JRV és PVO-ra keresztelt jugo
szláv légierő (JRV és PVO -  Jugoslovensko Ratno 
Vazduhoplovstvo i Protivazdusna Odbrana -  Jugoszláv 
Légierő és Légvédelem) 1966-ban kapta meg az első had
rendi megnevezés szerint N-60-as Galeb-ekét, melyekből 
a gyártás 1985-ben történő beszüntetéséig több sorozat
ban minimum 150 került a JRV és PVO állományába. A tí
pust sikerült exportálni Líbiába és Zambiába is.

A típus, jó irányíthatóságának és könnyű karbantartható
ságának köszönhetően, népszerűnek bizonyult, azonban a 
hetvenes évek elején megjelenő új típusokhoz viszonyítva 
már elavulófélben lévő konstrukciónak számított.

A hetvenes években a balkáni együttműködés keretén 
belül kibontakozó YUROM vadászbombázó-fejlesztési 
program mérföldkőnek bizonyult a jugoszláv repülőgépipar 
történetében. A románokkal közösen tervezett, minden ezt 
megelőző hazai típusnál bonyolultabb repülőgép létreho
zása azonban nagyon masszív anyagi és infrastrukturális 
befektetéseket igényelt, és e befektetések minél jobb ki
használása Jugoszláviában és Romániában is ösztönzően 
hatott egy hasonló technikai színvonalat képviselő, harcké
pes kiképző-repülőgép hazai kifejlesztésére.

A JRV és PVO ezért a hetvenes évek közepén megren
delte a G-2-es Galeb váltótípusát, melyek tervezésével

hagyományosan a VTI-t bízták meg. Az új repülőgép a 
G-4 Super Galeb gyári, illetve az N-62-es hadrendi meg
nevezést kapta (az N-61-esl és a Galeb 3-at, mely a 
J-21-es Jastrab sárkányszerkezetét és hajtóművét öt
vözte a G-2-es kabin- és orrszekciójával, nem gyártottak 
sorozatban, egyetlen ismert példánya 23003-as lajstrom
számot viselt). A G-4-es repülőgép külső megjelenésé
ben erőteljesen emlékeztet a Bae Hawk-ra, ami azzal 
magyarázható, hogy a kutatásra és fejlesztésre rendelke
zésre álló korlátozott anyagi erőforrások miatt a légierő 
szakértői inkább a számukra kedvezőnek ítélt alapkon
cepciót próbálták saját technológiai szintjükhöz igazítva 
megvalósítani, minthogy külön utakat járva kockázato
sabb saját fejlesztésbe kezdtek volna.

A gyakorlatban így nyomon követhető, hogy az adott 
időszakban mely típusokat tartották kategóriájukban a 
legsikerültebbeknek a jugoszláviai repülőgép-fejlesztése
kért felelős VTI szakemberei.

A típus általános jellemzői

A G-4 Super Galeb kétüléses, sugárhajtású harcképes 
kiképző-repülőgép, mely 22°-ban nyilazott szárnyakkal és 
enyhén negatív állásszögű teljesen elfordítható vízszin
tes vezérsíkokkal rendelkezik. A két főtartós szárnyak 
profilja NACA 64A211 típusú. A szárnyak belépőélén két 
nagyméretű aerodinamikai késfelület található, míg a 
szárnykilépő élek mentén a szárnymechanizációt alkotó 
kettős réselésű, ún. Fowler típusú fékszárnyak, valamint 
a csűrőkormányok helyezkednek el. A félszárnyakban 
egy-egy szárnytüzelőanyag-tartály is helyet kapott.
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5. ábra: A G -4  (N-62) elölnézeti rajza (Sz.Sz.)

A repülőgép pilótakabinja -  a többi korszerű kiképző 
géphez hasonlóan -  lépcsőzött, az oktató és a növendék 
számára is jó kilátást biztosit. A két fős személyzet a Mar
tin-Baker MK10 LB dupla nullás katapultülésekben -  
melynek a katapultálás folyamatának megindításától a 
főernyő nyitásáig mindössze 1,5 másodpercre van szük
sége -  foglal helyet.

A kabintető kétrészes, egymástól függetlenül nyitható 
és zárható. Katapultáláskor piropatronokkal történik eltá

volításuk, de szükség esetén az alkalmazott katapultülé- 
sek alkalmasak a kabintető áttörésére. A pilótakabin nyo
mástartó és klimatizált. (Az utóbbi újdonság a JVR és 
PVO kiképző gépein, ugyanis a légkondicionáló rend
szerrel a G -2 Galeb-nek csak a líbiai exportra készülő 
G-2 AE változata rendelkezett, a hazai felhasználásra 
szánt példányok nem, így meglehetősen kellemetlen volt 
a repülőgépben történő várakozás, főleg nyári idősza
kokban, a kiképzésre használt tengerparti repülőtereken.

2001/3 HADITECHNIKA 31



A repülőgép hárompontos, ún. tricikli elrendezésű futó
művel rendelkezik, kormányozható orrkerékkel. A futómű 
robusztus kialakításának köszönhetően jól tűri a kezdő 
pilóták viszonylag durva leszállását, illetve az alkalmazott 
futóműkerekek alacsony abroncsnyomásával párosulva 
lehetővé teszi az előkészített füves kifutópályákról való 
üzemeltetést. A felszállási úthossz rövidítésére, a JRV és 
PVO más típusaihoz hasonlóan, lehetőség van startraké
ták alkalmazására is. A leszállási úthossz, valamint a ke
rékfékek igénybevételének csökkentésére a repülőgép 
beépített fékernyővel rendelkezik.

Repülési jellemzők

A repülőgép korlátozás nélkül műrepülhető, irányítható
sága, manőverező képessége alapján a felfegyverzett 
gyakorlógépek élbolyába tartozik. A Hawk-hoz való ha
sonlósága ellenére, a beépített Rolls Royce Viper 632-es 
hajtómű teljesítménykorlátai miatt, repülési jellemzői az 
egyébként aerodinamikailag konzervatívabb kialakítású 
olasz MB-339-eshez állnak közel.

A Super Galeb nyilvánosan bemutatott műrepülő prog
ramjában menetrendszerűen látható volt pl. a dugóhúzó

A Soko G-4 Super Galeb típuscsalád alapvető harcászati-műszaki adatai
1. táblázat:

Méretadatok Mértékegység G-4 (N-62) G-4M (N-62M)
hossza/hossza pitotcsővel m 11,35/12,25 11,35/12,25
fesztáv/ L-L rakétákkal m 9,88/- -/10,05
magassága m 4,28 4,28
szárnykarcsúsága 5,00 5,17
szárnyfelülete m2 19,50 19,50
futómű nyomtávja m 2,65 2,6
futómű tengelytávja m 3,12 3,12

Tömegadatok
üres tömeg kg 3134 3284
felszállótömeg (kiképző) kg 4600 4814
max. felszállótömeg kg 6330 6400
max. külső teher kg 1950 1950
függesztési pontok száma 5 5+2

Hajtómű és tüzelőanyag
hajtómű típusa VIPER 632 VIPER 632
max. statikus tolóerő kN 17,47 17,47
max. tolóerő MACH 0,7, H-0 m kN 15,90 15,90
fajlagos fogyasztása MACH 0,5 kg/kN/h 121 121
belső tüzelőanyag 1/kg 1676/1307 1756/1370
külső tüzelőanyag 1/kg 725/566 1166/91
póttartályok száma 2 3

Teljesítményadatok
max. sebessége H-0 m M (km/h) 0,81 (900) 0,80 (890)
max. sebessége H-5000 m M (km/h) 0,78 (915) 0,77 (905)
tipikus cirkálósebesség M (km/h) 0,5 (500-612) 0,5 (500-612)
max. emelkedőképessége H-0 m M/sec 31 30
szolgálati csúcsmagassága m 12 850 12 500
min. repülési sebessége km/h 171 172
fel/leszállási sebessége km/h 215/200 216/201
felszállási úthossz m 570 600
leszállási úthossz m 750 800
leszállási úthossz fékernyővel m 470 490
hatótáv. belső tüzelőanyaggal km 1500 1420
hatótáv. max. tüzelőanyaggal km 2000 2400
repülési időtartam h 3-4,1 2,9-4,9
hatósugár (kiképző bevetésen) km 521 495
harci hatósugár M-A-M km 350 +330
harci hatósugár A-A-A km 300 +280
tolóerő-tömeg aránya 0,39-0,28 0,38-0,27
szárnyterhelés kg/nrT 235-324 246-328
megengedett túlterhelés g +8/-4,2 +8/-4,2

Megjegyzés: hatósugár harci bevetésen 100% belső tüzelőanyaggal, hat FAB-100-as légibombával (5190 kg-os felszállósúlynál).
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8. ábra: Egy légvédelmi rakéta által roncsolt Super Galeb 
fúvóka és farokrész

és az abból való kivezetés, valamint az utóbbi időben 
nagy népszerűségnek örvendő harang manőver is. A kis 
szárnyterhelésnek és a 8 g túlterhelést is elviselő sár
kányszerkezetnek köszönhetően jó a típus pillanatnyi 
manőverező képessége, viszont a kiképző-repülőgép ka
tegóriára jellemző viszonylag alacsony tolóerő/tömeg 
arány miatt az állandósult manőverező képesség mérsé
kelten jó. A típuson repülő pilóták véleménye szerint a 
fegyveres kiképzéshez, illetve harci bevetésekhez a 
Super Galebnak erősebb hajtóműre lenne szüksége.

A bemutató repülésre előkészített repülőgép (egy fős 
személyzettel és csökkentett belső tüzelőanyag-mennyi
séggel) 600 km/h sebességnél, 5,2 g túlterhelés mellett 
17,27sec, míg teljes tüzelőanyag-készlettel és két fős 
személyzettel 740,4 km/h sebességnél 7,3 7sec-os állan
dósult fordulási szögsebességgel rendelkezik, ez utóbbi 
esetében a fordulókor sugara eléri az 1600 métert, a pil
lanatnyi (sebességvesztéssel járó) fordulási szögsebes
ség 740 km/h sebességnél a repülőgép által elviselhető 
magas 7-8g-t is elérő túlterhelés révén meghaladja a 
207sec értéket.

A Super Galeb állásszög szerinti korlátozása normál re
pülés alkalmával a szárnykarcsúság és a szárnyforma 
alapján 22 és 24 fok közé tehető, míg orsózási szögse
bessége kis magasságon meghaladja a 2007sec-ot. A 
repülőgép tengerszinten max. 31 m/sec emelkedő képes
séggel rendelkezik, az 5000 méteres magasságot 3,2, a 
8000 méteres magasságot 6 perc alatt éri el. Az egyéb 
technikai és taktikai adatok az 1 -es táblázatban találhatók.

A rajzokat a szerző készítette
Szigeti Szilveszter

(folytatjuk)
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KURSZK atomtengeralattjáró katasztrófája

Múlt év augusztusában az Orosz Fö
deráció Haditengerészeti Flottája, több 
éves szünet után, nagy harcászati gya
korlatot tartott, amelyen több mint 30 
hajó vett részt. A gyakorlat során a flot
ta egyik legnagyobb tengeralattjárója 
váratlanul eltűnt. A hivatalos orosz 
szervek -  a régi szovjet hagyományok
nak megfelelően -  csak részinformáci
ókat közöltek, azokat is torzítva. Jelen 
cikkben áttekintjük az OSZKÁR II ten
geralattjáró-osztály kialakulását, be
mutatjuk a hajó felépítését, és az eddig 
nyilvánosságra hozott információk 
alapján megpróbáljuk megfejteni a ka
tasztrófa valószínű okát. A cikk össze
állítása során kiderült, hogy a hajóosz
tályról Nyugaton és Keleten eltérő ada
tok terjedtek el, ezért a táblázatokban a 
két alapforrás adatait is megadtuk.

Az OSZKÁR II (OSZKÁR I) osztály 
kialakulása

A szovjet haditengerészet -  harcásza
ti elgondolásai alapján -  a NATO- 
repülőgép-hordozók elhárítására el
sődlegesen a tengeralattjáró-hajó típu
sú, robotrepülőgépeket hordozó, atom
hajtású tengeralattjárókat alkalmazta. 
A hatvanas évek végén a szovjet 
ECHO (675 típus) tengeralattjáró-osz
tály hajóegységei erkölcsileg teljesen 
elavultak. Az amerikai haditengerészet

megrendelésére 1968-ban fektették le 
a NIMITZ atomhajtású repülőgép-hor
dozó gerincét, amely a hordozók új ge
nerációjának első képviselője. Az új 
csapásmérő hajó védelmi rendszere 
könnyedén hatástalaníthatta a 675 tí
pusú tengeralattjáróról indított robot
repülőgépeket. Áz új robotrepülőgé
pekkel szemben támasztott követel
ményben nem csak növelték a hatótá
volságot, de előírták az eszközök cso
portos alkalmazhatóságát is. Az elgon
dolás szerint, megnövelt számú cél el
len az új amerikai védelmi rendszer 
nem tud az előírt hatékonysággal 
ténykedni. A szovjet P-700 (Granit) tí
pusú rendszer robotrepülőgépe már 
500 km-es hatótávolsággal rendelke
zett, amelyen már nem lehet alkalmaz
ni a hagyományos félaktív önirányítási 
rendszert, valamint új alkalmazásokat 
kellett terveztetni a célok elosztásához 
is. A harcászati-műszaki követelmé
nyek szerint a célok felderítését, azok 
azonosítását, a hajórajon belüli elhe
lyezkedésük értelmezése után, az elő
re beprogramozott célpont kiválasztá
sát és megsemmisítését a robotrepü
lőgép fedélzeti számítógépe végezte. 
A csoportos alkalmazás miatt az egy
más melletti repülés biztonságát is 
szavatolták. A tengeralattjáró fedélze
tére az ellenséges flotta elhelyezke
déséről az információkat a Legenda 
haditengerészeti műholdas felderítő-

és célmegjelölő rendszer nyújtotta. Ezt 
a rendszert 1979-ig építették ki, majd 
a műholdak tervszerű cserélésével 
1989-ig folyamatosan korszerűsítették. 
A szovjet hadiipar -  akkori alkatrész- 
bázisa alapján -  ezt a feladatot csak 
19 m hosszú repülőeszközzel tudta 
megoldani. A haditengerészet 20-24 
db, robotrepülőgép hordozására alkal
mas hordozót rendelt. A robotrepülő
gép fejlesztése csak 1983-ban fejező
dött be, de a 949 típusú ARHAN- 
GELSZK (K-525) gerincét már 1978- 
ban lefektették. A tengeralattjáró át
adása 1980. december 30-án volt, ter
mészetesen működőképes Granit nél
kül. Párhuzamosan készült a MUR- 
MANSZK (K-206) tengeralattjáró. Az 
átvételi vizsgálatok során kiderült, 
hogy a rakétahordozó-tengeralattjáró 
méreteivel összehasonlítható hajó 
manőverezőképessége, valamint a 
fegyverzeti eszközök alkalmazása te
rén számos hiányosság tapasztalható. 
Az osztály két első hajóját gyorsan tar
talékállományba helyezték. A P-700 
típusú robotrepülőgép-rendszer már a 
korszerűsített 949A (Antej) típusú ten
geralattjárókra került.

A szovjet haditengerészet a hajóosz
tályt 20 hajóegységre tervezte, de a két 
első tengeralattjáróval együtt összesen 
csak 15 hajó gerincét fektették le (az 
adatokat az 1. számú táblázat tartal
mazza). Az utolsó tengeralattjáró befe-
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A 949* (949A) hajóosztály adatai
1. táblázat

Név' Név2 Szám Alkalmazó Vízre bocsátás Átvétel Megjegyzés
ARHANGELSZK* K-525 ÉTF 1978 1980.12. 30. kivonták2
MURMANSZK* K-206 ÉTF kivonták2
KRASZNODAR K-148 ÉTF 1986 kivonták2
IRKUTSZK K-132 CSOF 1987 kivonták2
VORONYEZS K-119 ÉTF 1988 kivonták2
KRASZNOJARSZK VORONYEZS K-173 CSOF 1988 dec. 1989 dec.
SZMOLENSZK SZMOLENSZK K-410 ÉTF 1990 jan. 1990 dec.
KASZATKA CSELJABINSZK K—442 CSOF 1990 jún. 1991 jan.
VILJUCSINSZK
(ex-TAMBOV)

VILJUCSINSZK
(■ex-KASZATKA) K-456 CSOF 1991 júl. 1992 nov.

OREL
(ex- SZEVERODVINSZK)

OREL
(ex- SZEVERODVINSZK) K-266 ÉTF 1992 máj 1993 jan.

OMSZK OMSZK K-186 CSOF 1993 máj 1993 okt.
KURSZK KURSZK K—141 ÉTF 1994 mái. 1995 ián. aug.12-én els.
SZENT GYÖRGY
(ex-TOMSZK)

SZENT GYÖRGY
(ex-TOMSZK) K-512 CSOF 1996. júl. 18. 1997 máj.

PSZKOV BELGOROD K-530 ÉTF 1999 aug. 2000 dec.
VOLGOGRAD K-135 gerince lefekt.

Megjegyzés: - a hajókat Szeverodvinszkben gyártották.
- ÉTF Északi Tengeri Flotta,
- CSOF Csendes Óceáni Flotta 
-1 orosz források
- 2 Jane's Fighting Ships (2000 május)

jezéséről végső döntés nem született 
még, a fegyverzet már erkölcsileg el
avultnak tekinthető, az alkalmazott al
katrészbázis teljesen lecserélődött, így 
megépítése célszerűtlen.

A repülőgéphordozó-elhárítás leg
fontosabb eszközei közé az orosz ha
ditengerészet csak ezt a hajóosztályt 
és a Tu-22M-3 típusú bombázókat 
sorolhatja. A Granit hatékonysága fe
lett eljárt az idő, de a pénzügyi helyzet 
szükségessé teszi további rendszer
ben tartását.

A tengeralattjáró felépítése

A kettős hajótest nagynyomású részét 
acélból készítették. Szerkezetileg a 
949 típust 9, a 949A típust 10 szakasz
ra bontották. A szokottnál jóval hosz- 
szabb torony mindkét oldalán a nagy
nyomású testen kívül helyezték el a 
robotrepülőgépet tároló konténereket, 
amelyeket a méretek csökkentése és 
az indítás feltételeinek könnyítése ér
dekében 40°-os szögben előre meg
döntötték.

A tengeralattjáró meghajtását a 
szovjeteknél hagyományosnak tekint
hető két, egyenként hétlapátos hajó
csavar végezte, amelyet egy-egy 
OK-9 típusú 98 000 LE (72 MW) telje
sítményű gőzturbina hajt meg, termé
szetesen a fordulatszám csökkentése 
miatt reduktoron keresztül. A turbiná
kat külön szakaszban helyezték el. A 
hajó energiaszükségletét két OK-605B 
típusú, vízhűtéses reaktor állítja elő,
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maximális teljesítményük egyenként 
190 MW. A segédhajtáshoz két 
DG-190 típusú turbógenerátorral ren
delkezik, ezek teljesítménye egyen
ként 3200 kW.

A torony előtti hajótest foglalja ma
gában az első szakaszt, ahol a tor
pedóvetőcsövek, a töltőszerkezet és a 
tárolóállványok találhatók. A 4 db 533 
mm-es és 4 db 650 mm-es vetőcsőből 
a torpedók mellett a Vodopad és 
Vetyer típusú rakétatorpedók is indít
hatók. A tárolóban 24 db torpedó vagy 
rakétatorpedó tárolható. A 650 mm-es 
torpedó-robbanófej tömege 500 kg, az 
533 mm-es 300 kg.

A következő szakaszban helyezték 
el a harctevékenység, hajózás irányí
tásához szükséges munkahelyeket, itt 
van a parancsnoki híd. A hajó fegyver
zeti eszközeit a harmadik szakaszból 
irányítják, ide futnak be a felderítési 
adatok is. A negyedik szakaszban az 
egészségügyi létesítmény, konyha, 
étkező és a személyi állomány elhe
lyezési körletei találhatók.

A hajó energiaellátását, a reaktorok 
tevékenységét az ötödik szakasz ellen
őrzi. A következő, ún. ötödik-bisz sza
kasz feladata a fegyverzeti eszközök és 
fedélzeti irányítás összehangolása, ez 
az új szakasz csak a 949A típusnál ta
lálható. Legfontosabb feladata a hajó 
úszóképességének megőrzése a robot
repülőgépek sorozatindításakor. Érthe
tetlen, hogy a katasztrófa után ezeket a 
szakaszokat miért nem nyitották fel, az 
itt vezetett nyilvántartásokból nagyon 
fontos információkat lehetett volna 
megtudni a katasztrófa kialakulásáról.

A hatodik szakaszban helyezték el a 
két reaktort. A következő két szakasz
ban találhatók a két gőzturbina és kie
gészítő berendezéseik. A kilencedik 
szakaszban helyezték el az elektro
mos energia elosztópultjait és az ak
kumulátor-csoportokat.

A KURSZK (K-141) 
építésének sajátosságai

A hajó gerincét a Szovjetunió felbom
lásakor, 1992-ben fektették le. Két év 
múlva vízre bocsátották, majd egy év
vel később átadták a flottának. A hajó

építés során számos esetben eltértek 
a szigorú követelményektől. Csak né
hány példa: a hajótest zárófalait 100 m 
merülési szintnek megfelelően túlnyo
máson ellenőrizték a maximálisan 
megengedett helyett, a mentőberen
dezéseket az előírtaktól eltérően vet-

A 949 (949A) hajóosztály fontosabb harcászati-műszaki adatai
2. táblázat

Megnevezés 949 típusnál 949A típusnál Jane’s adatok
Vízkiszorítása víz feletti állapotban [t] 13 400 14 700 13 900
Vízkiszorítása víz alatti állapotban [t] 23 860 18 300
Hossza [m] 143 154 154
Szélességeim] 18,2 18,2 18,2
Merülése [m] 9,0 9,2 9
Maximális sebesség [csomó] 33 28/15
Merülési mélység [m] 420
Maximális merülési mélység [m] 500
Önálló bevetés időtartama [nap] 120
Személyzet [fő] 130 107(48 tiszt)
Reaktor típusa VM-5 VM-5
Reaktor teljesítménye [MW] 2x190 380
Gőzturbina típusa GT3A GT3A
Gőzturbina teljesítménye [MW] 72 72
Hajócsavaok száma [db] 2 2
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ték át. Egyes információk szerint a 
mentőbójákat és a mentőkapszulát, 
rögzítő berendezések hiányában, egy
szerűen a hajótesthez hegesztették. A 
szovjet „gazdag években” is előfordult, 
hogy a hajót hiányos felszereltséggel, 
feltöltetlen anyagi készletekkel adták 
át, ez az orosz időszakban mindenna
possá vált. A vizsgálatok során határo
zott választ nem adtak arról, hogy a 
tengeralattjáró fedélzetén milyen álla
potban voltak az akkumulátorok, továb
bá mikor ellenőrizték utoljára a mentő
berendezéseket.

A KURSZK a nyár közepén harci be
vetésről érkezett vissza, az állomány 
egy részét szabadságra küldték. Felté
telezhetően a VORONYEZS (K-119) 
tengeralattjáró meghibásodása miatt 
soron kívül beosztották a gyakorlaton 
részt vevő állományba. A már eltávo
zott tengerészeket más hajókról átve
zényelt személyekkel pótolták. A beve
tésről visszatért hajón a kötelezően 
előírt karbantartási munkákat nem vé
gezték el.

Az előbb említettekhez hasonlóan 
nem hozták nyilvánosságra a pontos 
fegyverzetieszköz-listát. A szabvány
nak megfelelően a hajó minden beve
tésre induláskor fedélzetén 22 db har
ci P-700 mellett 2 db gyakorló robot
repülőgépet tárol. Ezek az indítókonté
nerek védelme alatt nem sérülhettek 
meg. A torpedószakaszban 2-2 db 
USZET-80 és 65-76 típusú gyakorló
torpedó, valamint néhány harci torpe
dó, rakétatorpedó volt. A hajó kísérleti 
indítás miatt valószínűleg nem vitte 
magával az összes torpedót.

A kísérleti torpedók nem rendelkez
tek robbanófejjel, mivel ez akadályoz
ná a pontos méréseket. Az orosz elő
írások szerint bevetés során a torpe
dószakaszban tárolt fegyverzeti esz
közök nem bonthatók meg, azokat 
csak a töltőberendezés segítségével a 
vetőcsőbe tölthetik. A kísérlet miatt fel
tétlenül méréseket végeztek, bár eh
hez feltételezhetően nem bonthatták 
meg a torpedókat.

A hajó fedélzetén a gyakorlat és a 
kísérlet miatt a személyzet mellett több

szakember tartózkodott. Ismert adatok 
szerint a gyártót két fő képviselte.

A hajó hivatalosan 118 fővel (41 fő 
tiszt, 70 fő tengerész, 5 fő gyakorlatot 
ellenőrző döntnök és 2 fő üzemi kép
viselő) a fedélzetén 2000. augusztus 
10-én 10 órakor indult a bevetésre 
Vidajevo bázisról. A gyakorlat első fel
adatát a következő napon 11.20-kor 
teljesítette, amikor Granit robotrepülő
gépeket indított.

A robbanás pillanata

Az orosz haditengerészet -  mint min
dig -  most is gondosan álcázta a gya
korlaton részt vevő tengeralattjáró fel
adatát, de az információk alapján való
színűsíthető, hogy a következő feladat 
során a VÉLI KI J PJOTR által vezetett 
hajórajt kellett felderíteni és torpedó
csapással megtámadni. A tengeralatt
járó a jelentések szerint 40-60 m mély
ségen készült a feladatra. A célpontot 
vontató hajóegység augusztus 12-én 
11.30-kor még nem tartózkodott a 
meghatározott körzetben. Nyugati in
formációk szerint a hajó kapitánya egy 
megsérült torpedó indítására kért en
gedélyt. Az engedély nyugtázása után 
a hajóval az Északi Flotta parancsnok
sága nem foglalkozott. A szovjet idők
ben megszokott volt, hogy a harcásza
ti gyakorlatokon szombat déltől hétfő 
hajnalig -  karbantartást jelszóval -  pi
hentették a résztvevőket.

Az orosz geofizikai állomás két ren
gést figyelt meg, természetesen a flot
ta szakemberei erről csak a vizsgálatok 
során, több napos késéssel értesültek. 
A nyilvánosság a norvég állomás ada
tait ismerhette meg. Az első rengés lá
gyan felfutó jellegű, a Richter-skála 
szerint 1,5° értékű volt, majd 2’ 15“ 
múlva egy hirtelen felfutó rengés követ
kezett, 3,5° (kb. 2 t TNT robbanásával 
megegyező) értékkel. A tengeralattjáró 
Szeveromorszktól 85 tengeri mérföldre 
a 67° 40’ szélességi körön és a keleti 
37° 35’ hosszúsági körön, 108 m mély
ségben az 1-2  m mély iszapba fúródva 
a sziklás tengerfenékre süllyedt.

7. ábra: A KURSZK felszíni menetben

8. ábra: A hajó elölről nézve

Az Északi Flotta parancsnoksága 
csak a követKező bejelentkezés elmu
lasztása után, augusztus 13-án 03.00- 
kor adott parancsot a VELIKIJ PJOTR- 
nak a tengeralattjáró felkutatására. A 
további események mindenre kiterje
dően megjelentek a sajtóban, ezért itt 
nem részletezzük. Norvég segítséggel

Всплывающая спасательная камера (скорее 
всего, повреждена и не может испольювапля)

Носовой отсек 
(с тор пе д ны м  о тд е л е н *« »*), 

где об и о ру жены 
бол »иди®

6. ábra: A baleset utáni orosz vázlat a sérülések helyszínéről (K.Z.)
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a hajótesten vágott nyílásokon keresz
tül 12 tengerész holttestét hozták a fel
színre. A három hátsó szakaszban 19 
tengerész teljesített szolgálatot.

A baleset feltételezett okai

A hivatalosan bejelentett időpontban 
az orosz kormány nem adott ki tájé
koztatást, így a megismert adatok 
alapján tekintjük át a legvalószínűbb 
változatot.

A merülési mélység alapján a 
KURSZK felszíni hajóval nem ütközhe
tett. A gyakorlatok során éles torpedó
kat egymás ellen nem indíthatnak, így 
a megtámadott hajóraj sem indíthatott 
ellene harci rakétatorpedót. A környé
ken járőröző három atomhajtású ten
geralattjáró (ÜSS MEMPHIS, ÜSS TO
LEDO és HMS SPLENDID) bármelyi
kével összeütközve a másik hajónak is 
meg kellett volna sérülnie. Kevésbé 
hihető, hogy pont a torpedóindítás pil
lanatában ütközött a KURSZK orr-ré
szében lévő vetőcsőnyíláshoz a másik 
hajó. A második világháborús akna a 
hatalmas hajótesten olyan jelentős sé
rülést nem okozhatott, mint amilyen a 
K-141-en keletkezett.

A robbanásokat tanulmányozva nyu
gati szakértők egyöntetűen megállapí
tották, hogy az első fojtott rengést elő
idéző robbanás csak a hajó nagynyo
mású testén belül keletkezett detoná
ciótól származhatott. A 65-76  típusú 
torpedó hajtóműve kerozin és hidro- 
gén-hiperoxid felhasználásával műkö
dik. A hiperoxid felbomlása könnyen 
robbanássebességre gyorsulhat fel, 
például, ha a táprendszer vezetékei
ben olajszennyeződés vagy egyszerű
en sorja, fémhulladék maradt. A hajtó
mű véletlen beindulása könnyen okoz
hatott tüzet. Ha a sérült torpedó hajtó
műve a vetőcsőben robbanásszerűen 
indult be, akkor a keletkező nagy hő
mérsékletű égéstermékek a vetőcső 
zárófedelét berobbantva az első sza
kaszban tüzet okozhattak.

A személyzet megpróbálta eloltani, 
de mivel védőmaszk nélkül tartózkod
tak az első szakaszban, az oltógázzal 
való elárasztást nem alkalmazták. A 
forró égéstermékektől a tárolt torpedók 
robbanófejeinek egy része felrobbant. 
Ez az együttes detonáció feltépte a 
nagynyomású testet a vetőcsőtől a ha
jó tornyáig. A keletkező túlnyomás az 
első négy szakaszban lévő személye
ket azonnal megölte. A robbanás az el
választó falakat is áttörte, még a ne
gyedik és ötödik szakasz választófala
iban lévő búvónyílás fedeleit is lesza
kította.

A hatalmas léken betörő víz pillana
tok alatt orrára döntötte a hajót, és az

nagy sebességgel a közeli tengerfe
nékhez csapódott. Az iszapban több 
tíz méteres nyomot húzva fékeződött 
le a tengeralattjáró. A lassan vízzel 
telítődő hajótest felfeküdt a tengerfe
néken. Az ütközéskor a hajó sértetlen 
vezetékei is eltörtek. A reaktort auto
matikus rendszere azonnal leállította. 
A vetőcsőben, vagy a robbanáskor 
keletkező rövidzárlatok miatt a kilence
dik szakaszban lévő kapcsolópultok 
szintén felrobbantak. Ekkor kaphatták 
az itt tartózkodók égési sérüléseiket.

A rossz védelmi rendszer miatt a ha
jó energia nélkül maradt. Az utolsó há
rom szakaszból a túlélők bemenekül
tek a kilencedik szakaszba. Az itt lévő

mentőnyíláson keresztül megpróbáltak 
kimenekülni. Valószínűleg technikai 
meghibásodás, sérülés vagy gyakor
latlanság miatt a zsilipkamra túl gyor
san megtelt vízzel. Energiaforrás hiá
nyában a beáramló vizet kézipumpák
kal nem tudták kiszivattyúzni. Egyedül 
csak a külső segítségben bízhattak.

Az orosz haditengerészet legkorsze
rűbb atomhajtású csatacirkálója ha
mar felderítette a bajba jutott tenger
alattjárót, de az Északi Flotta nem ren
delkezett kiképzett mentőállománnyal 
és alkalmazható, működőképes men
tőeszközökkel. A kiképzetten tengeré
szek minden megtettek, de a rendelke
zésre álló eszközökkel, módszerekkel
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képtelenek voltak segíteni, a haditen
gerészeti vezetők pedig nem merték 
bevallani, hogy önállóan képtelenek ki
menekíteni tengerészeiket, pedig erre 
esküdtek fel és ez lett volna legfonto
sabb kötelezettségük.

A katasztrófa tanulságai

A katasztrófa ismét rámutatott az 
orosz haditengerészet súlyos állapotá
ra. A nyolcvanas években felduzzasz
tott flotta az elmúlt tíz évben csak a 
működőképesség fenntartásához 
alapvetően szükséges anyagi utánpót
lást kapta. A hajók nagy része kikö
tőbe szorult, leszerelésük, az atomhaj
tású hajók hatástalanítása nincs meg
oldva. A hivatásos állomány fizetését 
csak több hónapos késéssel kapta, 
melynek értéke az elmúlt évek során

nagyon lecsökkent. A családok elkülö
nítetten -  gettó jellegű településeken -  
élnek, ahol a normál életfeltételeket, 
például a téli fűtést sem tudták biztosí
tani. Ilyen szociális feltételek mellett 
nem véletlen, hogy a flotta folyamato
san veszíti értékes kiképzett hivatásos 
állományát. A szűkös anyagi helyzet 
csak a minimális kiképzésre nyújt 
lehetőséget. A túlfeszített követelmé
nyek, a szinte már embertelen munka- 
és életfeltételek miatt a sok lemondást, 
nagy tűrőképességet igénylő beosztá
sokban ma már nem rendelkezik az 
orosz flotta olyan felkészültségű állo
mánnyal és olyan minőségű haditen
gerészeti eszközökkel, mint tíz évvel 
ezelőtt. Ha jelentős változás nem tör
ténik, a katasztrófa megismétlődhet.

A KURSZK kiemelése jelentős 
anyagi terhet jelent, amit az orosz ha
ditengerészet önállóan nem tud előte

remteni, pedig környezetvédelmi okok
ból a hajót ki kell emelni. Ezt a felada
tot csak az orosz kormány tudja meg
oldani. A korábbi szovjet-orosz elgon
dolások szerint az összes hatástalaní
tott reaktort a tengerbe akarták s ü l
lyeszteni. A Földünket fenyegető szá
mos környezeti katasztrófa közül az 
egyik a Barents-tenger és Csendes
óceán térségében lévő kikötőkben 
veszteglő több mint száz atomhajtású 
orosz hajó, amelyek reaktorainak 
megbízható semlegesítésére még át
fogó terv sem készült, de anyagi fede
zete sincs meg. Emellett a KURSZK 
kiemelése csak másodlagos vagy har- 
madlagos feladat.

Szabó Miklós 
nyugállományú mérnök alezredes

IDET 2 0 0 1 -Brno

Morvaország déli részének közepén, Brnóban, május 
9-11 között hatodik alkalommal rendezték meg az IDET- 
et (International Exibition of Defence and Security 
Technologi and Special Information Systems), Közép-Eu- 
rópa legnagyobb haditechnikai kiállítását és vásárát. A 
384 ezer lakosú Brno -  a Cseh Köztársaság második leg
nagyobb városa, egyben második legjelentősebb ipari és 
gazdasági centruma -  kitűnő hátteret biztosít nemzetkö
zi rendezvények lebonyolításához. Ez már 70 évvel ez
előtt is így volt, ezért alapították meg 1928-ban az akkori 
Csehszlovákiában a vásár területét a jellegzetes főépü
lettel, amely a múlt század első harmadában rendkívül 
merész és látványos épületnek számított. 1959-ben ren
dezték meg első nemzetközi vásárukat. Napjainkra a 
BVV (Brenenské veletrhy a vystavy) teljes kiállítóterülete

eléri a 650 000 m2-t, melyből 16 csarnok 178 000 m2fedett 
terület.

A rendezőség a párizsi EUROSATORY kiállítás mellett 
kíván alternatívát kínálni a haditechnikai eszközök, rend
szerek iránt érdeklődők számára. Két évvel ezelőtt a láto
gatók több mint 20 százaléka érkezett külföldről 62 orszá
got képviselve. Ez évben 23 ország 330 céggel képvisel
tette magát. Franciaország, Olaszország, Németország, 
Norvégia, Lengyelország, Oroszország és Szlovákia sa
ját nemzeti képviseletet hozott létre, mellyel országaik ki
állítóit próbálták egységesen összefogni. 1994 után elő
ször Magyarország is képviseltette magát. Bár az IDET a 
vásár területéből csak kisebb helyet foglalt, mérete 6 szá
zalékkal lett nagyobb a két évvel korábbinál, ezzel elérte 
a 26 ezer négyzetmétert.

2. ábra: NATO-delegáció, köztük hazánk képviselője, a kézi
fegyverek szemlélése közben
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4. ábra: Modernizált harckocsi, T-72M 4 CZ típusjelzéssel 7. ábra: Kézi páncéltörő-szimulátor

5. ábra: Pilóta nélküli felderítőeszköz 8. ábra: LOS felderítő és megfigyelő rendszer

A megnyitó, a hagyományoknak megfelelően, az új 
cseh védelmi miniszter, JaroslavTvrdík jelenlétében, kato
nai díszelgéssel, zászlófelvonással kezdődött. A hivatalos 
katonai delegációk a vezérkari főnök, JiPi Sedivy altábor
nagy társaságában kezdték el a standok megtekintését.

A vásár tematikája rendkívül széles választékot ölelt 
fel. Repülőeszközök, gép- és harcjárművek, lőszerek, hír-, 
informatikai- és lokátorrendszerek mellett kézifegyverek, 
védőeszközök, ruhák, kiadványok és sajtótermékek, va
lamint optikai felszerelések is megtalálhatók voltak. A 
standok között megjelentek a hazai haditechnikai kuta
tás-fejlesztés intézetei, a katonai tanintézetek és a Krá-

liky Katonai Múzeum is. A kiállítás keretén belül egy légi 
bemutatót is rendeztek a Turany repülőtéren, továbbá 
több mint tíz különböző szakértői konferencia is csatlako
zott a kiállítás rendezvényeihez. A kiállított anyagnak sem 
bemutatására, sem felsorolására nem vállalkozhatunk, 
de ízelítőként néhány érdekes pillanatképpel szeretnénk 
szolgálni az olvasóknak az IDET 2001 kiállítás hangula
táról.

A következő IDET-kiállításra 2003. április 28-30. között 
kerül sor.

Hajdú Ferenc
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Az An-70-es teherszállító repülőgép rövid ismertetése

A nyolcvanas évek elején a Szovjet
unió Polgári Légiforgalmi Minisztériu
mában határozat született egy új te
herszállító repülőgéptípus kifejleszté
sére, az An-12  teljes, valamint az 11-76 
részleges felváltása céljából. A köve
telmények meghatározásakor termé
szetesen inkább a katonai szempont
ok voltak meghatározóak, mint a pol
gáriak. A megbízást természetesen a 
már hagyományosan szállítógép-spe
cialista Antonov-tervezőintézet kapta.

Az új gép tervezési munkálatai 
1985-ben kezdődtek meg, természete
sen teljes titokban. A nyilvánosság 
1988. december 20-án szerzett tudo
mást az -  akkor már Ал-70-esnek el
nevezett -  újdonság létezéséről az Iz
vesztyija címoldaláról. 1991-ben a Pá
rizsi Légiszalonon az Antonov-iroda -  
és az új típus -  főtervezője Pjotr 
Balabujev bejelentette: az An-70-es 
prototípus összeszerelése Kijevben fo
lyik, majd a gépről egy makettet is be
mutattak a moszkvai repülési szakkiál
lításon. A gazdasági és pénzügyi ne
hézségek ellenére -  orosz-ukrán 
együttműködéssel -  1994-re elkészült 
az első prototípus, mely még ez év de
cember 16-án elvégezte első repülé
sét, teljes sikerrel. Az öröm azonban 
sajnos nem tartott sokáig, ugyanis 
1995. február 10-én a gép az egyik be
repülés közben egy fatális szerencsét
lenség során összeütközött az őt 
kísérő és filmező Ал-72-essel, s a gép 
megsemmisült. Az ostoba kudarc nem 
törte le a cég vezetőit, nyomban hozzá 
is láttak a második prototípus össze
szereléséhez, ám az addigra állandó
sult fizetésképtelenség miatt a költsé
gekhez állami forrásokból csak mini
mális mértékben járultak hozzá. Az uk
rán kormány a szükséges pénznek 
mindössze 0 ,6%-át (I), az orosz kor
mány pedig 6,4%-át adta. A fennmara
dó 93%-ot az Antonov-iroda saját ma
ga teremtette elő, mégpedig eléggé 
sajátos módon. A tervezőintézet tulaj
donában lévő óriásgép az An-124 
Ruszlan néhány példányának angliai 
bérbeadásával szétszerelt Nimródokat 
szállítottak nagyjavításuk helyszínére, 
majd ezen vállalkozás anyagi sikeré
ből tudták a szükséges pénzt előte
remteni az An-70  program számára. A 
második prototípus legyártása azon
ban így is egy év csúszást szenvedett, 
majd az ünnepélyes kigurítás 1996. 
december 24-én vált valóra. Ezen pél
dány első felszállására 1997. április
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24-én került sor, Alekszandr Galu- 
gyenko és Anatolij Andronov főpilóták 
irányításával.

Az An-70-es hagyományos sár
kány- és futómű-elrendezésű típus, 
felső elhelyezésű, kissé hátranyilazott 
CAGI P-202 profilú szárnyakkal. A gép 
kifejezetten nagyméretű és nehéz ter
hek szállítására készült, törzsét úgy 
alakították ki, hogy rakterében elférje
nek mind a keleti, mind a nyugati szab
ványú konténerek. A raktér méretei az 
l/-76-oséhoz hasonlóak, bár szélessé
ge nagyobb. Az An-70-es olyan ún. 
szabványon kívüli, terjedelmes áruk 
szállítására is alkalmas, melyekre ed
dig az 11-76 nem volt képes, szállítá
sukra csak az An-22-\ lehetett alkal
mazni. Gördülő terhek (teherautók, 
páncélosok) szállítása esetén maxi
mális magassága 3,2 méter lehet. Az 
An-70-es maximális teherbíró képes
sége 47 tonna, ám a gép nemcsak ter
hek szállítására alkalmas. Az ejtőer- 
nyős-deszantváltozat lehetővé teszi 
maximum 110 ejtőernyős ugrását, 
vagy nehéz terhek repülés közbeni ki
dobását. A repülőgép másik „quick 
change” variációjánál a raktér magas
ságát egy közbeépített padlószinttel 
megosztják, s így egyszerre 300 fel
fegyverzett katonát képes szállítani. A 
terhek rakodását -  a mennyezet sín
pályáin végigfutó -  teherdaruk segítik, 
melyek túlterhelésvédővel ellátottak, 
teherbírásuk 12 tonna. A raktér herme- 
tizált, maximum 0,55 Mpa értékű túl
nyomással. Az An-70-es bármilyen 
időjárási és éghajlati viszonyok köze
pette képes üzemelni. Szállított terhei
nek tömege és a hatótáv természete
sen függ a repülőterek burkolatának 
minőségétől is.

Az első prototípus-példányhoz ké
pest a törzs hosszát 480, magasságát 
pedig 280 milliméterrel növelték meg. 
Ugyanúgy mint a szerencsétlen sorsú

első gépet, a másodikat is nagyfokú 
szárnymechanizációval láttak el. A 
kitéríthető belépőélek és az óriási ket
tős réselésű fékszárnyak túlnyomó ré
szét megfúvatják a légcsavarok lég
áramával. A magassági kormányt -  a 
repülőgép hossztengelyéhez képest -  
ferdén két részre osztották, amelyek 
differenciáltan térnek ki, kitolva ezzel a 
nagy kitérések okozta áramlásleválás 
lehetőségét. Hasonló megoldást alkal
maztak az oldalkormánynál is. A má
sodik prototípusnál is alkalmazták a 
vízszintes verzésík-orrsegédszárnyat 
(!), melyeket lefelé és felfelé egyaránt 
ki lehetett téríteni, a magassági kor
mánylap kitérítésével ellentétes irány
ba. A sárkány élettartamát 25 év alatt 
teljesített 45 000 repült órában vagy 
2000 ciklusban állapították meg, va
gyis az éves rendelkezésre álló idő -  
átlag -  mintegy 3500 óra. Az idősza
kos karbantartási, javítási munkálatok
nál áttértek az állapot szerint elvég
zendő munkálatokra (ezt a gyakorlatot 
részben az 11-76-osnál is alkalmaz
ták). A repülőgép rendszereit és be
rendezéseit úgy alakították ki, hogy 
legalább 30 napig vagy 200 repült óra 
eléréséig üzemelhessen időszakos 
karbantartás nélkül, távol a jól felsze
relt repterektől. Ez azonban majd csak 
az üzemeltetés során válik el. A mű
szerezettség lehetővé teszi mind a ka
tonai, mind a polgári repterekre törté
nő vakleszállást, utóbbiakra az ICAO 
ll-es kategória előírásai szerint. Vész
helyzet esetén a figyelmeztető szöve
geket beszédszintetizátor mondja be. 
A repülőgép műszerfalába 6 db folya
dékkristályos képernyőt építettek, me
lyek a nagy számból ítélve nem több- 
funkciósak (erre utal az üzemmódváltó 
nyomógombok hiánya is). Az An-70- 
es irányítása már teljes egészében 
„fly-by-wire” kialakítású, a számos 
rendszer integrált együttműködésének

biztosításául -  a MiG-29SMT-ben, va
lamint a Szu-30MKI-ben is alkalma
zott -  amerikai szabványú MIL-STD 
1553/B típusú adatbusz-rendszer szol
gál.

Az Ал-70-est különleges Progress 
D-27 típusú, úgynevezett propfan haj
tóművekkel szerelték fel (nagy, két- 
áramúsági fokú gázturbinás légcsavar
okkal). Ilyen jellegű hajtóművekkel a 
nyolcvanas években a General-Elect
ric, a Pratt & Whitney, és az Allison is 
folytatott kísérleteket, de a „jövő lég
csavaros hajtóművének” tesztjeit végül 
beszüntették. A hajtóművek maximális 
(felszálló) teljesítménye egyenként 
14 000 lóerő (10 430 kW). A D-27-es 
hajtóművet -  melynek tömege légcsa
varokkal együtt 1650 kg -  FADEC (Full 
Authority Digital Engine Controll -  tel
jes körű digitális hajtómű-ellenőrzés) 
elnevezésű kétcsatornás digitális be
szabályozó és ellenőrzőrendszerrel 
látták el. Ez a nyugati hajtóműveknél 
már jó ideje ismert rendszer felesle
gessé teszi a cserék vagy nagyjavítás
ok utáni, üzem közbeni beszabályozá
sokat, ami nemcsak jelentős munka
óra-, hanem üzemanyag-megtakarítást 
is eredményez. A D-27-es hajtómű 
berepülési próbái 1991-ben kezdődtek 
meg egy II-76LL (Letajusaja Laborato- 
rija -  repülési kísérleti) második hajtó
műve helyén. Az SV-27 típusú légcsa
varok építési anyaga különleges üveg- 
szál-erősítéses műgyanta; az orosz 
iparnak ez az első ilyen jellegű produk
tuma. Az egymással szemben forgó 
(koaxiális) légcsavarok közül a külső 8 , 
a belső 6 ágú. A hajtómű élettartama 
orosz adatok szerint 20 000 (?!) óra.

1996-ban az Antonov-tervezőiroda 
(pontosabban az orosz kormány) meg
lepő ajánlattal állt elő az Airbus kon
zorcium számára. Javasolták az An-70- 
es közös gyártásának lehetőségét 
An-77  név alatt. Helmuth Kohl német
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5. ábra: Összehasonlító ábra a jelenleg alkalmazható szállítógépekről

kancellár személyesen egyezett meg 
Jelcin orosz elnökkel, hogy megvizs
gálják a gép közös gyártásának és 
rendszeresítésének lehetőségét, ám 
az elvégzett elemzések szerint a típu
son túl sok átalakítást kellett volna el
végezni, hogy megfeleljen a nyugati 
követelményeknek. Természetesen 
szóba sem jöhetett volna az eredeti

orosz hajtóművek alkalmazása. A köz
ismerten jó orosz-francia kapcsolatok 
ellenére az Airbus francia szakértői el
lenezték a leghangosabban az An-70  
programba történő belépést, így a 
nagy hírverést kapott repülőgépipari 
együttműködés meghiúsult. A típus 
eddigi fejlesztésére elköltött 2,5 milli
árd dolláron kívül további 200 millióra

lenne szükség a kijevi és az Oroszor
szágban lévő szamarai gyártósor fel
szereléséhez.

Az An-70  kategóriájában az egyet
len, már repülő új generációs szállító
gép. Tekintettel a hasonló kategóriájú 
nyugat-európai FLA-repülőgép finan
szírozási problémáira, az An-70-es 
egyelőre vetélytárs nélkül marad, ami 
növeli esélyeit a világpiacon. A gép da
rabonkénti mintegy 50 millió dolláros 
ára is versenyképesnek mondható, 
összehasonlítva az ugyanennyibe ke
rülő, ám jóval kisebb C-130 J Hercu- 
fessel.

Főbb műszaki adatok:

Fesztáv: 44,06 m
Hossz: 40,73 m
Magasság: 16,38 m
Tengelytáv: 18,15 m
Légcsavarátmérő: 4,5 m

Raktérhossz rámpával: 21,9 m
Rámpa nélkül: 18,6 m
Szélesség (padlószinten): 4,8 m
Magasság: 4,1 m
Alapterület rámpával: 87,6 m2
Rámpa nélkül: 76,3 m2
Üres tömeg: 73 t
Üzemanyag: 38 t
Max. teher: 48 t
Max. felszállótömeg: 135 t
Utazósebesség: 750-800 km/h
Utazómagasság: 9000- 12 000 m

Hatótáv: 47 t teherrel: 1350 km
35 t teherrel: 3800 km
20 t teherrel: 7400 km
teher nélkül: 8600 km

Felszállási úthossz: 600--1700 m
Leszállási úthossz: 600--1800 m
Személyzet: 2-5 fő

An-70

2001. január 27-én az UR-NTK-jelű 2. 
számú prototípus -  mint egyetlen 
meglévő gép-sarkvidéki hidegpróbán 
vett részt Szibériában. Ennek során 
Kijevből Jakutszkba repült, 11 főnyi 
személyzettel és 22 orosz mérnökkel 
és technikussal a fedélzetén, akik a 
mérőműszereket kezelték. A gép helyi 
idő szerint 14 óra 30 perckor -  5,5 óra 
repülés után -  leszállt Omszkban, és 
tüzelőanyagot vett fel. 17 óra 38 perc
kor felszállt Jakutsz felé, 38 t tüzelőa
nyaggal a fedélzetén. A startnál alig 16 
sec. után leállt a bal külső hajtómű, 
majd további 4 sec. múlva a jobb belső 
is. Vitalij Gorovenko kapitány azonnali 
kényszerleszállást végzett, hasra 
szállva a repülőtér közelében, egy ha
vas mezőn. A leszállás sikeres volt, 4 fő
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könnyebben megsebesült, a gép hasi 
része, lemezei, bal külső hajtóműve és 
szárnyvége sérült, cserére szorult. A 
gépet a helyszínen szétszerelték és az 
Omszkban lévő Polet repülőgépgyár
ba vontatták, a javítás után Kijevbe re
pült, kb. 2001 májusában.

A D-27 propfan hajtóművek vizsgála
takor megállapították, hogy valószínű
leg a tüzelőanyag-szűrőkben fellépő je- 
gesedés okozta a zavart, mint már több

katasztrófánál is. A Stupino SV-27 típu
sú, 16 iapátos, kontrarotációs légcsa
varok valószínűleg rendben voltak.

A 2001. február közepén kötött 
orosz-ukrán repülőipari egyezmény fő 
egysége az An-70  gép sorozatgyártá
sa, mert mindkét államban csak ez a 
közepes teherszállító gép jöhet számí
tásba.

Az Aviant repülőgépgyár Kijevben 
jelenleg 5 előszériagépre kapott meg

rendelést. Az első példányt 2002-ben 
tudja átadni, és további 4 gép készül 
2005-ig. Az ukrán légierők 65 db, az 
orosz légierők 164 db An-70  gépet 
terveznek beszerezni, de ennek anya
gi fedezete jelenleg még nincs meg. A 
legutóbbi lezuhanás a sorozatgyártási 
munkálatokat nem függesztette fel, je
lenleg egy gép kb. 50 millió USA-dol- 
lárba kerül.

Kiss Attila

Amerikai pilóta segélykérő rádiója a vietnami háborúból
Egy ku rió zu m  a H írad ó m ú zeu m b ó l

Pálinkás Tibor gépészmérnök

A Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskolán működő híradómúzeum 
egyik alapító tagjának, Vörös Béla 
nyugállományú híradó alezredes úrnak 
szíves közbenjárására lehetőségem 
nyílott az engem különösen érdeklő 
egyik kiállítási tárgy, az AN/PRC-49B 
segélykérő rádió tüzetes megvizsgálá
sára. Az alábbiakban ezen, 1995-ben 
végzett vizsgálódás eredményeiről 
számolok be a rádiótechnikai ínyenc
ségeket kedvelő olvasónak.

A segélykérő rádiót valószínűleg egy 
fogságba esett amerikai pilótától ko
bozták el, de az is lehet, hogy -  mint a 
későbbiekből kiderül, az eredetileg hi
bás készüléket -  egy életét vesztett pi
lótánál találták A rádió mint kiállítási 
tárgy mellett a következő felirat olvas
ható: (A Vietnami Néphadsereg 
Légierő Csoportfőnökétől emlékül...; 
BO TU LENH PHONG KHONG 
KHONG QUAN NHAN DAN VIET NAM 
kinh tang) (sic).

A rádiót az I.S.C. Telephonies cég 
készítette, gyártási száma 874 A hoz
zá csatlakoztatott, viszonylag nagy 
méretű száraztelep (Battery, dry) a 
BA-1315/U típusszámot viseli, gyártó
ja a PR. Mallory & Со., Inc. Bár a te
lepdoboz hátoldalán található, kézírás
sal kitöltött, minőségi bizonylaton sze
repel a kibocsátás dátuma, az sajnos 
annyira elmosódott, hogy nem olvas
ható le egyértelműen. Többek vélemé
nye szerint az 1968-as év valószínű
síthető.

A készülék mechanikai felépítése

A berendezés a 43x85x130 mm-es ön
tött alumínium dobozba szerelt adó-

alufotózott táblán olvasható (1/b. ábra). 
A rádió tömege 700 g, a tápegységé a 
vizsgálat idején 1050 g. Sajnos a tele
pet nem állt módomban szétszedni, így 
rendszeréről, cellaszámáról nem tudok 
beszámolni. Feltűnő, hogy a „katona
zöld” dobozon, a telepcsatlakozó mel
lett egy légzőszelep található.

A csatlakozó négy pólusán a telep
feszültségeket (136 V, 1,3 V) is feltün
tették -  nyilván az ellenség megté
vesztése céljából! Ezekből a feszült
ségértékekből ugyanis arra következ
tethetünk, hogy a rádiókészülékben te
lepes cső (vagy csövek) található(k).

Mikor a készülékdoboz fedelét rög
zítő négy db. 1/8”-os Whitworth-csa- 
vart eltávolítottam és a gumitömítésű 
fedelet először leemeltem, egy tran
zisztoros rendszer tárult a szemem elé 
(2. ábra; a félreállított fedélen a bera
gasztott kis dinamikus hangszóró/mik- 
rofon is látható). Az egyik szerelési 
egységben valóban észre is vettem 
egy 8 mm átmérőjű, 11 mm hosszúsá
gú, fekete színű, hengeres alkatrészt, 
melynek öt huzalkivezetése van. íme, 
a szubminiatűr trióda! A dolog akkor 
kezdett gyanús lenni, amikor az egy-

vevőből és az ahhoz kábellel csatla
koztatott, relatíve nagy méretű, acélle
mez tokozású tápegységből áll. Mind
két egység vízzáróan tömített, ugyan
így a kábel és annak telep felőli végére 
szerelt négypólusú, menetes rögzítésű 
csatlakozója is. Az összeállítás az 1/a. 
ábrán látható (a beépített teleszkópan
tenna kissé ki van húzva). A rádió ke
zelési útmutatója a fedélen elhelyezett,
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ségeket kiépítve és sorban megvizs
gálva kiderült, hogy a „trióda" nem a 
vevő bemenetén, nem is az adó kime
neti fokozatában van, hanem a hang- 
frekvenciás modulban! Utóbbi feltérké
pezésekor a csőnek vélt, TF4RX13YY 
típusszámmal ellátott -  amúgy szaba
dalmaztatott -  alkatrész egyszerű fá
zisfordító transzformátornak bizonyult.

A további áramkörök feltérképezése 
és külön-külön történt műszeres be
vizsgálása inkább a +13,6 V-os tápfe
szültséget valószínűsíti. Az 1,3 V- 
osnak feltüntetett feszültségű ponthoz 
csatlakozó kábelér a készülékdoboz
ban sehova sem vezet, egyszerűen le 
van szigetelve.

Mint az elmondottakból is sejthető, az 
adó-vevő készüléket funkcionális egy
ségekre bontották, amelyeket egy-egy 
nyáklemezre építettek fel. Kivételt ké
pez a hangfrekvenciás fokozat, amely 
szendvicsszerkezetű modul (meg is iz
zasztón a feltérképezése...). A panelek 
egy kb. 2 mm vastagságú alapnyákra 
vannak szerelve. Rögzítést és elektro
mos hozzávezetéseket derékszögben 
meghajlított, relatíve merev huzalok biz
tosítják. A HF-modul is az alapnyákhoz 
csatlakozik, de nyomtatott áramköri lap
jai párhuzamosak azzal. Rögzítését és 
elektromos csatlakoztatását az alsó 
nyáklapból kiálló néhány alkatrészláb

3. ábra: Az elektronikus panelek

oldja meg. Az alapnyákra közel merő
legesen felszerelt négy panelt felső 
élüknél három, földpotenciálon levő 
merev huzal külön is összefogja. Az 
összes nyomtatott áramköri lap kétol- 
dalon fóliázott, furatgalvanizált. Az 
egyes funkcionális egységek nagyfrek
venciás be- és kimeneteire vékony, tef
lonszigetelésű koaxkábelek csatlakoz
nak. Ezek egyrészt az egységek meg
felelő pontjait kötik össze egymással, 
másrészt a doboz belső oldalára szerelt 
számos mikrokapcsolóhoz vezetnek. 
Az alapnyákot ezeken kívül egy meg
lepően jó minőségű (’60-as évek!), tef
lonalapú, hajlékony nyák köti össze a 
mikrokapcsolósorral (3. ábra).

A készülékbe X/4-es teleszkópanten
nát építettek be, ezenkívül nálunk nem 
szabványos, 1/4”-os koaxiális antenna
csatlakozó hüvellyel is ellátták. Az

utóbbira egy előttem ismeretlen „flexi” 
antenna csatlakoztatható. A fedélen 
levő kezelési utasítás szerint azonban 
eredményesebb a kihúzható telesz
kópantenna használata. Utóbbi kihúzá
sakor az antennával mechanikai kap
csolatban álló mikrokapcsoló vált át a 
koaxiális csatlakozóról a teleszkópan
tennára. Lehet, hogy ennek az eredeti
leg is hibás kapcsolónak a működés- 
képtelensége a rádió tulajdonosának 
vesztét okozta? Mindenesetre érdekes, 
hogy a mikrokapcsolókat megbízha- 
tóbbnak tartották a tervezők, mint az 
ebben a korszakban már létező integ
rált áramköröket, hiszen utóbbiakból 
egyetlen egy sincs a készülékben. 
(Amúgy sem a berendezésben találha
tó elektronikus alkatrészek, sem az 
egységek kapcsolástechnikája nem 
mindenben tükrözi a kor technikai szín
vonalát. Érdemes fellapozni G. W. A. 
Dummer és J. G. Granville „Miniatűr és 
mikrominiatűr elektronika” című köny
vét, amelyet nálunk a Műszaki Könyv
kiadó adott ki 1966-ban. Az eredetileg 
nyilván 2-3 évvel azelőtt, Londonban 
született könyv lényegesen magasabb 
technikai színvonalról tudósít, mint 
amit a körülbelül ugyanebben az idő
szakban tervezett katonai segélykérő 
rádiónál tapasztaltam. Persze, az igaz
ság kedvéért hozzáteszem, hogy a tef
lonszigetelésű koaxkábelek, a hajlé
kony, teflonalapú nyák, az UJT, a nagy- 
frekvenciás végtranzisztorok nagyon is 
korszerűnek számítottak.)

A mikrokapcsolókat működtető ke
zelőszervek a készülékdoboz bal olda
lán találhatók. Felül a telepkapcsoló 
(O/V/OFF; forgókapcsoló), alatta a hí
vóhang-generátor tolókapcsolója 
(MODE), legalul az adás-vétel kapcso
ló (STOW/TALK).

A MODE kapcsoló BEACON (hívó
hang) állásban az adás-vétel kapcsolót 
„adás” (TALK) állásba kapcsolja, és itt 
mechanikailag reteszeli, a modulációt 
pedig a később bemutatandó hívó
hang-generátor végzi. Normál (RADIO) 
üzemmódban a vevő üzemel, és csak 
az adás-vétel kapcsoló nyomvatartásá- 
nak idejére kapcsol a készülék adásra, 
beszédtovábbítás céljából.

Az adó-vevő modulszintű felépítése

Mielőtt az áramkörök részletezésébe 
belemennénk, ismerkedjük meg a 
rendszertechnikai felépítéssel, a 4. áb
ra elvi kapcsolási rajza alapján! Meg
jegyzem, hogy az alaplapra szerelt öt 
áramköri egységet 1-5 sorszámmal 
láttam el, de feltüntettem rajtuk az ere
deti, forrasztási oldalon található jelö
lést is. (Az alaplap jele: 220D820.) Az 
egységek csatlakozópontjainak szá

mozása önkényes; csakúgy, mint ezen 
és a többi kapcsolási rajzon található 
alkatrészek pozíciószámozása.

A tápfeszültség a már említett, négy 
pólusú csatlakozóhüvellyel felszerelt 
kábelen át jut a K, mikrokapcsolóra. 
Ennek kezelőkarja bekapcsolás után 
mechanikailag reteszelődik, így a ké 
szüléket csak a kapcsológomb lesze 
relése után lehetne kikapcsolni. A K1 - 
ről jövő tápáramot az adás-vétel kap
csoló K3/2 ága vétel állásban az (1) 
vevőpanelre, és a D1 diódán keresztül 
az (5) hangfrekvenciás erősítőmodul
ra, adáskor pedig a (3) RF-oszcillá- 
tor/kétszerezőre juttatja.

A K3/1 a mikrofon/hangszórót vétel
kor az (5) modul H hangszórókimene
tére, adáskor R,-en keresztül a HF- 
modul bemenetére kapcsolja. Az 
adás-vétel kapcsoló K3/3 ága az anten
nát kapcsolja a vevő bemenetére vagy 
a (4) végfokozat kimenetére. A K4 be 
tolt teleszkópantenna esetén a koaxiá
lis csatlakozóaljzatot, kihúzott antenna 
esetén magát a teleszkópantennát 
kapcsolja K3/3-ra.

A K2/1, K2/2 kapcsolókkal választható 
ki adáskor a RADIO (beszéd) /BEA 
CON (hívóhang) üzemmód. RADIO ál
lásban K2/1 D3-on keresztül tápfeszült
séget kapcsol a HF-modulra, amely
nek MOD kimenetein, a D2 diódán és a 
párhuzamosan kötött, C2-vel hangfrek
venciás szempontból söntölt R2, R3-on 
keresztül jut a tápfeszültség az RF 
végfokozat (4) 42. csatlakozópontjára. 
Ilyen módon a moduláló jel az (5) mo
dul kimenőtranszforrnátorának MOD1- 
MOD2 tekercse révén rászuperponá- 
lódik a végfokozat tápfeszültségére, 
létrehozva az amplitúdómodulációt. Ez 
a megoldás nagyon hasonló az AM 
üzemmódú СВ-készülékek moduláto
rához.

К2i\ BEACON („hívóhang’ ) állásá
ban a (2) hívóhang-generátor kap táp- 
feszültséget. A generátor kimeneti jelét 
K2/2 kapcsolja a (4) tápfesz./modulátor 
pontjára.

Érdekes, hogy bár K2/3 egyik pontja 
a C3-on keresztül a K^-re  csatlakozik, 
és a MODE kapcsoló váltásakor ez a 
mikrokapcsoló is működik, a vizsgált 
példányban nincs semmiféle funkciója. 
(Ha a kapcsoló közös pontja pl. a hívó
hang-generátor kimenetére lenne köt
ve, adáskor a beépített hangszórón 
hallható lenne a jellegzetes, vijjogó hí
vóhang.)

Az egységek ismertetése

1. Vevőáramkör

Az egyes áramkörök felvételezése, ta
nulmányozása, mérése során több-
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4. ábra: A rendszer elvi kapcsolási rajza

szőr éreztem magam úgy, mint Mol
dova öreg parasztja, aki az „égi sze
kéren” sétarepülve mindenre gondolt, 
csak arra az egyre nem... Különösen 
áll ez a vevőpanelre (5. ábra kapcsolá
si rajza; 6/a. fotója). Az antennajel a 
T101-en alapuló, földelt bázisú előerő
sítő bemenetére kerül. A felerősített jel 
induktív csatolással (L102, L103) jut a 
T102-vel üzemelő szuperregeneratív fo
kozatra. A tranzisztor munkapontja hő
fokkompenzált (R,,i). A szupreg-frek- 
vencia szokatlanul magas: mintegy 
300 kHz. A demodulálás során kelet
kező, nagy zavarszinttel terhelt hang- 
frekvenciás jel a C108-R112-Fio2 által 
szűrve kerül a kimenetre. A szupreg 
tápfeszültségét Z10l stabilizálja. A Z- 
dióda 9,1 V-os feszültsége és az R10S 
áramkorlátozó ellenállás értéke szin
tén alátámasztja azt a feltételezést, 
hogy a névleges telepfeszültség 13,6 
V, de legfeljebb 15-16 V lehet.

Meglepő, hogy a vevő egyetlen sze
lektív körét (nem számítva a földelt bá
zisú fokozat viszonylag széles sávú
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6. ábra: A panalek fotója külön-külön

bemenőkörét) a szupreg fokozat be
meneti rezgőköre képezi. Talán még 
ennél is meglepőbb lehet maga az a 
tény, hogy egy ilyen kategóriájú rádió- 
készülékbe szuperregeneratív vevőt 
építenek be! De ha jobban belegondo
lunk, ez nagyon is logikus választás: 
egyetlen frekvencián (esetünkben 243 
MHz-en) kell üzemelnie, kis méretű, 
kis fogyasztású, egyszerű felépítésű, 
nagy megbízhatóságúnak kell lennie. 
Akkoriban -  és utána még sokáig -  er
re nem is lehetett volna jobb megol
dást találni!

Vizsgálataim szerint a vevő sokkal 
nagyobb HF-kimeneti jelet ad FM-re, 
mint AM-re. Elképzelhető, hogy -  bár a

segélykérő rádió adója amplitúdómo
dulált -  a bázisállomáson felállított ké
szülék FM-üzemmódban válaszolt. 
(Sajnos, alkalmas műszerek híján ér
zékenységadatok, szelektivitásjellem
zők és egyéb, a vevő minőségének 
megítélése szempontjából fontos ada
tok mérésére nem volt módom.)

A vevő két, Fairchild gyártmányú 
tranzisztorának tokján nem valamely 
szokásos -  mondjuk 2Nxxxx -  típusjel
zés olvasható, hanem egy kódszám. 
Ez sok esetben ma is megfigyelhető 
nyugati katonai készülékekben és ipa
ri elektronikákban. Arról van szó, hogy 
a készülékgyártó külön rendelésére 
szabványos sorozatból válogatják a

csipeket, betokozzák, és különlegesen 
szigorú tesztelés után egy nekem is
meretlen szisztéma szerinti kóddal lát
ják el.

A tokozás is érdemel egy-két szót. 
Az R-97 tokozású tranzisztorokkal az 
olvasó nálunk leginkább a távol-keleti 
eredetű zsebrádiókban találkozhatott. 
Ezek alapja egy kerámia tárcsa, 
amelynek három furatába ragasztják a 
kivezető huzalokat. A csipet a tárcsa 
felső síkjára ragasztják, összebon- 
dolják a kivezető huzalok felső végé
vel, majd műgyantával leöntik. Ma már 
ilyen tranzisztorok katonai készülékek
be nem építhetők. Tipikus meghibáso
dásuk ugyanis, hogy a kerámiahordo
zóhoz rosszul kötő műgyanta a csippel 
együtt leválik.

2. Hívóhang-generátor (7. ábra és 6/b. 
ábra)

Úgy tűnik, a tervezők ezen áramköri 
egység kialakítására fordították a leg

több gondot. Alapját а Т202-Т2оз köré 
épült, különleges kapcsolástechnikájú, 
feszültségvezéreit astabil multivibrátor 
(VCO) képezi. A VCO exponenciális 
fel- és lefutású, fűrészfog alakú vezér
lőjelét a T201 -  valószínűleg BAR struk
túrájú -  UJT-n alapuló, kissé szokatlan 
kapcsolásban üzemelő relaxációs osz
cillátor generálja. Az AM-hez szüksé
ges, jól terhelhető kimenetet a T204- 
T205 Darlington-pár adja. A VCO és a 
relaxációs oszcillátor számára a tápfe
szültséget a Z20i Z-dióda stabilizálja.

Feltűnő, hogy az áramkör összes lé
nyeges pontját a kis panel egyik keske- 
nyebbik oldalán kiképezett kétoldalas 
direkt nyák-csatlakozósávra is kivezet-
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F401 Зин 2 x S18115 (TO-5)

15 hosszon teke rcse lve  Leágazás az 1 és 2. m enetnél
F401 s o ro z a tg y á r tá s ú  m ik ro in d u k t iv ité s  [220D521A

9. ábra: A frekvenciakétszerező végfokozat rajza, látható a 6/d részen

ték (Aj...A6, BV..B6 pontok). Gyanítha
tóan ennek a panelnek a bemérésére 
célműszert fejlesztettek ki, amelybe 
dugaszolva a beállítások elvégezhetők 
voltak. A beállítások a párhuzamosan 
kapcsolt ellenállások egyik tagjának 
megfelelő kiválasztásából álltak. A vá
rakozással ellentétben ugyanis mind
egyik ellenállás egyszerű, a készülék
ben mindenhol megtalálható, 10% tű- 
résű tömör szénellenállás!

De miért kellett a hívóhang-generá
tort különös gondossággal beállítani? 
Azt gyanítom, hogy a törzsnél telepített 
rádióberendezés vevője olyan áram
kört tartalmazott, amely a hívóhangot 
automatikusan felismerte, és észlelé
sekor riasztott. A biztonságos észlelés 
feltétele volt a generátor jó beállítása. 
(A relaxációs oszcillátor periódusideje 
egyébként 0,4 s, a VCO vezérlő fe
szültsége 1,5...7 V közötti értékeket 
vesz fel, közben a négyszögjel perió
dusideje 1 ...3,5 ms között ingadozik.)

A tranzisztorok R -137 típusú tokban 
vannak: ez az fí-9 7  nagyobb disszipá- 
ciójú „testvére”. (Azokban a bizonyos 
távol-keleti zsebrádiókban a HF-végfo- 
kozat tranzisztorai voltak ilyenek.)

3. Kristályoszcillátor/frekvencia 
kétszerező (8. ábra, 6/c. ábra)

A T301-gyel felépített, nem túlságosan 
elterjedt -  talán leginkább a Hartley- 
oszcillátorhoz hasonló -  kapcsolásban 
az Xtal felhang-kvarc a harmadik har
monikuson rezeg; az L301-C304-C305 
kollektorköri rezgőkör 60,75 MHz-re 
van hangolva. A C306-tal kicsatolt jel a 
T302 frekvenciakétszerező fokozatot

(folytatás az 53. oldalon)
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Haditechnikai bemutató 2000 -  Kecskemét

1. ábra: BM-21 sorozatvető Pécsről

2. ábra: 9P-133 típusú Maljutka pct. Tatáról

3. ábra: VS-BRDM-2 vegyi-sugárfelderítő Kiskőrösről

4. ábra: BMP-1 típusú PSZH Tatáról

5. ábra: MTBLU-7002 felderítő harcjármű Szentesről

6. ábra: PTSZ-M úszó szállító gépjármű Szentesről

7. ábra: D-29 típusú 152 mm-es vontatott tarack Pécsről

Fotók: Kenyeres Dénes
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S O K O  G -4  (N -6 2 )  S u p er G aleb  m etsze tra jz  PPP (Szigeti Szilveszter)

1. Eredeti fékernyőkonténer kúp
2. Trimlap
3. Magassági kormány
4. Vízszintes vezérsík
5. Eredeti törzs vízszintes vezérsík-csatlakozás
6. Függőleges vezérsík dielektromos burkolata
7. Pozíciófény (fehér)
8. UHF-kommunikációs antenna
9. VHF-kommunikációs antenna

10. VOR-antenna
11. Függőleges vezérsík
12. Főtartók
13. Oldalkormány
14. Trimlap
15. Módosított fékernyőkonténer
16. Fékernyő
17. Bal oldali teljesen elfordítható vízszintes stabilizátor
18. A vízszintes vezérsík főtartói
19. Merevítő bordák

prototípus + 
g -appp

О J-'^Íqo

20. Hidraulikus munkahenger (a vízszintes vezérsík mozgatására)
21. Az oldalkormány hidraulikus rásegítője
22. Módosított törzs vízszintes vezérsík-csatlakozása
23. Áramlásterelő lemezek
24. A vízszintes vezérslk tolórúdja
25. Az oldalkormány tolórúdja
26. A függőleges vezérsík rögzítésére szolgáló törzskeretek
27. Fúvóoső
28. Stabilitást növelő pótvezérsík
29. A törzsféklap hidraulikus munkahengerének bekötési pontja
30. Hidraulikus munkahenger
31. Törzsféklap
32. A hajtómütér szerelőnyílásai
33. A hajtóműtér hűtő-levegő beömlőnyílásai
34. A hajtómű fúvóosövét leválasztó tűzfal
35. A hajtómű segédberendezései
36. Rolls Royce Viper 632-es sugárhajtómű
37. A hajtómű levegő-beömlőnyílása

38, A kompresszorház szellőzőnyílása
39, Gyűrűs égéstér
40, Turblnafokozat
41, Jobb vízszintes stabilizátor
42, A függőleges vezérsík aerodlnamikus borítása
43, A Marconi AD370 В rádlólránytű körkörös-vevőantennája
44, A magassági kormány tolórúdjal
45, A légkondicionáló rendszer meleglevegő-vezetéke
46, Felső törzstartó
47, Egyesített levegőcsatorna
48, A törzs szétválasztását szolgáló törzskeret
49, A tüzelőanyag töltőnyílás borítólemeze
50, A légkondicionáló rendszer
51, A Marconi rádiólránytű Irányvevő-antennája
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52. Pozíciófény (piros)
53. Törzs tüzelőanyag-tartályok (a belső tüzelőanyag mennyisége 

1676 liter)
54. A légkondicionáló rendszer levegőbeömlő-nyílása
55. A hátsó pilótakabin hermetikus válaszfala
56. Bal oldalkonzol
57. Hajtómű gázkar
58. Hátsó Martin-Baker MK10 LB O-O-ás katapultülés
59. Jobb oldalkonzol
60. Kabintető (zárt helyzetben)
61. Vetemedést gátló szelvény
62. A hátsó műszerfal borítása
63. Első kabintető (nyitott helyzetben)

64. Martin-Baker MK 10 LB katapultülés
65. Hajtómű gázkar
66. Bal első oldalkonzol
67. Botkormány
68. Az oldalkormány lábpedálja
69. A pilótakabin hermetikus padlózata
70. A katapultülés rakétahajtóműve
71. Akkumulátor
72. A pilótakabin első hermetikus válaszfala
73. Háromrészes szélvédő
74. A műszerfal tükröződést gátló borítása
75. Ferranti ISIS 282 D típusú girostabilizált célzókészülék
76. Jobb oldalkonzol
77. Az avionikai részegységek rekesze
78. Avionikai rendszer
79. A pilótakabin szellőzőnyílása
80. A pilótakabin nyomástartó-szelepe
81. A sebességmérő Pitot-csöve
82. Üvegezett orrkúp
83. Leszálló reflektor
84. ILS-antenna
85. DME-antenna
86. Orrfutóműgondola
87. Orrfutóműszár
88. Futóműkerék
89. Tartalék Pitot-csö
90. Az orrfutómű hidraulikus munkahengere
91. A pilótakabin zárszerkezete
92. A levegőbeömlő-nyílás védőfedele
93. Külső energiaforrás csatlakozója
94. Bal oldali levegőbeömlő-nyílás
95. Szárny-törzs-csatlakozás borítása
96. GP-9-es gépágyú konténer (Gsh-23/2 gépágyú, 200 lőszerrel)
97. Lőszertároló doboz
98. PLAB-200-as napalmtartály
99. FAB-250-es légibomba

100. FAB-100-as légibomba
101.362,5 literes póttüzelőanyag-tartályok (jobb és bal oldali)
102. Hármas bombazár
103. FAB-50-es légibombák (három)
104. Vi Soko Mostar L128-04-es NIR blokk
105. NRZ 128 Munja 128 mm-es nem irányított rakéták
106. Szárnybelépőél
107. Futóműgondola
108. A futómű bekötési pontjai
109. A futómű behúzását végző munkahenger
110. Futóműszár
111. Lengéscsillapító tag
112. A futóműszár lemez borítása
113. Futóműkerék
114. Belső fegyverzet függesztési pont (350 kg terhelhetőségű)
115. A belső pilon bekötési pontjai
116. Külső fegyverzet függesztési pont (250 kg terhelhetőségű)
117. A külső pilon bekötési pontjai
118. Aerodinamikai késfelület
119. A csűrőkormány tolórúdja
120. Szárnytörővég
121. Pozíciófény (piros)
122. Iskra S01-es lokátor besugárzásjelző-rendszer antennái
123. Szárnyfőtartók
124. Szárnymerevítő bordák
125. A csűrőkormány hidraulikus munkahengere
126. Csűrőkormány
127. Fowler típusú fékszárny
128. Szárny kilépőéi
129. A póttüzelőanyag-tartály és a szárnytartályt összekötő 

tüzelőanyag vezeték
130. A szárnytüzelőanyag tartály hátsó válaszfala
131. Bal szárnytartály
132. Szárny-törzs-csatlakozás kilépőéi borítása
133. Jobb félszárny
134. Jobb fékszárny
135. Csűrőkormány
136. Szárnytőrővég
137. Pozíciófény
138. Besugárzásjelző antennák
139. Aerodinamikai késfelület
140. Szerviznyílás
141. Jobb külső szárnypilon
142. Bal belső szárnypilon
143. Többcélú hármas bombazár
144. Vi Soko Mostar L 57-16 MD nem irányított rakétablokk
145. S-5K/M SKAR 57 mm-es nem irányított rakéták
146. PLAB-500-as (370 kg-os) napalmtartály
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Königstiger-részletek
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hajtja meg. A kimeneti zárókör L303 
csatolótekercséről tehát 121,5 MHz-es 
jel vezethető el. A kristályoszcillátor 
tápfeszültségét itt is egy 9,1 V-os Z- 
dióda (Z301) igyekszik állandó értéken 
tartani.

4. Frekvenciakétszerező végfokozat 
(9. ábra, 6/d. ábra)

Ellenütemű kétszerező, amelynek 
L403-C407 rezgőköre az adási frekvenci
ára, 243 MHz-re hangolt. Az antennát 
az L104-C409 csatolókor illeszti a 
végfokozathoz.

Mint azt az elején említettem, a K4 
kapcsoló beragadt, így a teleszkópan
tenna kihúzása után a végfok lezárat
lan maradt. A nagyon kedvezőtlen 
üzemállapot mindkét tranzisztort zárla
tossá tette, sőt a T302 is tönkrement. A 
rádió ilyen állapotban került hozzám. 
Hogy méréseket tudjak végezni rajta, a 
végfokozat tranzisztorait a kéznél levő 
2N5109 típusú (az eredetikéhez ha

sonlóan TO-3 tokozásé) tranzisztorok- 
ra, T302-t pedig 2N2222A-ra cseréltem. 
Modulációmentes állapotban 50 Q-os 
terhelésen, a készüléket 13,6 V-tal táp
lálva kb. 300...320 mW nagyfrekvenci
ás teljesítményt mértem. Megjegyzem, 
hogy a kétszerező behangolása meg
lehetősen nehézkes, mert a C402-C403- 
mal egyszerre kell biztosítani a szim
metriát és a bemeneti rezgőkör 121,5 
MHz-es rezonanciáját.

5. Hangfrekvenciás modul (10. ábra, 
6/e. ábra)

Ha eltekintünk attól, hogy a T503-as 
meghajtó fokozatot két, azonos felépí
tésű előerősítő fokozat előzi meg és a 
kimenőtrafónak két szekunder teker
cse van, a modul kapcsolástechnikája 
megfelel a szokásos, akkoriban -  és 
még utána évekig -  gyártott táskarádi
ók hangfrekvenciás részének. Az el
lenütemű végfokozat által leadott 
hangfrekvenciás teljesítménynek is

300 mW környékén kell lennie, hogy 
az RF-végfokozat kellő mértékben ki
modulálható legyen.

A hangfrekvenciás fokozat egyéb ada
tai:

b̂emax (1 kHz) 6 mVcs.cs (UkiH = 4,4 
VCs-cs> R, = 20 n  

3 dB-es pontok: 300 Hz, 7 kHz

A cikk eredetije a Rádiótechnika Év
könyve 1996-os kötetében jelent meg.

A bemutatott készülék -  rengeteg 
más érdekes, esetenként muzeális 
értékű híradóeszközzel együtt -  
megtekinthető a Bolyai János Kato
nai Műszaki Főiskola Híradómúzeu
mában. A múzeum látogatócsopor
tokat fogad, a híradó tanszéken tör
tént előzetes bejelentés alapján. 
Vezetőt biztosítanak. Cím: 1091 Bu
dapest, Üllői út 133. Telefon: 215- 
0350/410 mellék.

Illésfalvi Péter-Kovács V ilm os-M aruzs Roland 

VITÉZSÉGÉRT

Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek 
a második világháborúban

Az első összeállítás a második világháborús legmagasabb magyar kato
nai kitüntetésről, és az adományozott 25 példány viselőiről. A kitüntetést 
1942-1945 között 22 magyar és 3 német tiszt kapta meg kiemelkedő 
egyéni haditettért, többen a haláluk után. Ez a munka igyekezett minden 
személyről életrajzi ismertetést adni, legtöbbször a család, a bajtársak 
közlései nyomán, mivel az okmányanyag meglehetősen hiányos.

A közlönyök 1945. március 10-én jelentek meg utoljára, de számos ada
tot már nem közöltek, így a háború végi adományozások csak másodla
gos forrásokkal dokumentálhatók.

A magyar hadtörténeti irodalomban ez a munka hézagpótló.

Varietas’ 93 Kft. 2001. Kaposvár Ára:1587 Ft

Königstiger-részletek

1. Az 503. npc. osztály 313-as toronyszámú harckocsiját 
Örkénytábor mellett önmegsemmisítették. Ennek ma
radványai a HTI bázisáról kerültek a keceli múzeumi 
gyűjteménybe.

2. Felül egy T-54/55-ös láncmeghajtó kerék, alatta a 313- 
as Königstiger láncfeszítő kereke.

3. Jobb szélen 4 db Panther-görgő, középen a Königs
tiger homloklemeze, bal oldalt egy 7,5 cm-es hegyi
ágyú lafetája.

4. A Königstiger elvágott lemeze, látható egy találat és a 
láncmeghajtó kerék ágyának íves pereme.

5. Münsterlagerben álló kiállított példány toronytetejének 
jobb oldala. A rádiós-lövész figyelő prizmája hiányzik.

6 . A hátsó málházó ajtó nyitott állapotban a torony tete
jéről fényképezve.

7. A kissé hiányos motorháztető.
8 . A torony belseje a hátsó málházó ajtóból nézve. A lő

szertartó állványok között a málházást segítő fagörgő 
látható.

Az 4-8. fotókat Lippai Péter készítette
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Űrtechnika

Célegyenesben a Roton. Я Ш И

a világ első magánfejlesztésíí,egyfokozatú, 
személyzettel ellátott kereskedelmi űrhajója

A fejlesztő cég

A világűr meghódításának legsúlyosabb gátló tényezője 
jelenleg az űrszállítórendszerek tetemes költsége, s a 
hordozóeszközök magas hibaszázaléka. A Rotary 
Rocket Company célja biztonságos és alacsony költség
hányadú, személyzettel ellátott, minden szempontból 
megbízható rendszer megépítése és üzemeltetése. En
nek a hordozóeszköznek a kifejlesztésével a teljes űripar 
gyökeres, soha nem látott átalakulása következik be.

A cég termékei és szolgáltatásai

A Rotory Rocket Company tervei szerint a Roton űrhajók 
flottája hamarosan rendelkezésre áll a különböző hasz
nos terhek világűrbe juttatására. Mihelyt elkészül a 
megfelelő infrastruktúra, az egyszerű -  „kézműves mód
szerekkel folyó” -  gyártás helyét átveszi a nagyüzemi ter
melés, a kereskedelmi partner minél jobb kiszolgálásá
nak érdekében.

A társaság elsődleges célja, hogy telekommunikációs 
és egyéb kereskedelmi műholdakat juttasson fel alacsony 
földkörüli pályára (LEO), az űr-szállítóiparban a legala
csonyabb áron. A tervek szerint a Roton űrhajó kb. 3200 
kg hasznos terhet lesz képes felvinni az űrbe, felszállá
sonként. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk ezeket a 
lehetőségeket.

A Roton rakodóterébe helyezhető hasznos teher mére
te és tömege megfelel a már létező és a tervezés alatt ál
ló, Föld körüli pályára juttatandó kereskedelmi célú mes
terséges holdaknak. Mivel a Roton személyzettel ellátott 
űrhajó, s képes rakodóterében hasznos terhet a Földre 
visszaszállítani, így elvárható az az igény, hogy közvetle
nül a pályára helyezés előtt az indítandó mesterséges 
holdon egy végső ellenőrzést végezzenek, s ha bármi 
probléma adódik, a mesterséges égitest visszahozható a 
rakodótérbe. A tervezők további fejlesztéseken is gondol
koznak, eszerint a személyzetet szeretnék kiképezni mű
holdmentésre, beleértve az orbitális pályán történő javí
tást, valamint a sérült vagy működésképtelen szatellitek 
befogását, s a Földre való visszaszállítását. Ehhez támo
gatást a biztosítótársaságoktól és a gyártóktól várnak.

Az elképzelések szerint minden eddiginél alacsonyabb 
árat kínálnak szolgáltatásaikért, beleértve a jelenleg mű
ködő és a tervezés alatt álló rendszereket egyaránt. A be
jelentés szerint egy start hétmillió dollárba kerül, s ez azt 
jelenti, hogy a felviteli költség 2200 dollár/kg.

Bármilyen starthiba esetén a Rotary Rocket Company 
vállalja, hogy további költségek felszámítása nélkül tesz

1. ábra: A Roton szerkezeti vázlata. A feliratok, felülről lefelé 
haladva a következők: rotorrendszer, folyékonyoxigén-tartály, 
rakodótér, személyzeti kabin, kerozintartály, hajtóműház
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további indítási kísérleteket mindaddig, amíg a hasznos 
teher pályára nem kerül. A megrendelő számára ez két 
előnnyel is jár:

1. Kisebb kockázat, a megrendelő -  a jelenlegi piaci fel
tételekkel ellentétben -  csak a sikeres indításért fi
zet.

2. Alacsonyabb biztosítási költségek -  mivel a megren
delőt csak a műhold cseréjének biztosítási költsége 
terheli, a startköltségek biztosítása nem, így jóval 
alacsonyabb biztosítási költségekre számíthat.

Fizetési feltétetek
Az indítási költséget a start előtt letéti számlára kell he
lyezni. Az összeg csak a mesterséges hold sikeres pályá
ra állítását követően kerül a Rotary Rocket Company 
számlájára. Jelenleg azonban a programon dolgozók a 
két év múlva esedékes startokra vissza nem térítendő le
téti összeget kérnek.

Rugalmasság
A Rotary Rocket Company vállalja, hogy hirtelen felme
rült igény esetén a vevő által kívánt dátumhoz képest leg
feljebb minimális halasztással elvégzi az indítást. Ezzel 
ellentétben, a jelenlegi piaci viszonyok, feltételek azt dik
tálják, hogy az egyes indítási terveket már két évvel ko
rábban be kell jelenteni az indítási terv összeállításához. 
Ennek a feltételnek a társaság úgy tud megfelelni, hogy 
kisebb űrflottát tart üzemben, mely űrflotta csak minimá
lis kiszolgálást és karbantartást igényel az egyes repülé
sek között. A személyzettel való ellátottság és az újrafel- 
használhatóság meg kell hogy győzze a felhasználókat, 
hogy a Rotort űrhajóra úgy tekintsenek, mint igazi szállí
tóeszközre. E körülmény miatt figyelmen kívül hagyható a 
piaci szereplők jelentős részének beállítottsága, akik az 
újrafelhasználható űreszközök fogalmát összekapcsolják 
az indítási gyakorisággal és az indítási helyszínnel.

Megbízhatóság
A pilótának majdnem a teljes repülés időtartama alatt 
lehetősége van a küldetés megszakítására, s a Rotort űr
hajó biztonságos visszahozatalára anélkül, hogy akár a 
személyzet, akár a hasznos teher, akár maga az űrhajó a 
legkisebb sérülést is elszenvedné. A megbízhatósághoz 
még azt is hozzávehetjük, hogy az űrhajóval rendkívül 
sokrétű repülési tesztsorozatot hajtanak végre, amivel 
demonstrálják a kereskedelmi partnerek számára az űr

hajó igen magas szintű megbízhatóságát. Az Egyesült Ál
lamok Haditengerészetének adatbázisa szerint a pilótás 
repülések hibaszázaléka kétezerszer kisebb, mint a piló
ta nélkülieké. Ez a tény vezetett elsődlegesen az ember 
vezette űrhajó megtervezéséhez, miáltal a repülések 
sokkal rugalmasabbakká válnak, s a döntési folyamatok 
is sokkal inkább kézben tarthatók, mint egy számítógép 
által vezérelt küldetésnél, ahol nincs más lehetőség, mint 
az önmegsemmisítés, repülésmegszakítás vagy rend
szerhiba esetén. Amint a Rotort igazolja képességeit, a 
Rotary Rocket Company számára hatalmas lehetőségek 
nyílnak. A Rotort ideális eszköz lehet a felhasználók szé
les köre számára, továbbá jelenleg még teljes mértékben 
kihasználatlan piaci területekre törhet be, mint például a 
napenergia-termelés és továbbítás, orbitális pályán 
történő műholdjavítás, űrturizmus és nyersanyagok felku
tatása az űrben. Jelenleg is alkalmazott rakétafokozatok 
felhasználásával magasabb orbitális pályák is elérhetővé 
válnak, akár kutatóexpedíciók is indíthatók a világűr távo
li térségei felé.

Profil
A Rotort pilótával ellátott kereskedelmi űrhajó, melyet ab
ból a célból építettek, hogy rutinszerűen juttassa orbitális 
pályára a kéttagú személyzetet, illetve a hasznos terhet. 
A Roton teljes egészében újrafelhasználható, egyfokoza- 
tú (SSTO -  Single Stage To Orbit) űrhajó, mely 3200 kg 
hasznos terhet képes Föld körüli pályára állítani, a leg
kedvezőbb áron. Kereskedelmi tevékenységét néhány év 
múlva kezdi meg, a pénzügyi támogatás függvényében, 
repülésenként 7 millió dolláros áron.

Adatai:

• Kétfőnyi személyzet: pilóta és hasznosteher-specia- 
lista

• Teljesen újrafelhasználható
• Egyfokozatú (SSTO)

• Bármilyen időjárási körülmények között képes repülni

• Függőlegesen indul, s úgy is száll le (VTOL)

• Szabályozható tolóerejű főhajtómű -  a felszálláshoz 
aktuálisan szükséges tolóerő beállítására

• Irányított, lágy leszállás automatikus rotor és gázsu- 
gár-kormány felhasználásával

• Meghajtás: kerozin és folyékony oxigén

• Magasság: 21,3 méter
• Átmérő: maximum 7,3 méter
• Tömeg: kevesebb mint 180 tonna

• Kapacitás: 3200 kg 50°-os, 300 km magas körpályára

• A hasznos teher mérete: 3,65 x 5,00 méter
• 4 g maximális gyorsulás felszálláskor
• 8 g maximális gyorsulás leszálláskor

• 1,5 g oldalirányú gyorsulás

• Pirotechnikai eszközöket nem használnak a hasznos 
teher pályára helyezésénél

• A kabinban felszálláskor maximum 32°C lehet
•Tisztasági osztály: 100 000

• Indítási helyszín: Mojave, Kalifornia
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2. ábra: A Roton hasznosteher-emelő képessége különböző 
magasságokra és hajlásszögű pályákra. (1 lbs=45,36 dkg, 
1 nm=1853,18 m)



A technológia

A Roton lesz a világ első, teljes egészében újrafelhasz
nálható, egyfokozatú kereskedelmi űrhajója. Kéttagú sze
mélyzet irányítja, s a tervek szerint 3200 kg (7000 font) 
hasznos terhet visz fel alacsony, Föld körüli pályára. A 
Roton gyökeresen át fogja alakítani az űrszállító rendsze
rekre épülő ipart, mivel biztonságos, megbízható, ember 
vezette űrhajót állít szolgálatba, a jelenleg elérhető árak
nál drasztikusan alacsonyabb árakon. Ezeknek a hordo
zóeszközöknek a flottája rugalmas, azonnal igénybe ve
hető szolgáltatásokat kínál, hasonlóan a jelenlegi szállító- 
vállalatokhoz, áraival azonban alapjaiban változtatja meg 
az űripart.

A Roton függőlegesen száll fel, hasonlóan a hagyomá
nyos rakétákhoz, folyékony hajtóanyaggal üzemelő, a 
NASA által fejlesztett Fastrac hajtóműve oxigént és kero
zint éget. A hajtóműtől csúcsszinten való működést, nagy 
megbízhatóságot és hosszú élettartamot várnak el. 
Amint a hasznos terhet orbitális pályára helyezték, a 
Roton egy, az orr-részén elhelyezett, s a világűrben ösz- 
szehajtogatott állapotban tárolt rotorrendszer segítségé
vel tér vissza a Földre, ez segít stabilizálni az űrhajót. A 
burkolat hővédelmét aktív vízhűtéses rendszer látja el, 
mely a burkolat hőmérsékletét olyan alacsonyan tartja, 
mint amilyen hőfokot a kísérleti szuperszonikus repülőgé
peknél sikerült elérni. A légkörben az űrhajó siklórepülés
sel repül, hasonlóan egy autorotorral felszerelt helikopter
hez, és függőlegesen száll le, stabilizáló hajtóművei se
gítségével.

Mindezeket a berendezéseket már kifejlesztették, anél
kül, hogy a fejlesztések során problémák vagy pluszkölt
ségek merültek volna fel. Hasonlóan a sugárhajtású repü
lőgépekhez, itt is csak folyékony hajtóanyagot használ
nak. A világűrben töltött idő egy és két nap közé esik, a 
startelőkészítési idő mindössze néhány nap, nem hóna
pok vagy akár évek, mint a jelenleg bevett gyakorlat.

Tervezési filozófia

A Rotary Rocket Company olyan piac megteremtésében 
érdekelt, amely olcsóbb, biztonságosabb és megbízha
tóbb az űrszállítások terén. Ezen követelmények megva
lósításához új, alacsony szerviz- és működtetési költségű 
hordozóeszközt kellett tervezni. Ezeket az elvárásokat 
magas megbízhatósággal és rugalmas felhasználással 
kell párosítani. Ráadásul, az ilyen hordozóeszközök kifej
lesztése is a lehető legalacsonyabb költségekkel történ
het. Csak ilyen szempontok figyelembevételével lehetsé
ges egy magánalapítású vállalat számára, alacsony ára
kat kínálva, versenyképessé válni az űrszállítások terén.

A ROTON ŰRHAJÓ  

Újrafelhasználhatóság

Az elsődleges érv az újrafelhasználható űrhajó mellett a 
repülésenként! legalacsonyabb költségszint megteremtése 
volt. Az egész hordozóeszköz -  vagy egyes részeinek -  el
dobása is jelentősen megnöveli a költségeket. A megren
delések kiszolgálása jóval alacsonyabb áron megoldható 
újrafelhasználható hordozóeszközzel, ezáltal csökkennek 
a start-előkészítési költségek is, ami szintén mérsékli a pá
lyára juttatandó egységnyi tömeg költségvonzatát.

Az összes jelenleg használatos hordozórakéta (az 
amerikai űrrepülőgép kivételével) egyszeri használatra 
készült. Azonban maga az űrrepülőgép sem teljes mér-

3. ábra: Az űrhajó nyilvános bemutatása 1998-ban

tékben újrahasználható, ha összehasonlítjuk az autókkal 
vagy a repülőgépekkel. Az űrrepülőgép tartozékai meg
menthetők. Számos, meglehetősen alapos vizsgálaton 
kell átmenniük, mielőtt újból felhasználhatók lennének. 
Ez nem költséghatékony módszer. A Roton űrhajót úgy 
tervezték, hogy jó néhány küldetést teljesíthessen, 
mielőtt alaposabb átvizsgálást igényelne, s a flotta min
den egyes tagjától elvárják, hogy legalább száz repülést 
végrehajtson, mielőtt nyugdíjba megy.

A hordozórakéta működtetése más módon is gazdasá
gossá tehető, mégpedig a hasznos teher űrből való visz- 
szaszállításával. Az űrsiklónak megvan ez a képessége, 
s a Rotort is úgy tervezték, hogy képes legyen teljesen 
megrakodva is biztonságosan visszatérni és leszállni. Ez 
képessé teszi orbitális pályán keringő műholdak menté
sére, de a világűrben gyártott termékek visszaszállításá
ra is. Ezek a képességek nem szerepelnek egyetlen fej
lesztés alatt álló és tervezett hordozórakéta-rendszer fej
lesztési tervei között sem.

Egyfokozatú űrhajó

Az egyfokozatúság elve a létező legegyszerűbb módja 
annak, hogy az újrafelhasználható hordozóeszköz a le
hető leggyorsabban ismét felbocsátható legyen, hiszen 
nem igényli részelemeinek bonyolult mentési műveletét, s 
ezek újbóli összeépítését az egyes repüléseket követően. 
Az egyes összeszerelések nemcsak a felbocsátási gya
koriságot csökkentik, hanem jelentősen megnövelik a föl
di kiszolgálási költségeket is. Az egyfokozatú hordozó- 
eszköz nagymértékben csökkenti a startköltségeket, ösz- 
szehasonlítva bármilyen más hordozórakétával.

Két alapos oka van annak, hogy a Roton egyetlen foko
zattal képes eljutni a világűrbe. Az egyik, hogy igen köny- 
nyű. A Mercury űrhajó Atlas hordozórakétája áll legköze-
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lebb a létező hordozóeszközök közül a Rotonboz. Hasonló
an a Rotort hoz, az Atlas is oxigén-kerozin keverékkel mű
ködteti hajtóműveit, s felszállási össztömege is hasonló. 
Majdnem újrafelhasználható eszköznek tekinthető, mind
össze hajtóműveit dobja le, ezenkívül minden más orbitális 
pályára kerül. Azonban a Rotort viszonylag több hajtóanya
got szállít, habár, mint említettem, össztömegük hasonló.

A másik ok: a Rotort igen erős hajtóművekkel rendelke
zik. Ismét az Atlast alapul véve, a Rotort hajtóművei jóval 
magasabb tüzelőtérnyomáson működnek, s a magassági 
kompenzáció előnyeit is kihasználják. Mindez azt jelenti, 
hogy a Rotort a hajtóanyag minden egyes kilogrammjá
nak elégetésével több mint 10%-kal nagyobb tolóerőt tud 
felhasználni, mint az Atlas.

Függőleges fel- és leszállás

A függőleges fel- és leszállás jelentős előnyt kínál más 
tervezési elképzelésekkel szemben. Az egyik ezek közül 
az, hogy sokkal egyszerűbb műveleteket igényel a hordo
zórakéta felhasználása, visszatérése a légkörbe és le
szállása. Szerkezeti felépítését figyelembe véve ez azt je
lenti, hogy az eszközt csak egy irányban kell fokozottan 
megerősíteni. A függőleges indítású és vízszintesen le
szálló (VHTL) eszközöknél mind függőleges, mind víz
szintes irányban erős szerkezeti hordozóelemeket kell 
beépíteni, ezért megnövekszik a szerkezeti tömeg.

A Lockheed Martin által gyártott X-33 és a Rotort űrha
jó ugyanannyi hajtóanyagot szállít, azonban az X-33  üres 
tömege majdnem négyszerese a fíotonénak, s ráadásul 
az X-33  el sem hagyja a légkört. Ez az ellentmondás ab
ból adódik, hogy az X-33  függőleges irányú felszállása 
miatt vertikálisan, vízszintes irányú leszállása miatt pedig 
horizontálisan is erős szerkezeti elemekkel kell rendel
kezzen. Még a McDonnell Douglas DC-X  (Delta Clipper) 
jelű kísérleti eszköze sem használta volna ki a VTVL 
technikai előnyeit, hiszen úgy tervezték, hogy az atmosz

férába való visszatéréskor az orra fordul a Föld felé, s a 
leszállás előtt nem sokkal hajtott volna végre egy átfordu- 
lós manővert.

A függőleges irányú működésnek további előnyei is 
vannak. A Rotortnak mindössze 33 m átmérőjű terület kell 
a felszálláshoz és a leszálláshoz, ezáltal nagyban csök
kentve a starthoz szükséges infrastruktúra méretét. A 
tényleges repülésekkor a Rotort egészen egyszerű start
asztalról emelkedik fel és le. Ugyanez a startasztal töké
letesen megfelel akkor is, ha a valamilyen okból félbesza
kított repülés miatt vészleszállás válik szükségessé. A 
Rotornak nincs szüksége kifutópályára, képes bármilyen 
elérhető, lapos területen leszállni, ezzel is növelve a mű
ködés biztonságát.

Ballisztikus visszatérőpálya

Az aerodinamikai felmelegedés csökkentése érdekében 
a Rotort ballisztikus pályán tér vissza a világűrből. A bal
lisztikus visszatérési pályán kisebb hőterhelés éri az űr
hajót, mint az „emelőtest” (lifting body) koncepciót hasz
náló űrrepülőgépet és az X-33-at, mert ezen utóbbi űr
eszközök hosszabb időt töltenek a légkörben, igen nagy 
sebességgel haladva.

Az emelőtesteknek nagyobb felülettel is kell rendelkez
niük, abból a célból, hogy ez a bizonyos emelőhatás lét
rejöjjön, emiatt nagyobb területen szükséges hővédelmü
ket biztosítani. Ennek következtében ismét súlyosabbá 
válnak. A Rotort űrhajó legnagyobb terhelésnek kitett hő
védőpajzsának területe körülbelül egytizede csak az űrre
pülőgépének, az űrhajó teljes felszínéhez képest a hővé
dő rész aránya 50%-os. Ráadásul a Rotort oldalfalainak 
hajlásszögét úgy tervezték, hogy kikerüljön a melegedést 
okozó légörvényekből, ezáltal is csökkentve a hőterhe
lést. Mindezek eredményeképpen a hőterhelés kérdése a 
Rotort estében sokkal lényegtelenebb, mint más hordozó- 
eszközöknél.
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4. ábra: A Roton repülési fázisai
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Üzemanyag

Üzemanyagként a hajtómű folyékony oxigén és kerozin 
keveréket használ. Az egyfokozatú rakétahajtóművek ter
vezői gyakran választják hajtóanyagként a folyékony hid
rogént, mivel magas fajlagos impulzus érhető el általa, 
azonban egy ilyen hajtómű elkészítése sokkal bonyolul
tabb. A hidrogén kis sűrűsége miatt tartályának nagysága 
több mint kétszerese az azonos mennyiségű kerozintar
tályénak. A nagyobb tank nehezebb, fokozottabb légel
lenállást vált ki, kiterjedtebb hővédőrendszert igényel, 
mint a kisebb, alacsonyabb hőmérsékletet igénylő, folyé
kony kerozint tartalmazó tartály. A hidrogént égető hajtó
művek kétszer nehezebbek a kerozint égetőknél, ugyan
akkora tolóerő mellett.

Kompozit anyagok

Az egyik kulcseleme az újrafelhasználható, egyfokozatú 
hordozóeszköznek a könnyű, tartós felépítés. Az egyszer 
használatos hordozórakétáknál a vázat általában valami
lyen alumíniumötvözetből készítik el, ritkábban acélból. 
Miközben a fémek erősek, egyben nehezek is, s ez plusz 
tömeget jelent. Az elmúlt harminc évben jó néhány új hor
dozórakétát terveztek. Konzekvenciaként levonható, 
hogy csak igen kevés használta ki közülük a manapság 
jelentős eredményeket felmutató epoxy-szálas kompozit 
anyagok fejlesztése terén elért eredményeket. Ezek a ke
mény, igen könnyű anyagok már régóta használatban 
vannak a polgári repülőgépeken, például a Boeing 777- 
esen, illetve egyes űrprogramokban is szerepet kaptak, 
mint például a McDonnell Douglas DC-X  kísérleti eszkö
zén. A modern kompozit anyagok akár acélkeménységű- 
ek is lehetnek, miközben tömegük 1/5 része az acélnak.

A rotor használata

Számos koncepció született a légkörbe visszatérő hordo
zóeszköz lefékezésére és stabilizálására -  ejtőernyő, 
szárnyak, rakétás fékezés - ,  míg eljutottak a jelenleg fel
használt elképzelésig. A rotorbázison alapuló rendszer
nek számos előnye van más fékezési-stabilizálási eljárá
sokkal szemben. Ezek közül néhány, melyeknél a rotor:

• jelentősen könnyebb, mint más rendszerek;
• az emelkedés során csak kis légellenállás-növeke

dést okoz;
• a teljes visszatérési szakasz alatt stabilizálja a hordo

zóeszközt;
• eközben fékez, s az irányításban is segít;
• a repülést egyenletessé teszi, nem okoz hirtelen se

bességváltozást;
• lehetővé teszi a leszállás kontrollálását és a pontos 

földet érést;
• csökkenti a leszállással kapcsolatos infrastruktúra 

mértékét (nem szükséges kifutópálya);
• közel nulla sebességű leszállást tesz lehetővé;
• lehetővé teszi a függőleges fel- és leszállást, ami azt 

jelenti, hogy az űrhajót érő maximális terhelés csak 
ebbe az irányba hat.

A rotor felépítése és szuperszonikus tartományban mű
ködése az a terület, melyet a legtöbb ember a Roton kon
cepcióval kapcsolatban problémaként felvet. Néhány ku
tató azonban tudja, hogy a rotorok használatát, mint a 
visszatérés egyik módját, már megvizsgálták az Apollo-

kapszula világűrből való visszatérése során. Visszatekint
ve a hatvanas évek elejére, ezen kísérletek eredményei 
azt mutatják -  a rotorokat a Mach szám 40%-án próbál
ták ki - ,  hogy a dinamikus terhelés tízszerese volt annak 
az értéknek, mely a Roton rotorján fel fog lépni, ahogy azt 
a NASA sikeres tesztek során igazolta szuperszonikus 
szélcsatornájában, a repülési tesztek részeként.

Stabilitás és kontroll

Hasonlóan az Apollo asztronautáit a Holdra szállító Sa
tum hordozórakétához, a Roton esetében is átveheti a pi
lóta az irányítást, ha az automatikával problémák adód
nak. A Saturn-rakéta azonban nem volt stabil, ezért spe
ciális képesítéssel felruházott asztronautákat igényelt ké
zi vezérlése, a Roton elkeskenyedő formája, valamint az 
orr-részben elhelyezett oxigéntartály olyan tervezési ki
alakítás, mely igen stabillá teszi az űrhajót. Bármilyen 
perturbációs áramlat jelentkezése esetén sokkal na
gyobb az esélye annak, hogy ezeknek a háborgásoknak 
gyengíti a hatását, mintsem annak, hogy a rakéta letér a 
pályájáról.

A visszatérés során -  a leszállópályára való ereszke
dés közben -  a Roton az alsó részével közelít, üres oxi
gén- és kerozintartályokkal, miközben a rotorlapátok nyit
va vannak, s mintegy 45 fokos szöget zárnak be az űrha
jó testéhez képest. Ez a repülési helyzet további stabili
tást ad az űrhajónak. A repülésirányító rendszer hibája 
esetén tehát az űrhajó nem sérül és nem semmisül meg. 
Ez a stabilitási fok elérhetetlen az űrrepülőgép számára 
vagy bármely más, eddig használt és a mai használatban 
lévő hordozóeszköz számára.

Számos katonai harci gép instabil normál repülési hely
zetben, s irányításához aktív számítógépes rásegítést 
igényel. A Roton stabilitása lehetővé teszi a számítógé
pes irányítás nélküli, X-15  típusú vezérlést. Kissé ironi
kus, de meg kell jegyezni, hogy az X-15  kísérleti repülé
sei során bekövetkezett egyetlen baleset éppen akkor 
történt, amikor a gépet automata irányította. A számító- 
gépes repülési rendszerek csak ritkán hatékonyabbak, 
vagy kínálnak jobb alternatívát, mint az aerodinamikai 
stabilitás vagy a pilóta jelentette kontroll.

Automata -  kontra pilóta

A pilóta nélküli repülőgépek (UAV) jelenleg igen népsze
rűek katonai körökben, hiszen olyan körülmények között 
is használhatók, melyek az emberek számára túl veszé
lyesek lennének. Következésképpen számos pilóta nél
küli eszközt fejlesztettek ki. Ezeket a repülőgépeket kétfé
leképpen irányítják, akár a kettő kombinációjával is: táv
vezérléssel vagy önvezérléssel. Egyetlen egy pilóta nél
küli gép (kivéve a NASA jelenleg tesztelt X-36  kísérleti 
eszközét) sem úszta meg a próbarepüléseket egy lezu
hanás nélkül. Majdnem az összes ilyen baleset amiatt kö
vetkezett be, hogy a gép kicsúszott az irányítás alól -  
programhiba, hardverhiba - ,  adatkimaradás miatt. A má
sik ok, ami miatt minden pilóta nélküli gép lezuhant, az 
volt, hogy egy ilyesfajta baleset nem olyan súlyos, mintha 
egy ember vezette repülőgép zuhan le. Valójában minden 
egyes UAV-programhoz számos repülőgépet építettek, s 
már eleve számoltak egy vagy több gép elvesztésével.

Igen fontos szerepet kap a Roton űrhajó biztonságában 
és megbízhatóságában a pilóták repülési gyakorlata. 
Azon képességeiknek, hogy korrigálni tudnak bizonyos 
manővereket, illetve az elromlott eszközök hibáját kikü
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szöbölik, nincs alternatívája. Természetesen a személy
zet nem tud ellensúlyozni totális vagy katasztrofális meg
hibásodást (mint ahogy egy Boeing 747-es legénysége 
sem tudna megbirkózni azzal a problémával, ha közvet
lenül a felszállás után leállna mind a négy hajtómű), de 
képesek bizonyos hibaelhárító műveleteket elvégezni, 
hogy egyetlen hibás működés -  problémák sorozatát ki
váltva -  ne vezessen az űrhajó pusztulásához. Még a 
magasan automatizált katonai repülőgépek is nagyban 
függnek a pilóta helyes döntéseitől -  a megbízhatóság 
tekintetében. Például a pilóta képes ellenőrzése alá von
ni a gépet, ha a robotpilóta eltér a kijelölt repülési útvonal
tól. Ilyesfajta döntés nem hozható pilóta nélküli repülőn. A 
legtöbb esetben ilyenkor a pilóta nélküli gép egész egy
szerűen folytatja tovább repülését, a veszélyhelyzet érzé
kelése nélkül, egészen addig, amíg bele nem pusztul. Ép
pen ez történt meg az első Ariane 5 hordozórakétával is, 
melynek számítógépes programhibája zavart okozott a 
repülésirányító rendszerben.

A pilótás repülőgépek fejlesztési filozófiája messze a 
legbiztosabb útja a majdani működtetésnek, és éppen a 
pilótás repülésben rejlő biztonság volt az, ami a Rotary 
Rocket Company-t arra sarkallta, hogy e mellett a terve
zési filozófia mellett döntsön a Roton űrhajó megépítése 
kapcsán.

Kényszerleszállás

A Roton további különleges képessége, hogy adott eset
ben kényszerleszállást tud végrehajtani. Ez olyan képes
ség, mellyel minden kereskedelmi és általános célokra 
használt repülőgép is rendelkezik. A Roton képes korri
gálni valamelyik alrendszer súlyos hibáját -  például a 
számítógépek vagy a hajtómű leállását - ,  és/vagy befe
jezni a repülést vagy biztonságosan leereszkedni a föld
re. Egyetlen jelenleg használatos hordozóeszköz sem 
rendelkezik ezzel a képességgel, e nélkül pedig nem le
het minden részletre kiterjedő repülési teszteket végezni. 
Filozofikusan megfogalmazva: a kényszerleszállás ké
pessége jelenti a legfontosabb különbséget aközött, hogy 
rakétát építünk (fegyver) vagy hordozóeszközt (szállítás). 
Ez a képesség bizonyítottan rendkívül fontos, s ez ki is 
derült a DC-X  kísérleti eszköz automatikus leszállításá
nál, amikor az egyik kísérlet során félbe kellett szakítani 
repülését. Itt kell megjegyezni, hogy a DC-X  mindezidáig 
az egyetlen hordozóeszköz, melyet súlyos robbanás után 
sikerült biztonságban leszállítani.

MINDEN RÉSZLETRE KITERJEDŐ REPÜLÉSI TESZTEK

A legtöbb hordozórakéta-fejlesztőnek azzal a kellemetlen 
körülménnyel kell szembesülnie, hogy egész egyszerűen 
nincs lehetőség minden részletre kiterjedő repülésiteszt
sorozatot végrehajtani. Ez egyáltalán nem meglepő, s 
ezért bizonyos tervezési elképzeléseknél gondot is okoz 
a hordozóeszköz vagy a rakéta pontos működés közbeni 
tesztelése. Eszerint a filozófia szerint minden egyes al
katrészt már összeszerelt állapotban kell tesztelni, miköz
ben mérnökök hada figyel minden egyes alkotóelemet.

Természetesen jó oka van az alapos tesztelésnek. Min
den egyes szerkezet meghibásodására akkor van a leg
nagyobb esély, amikor még „márkaújak”. Ezért kapunk 
garanciát is szinte mindenre, amit vásárolunk. Ha egy új 
berendezés nem romlik el a vásárlástól számított első 90 
napon belül (vagy gépkocsi esetében az első 20 000 km 
megtétele közben), akkor igen valószínű, hogy sokkal

később sem fog elromlani, akár a teljes elhasználódásig 
is kibírja. Minden újonnan fellőtt hordozórakéta márka-új, 
„frissen kerül ki a dobozból”. A személygépkocsikkal el
lentétben, a meghibásodott hordozórakétát nem lehet 
visszavinni az üzletbe és kérni helyette egy másikat. A ra
kéták megsemmisülnek, ha meghibásodnak. Minden 
egyes hordozórakéta dollártízmilliókba kerül, s csak 
egyetlen használatra van lehetőség. Érdemes tehát a dol
lárok millióit a fellövés körüli műveletekre költeni, azért, 
hogy megnöveljék annak biztonságát, hogy a befektetett 
dollártízmilliók ne vesszenek el már az első alkalommal, 
amikor a hordozórakétát üzembe helyezik.

A fentebb vázolt rakétafejlesztési mód költséges. Mivel 
a Roton űrhajó minden részletre kiterjedő repülésiteszt
sorozaton megy át, a Rotary Rocket Company-nak nem 
kell követnie az igen drága, egyszer használatos hordo
zórakéták esetében paradigmaként alkalmazott filozófiát.

Az űrhajó

A Roton kúp alakú, 7,3 m átmérőjű az alapjánál, és körül
belül 21,3 m magas. Tömege kevesebb mint 180 tonna 
teljesen feltöltve hajtóanyaggal, kilövésre készen. A kör 
alakú alsó rész tartalmazza az űrhajó főhajtóműveit, a 
hajtóművek függőlegesen lefelé irányított fúvókéit. Az or- 
bitális pályáról való visszatéréskor az űrhajó alapja

hővédő pajzsként szolgál. Közvetlenül a főhajtómű felett 
van a kerozintank. Az üzemanyagtartályon merevítő ele
mek vezetnek át egészen a rakodótérig, mely pontosan a 
tartály felett található. A rakodótér mellett található a piló
tafülke. A pilótafülkéből a rakodótérhez tolóajtón át lehet 
eljutni. A rakodótér felett a folyékonyoxigén-tartály, e felett 
pedig a Roton orr-része van, melyben megtalálható a 
rotorrendszer központja, a tartozékelemek, s maguk a 
rotorlapátok.

Az űrhajó váza és az üzemanyagtartályok

A Roton üzemanyagtartályai, rakodóterének oldalfala, az 
űrhajó burkolata, s legtöbb vázeleme karbonszálas epoxy 
kompozitanyagból készül, kihasználva ennek az anyag
nak a rendkívüli képességeit. A folyékony oxigén igen ala
csony hőmérséklete ellenére az igen nagy méretű tartály 
is kompozit anyagokból fog készülni. A Rotary Rocket 
Company egyik legfontosabb szerződéses partnere, a 
Scaled Composites kifejlesztett egy különleges burkoló
anyagot a tartály belsejének bevonására, hogy a tartály
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fala ne legyen kitéve a folyékony oxigén hatásainak. Igen 
alapos tesztek bizonyították ennek a megközelítésnek a 
létjogosultságát.

A főhajtómű

A program rizikófaktorának csökkentése érdekében a 
Rotary Rocket Company alacsony kockázatú, hagyomá
nyos rakétahajtóművet választott az űrhajó meghajtásá
ra. A hajtómű a NASA által fejlesztett Fastrac rakétamo
tor, ennek számos példányát építik be a hajtóműtérbe, 
hogy a kívánt, 2200 kN tolóerő előálljon. (Fastrac = fast 
track -  gyors ösvény, gyors pálya. Bővebbet az alábbi 
interneteimen: http.//www1 .msfc.nasa.gov/NEWS/back- 
ground/facts/fastrac.htm). Ez a hajtómű kerozint és oxi
gént használ. A hajtómű továbbfejlesztése megfontolás 
alatt áll, amint a kivitelezési szakasz folytatódik.

Ennek a hagyományos tervezésű rakétahajtóműnek a 
használata a fejlesztési program részeként gyorsabb 
megvalósítást és kisebb kockázatvállalást jelent. A koráb
ban kiválasztott Rotary RocketJet hajtómű kifejlesztését 
elhalasztották. Mind a megrendelői kör, mind a beruházó 
társaságok támogatják a változtatást. A Rotary Rocket 
Company fenntartja az opciós jogot, hogy a jövőben 
megépülő Roton űrhajóknál visszatér az eredeti tervek
ben szereplő hajtómű-elképzeléshez.

Segédhajtóművek

A Roton segédhajtómű-rendszere és tolóerőellenőrző- 
rendszere (RCS) független a főhajtóműrendszertől, s a 
hajtóanyagot is saját üzemanyagtartályaiból kapja. Né
hány -  körülbelül 450 N tolóerejű -  segédrakéta állítja 
megfelelő helyzetbe az űrhajót, szolgáltat kiegészítő im
pulzusokat a megfelelő pályára álláshoz, segít az űrben 
való manőverezésben, s az orbitális pályáról való vissza
térésben. Ezeket a hajtóműveket a Roton űrhajón oly mó
don helyezik el, hogy képessé tegyék az űrhajót orsózó, 
bólintó és oldalirányú mozgások végrehajtására, de pá
lyaváltoztatásra és visszatérési manőverek végzésére is.

Hővédelem

A hővédelem igazi kihívást jelent a mérnökök számára 
minden egyes nagy sebességű repülőgép megtervezése
kor. A Roton aktív vízhűtéses rendszert használ burkola
ta túlmelegedésének védelmére. A kezdeti tanulmányok

azt mutatták, hogy az ilyen típusú rendszerek kifejleszté
se olcsóbb, s könnyebb beépíteni is, mint a hagyományos 
hővédő rendszereket.

Ez az innovatív rendszer a következőképpen működik: 
vizet pumpál az űrhajó burkolata hőterhelésének legjob
ban kitett részei alá a kilövés és a légkörbe való vissza
térés közben. A kilövés alatt az űrhajó alján lévő hővédő 
pajzs megvédi a hordozóeszközt a hajtóművek termelte 
hőtől, s a keletkező gázsugaraktól. A magasabb részek 
hűtése a légköri hatások által kiváltott melegedés ellen 
véd. A visszatérés közben a hővédelem ismét bekapcso
lódik, fokozottan kell védeni a hőterhelésnek legjobban ki
tett alsó részt, valamint a leszálláshoz szükséges beren
dezéseket. Az űrhajó efféle védelme következtében ki
sebb hőterhelési nyomásnak vannak kitéve a Roton szer
kezeti elemei, emiatt pedig egyszerűbb rendszerel
lenőrző berendezéseket lehet beépíteni. A hővédelmi 
rendszer passzív szigetelést és aktív technikát is hasz
nál, mindkettő továbbfejlesztése folyamatos.

A rotorrendszer

A Roton visszatérésekor alkalmazott rotorrendszer kis tö
megű, segítségével a pilóta lassú közelítésben tud repül
ni a leszállóhely felé. A rendszer négy darab, acélból ké
szült rotorlapátból áll, ezek teszik lehetővé az űrhajó sik
lórepülését mintegy 8500 méteres magasságtól. Az 1:1 
siklási arány eredményeként a siklási távolság körülbelül 
8 km. A Roton siklási sebessége viszonylag kicsi, mind
össze 80 km/h, élesen különbözik az űrrepülőgép 400- 
550 km/h siklási sebességétől.

A rotorok központi agya az űrhajó csúcsán kapott he
lyet, az orrkúp alatt. Itt vannak az egyes csuklós illeszté
sek, az áttételek, ezek segítségével állítható a rotor és a 
rotorlapátok hajlásszöge. A rotor agya autogiroszkóp jel
legű, meghajtás nélkül, és szabadon forognak a rotor
lapátok a tengelyen. A rotor agyának szerkezete a hagyo
mányos kereskedelmi helikopterek technológiáján alapul. 
A rotorlapátok végére kis rakétákat építettek be, hogy a 
leszállás végső pillanataiban tolóerejükkel megnöveljék a 
lapátok forgási sebességét. Ezeket a rakétákat ugyanaz a 
hajtóanyag-keverék hajtja meg, mint a korrekciós hajtó
műveket. Ez a pluszenergia lehetővé teszi a lágy leszál
lást, viszonylag kis rotorlapát-méretek mellett.

Avionika

A Roton repülésirányító rendszere az alábbi elemeket 
tartalmazza: fedélzeti elektronika és számítógépek, 
érzékelők, kommunikációs vonalak és telemetria, navigá
ciós és irányítóberendezések, elektromos energiatele
pek, kábelek, kontroll és adatértékelő szoftverek.

A Rotary Rocket Company által használt repülésirányí
tó rendszer sok szempontból eltér azoktól a rendszerek
től, melyeket a hagyományos rakéták irányítórendszere 
keretében használnak. A legtipikusabb, hogy az űrhajó 
vezérlő számítógépeinek nagy része a földön kapott he
lyet, a kilövést és a repülés előtti ellenőrzéseket végző 
számítógépes rendszerekkel együtt, nagy számú repü
lésirányító szakember felügyeletére bízva. A visszaszám
lálás nagy része, a hajtóművek indítása és a kilövési mű
veletek közvetlenül a földről irányítottak.

A Rotary Rocket Company elhatározta, hogy konzek
vensen követi az avionika repülőgépes megközelítését. A 
fedélzeti számítógépek átfogó önellenőrző és az űrhajót 
felügyelő programokat futtatnak, továbbá elvégzik a szük-
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Boeing 747 Roton
Több hajtóműve van Több hajtóműve van
Veszély esetén képes kényszerleszállást végrehajtani Veszély esetén képes kényszerleszállást végrehajtani
Többszörös kontrollberendezéssel rendelkezik Többszörös kontrollberendezéssel rendelkezik
Habár a modem repülőgépek igen magas fokon automatizáltak, 
a repülöszemélyzetnek lehetősége van -  súlyos hiba esetén- 
gyors közbeavatkozásra, s a legközelebbi repülőtéren való biz
tonságos leszállásra

A Roton személyzetnek is lehetősége van -  súlyos hiba esetén -  
gyors beavatkozásra, s az űrhajó biztonságos leszállítására

Bizonyos szempontból a Roton még az utasszállítóknál is biztonságosabb. A Roton a Boeing 747-eshez képest csak ötödannyi kero
zint szállít, s bárhol képes leszállni, ahol van 33 m ármérőjű sima terület, miközben a 747-esnek több ezer méteres kifutópálya kell.

séges repülés előtti és start közbeni ellenőrzéseket, mi
közben a kulcsfontosságú lépéseket és a rendszerfel
ügyeletet a földi kiszolgáló bázis végzi.

A Roton központi számítógépe közvetlenül ellenőrzése 
alatt tartja valamennyi alrendszert, beleértve a rotorokat 
és a hajtóműveket. A hajtómű számítógépe üzenetalapú 
elven működik, a központi számítógéptől kapja az utasí
tásokat, s annak jelzi vissza az aktuális állapotokat. A glo
bális helymeghatározó/interciális navigációs rendszer 
(GPS/INU) határozza meg az űrhajó pozícióját, helyzetét, 
sebességét, és továbbítja mindezeket az információkat a 
Roton központi számítógépéhez.

Az űrhajó avionikai rendszere többszörös redundanciát 
tartalmaz, képes automatikusan újrakonfigurálni önma
gát, beleértve a központi számítógépet, a hajtóműveket 
felügyelő számítógépeket és a navigációs számítógépe
ket is.

Leszállótalpak

A Roton kormányhajtóművei lágy, helikopterszerű leszál
lást biztosítanak, ezért az űrhajónak könnyű leszállótal
pai vannak. Négy behúzható leszállótalpat erősítettek a

külső burkolatra, melyek felveszik az űrhajó billegését le
szálláskor anélkül, hogy károsítanák a külső burkolatot. A 
leszállótalpak elhelyezését és az űrhajó aljának talaj fe
letti magasságát, a kereskedelmi helikoptertechnikában 
jól ismert minimális borulásiszög-tétel alapján határozták 
meg. A nagy borulási szög, az űrhajó alacsony súlypont
ja és kis aerodinamikai ellenállása vezet oda együttesen, 
hogy a Roton a kilövőálláson 80 km/h szelet is képes el
viselni anélkül, hogy felborulna.

A ROTON ÉS A BOEING 747-ES ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Repülőgépeket azóta ismerünk, mióta a Wright testvérek 
megtették első útjukat. Azóta a repülőgépeket fantaszti
kus mértékben fejlesztették, manapság már rendkívül 
biztonságosan közlekednek, s egyre több és több ember 
utazik velük. A Rotonhoz a repülőgépek állnak a legköze
lebb, hasonlítsuk hát össze az egyik legismertebb utas- 
szállítóval (lásd felül).

Forrás
www.rotaryrocket.com

Aranyi László

Ken A lib e k -S te p h e n  H an d e lm an n a l 

B IO H A L Á L

A könyv eredetije 1998-as amerikai kiadás, A szovjet biológiai fegy
verek címen jelent meg. A szerző, Ken Alibek kazah származású 
szovjet kutatóorvos, tartalékos ezredes. 1975-től 1992-ig dolgozott a 
szovjet biológiai fegyverzet fejlesztésén. 1992-ben az USA-ba disszi
dált, mivel a Szovjetunió összeomlásakor számíthatott arra, hogy 
felelősségre vonják emberiség elleni bűntettekért. A Szovjetunió 
nem tartotta be az aláírt vegyi fegyverzeti leszerelési egyezményt, 
és ennek számos nemzetközi vetülete is volt. Az amerikai szerző 
csak az orosz eredeti szöveg átültetését végezte el.

A munka az alábbi fő részekre oszlik
-  a hadsereg-főparancsnokság szerepe és a kezdeti kísérletek;
-  a katonai orvostudomány a szovjet fejlesztésekben;
-  labormunkák leírása, egyes nagy balesetek leírása;
-  új betegségek kifejlesztése, a BIOPREPARAT Kutatóintézet tevé

kenysége;
-  titkok és hazugságok;
-  a szovjet biológiai fegyver bevetése Sztálingrádnál és Afganisztán

ban;
-  a Szovjetunió biológiai hadviselési rendszere.

ÁRMÁDIA, 2001, Budapest, 279 old. Ára: 1860 Ft
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A Jupiter család rakétáinak indításai
Sor COSPAR jelölés Indítási dátum Hasznos teher Család Számozás, jelölés Típus Indítóhely

1 - 9/20/56 Microlock Beacon Redstone Jupiter-C Cape Canaveral: 5
2 - 3/1/57 Redstone Jupiter AM-1 A Jupiter-A Cape Canaveral: 5
3 - 4/26/57 Redstone Jupiter AM-1 В Jupiter-A Cape Canaveral: 5
4 - 5/15/57 Nosecone Test 1 Redstone Jupiter-C Cape Canaveral: 5
5 - 5/31/57 Redstone Jupiter AM-1 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
6 - 8/8/57 Nosecone Test 2 Redstone Jupiter-C Cape Canaveral: 5
7 - 8/28/57 Redstone Jupiter AM-2 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
8 - 10/22/57 Redstone Jupiter AM-3 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
9 - 11/26/57 Redstone Jupiter AM-3A Jupiter-A Cape Canaveral: 5

10 - 12/18/57 Redstone Jupiter AM-4 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
11 1958 alfa 2/1/58 Explorer 1 Redstone Jupiter RS-29 Juno-I Cape Canaveral: 26A
12 - 3/5/58 Explorer 2 Redstone Jupiter RS/CC-26 Juno-I Cape Canaveral: 26A
13 1958 gamma 3/26/58 Explorer 3 Redstone Jupiter RS-24 Juno-I Cape Canaveral: 5
14 - 5/19/58 Redstone Jupiter AM-5 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
15 - 7/17/58 Redstone Jupiter AM-6B Jupiter-A Cape Canaveral: 5
16 1958 epszilon 7/26/58 Explorer 4 Redstone Jupiter RS/CC-44 Juno-I Cape Canaveral: 5
17 - 8/24/58 Explorer 5 Redstone Jupiter RS/CC-47 Juno-I Cape Canaveral: 5
18 - 8/27/58 Redstone Jupiter AM-7 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
19 - 10/9/58 Redstone Jupiter AM-9 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
20 - 10/23/58 Beacon-1 Redstone Jupiter RS/CC-49 Juno-I Cape Canaveral: 5
21 1958 théta 12/6/58 Pioneer 3 Redstone Jupiter AM-11 Juno-ll Cape Canaveral: 5
22 - 12/13/58 Redstone Jupiter AM-13 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
23 - 1/21/59 Redstone Jupiter CM-21 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
24 - 2/27/59 Redstone Jupiter CM-22 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
25 1959 nu 3/3/59 Pioneer 4 Redstone Jupiter AM-14 Juno-ll Cape Canaveral: 5
26 - 4/5/59 Redstone Jupiter CM-22A Jupiter-A Cape Canaveral: 5
27 - 5/6/59 Redstone Jupiter AM-12 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
28 - 5/14/59 Redstone Jupiter AM-17 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
29 - 5/28/59 Redstone Jupiter AM-18 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
30 - 7/9/59 Redstone Jupiter AM-15 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
31 - 7/16/59 S-1 Redstone Jupiter AM-16 Juno-ll Cape Canaveral: 5
32 - 8/15/59 Beacon-2 Redstone Jupiter AM-19B Juno-ll Cape Canaveral: 26B
33 - 8/26/59 Redstone Jupiter AM-19 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
34 - 9/15/59 Redstone Jupiter AM-23 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
35 - 9/30/59 Redstone Jupiter AM-24 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
36 1959 ióta 10/13/59 Explorer 7 Redstone Jupiter AM-19A Juno-ll Cape Canaveral: 5
37 - 10/21/59 Redstone Jupiter AM-31 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
38 - 11/4/59 Redstone Jupiter CM-33 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
39 - 11/18/59 Redstone Jupiter AM-25 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
40 - 12/9/59 Redstone Jupiter AM-32 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
41 - 12/16/59 Redstone Jupiter AM-26 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
42 - 1/25/60 Redstone Jupiter AM-28 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
43 - 2/4/60 Redstone Jupiter AM-30 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
44 - 3/23/60 S-46 Redstone Jupiter AM-19C Juno-ll Cape Canaveral: 26B
45 - 10/29/60 Redstone Jupiter CM-217 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
46 1960 kszi 11/3/60 Explorer 8 Redstone Jupiter AM-19D Juno-ll Cape Canaveral: 26B
47 - 2/25/61 S-45 Redstone Jupiter AM-19F Juno-ll Cape Canaveral: 26B
48 - 4/22/61 Redstone Jupiter CM-209 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
49 1961 nu 4/27/61 Explorer 11 Redstone Jupiter AM-19E Juno-ll Cape Canaveral: 26B
50 - 5/24/61 S-45A Redstone Jupiter AM-19G Juno-ll Cape Canaveral: 26B
51 - 8/4/61 Redstone Jupiter CM-218 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
52 - 12/6/61 Redstone Jupiter CM-115 Jupiter-A Cape Canaveral: 5
53 - 4/18/62 Redstone Jupiter CM-116 Jupiter-A Cape Canaveral: 5

Az amerikai nyilvántartás 53 db rakétájából 3 db Jupiter-C ballisztikus próba és 6 db Juno-I, amely műholdindításra alkalmazott Jupiter-C 
volt. Ezen kívül a Jupiter-A IRBM rakéta 34 próbaindítására került sor 10 db Juno-ll hordozórakéta mellett, amelynél az első fokozat 
ugyanez a Jupiter-A volt.
A Cape Canaveral 5, a katonai rakéta indítóállása, a 26A és В jelű indítóállás a gördíthető szerelőtoronnyal készült starthely, amely a 
korai amerikai időszakban mindig szerepelt.

Schuminszky Nándor
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Hazai tükör

Légvédelmi tüzéreszközök 
a magyar hadseregben 1950-től napjainkig

A második világháborút követően a repülőgépek és fedél
zeti pusztító eszközeik igen gyors fejlődésnek indultak. A 
nagyobb teljesítményű sugárhajtóművek megjelenése 
jelentősen megnövelte a gépek manőverező képességét, 
sebességét és alkalmazási csúcsmagasságát. A harci 
repülőgépek maximális sebessége a korábbi 500-650 
km/h-ról 1000-2000 km/h-ra, repülési csúcsmagasságuk 
pedig 8000-12 000 m-ről 14 000-17 000 m-re nőtt. A fe
délzeti fegyverek sokoldalúbbá és hatékonyabbá váltak. 
A légvédelmi tüzérségnél viszont egy ideig konzerváló
dott a háború befejezése idején kialakult helyzet.

A légvédelem alapvető fegyverzete a könnyű (20, 35, 
37, 40 mm-es), közepes (85, 88 , 100 mm-es) és nehéz 
(120,130 mm-es) légvédelmi lövegek és gépágyúk, vala
mint az elfogó vadászrepülőgépek voltak.

Az 50-es évek végére a nagyhatalmak honi légvédelmi 
rendszerük szolgálatába állították -  a közepes és nehéz 
légvédelmi lövegek helyett -  a légvédelmi rakétarendsze
reket.

Hazánkban a légierő szervezése 1947-ben indult meg, 
1949 őszén már létezett kiképzett harci egység. 
Légierőnk az 50-es évek elején JAK-9P, JAK-11, 
JAK-18, Z-381 és ARADO-96B repülőgépekkel rendel
kezett. 1952-ben MiG-15, 1955 nyarán MÍG-17PF, 1960- 
ban MÍG-19PM típusú, sugárhajtóműves harci gépeket 
állítottak rendszerbe. A honi légvédelem rendszerébe 
1961-ben felállítottak három légvédelmi rakétaezred-pa- 
rancsnokságot, tizennégy harci osztályt és három techni
kai osztályt. Kivonták a rendszerből a 85 és 100 mm-es 
légvédelmi lövegeket.

Légvédelmi tüzérségünk technikai eszközei (lövegek, 
lőelemképzők, lokátorok stb.) kizárólagosan a volt Szovjet
unióból származtak, és ez nem változott napjainkig sem 
(kivétel a folyami flottilla hajóin lévő légvédelmi gépágyúk).

A légvédelmi tüzéreszköz mint fogalom a légvédelmi 
géppuskákat (20 mm űrméret alatt) és a légvédelmi löve
geket (20 mm űrméret felett) foglalja magában. A légvé
delmi géppuskák és gépágyúk lehetnek egy- vagy több- 
csövűek. A magyar hadsereg csapatainál kétcsövű légvé
delmi géppuskák (ZPU-2) és az egy- vagy többcsövű -  
kettő és négy -  légvédelmi gépágyúk (pl. SZ-60 57 mm- 
es egycsövű, ZSZU -57-2  57 mm-es kétcsövű, 
ZSZU-23-4 23 mm-es négycsövű) terjedtek el.

A géppuska fő részei: 2 db léghűtéses 14,5 mm-es 
géppuska, állványszerkezet, lőelemképzős légvédelmi 
irányzók és PU típusú földi optikai irányzók.

A ZPU-2  légvédelmi géppuskának van egy- és négy
csövű változata is, melyeket több ország hadseregében 
rendszeresítettek. Jelenleg a MH csapatainál a ZPU-2 
légvédelmi géppuska nincs rendszeresítve.

A 39M 37 mm űrméretű légvédelmi gépágyú

A ZPU-2 ikercsövű,
14,5 mm űrméretű légvédelmi géppuska

Rendeltetése 2000 m távolságig a légi és 1000 m távol
ságig a földi célok megsemmisítése. 1949-ben állították 
rendszerbe. (1. ábra)

A géppuskát elsősorban tehergépkocsik rakfelületén 
szállították, de két keréken vontatásra is alkalmas. Ezek 
a gépjárművek a magyar hadsereg csapatainál a Garant 
(ún. „csőrös”) és a Csepel-344 voltak.

Rendeltetése 3000 m-es ferde lőtávolságon belül repülő 
légi célok megsemmisítése. A 39M gépágyút a szovjet 
hadseregben 1942-ben, a magyar hadseregben az 50-es 
évek elején kezdték rendszerbe állítani. (2 . ábra)

A gépágyút a svéd Bofors 40 mm-es gépágyúja alap
ján fejlesztették ki. A gépágyúhoz tűzvezető lokátor nem 
kapcsolható, így csak közvetlen irányzással, jó látási vi
szonyok között alkalmazható hatékonyan.

Menethelyzetben a csövet hátrafordítva és rögzítve kell 
a löveget a vontatóra csatlakoztatni. Tüzelési helyzetben 
a löveg a keresztirányú lövegtalpakra támaszkodik, a ke-
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A géppuska harcászati-műszaki adatai:
-  hatásos lőtávolság légi célra: 2000 m-ig
-  hatásos lőtávolság földi célra: 1000 m-ig
-  tűzgyorsaság (gyakorlati): 300 lövés/perc
-  oldalirányzás szöghatára: 360°
-  magasságirányzás szöghatára: —19°-tól +90°-ig
-  tömege harchelyzetben: 576 kg
-  a lövedék kezdősebessége: B-32-es 990 m/sec

B Z -T 1100 m/sec
-  a légi cél max. sebessége: 300 m/sec
-  a géppuska lőszerei: B-32, BS-41 acélmagvas, 

SSZ-41 páncéltörő, BZ-T  fényjelző, illetve ZP gyújtó 
hatású

-  a lőelemképzős irányzók típusa: ZAPP-2
-  kezelőszemélyzete: 5 fő.



rekek felemelt helyzetben vannak. A löveg ún. készenléti 
menetből is képes a tűzkiváltásra. Oldal- és célhelyszög- 
ben a löveg mozgatása mechanikus módon történik, ol
dalszögben 61°/sec, célhelyszögben 22°/sec szögsebes
séggel.

A gépágyú harcászati-műszaki adatai:
-  max. lőtávolság: 9500 m
-  tüzelési magasság: max. 6700 m

hatásos 3000 m
-  tűzgyorsaság: elméleti 160-180 lö-

vés/perc
gyakorlati 80 lövés/ 
perc

-  tüzelési szöghatárok: helyszögben 5°-tól
+85°-ig
oldalszögben 360°

-  a löveg tömege: 100 kg
-  a lövedék kezdősebessége: 880 m/sec
-  az önmegsemmisítő: 4390 m távolságon

lép működésbe
-  a gépágyú lőszerei: M G-8 , ill. B-37 gyújtóval szerelt, 

FRAG-T repeszgyújtó és AP-T páncéltörő fényjelzős 
lőszerek

-  FRAG-T tömege: 0,74 kg
-  AP-T tömege: 0,77 kg
-  a páncéltörő gránát páncélátütő képessége 0° becsa

pódási szög esetén 1000 m-en 37 mm, 500 m-en 47 
mm.

5. ábra: Magyar 85 mm-es 39 M prototípus
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A 39M légvédelmi gépágyú egycsöves változata 
„70—K” jelöléssel, ikercsöves változata pedig „V-11M 2" 
jelzéssel a szovjet haditengerészetnél is rendszerben 
volt. A magyar hadseregben vegyes légvédelmi tüzérosz
tály (37 mm-es könnyű és 85 mm-es közepes légvédelmi 
ütegek vegyesen) szervezetben volt rendszeresítve az 
50-es években.

A 39M KSZ-12
85 mm-es űrméretű légvédelmi ágyú

Rendeltetése 8300 m hatásos ferde lőtávolságon belül 
repülő légi célok megsemmisítése, de igen hatékonyan 
alkalmazható földi, páncélozott célok ellen is.

A 39M KSZ-12 85 mm-es légvédelmi ágyút a 38M 76,2 
mm-es légvédelmi ágyú leváltására fejlesztették ki, rend
szerbe állítása a szovjet hadseregben közvetlenül a há
ború előtt történt. A magyar hadseregben a 39M 37 mm- 
es légvédelmi gépágyúval egy időben rendszeresítették 
vegyes légvédelmi tüzérosztály szervezetben, valamint a 
honi légvédelem fő eszköze is volt (5-7. ábra).

7. ábra: A 39 M KSZ-12 légvédelmi ágyú

A KSZ-12 légvédelmi ágyú főbb részei: csőszájfékkel, fo
lyadékfékkel és léghelyretolóval szerelt lövegcső; irányzó
szerkezet; mechanikus meghajtó szerkezet; kezelőerkély a 
lövegpajzssal; gyújtóállító szerkezet és alsó lövegtalp.

Az üteg hatékonyságát növelte a rendszerhez tartozó 
SZON-4 tűzvezető lokátor és a PUAZO-4 lőelemképző.

Menethelyzetben lövegcsövét hátra fordítva lehetett a 
légvédelmi ágyút a vontató járműhöz kapcsolni. Tüzelési 
helyzetben a löveg kihajtható oldaltámaszokon nyugszik. 
Oldal- és célhelyszögben a löveg mozgatása mechanikus 
módon történik a lőelemképző adatai alapján. A lőelem
képzőből az adatok a lövegre szerelt indikátorokra és a 
gyújtóállító szerkezetre jutnak. A kezelők az indikátorok 
alapján forgatják (kézikerékkel) hely- és oldalszögben a 
löveget -  oldalszögben 127sec, helyszögben 87sec 
szögsebességgel -  , illetve állítják be a jelzett gyújtóérté
keket.

Az ágyú harcászati-műszaki adatai:
-  lőtávolság: max. 15 650 m
-  tüzelési magasság: max. 10 500 m

hatásos 8380 m
-  az önmegsemmisítő 10 516 m távolságon lép műkö

désbe
-  tűzgyorsaság:
-  tüzelési szöghatárok:

15-20 lövés/perc 
helyszögben -5°-tól 
+82°-ig
oldalszögben 270° 
4986 kg 
792 m/sec 
6 fő

-  a löveg tömege:
-  a lövedék kezdősebessége:
-  kezelőszemélyzete:
-  a légvédelmi ágyú lőszerei: egyesített lőszer, MD-5 

gyújtóval szerelt BR-365 (AP-T), MD-8  gyújtóval sze
relt BR-365K, gyújtó nélküli BR-365P (HVAP-T) lőszer.

8. ábra: A KSZ-19 múzeumi példánya

■—-í-

Készült a KSZ-12 lövegnek egy továbbfejlesztett változa
ta a 44M KSZ-18 85 mm-es légvédelmi ágyú, melynél 
megnövelték a cső hosszát, új lőszert kapott (kezdőse
bességét 900 m/sec-ra növelték), az új lőszer tömege 
15,9 kg. A KSZ-18 típusú löveghez már korszerűbb 
SZON-9/A tűzvezető lokátort és PUAZO-6 lőelemképzőt 
rendszeresítettek. A löveg vontatója Csepel-800-as, lánc
talpas vagy ZIL-157 típusú terepjáró tehergépkocsi volt.

Az M49 KSZ-19 100 mm űrméretű légvédelmi ágyú

Rendeltetése 13 700 m-es hatásos ferde lőtávolságon 
belül repülő légi célok megsemmisítése. Hatékonyan al
kalmazható földi, páncélozott célok ellen is.

A KSZ-19 100 mm-es légvédelmi ágyút (8-9. ábra.) a 
40-es évek végén fejlesztették ki a 39M és 44M 85 mm- 
es légvédelmi ágyúk utódjaként. A magyar légvédelmi 
rendszerből 1964-ben vonták ki.

A KSZ-19 légvédelmi ágyú már elektromos automata 
töltővel és gyújtóállítóval rendelkezett. Az ütegrendszert 
SZON-9/A tűzvezető lokátorral és PUAZO-6/9 lőelem
képzővel látták el.

Menethelyzetben a légvédelmi ágyú lövegfelépítmény- 
ét hátra forgatva és a lövegcsövet rögzítve lehet a vonta
tóhoz kapcsolni. Tüzelési helyzetben a löveg hosszanti és 
kereszt irányú talpakon nyugszik, így a löveg súlya nem a 
kerekeket terheli. Oldal- és célhelyszögben a löveg moz
gatása történhet mechanikus úton és elektromotorok se
gítségével, oldalszögben 18°/sec, célhelyszögben 97sec 
sebességgel.
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Az SZ-60
57 mm űrméretű légvédelmi gépágyú

Rendeltetése tűzvezető lokátorral, lőelemképző adatai 
alapján, 6000 m-en, automata fő lőeljárással pedig 5500 
m-en belül képes a légi célok leküzdésére. A gépágyú föl
di (páncélozott) célok leküzdésére is alkalmas. (10. ábra)

vég 4 csigamenetes szintezhető talpon nyugszik. Menet
ben, váratlan légitámadás esetén a löveggel menethely
zetből -  ún. készenléti menetből -  is lehet tüzelni.

A löveg tüzelési módja:

-  kézi üzemmódban a löveget kézikerekek segítségé
vel mechanikusan lehet mozgatni oldal- és cél- 
helyszögben;

-  „0" indikátoros üzemmódban a „0” indikátorok alkal
mazásával a lőelemképző adatai alapján szervómo- 
tor-meghajtással lehet a löveget a szükséges irányba 
elfordítani;

-  félautomata üzemmódban szervomotor meghajtással 
vezérlik a löveget;

-  automatikus üzemmódban (ez a fő lőeljárás) a hajtó
műveket a tűzvezető lokátor vezérli. A lövegcső ol
dalszögben max. 247sec, célhelyszögben 15°/sec 
szögsebességgel mozgatható. Gyakorlatilag a 
kezelők a feladataik közül csak az ágyú töltésével és 
a tűzkiváltással vannak elfoglalva.

A lőszerek adogatása oldalról folyamatosan történik, 
töltőléc segítségével. Egy töltőlécbe 4 lőszer helyezhető. 
Az adogatóban tűzmegszakítót helyeztek el, amely 
önműködően megszakítja a tüzelést, ha az adogatóban 
már csak egy lőszer van, de új lőszerekkel teli töltőléc be
helyezése után önműködően folytatódik a tüzelés.

A gépágyú harcászati-műszaki adatai:
-  lőtávolság: max. 12 000 m

hatásos 6000 m
-  tüzelési magasság: max. 8800 m

hatásos 4000 m
-  tüzelési szöghatárok: célhelyszög - 2°-tól

+87°-ig
oldalszög 360°

-  tűzgyorsaság: elméleti 100-120  lö-
vés/perc 
gyakorlati 
50-70 lövés/perc

-  az önmegsemmisítő: 7224 m-en lép mű
ködésbe

-  a löveg tömege harchelyzetben: 4830 kg
-  a löveg hossza menethelyzetben: 8600 m
-  a gépágyú lőszerei egyesített lőszerek: OR-281/291U 

(FRAG) repesz-gyújtó és BR-281/281U (APC-T) pán
céltörő. A páncéltörő lövedék páncélátütő képessége 
1000 m-en 96 mm, 500 m-en 106 mm

-  kezelőszemélyzete : 7 fő

A légvédelmi gépágyú vontatója kezdetben ZiL-151, 
majd magyar gyártmányú D-566  típusú terepjáró teher
gépkocsi volt.

Az SZ-60-as légvédelmi gépágyú 1960 óta van rend
szerben hazánkban. Önjáró változatát, a ZSZU-57-2 
légvédelmi gépágyút viszont már kivonták a rendszerből.

10. ábra: SZ-60 légvédelmi gépágyú

Az SZ-60 típusú 57 mm-es légvédelmi gépágyút 1950- 
ben mutatták be, ezzel a típussal váltották le a 39M 37 
mm-es légvédelmi gépágyúkat.

A magyar hadseregben az SZ-60-as lövegeket had
osztály- és hadseregközvetlen ezredszervezetben rend
szeresítették. A hadosztályközvetlen légvédelmi tüzérez
red szervezetébe 4 harci üteg, a hadseregközvetlen lég
védelmi tüzérezredek szervezetébe 6 harci üteg tartozott, 
ütegenként 6 -6  löveggel. Kezdetben az üteg lövegeit 
SZON-9/A tűzvezető lokátor és PUAZO-5 lőelemképző 
vezérelte. A PUAZO lőelemképzőt a 60-as évek elején 
felváltotta a magyar Gamma Művek E-2BD  lőelemképző
je. Később a tűzvezető rendszert továbbfejlesztették 
RPK-1N típusú integrált tűzvezető lokátor és lőelemkép
zőre.

Az SZ-60-as légvédelmi gépágyú önműködő, a tüzelés 
végrehajtásához szükséges valamennyi műveletet a hát
rasiklási energia felhasználásával önműködően végzi. Az 
ágyú egyes lövésre, illetve rövid és hosszú sorozatok lö
vésére alkalmas.

A gépágyú fő részei: a löveg, a mechanikus légvédelmi 
irányzék, a mechanikus és elektromos meghajtórend
szer, a felső és alsó lövegtalp, a futómű és a tápkábelek. 
Tüzelési helyzetben a löveg kerekeit felemelik, ekkor a lö-

A ZSZU-57-2
57 mm űrméretű, önjáró légvédelmi gépágyú

Rendeltetése a 6000 m-es hatásos lőtávolságon és a 
4000 m-es hatásos tüzelési magasságon belül repülő lé
gi célok megsemmisítése. Alkalmas földi (páncélozott) 
célok elleni harcra is (11. ábra).

Az ikercsövű, önjáró légvédelmi gépágyú tervezése az 
50-es évek elején kezdődött, 1957-ben kezdték rendsze
resítését a szovjet hadsereg harckocsiegységeinél. A 
gépágyú hordozója T-54 harckocsialváz (egy görgővel
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Az ágyú harcászati-műszaki adatai:
-  lőtávolság: max. 21 000 m
-  tüzelési magasság: max. 15 000 m

hatásos 13 700 m
-tűzgyorsaság: 15-20 lövés/perc
-  tüzelési szöghatárok: helyszögben -3°-tól

+85°-ig
oldalszögben 360°

-  a löveg tömege: 11 000 kg
-  a lövedék kezdősebessége: 900 m/sec
-kezelőszemélyzete: 15 fő
-  a légvédelmi ágyú lőszerei: egyesített lőszer, MD-8  

gyújtóval szerelt BR-421В (AP-T) és DBR-2 gyújtóval 
szerelt BR-421 D (APC-T) páncéltörő, valamint RGM 
gyújtóval szerelt F-412 (HE) és OF-412 (HE-FRAG) 
repeszromboló.

-  a löveg vontatója AT-SZ  lánctalpas vagy URAL-375 tí
pusú terepjáró tehergépkocsi volt.



kevesebb), vékonyabb páncélzattal. A nyitott toronyban 
helyezték el az SZ-60 típusú légvédelmi gépágyú ikresí- 
tett változatát.

A tatai harckocsihadosztály ezredéihez volt szervezve, 
ütegkötelékben. Egy üteg 4 önjáró légvédelmi gépágyú
ból, az ütegparancsnok vezetési pontjából (FUG), két lő
szerszállító és egyéb anyagot szállító gépjárműből állt.

A harcjármű fő részei a vezető-, a kezelő- és a motor
tér. A vezető a harcjárműben bal oldalon foglalt helyet, 
helyére két búvónyíláson keresztül lehetett bejutni. A 
kezelő- vagy küzdőtéren helyezték el a harcjármű fegy
verzetét, az ikercsövű légvédelmi gépágyút, a kezelő- 
személyzetet és a gépágyúk egy javadalmazás (300 db) 
lőszermennyiségét. A motortérben kapott helyet az 520 
LE-s V-12 dízelmotor (a motortér megegyezik a T-54-es 
harckocsi motorterével).

A gépágyútorony mozgatása kézi (mechanikus) és au
tomatikus (egyenáramú motorok) üzemmódban volt le
hetséges. Kézi üzemmódban oldal- és célhelyszögben 
két kezelő mozgatja a lövegtornyot, míg automata üzem
módban egy kezelő botkormány segítségével -  melybe 
beépítették a tűzgombot is -  hajtja végre a torony oldal 
irányú és a löveg célhelyszögben történő mozgatását. A 
torony oldalszögben max. 300/sec sebességgel mozgat
ható.

A ZSZU-57-2  légvédelmi gépágyú automatikus műkö
désű, mivel a lövéshez szükséges valamennyi művelet 
automatikusan hátrasiklási energia segítségével megy 
végbe.

A lövegcső és az adogató felépítése, szerkezete 
lehetővé teszi az automatikus tüzelést egy vagy mindkét 
csővel, egyes lövésekkel, rövid és hosszú sorozatokkal, 
valamint folyamatos tűzzel (40-50 lövés).

Az önjáró légvédelmi gépágyú harcászati-műszaki 
adatai:
-  lőtávolság: max. 12 000 m

hatásos 6000 m
-  tüzelési magasság: max. 8000 m

hatásos 4000 m
-  tüzelési szöghatások: célhelyszögben -5°- 

tól +85°-ig 
oldalszögben 360°

-  tűzgyorsaság két csővel: elméleti 200-400 lö- 
vés/perc
gyakorlati 100-140 
lövés/perc

-  a harcjármű: tömege 28 100 kg 
hossza 8480 mm 
szélessége 
3270 mm 
magassága 
2750 mm

-  max. sebessége: földúton 48 km/h 
műúton 75 km/h

-  hatótávolsága: 595 km
-  lejtőmászó képessége: 30°
-  lépcsőmászó képessége: 0,8 m
-  gázlóképessége: 1,4 m
-  kezelőszemélyzete: 6 fő

A gépágyúhoz alkalmazható lőszerek azonosak az 
SZ-60-as légvédelmi gépágyú lőszereivel. A harcjármű 
hatékonysága kisebb az SZ-60-as légvédelmi tüzérkomp
lexuménál, mivel a ZSZU-57-2  légvédelmi gépágyúhoz 
nincs lokátor rendszeresítve, csak optikai rendszerrel, 
közvetlen irányzásra alkalmas.

A ZSZU-57-2  légvédelmi gépágyúkat a 70-es évek 
elején kivonták a rendszerből, helyettük a jóval hatéko
nyabb ZSZU-23-4 (Silka) 23 mm-es légvédelmi gép
ágyúkat rendszeresítették.

A Z U -2 3 -2
23 mm űrméretű, ikercsövű légvédelmi gépágyú

Rendeltetése max. 2500 m távolságban és 1500 m ma
gasságon, legfeljebb 300 m/sec sebességgel repülő légi 
célok megsemmisítése. A gépágyú alkalmazható földi 
(élő erő, tűzfészkek, könnyű páncélozott harcjárművek) 
célok megsemmisítésére, 2000 m távolságig.

A ZU-23-2  légvédelmi gépágyú a 60-as évek elején je
lent meg a szovjet hadseregben, a ZPU-2  és a ZPU-4 
légvédelmi géppuska leváltására fejlesztették ki (12. ábra).

A magyar hadseregben csak a honi légvédelmi csapa
toknál rendszeresítették a légvédelmi rakétaosztályok és 
a repülőcsapatok közvetlen oltalmazására.

A gépágyú két keréken vontatható, de gépjármű rakfe
lületén is szállítható. A ZU -23-2  légvédelmi gépágyúval 
felszerelt alegységek tűzvezető lokátorral nem rendelkez
nek. A lőelemek beállítása a kezelők feladata. A gépágyút 
hatékonyan csak jó látási viszonyok mellett lehet alkal
mazni.

A gépágyú fő részei: két 23 mm űrméretű gépágyú a 
légvédelmi irányzékkal és a hozzátartozó lőszerraka- 
szokkal, az alsó lövegtalp a futóművel, a felső lövegtalp, 
az állványzat a bölcsővel, a magasság- és oldalirányzó 
gépek, valamint a kiegyensúlyozó szerkezet.
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A gépágyú önműködő, automata fegyver, a csőfurat 
nyitása, a tüzelés végrehajtása, a hüvely töltényűrből va
ló kivonása és ürítése, valamint a lőszerhevederek továb
bítása a tüzelés során keletkezett lőporgázok felhaszná
lásával történik.

Az oldalirányzó gép a löveg vízszintes elfordítását teszi 
lehetővé két sebességi fokozattal A forgó rész kézi- és 
lábfékkel rendelkezik. A magasságirányzó gép a gép
ágyúk helyszögben történő mozgatását végzi, melyen 
kézifék is található.

A löveg tüzelési módjai:
-  irányzókkal történő tüzeléskor a távmérőkezelő meg

határozza a cél távolságát, amelyeket a kezelő folya
matosan állít az irányzékon. Ha a cél eléri a hatásos 
lőtávolságot, kezdődhet a tüzelés;

-  röppáiyák alapján történő tüzeléskor az irányzó a 
röppályák és a cél egybeesését létrehozva tüzel. Ezt 
a módszert 1000 m-nél kisebb távolságon, váratlanul 
felbukkanó célok elleni tüzeléskor alkalmazzák.

Tüzelési helyzetben a gépágyú kerekeit lefektetik, a löveg 
három talpon támaszkodik. A harchelyzetbe telepítés 
15-20 sec, a menethelyzetbe állítás pedig 35-40 sec 
alatt töténik.

A gépágyú harcászati-műszaki adatai:
-  lőtávolság: max. 7000 m

hatásos 2500 m
-  tüzelési magasság: max. 5100 m

hatásos 2000 m
-  az önmegsemmisítő 3780 m távolságon lép működés

be
-  tüzelési szöghatárok: helyszögben - 10°-

tól +90°-ig 
oldalszögben 360°

-  tűzgyorsaság egy csővel: 960 lövés/perc
-  a lövedék kezdősebessége: 970 m/sec
-  a löveg tömege harchelyzetben: 893 kg
-  hossza menethelyzetben: 4570 mm
-  szélessége: 1830 mm
-magassága: 1670 mm
-  kezelőszemélyzete: 5 fő
-  A gépágyú lőszerei a BZ-T (API-T) páncéltörő-gyújtó 

és MG-25 (HEI) repeszgyújtó, egyesített lőszer.

A ZU-23-2  légvédelmi gépágyút a Szovjetunión kívül 
Lengyelország, Kína és Egyiptom gyártotta. A Magyar 
Honvédségnél ma is rendszerben van.

ZSZU-23—4 (Silka)
23 mm űrméretű, önjáró légvédelmi gépágyú

Rendeltetése földközeli és kis magasságon (2500 m-ig), 
nagy sebességgel repülő légi célok megsemmisítése. Alkal
mas földi (1500 m-ig) célok elleni harcra is (13-14. ábra).

A ZSZU-23-4 Silka önjáró légvédelmi gépágyú terve
zése az 50-es évek végén kezdődött, a csapatpróbákat 
1963-64-ben végezték. 1966-ban kezdték meg rendsze
resítését a volt Szovjetunió gépesített lövész- és harcko- 
csiezredeinél. A Silka hordozója a PT-76 úszó harckocsi 
alváza. A légvédelmi gépágyú felderítő-tűzvezető lokátor
ral és lőelemképzővel rendelkezik. Első harci alkalmazá
sa az 1973-as közel-keleti háborúban történt, ahol az iz
raeli légierőnek 30%-os veszteséget okoztak.

A magyar hadseregben 1969-70-ben a ZSZU-57-2  tí
pusú légvédelmi gépágyút váltották le, a harckocsiezre-

dek légvédelmi ütegének fegyverzetét képezték. Az al
egység (üteg) 4 harcjárműből állt, harcfeladatot mind 
ütegkötelékben, mind önállóan képes végrehajtani álló
helyből és menetből. Kezelőszemélyzete: parancsnok, 
főkezelő (1-es kezelő), távolsági kezelő (2-es kezelő) és 
a harcjárművezető.

A ZSZU-23-4  önjáró légvédelmi tüzérkomplexum fő 
részei: RPK-2 rádiólokációs műszerkomplexum; AZP-23 
négycsövű légvédelmi gépágyú;GM-575 lánctalpas harc
járműalváz; hevederezett lőszer (2000 db); gázturbina; 
navigációs berendezés; nappali és éjszakai figyelőmű
szerek; külső és belső híradóberendezések; atomvédel
mi- és tűzoltóberendezés.

A vezetőtér bal oldalán helyezkedik el a harcjárműve
zető. A búvónyílás fedelének külső része páncél, belső 
része golyóálló üvegből készült. Menetben a fedél felhajt
ható, amennyiben zárva van, a vezető periszkópot, éjsza
ka pedig infrareflektort alkalmaz. A harcjármű vezetője 
működteti a gázturbinát is, melynek rendeltetése a harc
jármű teljes energiaellátásának biztosítása.

A harci munka végrehajtásának helye a kezelőtér, ahol 
a parancsnok, az 1 -es és 2-es kezelők foglalnak helyet. A 
parancsnok a kezelőtér bal oldalán helyezkedik el, a fi
gyelést (zárt helyzetben) három periszkóppal végzi. Két 
periszkópot az optikai célzásra alkalmaznak, a harmadik
ra az infravörös éjjellátó készülék szerelhető.

A Silka tűzvezető rendszerét a tűzvezető lokátor, az 
analóg számítógép, optikai célzóberendezés és a lö- 
vegstabilizátor képezi. A tűzvezető lokátor antennája 1 
méter átmérőjű fedett parabolatükör, amely menetben és 
szállítás alatt vízszintes helyzetbe hátrahajtható. Célkuta
tási üzemmódban függőleges helyzetben gépágyútól füg
getlenül mozoghat, rendeltetése a célfelderítés (20-25 
km távolságról), elfogás és célkövetés (max. 18 km), va
lamint a tűzvezetés. A lokátor földközeli célok követése
kor mozgócél-kiválasztó rendszerével elnyomja a háttér
ben lévő, álló célokat, ezáltal biztosítva a légi célok ma
gas hatásfokú megsemmisítését.
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Az analóg számítógép meghatározza a lőelemeket és 
a gépágyút a célra irányítja (a torony max. 707sec szög- 
sebességgel mozoghat). Amikor a cél elérte a tüzelési 
zóna határát, a kezelő tüzet nyit.

Az optikai célzóberendezést lokátor elleni rakéta és za
varás esetén alkalmazzák.

A harcjárműbe olyan stabilizáló rendszert építettek be, 
amely mozgás közben a gépágyút, a célzókészüléket és 
a tűzvezető lokátor antennáját a célon tartja.

A Silka harcjármű fő fegyverzete az AZP-23M  típusú, 
23 mm-es, négycsövű gépágyú, amelyet gázdugattyú 
működtet. Lehetőség van a felső vagy az alsó kettő gép
ágyú kiválasztására, de egyszerre mind a négy csőből is 
kiváltható a tűz. A gépágyú vízhűtéses, túlmelegedés 
esetén a fedélzeti számítógép automatikusan leállítja a 
tüzelést. A gépágyú lőszerjavadalmazása 2000 db, ame
lyet 40 hevederben ötvenesével helyeztek el.

-  max. sebessége földúton:45 km/h
műúton: 70 km/h

-  a hajtómű: V-6  dízelmotor
-  személyzete: 4 fő

A Silka harcjárművet többször korszerűsítették (kivétel a 
magyar hadsereg), a korszerűsített változatban az ana
lóg számítógép helyett digitális számítógépet alkalmaz
tak, valamint modernizálták a tűzvezető lokátort.

A magyar hadseregben a ZSZU-23-4  önjáró légvédel
mi gépágyúkomplexum leváltására a Sztrela-1, közeli ha
tótávolságú légvédelmi rakétakomplexumot rendszeresí
tették.

A MH légierő és szárazföldi vezérkarainak alárendelt
ségében két légvédelmi tüzéreszköz van rendszeresítve: 
az SZ-60  típusú 57 mm űrméretű gépágyú és a 
ZU -23-2  23 mm űrméretű gépágyú, ezred-, illetve üteg
kötelékben.

Felhasznált irodalom

Légvédelmi eszközök II. rész (a ZMNE kiadványa)
A csapatlégvédelem fegyverzete és harci technikája 
(Tansegédlet)
Haditechika (95/2. és 98/3. száma)
A szárazföldi csapatok légvédelme (Zrínyi Kiadó, 1982)

Mészáros Károly 
nyá. alezredes

A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet parancsnokai,
1920-1945

~ i L

Az Osztrák-Magyar Monarchia ösz- 
szeomlását követően az önálló ma
gyar haderő megszervezése nem kis 
feladat elé állította az ország politikai 
és katonai vezetőit. A Károlyi Mihály 
nevével fémjelzett népköztársasági kí
sérlet, majd a Kun Béla nevéhez 
kötődő tanácsköztársasági kísérlet 
után hatalomra került -  önmagát ellen- 
forradalminak nevező -  rendszer a tri
anoni békediktátum szigorú előírá
saival találta szemben magát. A béke
diktátum egy maximum 35 ezer fős, 
önkéntesekből álló hadsereg felállítá
sát engedélyezte, mely létszámnak 
egyhuszada (1750 fő) lehetett tiszt és 
egytizenötöde (2334 fő) altiszt. Szigo
rú előírások vonatkoztak a rendszerbe 
állítható fegyverek számára, minősé
gére, tilos volt a páncélosok, repülők 
hadrendbe állítása, de a lövegek űr
méret szerinti száma is előírt volt.

A Szegeden -  1919 júniusában -  
szervezni kezdett, majd a nevét 1922.

január 4-én M. Kir. Honvédségre mó
dosító Nemzeti Hadsereg, illetve an
nak vezetése igyekezett a lehetőségek 
szerint az új önálló magyar haderő 
számára létrehozni azon katonai szer
vezeteket és intézményeket, melyek
kel az 1918 előtti magyar királyi hon
védség nem rendelkezett. Ilyen volt 
többek között a cs. és kir. hadsereg 
Műszaki Katonai Bizottsága (Technis
che Militarkomitte). A közös hadsereg
ben ez a szervezet foglalkozott a kato
nai-műszaki fejlesztésekkel, a fegyve
rek, lőszerek korszerűsítésével stb. A 
magyar királyi honvédséghez az ottani 
fejlesztések eredményei jutottak el, 
igaz, kissé megkésve és nem rendsze
resen.

A trianoni megkötések ellenére is 
fontos volt az új magyar haderő szá
mára, hogy a kutató-fejlesztő tevé
kenységét kiépítse, hiszen a fegyver
zet és a felszerelés dolgában jobbára 
magára hagyottan kellett elindulnia.

A Haditechnikai Intézet -  amely az 
1920-as években egy ideig Technikai 
Kísérleti Intézet néven volt ismert -  
alapításának időpontja 1920. decem
ber 10-éhez köthető, amikor is az 
államfő, Horthy Miklós, Rumpelles 
Kornél vezérkari ezredest az intéz
mény parancsnokává kinevezte. Az in
tézet a későbbiek során a „M. Kir. Hon
véd Haditechnikai Intézet” nevet visel
te és feladatát röviden ekképp hatá
rozták meg: „Az intézet hivatása a 
technikai tudományok fejlődését figye
lemmel kísérni, és az azok terén elért 
eredmények katonai célokra való fel- 
használását úgy elméleti, mint gyakor
lati téren előkészíteni."

A Magyar Királyi Honvédség szolgá
latában álló intézetnek eddigi ismere
teink szerint, 1920 és 1945 között há
rom parancsnoka volt. Mindhárman a 
magyar műszaki élet elismert szemé
lyiségei voltak, akik a tiszti hivatás 
mellett egyetemi tanulmányokat is foly
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A harcjármű harcászati-műszaki adatai:
-  lőtávolság: max. 2500 m

min. 200 m
-  tüzelési magasság: 1500 m
-  tüzelési szöghatárok: helyszögben -4°-tól

+85°-ig
oldalszögben 360°

-  tűzgyorsaság: 4x960 lövés/perc
-  a harcjármű tömege: 14 000 kg
-  hossza: 6300 mm
-  szélessége: 2300 mm
-  magassága: 2950 mm



tattak és diplomát szereztek. Közös 
volt bennük az is, hogy valamennyien 
a cs. és kir. Műszaki Katonai Akadémi
át végezték, és eredeti fegyvernemük 
tüzér volt.

Az M. Kir. Haditechnikai Intézet első 
parancsnoka -  az 1920. december 10-i 
kinevezését követően -  Rumpelles 
Kornél vezérkari ezredes lett. 
Rumpelles Kornél 1878. február 6-án 
született Budapesten, evangélikus 
családban. Apja vasúti tisztviselő volt, 
aki korán elhunyt, így nem kizárt, hogy 
a katonai hivatás választásában a ta
níttatás költségeinek csökkentése is 
közrejátszott. Rumpelles Kornél 1897 
és 1900 között tanult a bécsi cs. és kir. 
Műszaki Katonai Akadémián, az első 
évben fizetéses, a második és harma
dik évben „félfizetéses magyar állami 
alapítványi” helyen. Az akadémia tü
zérosztályának volt a hallgatója és 
1900. augusztus 18-án, 1899. szep
tember 1-jei ranggal avatták tüzér had
naggyá a cs. és kir. 4. hadtest tüzérez
redhez. Felavatását követően üteg
szolgálatot teljesített, volt az alakulat 
egyévi önkéntes iskolájának oktató
tisztje és elvégezte a tüzértisztek szá
mára kötelező lovaglótanfolyamot.

A törekvő fiatal tiszt sikeres felvételi 
vizsgát tett a vezérkari tisztek képzé
sére felállított cs. és kir. Hadiiskolára, 
és 1905. október 1-jén megkezdte ta
nulmányait Bécsben, melyeket „igen 
jó” összeredménnyel 1907. október 
15-én fejezett be, immáron főhad
nagyként, mely rendfokozatba 1906. 
május 1-jével nevezték ki.

A Hadiiskolát újabb tanulás követte, 
a leobeni bányászati főiskolára került 
hallgatónak, melyet „kitűnő” ered
ménnyel 1909. július 31-én fejezett 
be. Ekkor már a magyar mellett kitű
nően beszélt németül, jól angolul és 
franciául.

1909. augusztus 1-jével osztották be 
a Műszaki Katonai Bizottsághoz és ott 
teljesített szolgálatot egészen 1914. 
július 28-ig. A bizottságnál volt az V. 
számú gyártási részleg laboratóriumá
nak vezetője, a részleg vezetője, az 
1/ 1. részleg referense is, miközben 
1911. január 1-jével századossá ne
vezték ki. Az első világháború kitörését 
követően -  1914. július 28-ától 1916. 
február 7-ig -  a cs. és kir. 4. (később
IV.) hadtest parancsnokságának tüzér
ségi előadója volt, 1916. május 1-jétől 
tüzértörzskari őrnagyi rendfokozatban.

Későbbi katonai szolgálatára vonat
kozóan nem rendelkezünk adatokkal, 
de az ismert, hogy 1918. augusztus 1- 
jével már alezredes a tüzértörzskar- 
ban.

Az 1920. december 10-én, a már ve
zérkari ezredesi rendfokozatban szol
gáló Rumpelles Kornél feladata lett,

hogy a közös hadseregben szerzett is
meretei és tapasztalatai alapján létre
hozza a magyar hadsereg számára 
nélkülözhetetlen intézetet. Rumpelles 
erőfeszítéseit a parancsnoki poszton 
eltöltött 15 esztendő alatt siker koro
názta. Az akkori Horthy Miklós úton 
korszerű, sok új eszközt kifejlesztő in
tézet jött létre, melynek parancsnoka 
előbb tábornok, majd altábornagy lett 
beosztásában. 1934. október 24-én 
kelt kormányzói elhatározásával az 
államfő a hadmérnökkar főnökévé is 
kinevezte, majd 1935. május 1-jével a 
honvédség főparancsnokának tüzér
ségi szemlélője lett. E beosztását 
1936-ban, Budapesten bekövetkezett 
haláláig töltötte be. Nem tudható pon
tosan, hogy ezen beosztásba történt 
kinevezésével vált-e meg a Haditech
nikai Intézet parancsnoki beosztásá
tól, mert az őt követő Cziegler Gusztáv 
hadmérnöktörzskari ezredes pontos 
kinevezése nem ismert, és 1936-ban 
találkozni nevével először mint a HTI 
parancsnokáéval.

Cziegler Gusztáv 1885. december
26-án született Budapesten, római ka
tolikus családban. Apja Cziegler Ven
cel korán elhunyt, anyja Axmann Anna 
nevelte őt és testvérét is. Nem kizárha
tó, hogy esetében is a taníttatás költ
ségei miatt jött számításba a katona- 
tiszti hivatás, melyre a már Mödling- 
ben működő cs. és kir. Műszaki Kato
nai Akadémián készült fel 1904 és 
1907 között. 1907. augusztus 18-án 
avatták tüzér hadnaggyá a cs. és kir.
12. hadosztály tüzérezredhez, ahol 
ütegszolgálatot teljesített. Amikor 
1913-ban a Magyar Királyi Honvédség 
a gyalogság és a lovasság mellé meg
kapta a harmadik fegyvernemet, a tü
zérséget, Cziegler Gusztáv átlépett a

honvédséghez és az 1. honvéd tábori 
ágyús ezrednél szolgált. Az első világ
háborúban -  1914. és 1916. között -  
24 hónapot töltött az arcvonalban az 
1912. november 1-jétől főhadnagyként 
szolgáló fiatal tiszt. 1916-ban a 
Ludovika Akadémiára került, ahol -  
akkor már századosként (1915. szep
tember 1.) -  tüzérismereteket, ábrá- 
zolómértant, tüzérfegyvertant tanított, 
de ő volt a tüzéranyag és a mintaterem 
kezelője is. A Monarchia összeomlását 
követően továbbra is a Ludovika Aka
démián maradt, ott tanított a Tanács- 
köztársaság időszakában is. Az 1919. 
júniusi ún. „ludovikás ellenforradalom
ban” való részvétele miatt halálra ítél
ték, de az antantmisszió olasz tagjá
nak, Guido Romanellinek közbelépé
sére őt sem végezték ki.

Őrnagyi és alezredesi kinevezésé
nek időpontja az 1920-as évekre esik, 
ugyanezen időszakban végezte el a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtu
dományi Egyetemet is. Azt követően 
nevezték ki a Központi Átvételi Bizott
ság elnökének; ezt a beosztását 1931. 
március 15-éig /?/ töltötte be, 1930. 
november 1-jétől hadmérnökkari ezre
desi rendfokozatban. A KÁB elnöki 
tisztéből történt felmentése után a HTI 
3. szakosztályának lett a vezetője és 
valószínűsíthetően 1935. május 1-jé- 
vel, Rumpelles Kornél utódaként, az 
intézet parancsnoka.

Parancsnoki működésének idősza
kára esett az olasz és német haderő 
hasonló intézeteivel való szorosabb 
együttműködés. Cziegler Gusztáv 
szinte minden olyan magyar katonai 
delegáció tagja volt, amely Olaszor
szágban, illetve Németországban ha
ditechnikai és fegyverbemutatón részt 
vett. Résztvevője volt a fegyverzetvá
sárlási és licencvásárlási tárgyalások
nak is. Intézeti parancsnoki évei során 
1938. május 1-jével tábornokká, 1940. 
február 1-jével a hadmérnökkarból ha
diműszaki törzskarrá átalakult testület 
főnökévé, majd 1940. november 1-jé- 
vel altábornaggyá nevezték ki.

A ténylegesen letöltött harminchat 
szolgálati év után került nyugállomány
ba 1942. február 1-jével (másutt szep
tember 1-jével). Már mint nyugállomá
nyú altábornagyot nevezték ki 1944. 
január 24-én -  1946. december 31-ig 
terjedő időszakra -  a Hadiműszaki Ta
nács tagjává. A bekövetkezett változá
sok -  a második világháború elveszté
se, szovjet megszállás -  miatt érthe
tően ezen idejét nem töltötte ki. 1945- 
ben rövid időre letartóztatták, majd 
Svájcba emigrált. 1948 és 1952 között 
a Dominikai Köztársaságban élt, de a 
romló politikai és gazdasági helyzet 
miatt visszatért Svájcba. Svájcban 
Solothurnban élt és közel 80 éves ko
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ráig egy vasöntöde laboratóriumában 
dolgozott. 1966. június 6-án hunyt el. 
Hamvait Magyarországra szállították 
és a Farkasréti temetőben helyezték 
örök nyugalomra.

A németül kitűnően, de franciául és 
olaszul is beszélő tábornok parancs
noki működése idején a Haditechnikai 
Intézet számos fejlesztésen dolgozott 
és ért el figyelemre méltó eredménye
ket.

Cziegler Gusztáv nyugállományba 
vonulását követően olyan parancsnok 
került az intézet élére, aki már hosszú 
évek óta az intézet munkatársa volt. 
1942. november 15-ével hihalmi Har- 
mos Zoltán vezérőrnagyot állította az 
államfő az intézet élére.

Harmos Zoltán 1893. február 14-én 
született Vácott, elszegényedett kisbir
tokosi családban. A ciszterciek egri 
gimnáziumában tett érettségi vizsgát 
követően a mödlingi cs. és kir. Műsza
ki Katonai Akadémián tanult 1910 és 
1913 között. 1913. augusztus 18-án 
avatták tüzér hadnaggyá a cs. és kir. 
19. tábori ágyús ezredhez. Az első vi
lágháború harcaiban 43 hónapig telje
sített frontszolgálatot, mint tüzértiszt 
és lett főhadnagy 1915. május 1-jével. 
A cs. és kir. 34. tábori tüzérezreddel 
végigharcolt első világháborút köve
tően a nemzeti hadseregben, a miskol
ci 7. tüzérosztálynál töltött rövid idő 
után, a József Nádor Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetemen szerzett 
általános mérnöki diplomát a németül 
kitűnően, angolul, franciául jól és ola
szul is beszélő Harmos Zoltán. Még az 
egyetemi évek előtt, 1921. szeptember 
1-jével lett százados, majd 1929. no
vember 1-jével őrnagy. 1926. február 1 
és 1930. március 1 között Harmos Zol
tán a HM 3/d. osztályán szolgált, mint 
beosztott hadmérnökkari tiszt. 1930. 
március 1-jével került át a Haditechni
kai Intézetbe, ahol előbb beosztott

tiszt, majd 1934. április 26-ától az 1. 
szakosztály vezetője volt. Még 1932- 
ben a gyalogsági puska- és gép
puskalőszer korszerűsítéséért végzett 
munkájáért kormányzói dicsérő elis
merésben (Bronz Signum Laudis) ré
szesült.

1934. november 1-jével alezredes, 
1938. november 1-jével ezredes lett. 
Mint ezredest nevezték ki a HTI pa
rancsnokának helyettesévé 1940. 
március 1-jével. Ugyanazon év őszén 
beosztásának megtartása mellett 
megbízták -  miniszteri biztosként -  a 
harckocsigyártás ellenőrzésével.

1942. október 1-jén -  szeptember 
29-i ranggal -  vezérőrnaggyá nevez
ték ki, majd ugyanazon év november 
15-ével a Haditechnikai Intézet pa
rancsnoka lett. 1944. július 1-jével lett 
altábornagy, és a honvédség Német
országba történő kitelepülése során 
az intézet kitelepítését irányította.

3. ábra: Harmos Zoltán hmtk. vezérőr
nagy fotója

Több alkalommal került összetűzésbe 
a nyilas vezetéssel, de beosztását 
1945. április 29-én történt amerikai ha
difogságba eséséig ellátta.

1946. február 2-án tért haza a hadi
fogságból. Magyarországon rövid ideig 
vizsgálati fogságban volt, majd sza
badlábra helyezték. Az új honvédség 
nem tartott igényt szolgálataira, 1946. 
szeptember 1-jével nyugállományba 
helyezték. Nyugdíját rövidesen elve
szítette, majd 1949 és 1950 között egy 
tervezőintézetnél volt „organizátor”. 
1950. április 14-én internálták, és csak 
1953. szeptember 20-án szabadult 
Kistarcsáról. 1953. szeptember 20-a 
és 1956. június 30-a között rendőri fel
ügyelet alatt állt.

1958. április 23-án hunyt el Buda
pesten.

Dr. Szakály Sándor
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Aero História
Ára: 120 Ft; a 12. számtól 420 Ft 

Szerkesztőség: 1066 Budapest, Teréz körút 28. 

Megvásárolható:
Műszaki Könyváruház (Bp., Liszt Ferenc tér 9. Tel.: 342-0353) 
Technika Könyvesbolt (Bp., Bartók Béla u. 15. Tel.: 466-7008) 
Víztorony Könvesbolt (1045 Bp., Rózsa. u. 9.)

MAKETTEZŐK FIGYELEM!
A HE 112-ből (1:72) újabb példány eladó. A típust a Magyar Királyi Honvéd Légierő is használta. Ezt a makettet jelen
leg nem lehet megszerezni.
Kérem, keressen meg az úr, aki a Revell HE 162 és HELLER AR 96 készleteket megvásárolta.
Fűry Nándor Tel.: 2-333-220 (este 21 óra körül).
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Sugárhajtóművekkel felszerelt, 
lánctalpas speciális tűzoltójármű II.rész

A tűzoltójármű főbb adatai:

Teljes hossza: 7,2 m
Szélessége: 3,4 m
Magassága: 3,7 m
Magassága szállítási helyzetben: 3,3 m
Tömege üzemanyag nélkül: 38 t
Alváz hossza: 1,7 m
Alváz tömege: 3 t
Alváz szélessége: 3,1 m
Felépítmény magassága teljes kitérítéssel: 5,9 m
Felépítmény tömege: 8 t

Felhasználható oltóanyagok:

Víz: hajtóművenként 6000 liter/perc;
Középhab: hajtóművenként 800 liter/perc;
Nehézhab: hajtóművenként 3200 liter/perc;
Por: hajtóművenként 40 kg/másodperc.
Specifikus kimenete az egységnek 10 kwatt/tonna;
Kezelőszemélyzete: 3 fő.

A tűzoltásban igen hatékony, 5-30 másodperc alatt ké
pes a keletkezett tüzet eloltani. Az üzemanyag felhaszná
lása 60 kg/másodpercenként.

A tűzoltógépjármű elkészítési költsége több mint 40 
millió forint volt. Az eredeti elképzelések szerint kettőt 
szándékoztak létrehozni, az alapanyagokat is ennek fi
gyelembevételével vásárolták meg. Ekkorra azonban az 
olajiparban elkezdődött egy ésszerű takarékossági folya
mat, s úgy döntöttek, hogy csak egy gépkocsi épüljön 
meg. A fenti összegben a másik gépjármű alapanyagá
nak ára is benne van. A tűzoltójármű 1991 elejére készült 
el, májusban megkezdték a jármű hajtóműveinek beindí
tását és próbáit, melyre külön ütemtervet készítettek 
Kecskeméten a KRÜ mérnökei. A tervet Avramucz Tiva
dar mérnök alezredes, főmérnök hagyta jóvá, az ügyira
tot 8/1967/58. számon, 1991. május 31-én iktatták.

dúlt a jobb hajtómű. A hajtóművezés során különböző 
üzemmódokban ellenőrizték a hajtóművek teljesítményét. 
Alapgáz, a hajtómű mozgásának, vezérelhetőségének 
„maximál” üzemmódja, utánégetős üzemmódok, hajtó
művek vezérelhetőségének ellenőrzése. Ezután hűlés, 
leállítás és a kifutási időszak ellenőrzése következett.

A tűzoltógépkocsi műszaki próbái

A járművet a hajtóművezőhelyre szállították. Ellenőrizték 
a tűzoltóeszközök meglétét. A kocsit lerögzítették, a haj
tóműveket az előírt helyzetbe állították. A rendszereket 
feltöltötték. A hajtóművek külső ellenőrzése s a tűzcsapok 
nyitott helyzetének megtekintése után a vezetőfülkében 
és a hajtóműkezelő tér műszerfalán is részletesen ellen
őriztek mindent. Ezt követően megkezdődött a hajtóműin
dítás előkészítése. Bekapcsolták a főkapcsolót, a generá
torindító segédberendezéseket, az utánégetés, valamint 
a tartályszivattyú kapcsolóit. A hidegátforgatás-indítás 
kapcsolót indítás helyzetbe, a kiválasztó kapcsolót az in
dítani kívánt hajtóműnek megfelelő helyzetbe tették.

Hajtóműüzemmód vezérlése: „Alapgáz” helyzetben, 
majd a „Hajtóműtől” vezényszó elhangzása után a kiszol
gáló személyzet eltávozott, s következett a „Hajtómű sza
bad” válasz. Az „Indítás” nyomógomb lenyomására bein-

18. ábra: A tűzoltójármű alváza a szállítójárművön (K.D.)

19. ábra: A jármű baloldala és hátsórésze a kezelőfülkével

20. ábra: A jármű eleje, a vezetőfülke nyílásával
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22. ábra: A hajtóműkezelő műszer pultja (K.D.)

23. ábra: A védőhálóval fedett beömlőnyílások

A leállítás után ellenőrizték a „Tartályszivattyú”, 
„Utánégetés”, „Indító segédberendezések”, „Generátor”, 
„Főkapcsoló” kapcsolók működését. Következett az 
áramforrás lecsatlakozása, a hajtóművek külső ellenőr
zése, hogy a jármű alatt és környékén nincs-e üzema
nyag-, hidraulikafolyás, egyéb szennyeződés.

Az első hajtóműpróba során a bal hajtómű előtti 
védőrács problémát okozott, pompázs jelenség lépett 
fel. A BME szakemberei másik rácsot készítettek. Ezt 
követően az eszközt több fórum előtt bemutatták a 
kecskeméti repülőtéren. A bemutatókon ott voltak a 
Honvédelmi Minisztérium, a Tűzoltóság Országos Pa
rancsnoksága, a Repülőműszaki Szolgálatfőnökség s a 
különböző olajtársaságpk képviselői. A főbemutató 
Üllésen történt, ahol az Öböl-háború miatt több hason
ló célra szánt szerkezetet vonultattak fel, de ez aratta a 
legnagyobb sikert.

A tűzoltógépkocsi elkészítésére több mint 38 ezer mun
kaórát fordítottak. A fejlesztésben és a gyártásban leg
alább negyven ember vett részt. A KRÜ állományából a 
fejlesztésben és a kivitelezésben a legtöbbet dolgozott: 
Avramucz Tivadar okleveles mérnök alezredes, Gunther 
Ferenc százados, Sajti Sándor százados, Farkas Károly 
mk. alezredes, Katona László főtörzsőrmester, Kurilla Ti
bor, Garaczi Sándor, Farkas László, Fekete István és Be
kecs Imre honvédségi közalkalmazottak.

A próbatűzoltás után ezt az eszközt jelölték ki készen
léti szolgálatra olaj- és gáztüzek esetére. Ettől kezdve a 
KRÜ állományából három fő állandó készenléti szolgála
tot adott a tűzoltógépkocsival. Az üzembehelyezési 
jegyzőkönyv 1991. augusztus 3-án készült el. Ez a dátum 
jelenti az igazi üzemkezdetet.

Ez a gázturbinás, lánctalpas tűzoltójármű kizárólag 
olaj- és gázkutakban bekövetkezett tüzek oltására terve
zett egység, a megfelelő kezelőszemélyzettel. Használ
hatóságát a gyakorlat azóta már igazolta. Gázkitörésnél -  
a hajtómű fordulatszámának függvényében -  а СО2 -fel
hőt elfújja a kút környékéről, hogy látható legyen a tűzfé
szek, majd a másik hajtóművel azonnal megkezdi a tűz
fészek lokalizálását. A hajtómű fúvócsövéből kiáramló 
vízzel, habbal vagy porral lehet a tüzet megfékezni. A tűz
fészek oltása után a szakemberek a fúvóka lezárását 
igyekeznek hatékonyan és gyorsan elvégezni, ami azon
ban néha napokat is igénybe vehet.

A tűzoltógépkocsi élesbevetésen

Nemzetközi felkérésre a speciális tűzoltógépkocsit 1991- 
ben Kuvaitba szállították. Szaddam Husszein iraki diktá
tor beváltotta fenyegetődzését, s a háború során több 
mint 730 olajkutat felrobbantatott, illetve felgyújtatott. Ke
gyetlen akciója során a kuvaiti olajmezők felett hatalmas 
füst- és lángoszlopok emelkedtek a magasba, szinte min
denhol. Az égő olajkutak látványa borzalommal és féle
lemmel töltötte el az embereket. Mindenki segíteni akart, 
aki megtehette segített is. Nemzetközi mentő-oltó csapa
tok jelentkeztek a világ számos pontjáról, így Magyaror
szágról is.

A munkát az Amerikai Egyesült Államok vezetésével és 
koordinálásával végezték a nemzetközi mentő-oltó cso
portok. A magyaroknak meglehetősen nehéz volt bejutni 
ebbe a csapatba. A háború végétől számított hat hónap 
múlva jutott csak ki a magyar csoport.

A tűzoltógépkocsi felkészítését és két kecskeméti repü
lőszerelő, Garaczi Sándor és Farkas László kiképzését a 
jármű kezelésére, vezetésére, karbantartására a szabad- 
szállásiak végezték.
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A tűzoltógépkocsit és a személyzetet An-124 Ruszlán 
típusú óriás méretű orosz teherszállító repülőgép szállí
totta a kecskeméti légibázisról Kuvaitba.

A speciális tűzoltójármű kezelésére és kiszolgálására -  
K. Szabó Sándor, a Szolnoki Kőolajkutató Vállalat műsza
ki igazgatója (vezérigazgató-helyettes) vezetésével -  23 
fő indult 1991. szeptember 13-án Kuvaitba. A KRÜ-től 
Ácsai Pál és Kurilla Tibor vettek részt az akcióban.

Amikor a magyar csoport a helyszínre érkezett, még 
358 olajkút égett. Abban az időben 11 kitörésvédelmi 
csoport dolgozott a tüzek oltásán. Egy-egy égő olajkút lo
kalizálása négy-hat napig is eltartott. A magyar oltócso
port önállóan összesen kilenc olajtüzet oltott el, s négy 
másik tűz oltásában segített. A gépkocsival úgy oltották a 
tüzet, hogy az egyik hajtómű segítségével az aknatüzet, 
a másikkal pedig a kiáramló sugarakat lokalizálták.

A katasztrófa következtében több száz négyzetkilomé
ter területen vastagon állt az olaj. Ezen keresztül építet
ték az utat, majd szállították az oltó gépkocsikat. Veszé
lyes és fárasztó munkájuk során egyszer sem kerültek 
életveszélyes helyzetbe. Negyvenkét napig dolgoztak a 
magyar szakemberek Kuvaitban. 1991. október végén ér
keztek haza.

Hazaérkezésüket követően világgá röppent a magyar 
szakemberek híre, a tűzoltógépkocsi segítségével kitűnő
re vizsgáztak, külföldi szakértők is elismeréssel nyilatkoz
tak munkájukról. Az amerikai szakemberek a magyar 
tűzoltógépkocsit Big Wind-nek (Nagy Szél) nevezték el, 
mely nevet azóta is „büszkén” viseli.

1992-ben a külső, hordozható pult kezelője részére ki
alakítottak egy repülőhajózó sisakot. Szintén ebben az 
évben ellenőrizték a jármű hidraulikarendszerét. 1995 
nyarán Kecskeméten, egy ipari kiállítás keretében bemu
tatták a nyilvánosságnak is.

A speciális gépkocsi napjainkban

A Kuvaitból hazatért járművet évekkel később -  ismeret
len összegért -  a hadseregtől megvásárolta a Szolnoki 
Kőolajkutató Vállalat jogutódja, az MB (Mohammed 
Barwani) Kőolajkutató Rt. A gépkocsit jelenleg Tökölön 
tárolják, a Duna Repülőgépgyár Rt. területén, fedett he
lyen. A speciális gépjármű állandó készenléti szolgálatot 
lát el, háromfős személyzettel.

1996-ban a szolnoki próbakúton végeztek vele oltást, 
és bevetették a Nagylengyel és környékén keletkezett 
gázkitörés megfékezésére is. 1997-ben készült belőle 
egy másik példány is. Ennek hajtóműrészét a Dunai 
Repülőgépgyár Rt.-nél szerelték össze, az alvázat a Gö
döllői Gépgyár építette.

A gázturbinás tűzoltógépjármű elődje

Az újabb adatok szerint a világhírű Nagy Szélnek egyko
ron volt elődje is. Ezt a közlést a legilletékesebbtől, 
Horváth Béla nyá. mk. alezredestől, a KRÜ volt parancs
nokától kaptam, 1999. december 3-án. Horváth alezredes 
elmondta, hogy az 1970-es években több olajtűzoltó gép
kocsit is készítettek a parancsnoksága alá tartozó kato
nai szervezetnél. Abban az időben elég kezdetleges, tá- 
kolt szerkezetekkel próbálták meg a katasztrófatüzeket 
lokalizálni. Az ő parancsnoksága idején készült az a spe
ciális tűzoltógépkocsi, amit egy tehergépjármű platójára 
szerelt MiG-15-ös vadászrepülőgép kiépített gázsugaras 
hajtóművének felhasználásával alakítottak ki, melyet a 
nekem átadott négy fényképpel is bizonyított. Horváth

25. ábra: Jobb oldalon a vízcsatlakozási tömlőcsonk (K.D.)

26. ábra: Horváth alezredes átadja a kész tűzoltógépkocsit 
1970-es évek végén a kecskeméti tűzoltóságnak.
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29. ábra: A jármű és felépítménye hátulnézetben

alezredes elmondta még, hogy aVarsói Szerződés tagál
lamainak hadseregei is élénk érdeklődést tanúsítottak 
iránta.

Köszönetét mondok Somlai Nándornak, Nagy Tibornak 
(Szolnok MB Kőolajkutató Rt.), illetve Tóth Sándor mk. 
ezredesnek, Sajti Sándor századosnak és Szabó Imré
nek (MH KRÜ Kecskemét) az anyag összeállításához 
nyújtott segítségükért.

A reprókat a szerző készítette.

Felhasznált irodalom

- A BME Járműgépészeti Intézet által készített műsza
ki leírás. 1986.

- MH KRÜ. 8/1967/58. számú, 1991. május 31-én kelt 
ügyirata.

- Horváth Miklós: Kútölő. Magyar Honvéd, 1991. no
vember 22.

- Big-Wind. A Kőolajkutató Rt. angol nyelvű műszaki 
ismertetője. Szolnok.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A második világháború során a Magyar Királyi Honvéd 
Légierő a jelentős túlerőben lévő ellenség ellen vívott 
egyenlőtlen légi és földi harcban csaknem elvérzett. Hiá
ba volt a halált megvető önfeláldozás, bátorság és hősi
esség, az ország légterét nem tudták megóvni. A légierő 
számos haditechnikai eszköze, személyi állományának 
egy része Nyugaton fejezte be a háborút.

A béke első éveiben -  1946-48 között -  felkutatták a 
repülőgéppark egy részét, a repülőszakembereket igye
keztek megnyerni az újonnan meginduló repülés ügyé
nek. A 40-es évek végén kezdtek kirajzolódni a demokra
tikus légierő alapjai. A következő évtized elején -  szovjet 
nyomásra, a hidegháború előszeleként -  megkezdték 
Magyarországon a tömeghadsereg szervezését. Gyors 
iramban, egymás után állították fel a különböző feladatra 
alkalmas repülőhadosztályokat.

Először Szentkirályszabadja állomáshellyel, 1950. no
vember 1-jétől kezdték szervezni -  Mezőfi István repülő 
őrnagy parancsnoksága alatt -  a 25. Vadászrepülő-had- 
osztályt és alárendelt alakulatait. A következő év elején, 
Kunmadarason, a 66. Vadászrepülő-hadosztályt állították 
fel, szintén Mezőfi alezredes vezetésével.

1951. november 1-jétől, Zoltai Lajos repülő százados 
irányításával, Székesfehérvár-Sóstón felállították a 28. 
Csatarepülő-hadosztályt, két csatarepülő-ezreddel.

A következő évben ismét új repülőfegyvernem szerve
zését kezdték el. Ezúttal Kunmadarason, Bencze Károly 
repülő őrnagy parancsnoksága alatt, a 82. Bombázóhad
osztály alakult meg. A sokféle típusú, sokféle feladatra al
kalmas repülőgépek mellett természetesen szerveztek 
még futár-, szállító feladatra is alkalmas repülőalegysé
geket. Az óriási energiát felemésztő szervezőmunka be
fejezése után -  rövid idő múlva -  meg is kezdték a bom
bázó- és a csatarepülő-alakulatok átszervezését, majd 
felszámolását.

Ehhez a viszonylag rövid, de sok munkával járó idő
szakhoz tartozik egy repülőtiszti dísztőr is. Abban a kor
szakban nem csak a szabályzatok voltak szovjet elv alap
ján szerkesztettek, hanem az öltözet, a jelképek s a dísz
tőr formája is.

Az 52 M. repülőtiszti tőr leírása

Kutatásaim során évszámra, illetve olyan írásos adatra 
eddig nem bukkantam, mely egyértelművé tenné a rend
szeresítés, öltözeti rendszerbe állítás időpontját. Az bizo
nyosan állítható, hogy a hagyományőrzés is szerepet ka
pott abban, hogy az újonnan szervezett légierő fiatal 
repülőgép-vezető állománya ismét repülőtőrt hordhasson 
az egyenruhájához. Repülőtiszti (-altiszti) dísztőrt a Ma
gyar Királyi Honvéd Légierő állománya, majd ezt köve
tően 1946-tól a demokratikus magyar légierő pilótái is vi
seltek. A Szovjetunió légierejének pilótái is hordtak dísz
tőrt, s a Varsói Szerződés tagállamai hadseregeinek légi
erejében is viseltek a pilóták tőrt, pl. Lengyelország, Ro
mánia, a Német Demokratikus Köztársaság és Bulgária 
katonai pilótái.

1952 elején -  a légi díszelgésre való felkészülés során 
-  a légierő személyi állománya (tisztek és tiszthelyette
sek, pilóták és repülő-műszakiak) megkapták az úgyne
vezett 52 M., kék színű társasági öltözetet. Ehhez a szép 
fazonú, tetszetős ruhához -  különleges alkalomra -  rend
szeresítették a repülőhajózó állomány részére a repü
lőtiszti dísztőrt is. A tányérsapkára sas került, a sapkaszél 
kék, a pantalló szárán oldalt kék színű csík húzódott vé
gig, a társasági zubbonyra kék hajtókát varrtak. Az április 
4-i állami ünnepség fényét s a légi díszelgés jelentőségét 
akarták azzal is fokozni, hogy az ünnep előtt megkezdték 
a dísztőrök kiosztását. Visszaemlékezők szerint először a
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1. ábra: 52 M. repülőtiszti tőr (Fotó: Szilágyi)

Kecskeméten települő 25. Vadászrepülő-hadosztály és a 
24. Vadászrepülő-ezred vezető beosztású pilótái kapták 
meg. Koplányi István repülő alezredes, az Országos Lég
védelmi Parancsnokság vadászszemlélője, Budapestről 
Kecskemétre szállított egy aktatáskában mintegy húsz 
darabot, s kiosztotta a vezető állománynak. Ott később 
minden repülőgép-vezető megkapta a tőrt. A Székesfe
hérváron, Tapolcán és Börgöndön települő csatarepülők 
közül a vezető pilótaállomány (a törzshöz beosztottak, 
rajparancsnokig bezárólag) kapták meg. Több helyen a 
vezető mérnöki állomány is kapott belőle. A vadászoknál 
főleg a MiG-15-ös átképzés befejezése után osztották ki. 
Voltak is viták az adományozás, a kiosztás körül, főleg 
azok elégedetlenkedtek, akik egyáltalán nem kaptak 
belőle. A kiosztást a ruházati szolgálatok végezték a jo
gosult állomány részére.

A tőr részletes leírása

A repülőtiszti tőr szúrófegyver, a szálfegyverek csoportjá
ba tartozik. Mivel viselhető volt, oldalfegyvernek is lehet 
nevezni.

Három részből áll: penge, markolat, hüvely.
1. Penge: krómozott rugóacélból készült, hegyes és vé

gig kétélű. A pengén nincs sem díszítés, sem cizelláció. 
A keresztvas alatti részen, fölül, a tőr sorszáma látható. 
Az én gyűjteményemben lévő példány sorszáma: 0049. A 
pengenyak segítségével van a markolatba illesztve. A 
pengenyak vége menetes, középen átfúrva, és odaillesz
tették a rögzítőrugót.

2. Markolat: sárga műanyagból készült.
Részei: tőrkereszt

rögzítőrugó 
nyomógomb 
fogantyú 
zárócsavar 
két db rézdugó

A tőrkereszt a markolat alapja, le- és felfelé hajló végei 
ellapított gombban végződnek. Középen egy nyílás talál
ható, oda illeszkedik a pengenyak s a rögzítőrugó. A 
rögzítőrugó a hüvelybe rejtett pengét rögzíti. A penge ki
csúszását azzal akadályozza, hogy a végének foga a hü
vely ütközőnyílásába kapaszkodik. A nyomógomb felol
dásával lehet a pengét kihúzni a hüvelyből.

A fogantyú négyzetes keresztmetszetű, teljesen sima 
felületű. Belül, a pengenyak számára átfúrták. A zárócsa
var tetején egy domború, prizmaszerű ötágú csillag látha
tó. A zárócsavar nyúlványa beilleszkedik a fogantyú fölöt
ti átfúrt rézdugóba.

3. Hüvely: a rejtett dísztőr pengéjét védi.
Részei: rézveretek (3 db)

ütközőlap 
karikák (2 db) 
fabetétek (2 db)

A tőr hüvelye bőrözött, belül fabetéttel bélelt. Alul és 
felül, valamint középen mintázat nélküli rézveretek díszí
tik. A karikák segítségével illeszkedik a díszöv karabine
reihez. Az ütközőlapot a hüvely szájnyílásába forrasztot
ták s ezt védi.

A repülőtiszti dísztőr fémrészei, a penge kivételével,
sárgarézből készültek, aranyozottak.

Méretei, adatai:
A penge szélessége: 16 mm
A penge hossza: 206 mm
A penge vastagsága: 3 mm
A pengenyak hossza: 93 mm
A markolat és a penge együttes hossza: 308 mm 
Az összeszerelt tőr teljes hossza: 343 mm
A markolat hossza: 100 mm
A fogantyú hossza: 70 mm
A hüvely hossza: 240 mm
A hüvely szélessége a középső díszítésnél: 24 mm 
A teljes tőr tömege: 285 g
A hüvely tömege: 120 g
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A repülőtiszti tőrt külön erre a célra gyártott, 25 mm 
széles, barna pamutszövetből varrt díszövön hordták. A 
díszövet középen S alakú kapocs fogta össze. A bal olda
lon két darab pamutból készült csatlékhoz kapcsolódott a 
tőr. A csatlék hosszát egy-egy db csattal lehetett szabá
lyozni. Az első csatléknál található egy 68 mm hosszúsá
gú, láncon függő kampó, ha a viselet során a tőr hüvelyén 
lévő felső karikáját beakasztották, akkor hordáskor nem 
lötyögött a viselője oldalán, hanem 45°-os szögben, vi
szonylag fix volt.

#
3. ábra: 52 M. repülőtiszti tőr a díszövvel (Fotó: Szilágyi)

A dísztőrből -  véleményem szerint -  mintegy 1500 db 
készülhetett. Budapesten, a Váczi úton lévő evőeszköz
gyárban (LAMPART) készítették a tőröket.

A repülőtiszti tőr viseletét rövid idő múlva megszüntet
ték. Ez talán 1953-ban történt. Állítólag panasz érkezett a 
Honvédelmi Minisztériumba s a légierő-parancsnokság
ra, hogy a tőr fémrészei a hordás során elszínezik a tár
sasági öltöny pantallójának szárát. A panasszal érdem
ben kezdtek foglalkozni. A légierő-parancsnokság a ki
vizsgálás során megállapította, hogy a tőr sárgaréz tarto
zékait be kellene tűzaranyozni, s ehhez legalább 10 kg 
aranyra lenne szükség. Ez akkor is óriási összegnek szá
mított. A vizsgálat eredményét s az aranyozás költségét

Ifj. Godó Tamás 2000 szeptemberében az őszi mély
szántás folyamán lőszereket forgatott ki a föld alól. Érte
sítette a helyi önkormányzat vezetőjét, aki a honvédség 
tűzszerész szolgálatát hívta segítségül. Tekintettel arra, 
hogy alumíniumlemezeket is találtak, a Magyar Veterán 
Repülő Szövetség kutatói a tűzszerész szolgálat segít
ségével október 5-én az önkormányzattól kapott munka
gépekkel megkezdték a feltárást, és a lőszerek hatásta
lanítását.

A háború pedig ott tanyázott repülőgéproncs képében a 
mélyben. Mesélték egykor, hogy volt egy földbe fúródott 
repülőgép. Ebből a gödörből akkor nem tudták kivenni a 
motort, de sok roncsdarabot elvittek. Vetni kellett. A hábo
rúnak vége volt. A maradványokat betemették, elfelejtették.

„Elfelejtették! És egy pár éve megkaptam a földet, és 
ott kint szántás közben beleakadt az ekém. Megijedtem

4. ábra: 52 M. repülőtiszti tőr hátoldala a rögzítőgombbal

Házi Sándor vezérőrnagy jelentette Rákosi Mátyásnak. 
Rákosi ekkor megkérdezte a tábornoktól, hogy a magyar 
pilóták tudnak-e aranyozott repülőtiszti tőr nélkül repülni? 
Az igenlő válasz után az „ország első embere” erre azt 
mondta Házinak, hogy a pilóták ezután repüljenek tőr nél
kül. Az illetékesek intézkedtek, hogy a tőr kerüljön ki az 
öltözködési rendből.

A jogosultak továbbra is birtokukban tarthatták a repü
lőtiszti tőröket. Volt, aki vitrinbe rakta, mások a falra 
akasztották, s megőrizték maguk és az utókor számára. 
Gyűjteményemben eddig négy ilyen tőr volt.

A tanulmány összeállításához közléseikkel hozzájárul
tak: Papp Tivadar (Kecskemét) és Szabó Ottó (Budapest) 
nyugállományú tisztek, melyért ezúton is köszönetét 
mondok.

Felhasznált irodalom

Csillag Ferenc: Kardok történelmünkben. Budapest, Zrí
nyi Kiadó, 1971.

Barczy Zoltán: Évszázadok egyenruhái. Budapest, 
1991.

Csanádi (Norbert)-Nagyváradi (Sándor)-Winkler 
(László): A magyar repülés története. 2., bővített, átdolgo
zott kiadás. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1977.

Repülési lexikon l-ll. kötet, Budapest, Akadémia Kiadó, 
1991.

Kenyeres Dénes

tőle. Szóltam az elöljáróságnak” -  alakította a szavakat, 
magyarázta lelkesedéssel a helyszínen a történteket a 
föld tulajdonosa.

Ezt a repülőgépet is elfelejtették, nincs sehol bejegyez
ve. A szovjet hadsereg megérkezése előtt a közigazga
tás, a csendőrség, az egyház, a MÁV és az útkaparók je
lentettek minden eseményt. Jelentették a saját képessé
geik szerint, ám mihelyt a kertek alá érkeztek az oroszok, 
megszűnt minden. Féltek, elbújtak az emberek. Saját éle
tük mentése fontosabb volt mindennél. Ez időben történ
hetett az esemény.

Maximilián Fretter-Pico tüzérségi tábornok a 6. német 
és a 3. magyar hadseregből alakított seregcsoport pa
rancsnoka a Mátra előterében, a Karola védőállásban 
hallhatta a 46. és a 4. gárdahadsereg harcairól a felderí
tők jelentéseit, melyek már ez időben a Solt-Soroksár kő-

Me 109 repüiőgéproncs a szántóföld mélyén
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törzs burkolat

légcsavar tollak

jobb oidaji hengersor

ovaiis szerelónyilás

tutomu gumi maradványok

1. ábra: Az azonosítható főbb szerkezeti részek

zötti Duna-szakaszon tomboltak. A frontvonalba mélyen 
beékelődött német hadseregcsoport keleti szárnyát délről 
és keletről fenyegető ellenséges előretörés elhárítására a 
Heeres Gruppe Süd főparancsnoka, a veszélyeztetett 
körzetbe vezényelte a 24. német páncélos hadosztályt 
azzal a feladattal, hogy az épülő védelmi vonal előteréből 
támadva vesse vissza az ellenséget a Tisza mögé.

A páncélosok csak Hatvanig jutottak el. A felvonulás 
idején I. A. Piljev tábornok lovas gépesített csoportja meg

lepetésszerűen bejutott Gyöngyösre, és a német 23. 
harckocsihadtestének részeivel került szembe.

A váltakozó sikerű harcba beavatkozott a szovjet légi
erő is, mely november 16-án előretelepült Erk-Visznek 
közötti tábori és kunmadarasi repülőterekre. A földi har
cok támogatására a német és magyar repülőgépek 
számtalan bevetést teljesítettek a budapesti, várpalotai 
és veszprémi repülőterekről. A légiharcok folyamán mind 
a német, magyar, mind a szovjet légierőnek veszteségei
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voltak. Ezek közül az egyik Messerschmitt 109 típusú 
Rheinmetall-Borsig MK 108 gépágyúval felszerelt repülő
gépet eltalálták, ezért kényszerleszállást kísérelt meg. A 
felázott talajon a repülőgép elakadt, és alacsony fordulat
számon járó motorral mélyen belefúródott a földbe. A pi
lótája a roncsok közé szorult, meghalt. A ronccsá vált 
repülőgép nem gyulladt ki. A könnyebben hozzáférhető 
részekről, amit csak lehetett a háború után leszereltek. Az 
akkoriban még foltokban nádassal benőtt ingoványos te
rület talajvízszintje magas volt, ezért a roncsok egy ré
szét a föld alatt hagyták.

Az Ágai-patak medrének rendezésével a földterület 
művelhetővé vált, de napjainkig a roncs megbújva várta 
a tűzszerészeket és a MVRSZ kutatóit. Az önkormányzat 
által biztosított munkagépekkel, tűzszerészbiztosítás 
mellett, megkezdődött a feltárás. A felszín közelében szo
katlanul nagy mennyiségű elkorhadt, rétegelt faszerkeze-

7. ábra: A szárnybekötő csomópont eredeti helzyetében
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tű repülőanyag került elő, melyből először arra következ
tettünk, hogy szovjet IL-2 lehet, hiszen e sok faanyagot 
tartalmazó típusból volt jelentős vesztesége a szovjet lé
gierőnek a környéken. A fémkereső műszer jelzéseit kö
vetve egyre több és több rész került elő, majd 13 és 30 
mm-es lőszermaradványok, a ragasztott páncélüveg-ma- 
radvány, légcsavarlapátok. Ezt követően egy sor lemez
szerkezet a szárnyból, és ismét vászon és faépítésű 
repülőmaradványok. A botkormánymarkolat közelében a 
pilóta csekély csontmaradványai. Ez esetben semmilyen 
személyes tárgy vagy azonosító lap nem került elő. A kot
rógép újabb darabokat emelt ki a földből.

A kanál fogai között újabb és újabb lemezek akadtak 
fenn. Egy mélyebb fogásnál már nem bírta a mindenkit 
szemen fröcskölő hidraulikahenger. Körül kellett ásni és 
úgy tárult fel a repülőgép jellegzetes darabja, az MK 108 
gépágyú. A műszer a gödör alján újból jelzett, még lejjebb 
egy nagy fémdarab látszódott ki a földből; a további kár-

10. ábra: Két egyforma alkatrész, a jobb Hort közelében, a 
bal oldali Balatonkerekinél került elő

12. ábra: A Rheinmatall Borsig MK 108 gépágyú

13. ábra: A repülőgépről származó ellenőrző nyílások

okozás elkerülése érdekében ezt is körül kellett ásni. Egy 
adagoló és a turbófeltöltő járókereke került elő. Csalódott
ság után újra ellenőrzés és ásás, majd előkerült a 12 hen
geres motor egyik hengersora. És ezzel kiürült a repü
lősír. Ennyi lemez, és sehol egy típus- vagy gyári szám. A 
német repülőgép-alkatrészek számozása jól nyomon 
követhető. A megtalált hengersor oldalán jól olvasható a 
9-605 számmal kezdődő típusazonosító sorszám. A lég
csavarokon pedig a 9-120087 VDM sorszám. A fenti azo
nosítási számokkal, rétegelt faszerkezettel, MK 108 mo
torágyúval repültek a német és magyar alakulatok Mes- 
serschmitt 109 G típusú repülőgépei. A roncsok elhelyez
kedése jelentősen eltért az eredeti állapottól, több alkat
rész szakszerű szétszerelése ismerhető fel, a csavarokat 
lehajtották. Ezt követően a magas talajvíz miatt a roncso
kat belepte az iszapos homok. A megmaradt roncsok 
jelentős része a motor, a törzsburkolatok kabin körüli
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részéről származnak. Ezek közül a jobb kipufogócsonkon 
szemből, kissé alulról, nehézfegyverből származó sérü
lés, a törzsborítás részein lövésnyomok ismerhetők fel. 
Több részen a kényszerleszállásra jellemző sérülések 
kerültek elő. Mind a három légcsavarlapát vége gátra gör
bült vagy tört. Egyre beljebb elhelyezkedő törésvonalnál, 
1/8,1/6, 1/5, lapáthossz aránynál következtek be. A 8 ., 9. 
törzskeret között található ovális alakú szerelőnyílás kör
nyékén alulról felfelé ható erő hatására bekövetkezett

gyűrődések találhatók. A függőleges vezérsík belépőélén 
tompa tárgytól származó mély horpadás keletkezett.

A további deformációk és törések oly nagy erejű becsa
pódásra utalnak, melyet a repülőgép személyzete már 
nem viselhetett el. Az MK 108 gépágyú megtört, a pán
célüveg széttört, darabjai a ragasztásnál szétváltak. A 
szárny bekötő vasalásai elszakadtak. Ezek az alakválto
zások a gép szétszerelésénél nem keletkezhettek. A re
pülőgéproncsok megkerültek, de hogy ki és mikor repült 
utoljára ezzel a repülőgéppel, nem tudjuk. A további kuta
tások talán megoldják a rejtélyt. Hort községben nem tud
nak német sírokról, nem temettek itt el senkit. A vasút 
mellett, a helyszíntől 2 kilométerre van egy jeltelen kato
nasír, ismeretlen német katona, alig olvasható bevésés
sel a korhadó fejfán. Lehet, hogy ez lesz a történet vége? 
Ki tudja?

Jegyzetek

Hadak útján 1963-69 évfolyamai
Német repülőgép-alkatrészek számozása, MRT-évkönyv
1995 Bp.
Punka György: A Messzer 
Ármádia folyóirat: 1 évf., 3. szám

Segítségemre voltak
Mészáros Attila: Nagykovácsi, Godó Tamás és társai: 
Hort.
A honvédség tűzszerész szolgálata, Budapest.
Köszönet érte.

Tóth Ferenc

Fejezetek a magyar harc- és gépjárműfejlesztések történetéből

E címmel tartotta meg első konferenciáját a Haditech
nika-történeti Társaság, 2001. május 10-én, a Hadtörté
neti Intézet és Múzeum dísztermében. A szimpózium 
időpontjának kiválasztása nem egy véletlenszerű dátum
ra, hanem a hazai harc- és gépjárműfejlesztés egyik 
nagy alakja, Winkler Dezső születésének 100. évforduló
jára esett. A rendezvény megszervezésében részt vállalt 
még a Láhner György Haditechnikai Klub, a MTESZ 
Technikatörténeti Bizottsága, a Közlekedési Múzeum 
mellett a HM Technológiai Hivatala is. Az értekezletet 
dr. Farkas Tivadar, a Honvédelmi Minisztérium humán in
tézményrendszert felügyelő helyettes államtitkára nyitotta 
meg. A rövid bevezető után tizenegy előadást tartottak, 
melyek mindegyikének ismertetésére -  sajnos -  nincs 
lehetőségünk.

Dr. Szentesi György nyá. mk. ezredes, a társaság elnöke: 
Néhány gondolat a Haditechnika-történeti Társaság 

céljairól és tevékenységéről

Dr. Varga A. József alezredes:
Winkler Dezső életútja

Romvári Ferenc, a Magyar Vagon- és Gépgyár Rt. ve
zérigazgató-helyettese:

Winkler Dezső és a Rába-járművek

Kozma László oki. gépészmérnök:
Winkler Dezső tevékenysége a JÁFI-tól az AUTÓKUT-ig

Dr. Dombrády Lóránd, a hadtudományok doktora:
A M. Kir. Honvédség gép- és harcjárműgyártásának 

néhány meghatározó vonása

Hídvégi János, a Közlekedési Múzeum muzeológusa: 
A járműgyártás és a közlekedés polgári és katonai ösz- 

szefüggései

Haris Lajos és Ottó:
Kísérletek és kísérletezők

Dr. Bálint Sándor, a Közlekedési Múzeum muzeológusa: 
A második világháború utáni magyar gyártású katonai 

járművek

Tósoky Zoltán, a Csepel Autógyár Kft. vezérigazgatója: 
Fordulópontok a Csepel Autógyár életében
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Dr. Spaics József ezredes, a HM CURRUS Rt. igazga
tóhelyettese:

Tíz év a katonai járművek javításában, fejlesztésében

Gerlei István nyá. mk. ezredes, a HM Technológiai Hi
vatal gépjármű programirodájának igazgatója:

Napjaink járműfejlesztési programja

A Haditechnika-történeti Társaság szeretettel várja 
rendezvényeire az érdeklődőket, melyről a szerkesztőség 
igyekszik tájékoztatást nyújtani.

Hajdú Ferenc

шининм

WINKLER DEZSŐ
(Győr, 1901. július 11. -  Budapest, 1985. október 7.)

Száz évvel ezelőtt, 1901. július 11-én, Győrben született 
Winkler Dezső, a hazai járműfejlesztés kiemelekdő alak
ja, több katonai és polgári teher- és szállító gépkocsi ter
vezőcsoportjának irányítója, konstruktőre, a hazai autó
gyártás állandó szorgalmazója.

Győrben érettségizett, gépészmérnöki diplomáját 1925- 
ben, a brnói egyetemen szerezte meg. A Győri Waggon- 
és Gépgyárba vették fel munkásnak, majd rajzolónak, 
később képességeire felfigyeltek és az autószerkesztési 
osztályon kapott beosztást. Részese volt a gyár Praga és 
később a Krupp licence alapján gyártott kocsijai szerkesz
téseinek. Egyre komolyabb feladatokat kapott.

1929-től részt vett a Krupp-licenc átvételével készülő 
Rába-traktor tervezésében és a gyártási technológiájá
nak kidolgozásában. Jelentős szerepe volt a Fiat cégtől 
vásárolt licenc felhasználásával készített 55 LE-s és a 66 
LE-s Rába-Super típusú tehergépjárművek kifejlesztésé
ben is.

Az 1929-es gazdasági válság nyomán az egyes gyárak 
a kereslet hiánya miatt, kénytelenek voltak termelésüket 
a szüneteltetéshez közelálló minimumra csökkenteni. 
1933 volt a mélypont és ebből a hullámvölgyből az 1935- 
ben kezdődött katonai fejlesztések emelték ki a hazai 
gépjárműgyártást, amikor is újra megindult a jól bevált és 
keresett tehergépkocsi- és autóbusztípusok gyártása.

Winkler Dezsőt 1936-ban megbízták a gyár autószer
kesztésének vezetésével. Az általa vezetett tervezőgárda 
számos új megoldással járult hozzá a MAN-licenc segít
ségével megkezdődött nagyobb hatásfokú dízelmotorok 
gyártásához. Ezeket a motorokat a Rába-A és Rába- 
Special gépjárművekbe építették be.

A Honvédelmi Minisztérium egy katonai terepjárót ren
delt, amelyet a Hollós-féle „Csepel” tűzoltó autók, vala
mint az esseni Krupp ötvözetéből alakítottak ki. Ekkor 
született a 38 M Botond, a honvédség speciális igényeit 
kiszolgáló vontató terepjáró tehergépkocsija. A 1,5 ton
nás, 3 tengelyes, 6x4 kerékmeghajtású Botondot 1938- 
ban rendszeresítették, amelynél a terepjáróképességet 
az elülső lökhárítón ütközőgörgők és a nyitott vezetőfülke 
mögött forgótengelyeken pótkerekek növelték. 1938-ban

1402 darabot rendeltek, az akkori forgalomnak megfele
lően jobboldali kormánnyal. 1940-re az első sorozatot le
szállították. A végszerelést a Magyar Waggon- és Gép
gyár és a MÁVAG végezték, a Weiss Manfréd Művek, a 
Ganz és a Hofherr-Schrantz-Clayton-Schultleworth Ma
gyar Gépgyár Művek Rt. részegységeket szállított.

A sikeres konstrukcióból 1941 őszén a Botond-ll. soro
zatban újabb 1400 db-ot rendeltek, majd 1942-ben ezt 61 
rajkocsival és 391 db alvázzal toldották meg. Ezeket a jár
műveket 1942-1944 márciusa között kellett volna leszál
lítani. A győri Rába 1942-ben soron kívül 41 db alvázat 
gyártott, majd megkezdték a második nagy széria 700- 
700 kocsijának kibocsátását a MÁVAG-ból és a Rábából. 
1944-re a Botond В rendelést 2057 db-ra növelték; ezen
kívül a honvédségnek még 1400 db alvázra lett volna 
szüksége. Itt kell megemlíteni a Botond III. Marmon típu
sú 6x6 kerékmeghajtású, katonai frontszolgálatra terve
zett autóit is.

A győri Rábát ért 1944. április 13-ai bombázás súlyo
san megrongálta az autóosztály épületét és gépeit, kb. 60 
gépkocsi tönkrement. 1944. június 30-ig a két gyár 882 db 
Botond В gépkocsit adott át. A gyártást a MAVAG 1944 
novemberéig folytatta. A gépjárművekhez felhasználták a 
győri alkatrészeket és a sérült járműveket is. így kb. 1200 
gépjárművet állítottak össze. Az összes termelés darab
száma -  az alvázakat is figyelembe véve -  1944 végéig 
elérte a 2673-at. A második világháború alatt ezeket a 
gyárakat hadiüzemmé nyilvánították és különleges kere
kes és lánctalpas terepjáró gépjárműveket gyártottak.

Winkler Dezsőt -  sikerei ellenére -  1944-ben Sopron
kőhidára, majd Németországba hurcolták, ahonnan sike
rült megszöknie. A háború után Győrben a gyár helyreál
lítását szervezte. A polgári rendeltetésű tehergépkocsi- 
és autóbuszgyártás újra hullámvölgybe jutott.

A változásokat jelezte, amikor a Nehézipari Központ 
vezetősége, a nagyüzemi egységes autógyártás megva
lósítása érdekében, licenctárgyalásokat kezdett egy kor
szerűbb, a hazai igényeknek és az akkori üzemeltetési kö
rülményeknek megfelelő 3 ,51 hasznos teherbírású gépjár
mű- és motorlicencia megvételére. Az osztrák Steyr gyár 
D-380 típusát találták legalkalmasabbnak arra, hogy az 
egységes magyar közúti tehergépkocsi-gyártás alapját 
képezze. Ugyancsak a tervbe vett 5 1 hasznos teherbírású 
gépjárművekhez -  főként autóbuszokhoz -  szükség volt 
egy legalább 120-125 LE teljesítményű dízelmotorra is, 
amelyet a Steyr gyár a licenc-megállapodások alapján a 
négyhengeres tehergépkocsi-motorral egységes család
elv szerint meg is tervezett, elkészített és kipróbált.

Mivel a licenc-típuson kívül az említett honvédségi igé
nyek kielégítésére alkalmas járművekre is szükség volt, a 
Nehézipari Központ vezetősége a licenc-tárgyalásokkal 
szinte egy időben úgy döntött, hogy felállít egy Nehézipa
ri Központ Központi Autótervező Irodát is, amely a licenc 
szerinti gyártástól függetlenül, a távlati igényeknek meg
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felelő, egyéb korszerű és különleges gépjárművek meg
tervezésével foglalkozik.

A Nehézipari Központ a tervezőiroda megszervezésé
vel Winkler Dezső főmérnököt bízta meg, akit Győrből a 
Magyar Vagon- és Gépgyárból rendelt fel Budapestre. Ez 
a tervezőiroda 1948 októberében kezdte meg működését 
az autógyárak és egyéb szakmai munkaterületek régi ta
pasztalt autós szakembereinek bevonásával, helyileg 
először a MÁVAG-ban, később a MOM egyik épületében.

Első feladatként két rajszállító gépkocsi prototípusának 
elkészítésével bízták meg. Ez lett a Csepel-130 típus, 
amely az új honvédségnek első hazai gyártású szállító és 
vontató gépjárműve volt. Az összkerékhajtású rajszállító 
Dodge-Weapon-szerű tehergépkocsi kifejlesztésének si
keres megoldása váltotta ki a felsőbb vezetés elhatározá
sát a Nehézipari Központ Központi Autószerkesztés és a 
Nehézipari Központ-Steyr Iroda összevonásával létre
hozza a Járműfejlesztési Intézetet.

A két intézet összevonásával, 1950. február 18-i h a tá l
lyal, a Népgazdasági Tanács határozata alapján, megala
kult a Járműfejlesztési Intézetet; a Budapesti Törvény
szék, mint cégbíróság 2548/1950. számon jegyezte be. 
Az intézet feladatköre a cégbíróság szerint is gépjármű
vek mintapéldányainak szerkesztése, legyártása és kikí
sérletezése lett. Az intézet és a vállalatok között, hallga
tólagos megállapodás alapján, olyan profilmegosztás ala
kult ki, amely szerint az intézet az új gépjárművek és az 
új gépjármű-törzsegységek kifejlesztésével, a vállalatok 
gyártmányfejlesztési részlegei pedig a meglevő típusok

továbbfejlesztésével, illetve a típusváltozatok kialakításá
val foglalkoznak.

Az intézet 1950 nyarán a Bartók Béla út 104. sz. alá 
költözött, próbaosztálya pedig a Csóka utca 7. sz. alatti 
telepen helyezkedett el. Az intézet ezután a hazai gépjár
műgyártás és az egységes motor- és a gépjárműcsalád- 
elvnek érvényesítésével igyekezett fenntartani a polgári 
teher- és személyszállító, a honvédség különleges szál
lító- és harci járműveinek, valamint a mezőgazdaság gé
pesítését szolgáló járműveknek a gyártását.

Az intézet a magyar honvédség járműjellegű szállító- 
és egyéb rendeltetésű gépekkel való felszereléséhez is 
sok jármű megtervezésével, prototípusának elkészítésé
vel, illetve elkészítésük szervezésével, alkalmassági és 
tartóssági vizsgálatával járult hozzá.

A Csepel-130 típus mellett a honvédségnek egy na
gyobb teherbírású terepjáró tehergépkocsira is szüksége 
volt. A megadott követelmények alapján az intézet megter
vezte -  először a Csepel D-350 tehergépkocsi törzsegysé
geinek felhasználásával -  a K-250 négykerékhajtású, 2500 
kp hasznos terhelésre és ezenkívül vontatásra is alkalmas 
terepjáró tehergépkocsit. Az alkalmassági és tartóssági 
próbákat sikeresen teljesítő mintapéldányokat a honvéd
ség átvette, de a típus sorozatgyártására nem került sor.

Sorozatban gyártották viszont az intézet -  terepen 
2500 kp, országúton 4000 kp hasznos terhelésre és von
tatásra tervezett -  300 típusú (sorozatgyártásban Cse- 
pel-300  típusú) benzinmotoros, háromtengelyes össz
kerékhajtású terepjáró „tehergépkocsi konstrukcióját”, 
amely az egységesség elvének messzemenő szem előtt 
tartásával a Csepel-350 tehergépkocsi és a Csepel-130 
terepjáró tehergépkocsi törzsegységeinek és alkatrészei
nek felhasználásával készült. Kedvező műszaki jellemzői 
és jó menettulajdonságai alapján a honvédségnek rend
szeresített terepjáró szállítóvontatója lett. A korlátolt te
repjáró képességű kerekes vontatók mellett a honvéd
ségnek szüksége volt egy ezeknél nagyobb terepjáró 
készséggel rendelkező vontatóra is.

A Szovjetuniótól kapott dokumentáció alapján a hazai 
gyártásban futó egységes törzsegységek, alkatrészek 
messzemenő felhasználásával az intézet megtervezte -  
2000 kp-os hasznos terhelésre és 8000 kp vontatmányra 
-  a 800-as típusú lánctalpas vontatót. Ezt a konstrukciót 
is sorozatban gyártották, és a honvédség rendszeresített 
terepjáró vontatója lett.

Nagy részt vállalt az 1960-as évek elején az intézet 
gyártmánytervezése -  a HTI elvi irányítása mellett -  egy 
különleges igényeknek megfelelő páncélozott felderítő 
úszó gépkocsi megtervezésében. Ehhez, megfelelő kiala
kítással, a Csepel-család törzsegységei és az intézet ál
tal az lkarus-303 típus korszerű, 30 személyes kisautó
buszhoz tervezett független kerékfelfüggesztésű első fu
tómű, módosított elvi szerkezeti megoldásait és elemeit 
használták fel.

Hosszabb szünet után, a honvédség megbízása alap
ján és a kapott legkorszerűbb harcászati-műszaki köve
telményeknek megfelelően, megtervezte az intézet, a ko
operációs gyártásban részt vevő vállalatok bevonásával, 
az 566 típusjelű, háromtengelyes, összkerékhajtású, 5 t 
teherbírású terepjáró gépkocsit és ennek négytengelyes 
változatát is.

A terveket és a meg nem valósult terveket még tovább 
lehetne sorolni, és akkor még nem is volt szó a felépít
ményekről, a különböző speciális feladatokra tervezett 
darukról, műhely-, híradó- és tűzoltó kocsikról.

Winkler Dezső csendes úriemberként, szerényen tevé
kenykedett. A háború félelmeit túlélte, majd a hatalom ki
emelte, de ő változatlanul megmaradt a hazai autógyár
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tás vezető személyiségének. Jó műszaki érzékkel fogta 
össze a háború előtti és alatti, majd utáni évek kiemelke
dő mérnökeinek tevékenységét, jó szintetizáló készségé
vel vált a hazai autófejlesztés vezető egyéniségévé. Az 
újítási javaslatok elbírálása mellett jelentős munkát vég
zett a gépjárműgyártás szabványosításáért, az alkatré
szek tipizálásáért, a külföldi alkatrészek pótlásáért, a ta
karékossági követelmények érvényesítéséért. Több kül
földi megrendelésre végzett tervezésben vett részt, ame
lyek között szerepeltek olyan feladatok, mint a Raj-Gaz

kocsik átalakítása lépcsőjáróvá, vagy olyan speciális jár
művek is, mint az „Aligátor” névre keresztelt mocsárjárók 
és a Dingó-Strassler 3 kerekű felderítő harckocsik. A ha
zai tehergépjármű-fejlesztésben végzett tevékenységéért 
1951-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Az általa irányított in
tézet meghatározó szerepet játszott -  a tehergépjármű
gyártás összehangolása mellett -  a katonai megrende
lésre készült gépjárművek tervezésében is.

Dr. Varga A. József alezredes

Minőségirányítás: elégedett vevő -  nagyobb eredmény
(X . M in ő sé g  H ét M a g ya ro rszá g o n , 2 0 01 . n o ve m b e r 5 - 8 . )

M agyar M inőség T ársaság

H ungarian  S ociety for Q uality

Magyar Minőség Társaság
H-1091 Budapest, Üllői út 25. 

T:36-1 456-6951, F:36-1 456-6954 
e-mail:mmt@ mail. matav.hu 
web:www. quality-mmt.hu

A századforduló jelentős változásokat hozott a termelés 
és a szolgáltatások technológiájában, és megváltoztatta 
a felhasznált termelőerők értékének arányait. Folyamato
san nőtt és nő a tudás, az információ értéke, ennél fogva 
a tudásalapú vállalatok (Knowledge Enterprise) eredmé
nyessége. A versenyben a vevő (az ügyfél) elégedettsé
ge vált az egyik legfontosabb tényezővé, és emellett vál
tozatlan követelmény, hogy a munka hatékonysága, tehát 
a mérhető gazdasági eredmények is nőjenek.

A követelmények növekedésével egyidejűleg szélese
dett a szervezetek irányításának eszköztára. Elsősorban 
az informatika fejlődése említhető, a hírközlés, a számí
tástechnika korábban elképzelhetetlen módszereket kí
nál, és a szakértők véleménye szerint még csak a 
lehetőségek elején tartunk. Nagyot fejlődtek a minősé
girányítási rendszerek, köztük elsősorban az ISO 
9000:2000 szabványcsalád, melynek talán az a legfőbb 
jellemzője, hogy -  megtartva elődjének igényességét a 
minőségi követelmények tekintetében -  rugalmasabbá 
vált, ugyanakkor a szervezet eredményességét is elő
mozdítani törekszik. A szabványcsalád már lehetővé te
szi a szervezet kiválóság irányába történő továbbfejlesz
tését is. Ennek köszönhetően is várható, hogy a szolgál
tatási ágazatokban -  mint pl. az oktatás, az egészségügy, 
a közigazgatás -  is széles körben elterjed, amint ennek 
Magyarországon is tanúi vagyunk.

A minőségirányítás az új szabványon kívül is sokat 
fejlődött, kidolgozták és szélesítették, pl. az önértékelés,

a benchmarking (szint-összehasonlítás) különböző mód
szereit és a korszerű informatikai elemeket is egyre szé
lesebb körben alkalmazzák. Mindez elősegítette, hogy a 
minőségirányítás a vezetés eszközrendszerébe integrá
lódjék. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezetek talpon 
maradásának szükséges és nélkülözhetetlen feltétele a 
tanulás, az új ismeretek elsajátítása minden szinten, a 
felső vezetőktől a beosztottakig. Nem véletlen, hogy a 
vezető vállalatok forrásaik egyre nagyobb hányadát for
dítják az emberi erőforrás fejlesztésére.

A konferencia tematikájának összeállításakor a Magyar 
Minőség Társaság (MMT) és az EOQ-MNB által létreho
zott szervezőbizottság azt a célt tartotta szem előtt, hogy 
a résztvevők megismerhessék a gazdasági-társadalmi 
folyamatok minőséggel kapcsolatos fő vonásait, a 
minőségirányítás új követelményeit és elvárásait, vala
mint a kapcsolatos új feladatokat.

A folyamatosan növekvő költségek ellenére a részvéte
li díjak megállapításakor, az MMT alapszabályának szel
lemében, arra törekedtünk, hogy minél több személy és 
szervezet számára tegyük lehetővé a minőségfejlesztés 
terén bekövetkező fejlődés figyelemmel kísérését, hogy 
az ismereteket saját munkájukban hasznosíthassák. Ez
zel is szolgálni kívánjuk a tudásalapú irányítás hazai ter
jedését.

A rendezvény részletes tájékoztatója megtekinthető 
www.quality-mmt.hu címen.

További felvilágosítást adnak:

Hogemann Éva 
tel.: 456-6946

Czétényi Istvánná Kiszely Ági
tel.: 456-6947 tel.: 456-6952
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Haditechnika-történet

Királytigrisek Magyarországon V. rész
AZ 503. nehézpáncélos-osztály magyarországi szereplése

Az első felvonás -  Budapest

Magyarország szempontjából talán az 
503. nehézpáncélos-osztály (további
akban npc.o.) játszotta a legfontosabb 
szerepet, a hazánk területén harcolt 
három „Tigris” osztály közül. A neve
zett kötelék ugyanis 1944. október 15- 
én és 16-án nem kis szerepet játszott 
a kiugrási kísérlet meghiúsításában.’

A súlyos normandiai veszteségek 
után személyi állománnyal és technikai 
eszközökkel újonnan feltöltött osztály 
(parancsnok: Fromme százados) 47 
harckocsiját (45 Henschel + 2 Porsche) 
1944. október 12-én Padebornban be- 
vagonírozták és vasúti szállítással útba 
indították Magyarországra. A szerelvé
nyek a Halberstadt-Halle-Eger-Pil- 
sen-Brno-Bratislava útvonalon érkez
tek Magyarország területére.2 Az osz
tályt valószínűleg az Alföldön akarták 
bevetni, de a magyar kiugrási kísérlet 
miatt Budapest körzetében jelöltek ki 
számukra gyülekezési körletet.

Október 14-én reggel az 503. npc.o. 
valószínűleg a budapesti Kelenföldi 
pályaudvaron vagonírozott ki. Az ún. 
előkészítő részleg már egy nappal ko
rábban megérkezett, hogy az osztály 
harcálláspontját Dunaharasztiban be
rendezze. Kivagonírozás után az első 
század (parancsnok: Oemler főhad
nagy) Alsónémedi, a 2. század (pa
rancsnoka: von Eichel-Steiber száza
dos) Budakeszi felé kezdte meg mene
tét, hogy elfoglalják körleteiket.3 A 3. 
század (parancsnoka: von Rosen had
nagy) részére Taksonyban jelöltek ki 
megindulási körletet. A századpa
rancsnok maga vezette egysége elő
készítő részlegét. Az út során a ma
gyar fővárosban olyan katonai előké
születeket figyelhettek meg, amelyek 
küszöbön álló harcokra engedtek kö
vetkeztetni. Erről jelentést is tett az 
osztályparancsnoknak.4

Október 15-én kora hajnalban a tel
jes osztályt Budakeszire vezényelték, 
hogy megelőzzék az egyes századok 
egymástól történő esetleges elszigete
lését.5 Ez a parancs valószínűleg csak 
a parancsnokságokat, a kiszolgáló és 
ellátó részeket érintette, mert a három 
„harcoló” század megerősítőikkel

együtt egyenesen Budapestre indult. 
Az osztályt egyidejűleg a 22. „Maria 
Theresia” SS-önkéntes lovashadosz
tálynak rendelték alá. A 3. század 
harckocsijai a Budakeszi-Budapest 
közötti műút szélére húzódva, a fák 
alatt menetkészségben várták a to
vábbi parancsot. Később a harckocsik 
tovább vonultak Budapestre, ahol az 
Attila úton sorakoztak fel, újabb pa
rancsra várva. Itt gyülekeztek a másik 
két század azon páncélosa is, ame
lyek egyelőre nem kaptak „biztosítási” 
feladatot Budapest stratégiai pontjain.6

Október 15-én délutánra világossá 
vált a helyzet. A kormányzó proklamá- 
cióját 13.14-kor és 14.00-kor is beol
vasták a rádióban. A honvédség alaku
latai Budapest fontosabb közlekedési 
csomópontjain barikádokat és úttorla- 
szokat emeltek. A németek azonnal 
megtették ellenintézkedéseiket. A né
met akció a „Panzerfaust” (Páncél- 
ököl)-hadművelet néven vonult be a 
történelembe.

A feladat értelmében 15.00-tól a Ki
rálytigrisek felhajtottak valamennyi 
fővárosi hídra és tüzelőállást foglalva 
megakadályoztak mindenféle magyar 
katonai forgalmat. Ez a manőver részét 
képezte a királyi vár elszigetelésének. 
Az 1. és 2. század néhány harckocsija 
Szálasi különítményeit kísérte, ame
lyek a kormányzóhoz hű magyar alaku
latokat fegyverezték le. Ellenállást se
hol sem tapasztaltak. Von Eichel- 
Streiber százados és von Rosen had
nagy két Királytigrissel a Ludovika Aka
démiához vonult, ahol megadásra szó
lították fel az ott tartózkodó magyar 
tiszteket. Kissé tartottak a fegyveres el
lenállástól, de végül itt sem került sor

harcra.7 Két Királytigris az Albrecht lak
tanyához ment, ahol szintén sikerült 
harc nélkül átállásra bírni az ott állomá
sozó 1. gépkocsizólövész-pótezredet. 
Ugyancsak két harckocsi a Fiume 
Szálló bejáratához állt (Lánchíd u. 2.), 
míg másik kettő a Margitsziget bejára
tát ellenőrizte. Az első század harcko
csijai folyamatos erődemonstrációt tar
tottak Budapest főbb útvonalain. Hajnal 
03-kor az első század két harckocsija 
(111 és 112 toronyszámúak) egy SS- 
különítménnyel az óbudai folyamőrlak
tanyához indult, amelyet virradatkor 
harc nélkül birtokba is vettek.8

16-án hajnalban Horthy úgy döntött, 
hogy megelőzve az esetleges polgár- 
háborút, inkább elismeri Szálasi kor
mányát. Egyidejűleg német védelmet 
kérve családja és maga számára le
mondott hivataláról. Erről Edmund 
Veesenmayer német nagykövet, Hitler 
teljhatalmú megbízottja még időben 
értesült és jelentette is a fejleményeket 
Hitlernek. Ez a megoldás volt a néme
tek számára is a legkedvezőbb. A vár 
reggel 6 órára tervezett ostromára ké
szülő német alakulatokat azonban va
lószínűleg nem értesítették ki időben a 
helyzetben beállt változásról. A táma
dást a diverzáns akcióiról elhíresült 
Otto von Skorzeny SS-Sturmbannfüh- 
rer (őrnagy) vezette, ejtőernyősei élén. 
Feladata az volt, hogy a lehető legki
sebb veszteséggel kapcsolja ki a vár
őrséget és a testőrséget. A várat telje
sen körülzárták a német csapatok, 
amelyek zömét a 22. SS-önkéntes lo
vashadosztály részei képezték. A vár 
elfoglalása körülbelül fél óráig tartott.

A támadást több irányból hajtották 
végre. A támadó éket képező, Király-
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tigrisekkel megerősített harccsoport 
az Attila út-Vérmező-Várfok utca út
vonalon közelítette meg a Bécsi kaput. 
Ebbe a harccsoportba a második szá
zad harckocsijait osztották be (200, 
213, 214, 231, 233, 234). Rajtuk kívül 
az 500. rohamutász-zászlóalj részei, a 
600. SS-ejtőernyőszászlóalj részei, 
valamint vadászalegységek alkották a 
feladatra létrehozott köteléket. A harc
kocsik előtt aknakereső készülékkel 
felszerelt utászok derítették fel az utat 
és a sebtében emelt barikádokat, 
amelyek nem jelentettek igazi akadályt 
a Királytigriseknek. A Bécsi kapuban 
emelt barikádot is csak egyszerűen le
gázolták.

Délről a wiener-neustadti hadapród
iskola egy kb. 1000 fős zászlóalja vár
ta a támadási parancsot. Egy vadász

század nyugati irányból készült táma
dásra. A 600. SS-ejtőernyős-zászlóalj 
egyik százada felkészült, hogy az 
alagút egyik rejtett feljáróján keresztül 
nyomuljon be a várba. A 22. SS-ön- 
kéntes lovashadosztály azon részei, 
amelyek nem vettek részt a vár elleni 
akcióban, a város különböző pontjain 
biztosították a „rendet”.9

A fő erőket képező harccsoport vi
szonylag nagy sebességgel két útvo
nalon nyomult előre a Dísztér irányá
ba. A Kapisztrán téren megadásra 
kényszerítették a testőrzászlóalj ottani 
laktanyájában lévő magyar erőket, 
majd a második hullámban érkező 
harckocsik tüzelőállást foglaltak a 
Honvédelmi Minisztérium és József 
főherceg palotája előtt. Az élen haladó 
négy harckocsi tovább nyomult a kirá

lyi palota felé. Csakhamar az egész 
vár a németek kezében volt. A tűztilal- 
mat elrendelő magyar parancs nem ju
tott el a várkertben védelemre beren
dezkedett egyik kisebb testőrcso
porthoz. Ott közel húszperces tűzharc 
bontakozott ki a magyarok és a néme
tek között. A kézifegyverekkel vívott 
harcban hat német és három magyar 
katona esett el, akiktől pár nappal ké
sőbb, katonai tiszteletadás mellett kö
zös ceremónián vettek végső búcsút.10

A harmadik század három Királytig
rise (csak a 313 és 314 toronyszámok 
ismerhetőek fel az itt készült fotókon) 
ez alatt a -  22. SS-önkéntes lovashad
osztály katonáinak kíséretében -  meg
indult a Váralja utcában, hogy elfoglal
ja a koronaőrség laktanyáját. A néme
tek figyelmeztető sorozataira egyetlen 
lövés volt a válasz, de az megsebzett 
egy SS-katonát, aki az egyik harckocsi 
lánctalpa alá esett és meghalt.”

Az osztály még aznap egy utolsó 
demonstratív felvonulást tartott a fővá
rosban, miközben a Józsefvárosi pá
lyaudvarra vonult, hogy bevagoníroz- 
zanak. A Királytigrisek a Szent György 
utca -  Palota út -  Attila út -  Döbrentei 
tér -  Erzsébet híd -  Kossuth Lajos ut
ca -  Rákóczi út -  Keleti pályaudvar -  
Józsefvárosi pályaudvar útvonalon ha
ladtak. 12 Az új cél a Szolnoknál kiala
kult német hídfő volt, ahonnan a Ti
szántúlon nehéz helyzetbe került né
met-magyar csapatok érdekében ter
veztek egy tehermentesítő csapást.13

Harcok a Tiszántúlon

A kormányzói proklamáció kellő zavart 
okozott a szovjet csapatok ellen harco
ló magyar alakulatok soraiban. Előfor
dult nagyobb kötelékek átállása is, de 
a front mégsem omlott össze. A tiszán
túli arcvonalon ennek ellenére egyre 
aggasztóbban alakultak az esemé
nyek. A 2. Ukrán Front még október 6- 
án megindult átfogó támadása áttörte 
a 3. magyar hadsereg védelmét és 
Szegednél elérte a Tiszát. A szovjet 
csapatok átkeltek a folyón és a magyar 
ellenállás csak a hónap második felé
ben a Kiskunfélegyháza-Baja terep- 
szakaszon tudott ideiglenesen meg
szilárdulni. Ezzel párhuzamosan a 
szovjet csapatok fő erői (7. gárdahad
sereg, 6. gárda-harckocsihadsereg, a 
Plijev lovas-gépesített csoport, az 53. 
hadsereg és az 1. román hadsereg) át
kelve a Körösökön igyekeztek felzár
kózni a Tisza vonalára minél széle
sebb sávban, hogy elvágják az Észak- 
Erdélyben harcoló 2. magyar és 8. né
met hadseregek, illetve a Kárpátokban 
harcoló 1. magyar hadsereg visszavo
nulási útvonalait. Az október 9-től ki-
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3. ábra: A 212. számú jármű pótlánctalpakkal erősítve

4. ábra: Jelzés nélküli cimerites jármű az 503. osztályból

5. ábra: Korai festésű jármű lánctalpszemekkel erősített toronnyal (Militaria)

bontakozó debreceni-hortobágyi pán
céloscsatában a komoly veszteségek 
ellenére a német-magyar csapatok
nak ezt sikerült megakadályozni. A 
Debrecen körzetében harcoló német
magyar csapatok tehermentesítésére 
indított ellencsapást a szolnoki híd
főből, Guderian tábornok parancsára, 
a IV. német páncéloshadtest (parancs
noka: Kleemann altábornagy). A táma
dást október 19-i kezdettel a hadtest 
alárendeltségébe tartozó 24. páncélos 
hadosztály és a 4. „Polizei” SS-páncél- 
gránátos hadosztály hajtották végre. A 
teljes 503. npc.o. eredetileg a 24. pán
céloshadosztály alárendeltségében 
harcolt volna.

Mivel a Királytigrisek vasúti szállítá
sához nem állt rendelkezésre kellő 
számú speciális pőrekocsi, ezért az 
osztályt csak több lépcsőben tudták a 
célkörletbe szállítani. A kerekes lépcső 
„lábon”, azaz közúton kezdte meg az 
előrevonást. A vasúti kirakásra Cegléd 
és Abony térségében került sor, de a 
teljes osztály beérkezése mintegy há

rom napot vett igénybe. A sürgető idő 
szükségessé tette az osztály megosz
tott harcba vetését, ami később azt 
eredményezte, hogy egyes részeinek 
más-más alárendeltségben kellett har
colniuk.'4

A már 18-án beérkezett harckocsik 
az Abony körzetében végrehajtott gyü
lekezés után az arcvonalig már lábon 
tették meg az utat, ahol csatlakoztak a 
24. páncéloshadosztályhoz. A támadó 
csoportosítás jobb szárnyán a 24. pán
céloshadosztály támadott Mezőtúr— 
Túrkeve északi „magaslatok”15 irányba, 
míg a bal szárnyon a 4. SS-páncélgrá- 
nátos hadosztálynak kellett támadnia 
a 4-es főút mentén. A két hadosztály 
között, a 24. páncéloshadosztály bal 
szárnyán kellett előrenyomulnia az 
503. npc.o.-nak. Mezőtúr elfoglalása 
után az osztálynak északkeleti irányba 
kellett folytatnia a támadást. Túrkevén 
keresztül a Kisújszállástól délkeletre 
lévő magaslatok elérésével kellett vol
na biztosítaniuk a III. páncéloshadtest
tel történő kapcsolat helyreállítását. A

24. páncéloshadosztály harcértéke 
csak 50% körül mozgott. Ezért is kap
ta megerősítésül a Királytigriseket.16

Rövid tüzérségi előkészítést követő
en, 19-én hajnali 05-kor indult a táma
dás. Ekkor még csak 11 Tiger В vett 
részt a támadásban, mert a második 
szerelvénnyel szállított harckocsik 
(von Rosen hadnagy vezette két sza
kasz a 3. szd.-ból) az elhúzódó lánc
talpcsere miatt csak pár órával később 
érkeztek be.17 A páncélosoknak sike
rült viszonylag rövid ellenállás után át
törniük az ott védő 4. román gyalogos
hadosztály állásait. A szomszédos 2. 
román gyalogoshadosztály is meg
kezdte a visszavonulást.18 A Királytigri
sek kora délután elérték Mezőtúrt. A 
városon kívül üzemanyagot kellett vé
telezniük. A 24. páncéloshadosztály éj
szakába nyúló harcokban tisztította 
meg a települést az ott védő szovjet 
erőktől, akik időközben erősítést is 
kaptak.19 Az éjszaka folyamán szovjet 
repülőgépek és egy vállalkozó szovjet 
kötelék támadta a Királytigriseket, de 
komoly veszteségeket nem okoztak.20

Az osztály másik részlegének 20-a 
folyamán kellett volna beérkeznie a 
már harcban álló első csoporthoz. A 4. 
„Polizei” SS-páncélgránátos hadosz
tály sávjában azonban komoly nehéz
ségek adódtak, ezért Kleemann altá
bornagy, а IV. páncéloshadtest pa
rancsnoka, odavezényelte az 503- 
asok második részlegét. Ezáltal az 
osztály egy időpontban megosztva, 
azaz két hadosztály alárendeltségé
ben kellett, hogy harcoljon. Fromme 
százados parancsnoki harckocsijával 
az első csoportnál, azaz a 24. páncé
loshadosztály sávjában tartózkodott.

Ebben harccsoportban 20-án a 3. 
század vette át a támadóék szerepét. 
A terveknek megfelelően északkelet
nek, Túrkeve irányába támadtak to
vább. A roham megkezdése után már 
az első 500 m után erős páncélelhárí
tó tűzbe ütköztek. A terep kedvezőtlen 
volta miatt nem nyílt lehetőség a teljes 
szétbontakozásra,21 így csak az élen 
haladó néhány harckocsi tudott részt 
venni a tűzpárbajban. Az út jobb és bal 
oldalán hat szovjet páncéltörő ágyú 
volt tüzelőállásban. Tízperces tűzharc 
után a Királytigriseknek sikerült kilőni
ük valamennyi szovjet löveget. Ez a 
harccselekmény azonban már előre
vetítette, hogy egy nagyobb szovjet 
páncélelhárító körletbe ütköztek.22 A 
harckocsik erős homlokpáncélzata el
lenállt a páncéltörő lövedékeknek és a 
Királytigrisek szabályszerűen átrágták 
magukat a mélyen tagolt páncélelhárí
tó rendszeren. A német harckocsiknak 
a páncéltörő ágyúkat ugyan már sike
rült leküzdeniük, de ekkor páncélosok 
elleni közelharcra felkészített roham
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csoportok (páncélromboló osztagok) 
támadtak rájuk kumulatív és kötegelt 
kézigránátokkal, valamint „Molotov- 
koktélokkal”. A szituációt a vezetők 
mentették meg: vagy teljes gázzal to
vábbhajtottak, vagy forgással eltapos
ták a szovjetek lövészkútjait. Közben a 
rádiós-lövészek a homlokgéppuskák
kal tüzeltek mindenre, ami mozgott.23

Mint kiderült, Túrkevét körkörösen 
berendezett szovjet páncélelhárító 
csomópont védte, így a Királytigrisek 
átkaroló manővere nem hozta meg a 
tervezett sikert. Néhány Királytigris 
ágyú- és lánctalpsérülések miatt ki
esett a harcból.24 A harckocsik mind
végig erős tűznek voltak kitéve. Von 
Rosen hadnagy harckocsija is löveg- 
találatot kapott. Végül már csak három 
Királytigris volt támadásban. Ezek be
hatoltak a településre és kiverték on
nan a szovjeteket. A támadás öt órája 
alatt a német páncélosok 36 páncél
törő és egyéb löveget semmisítettek 
meg. Noha három harckocsi kivételé
vel valamennyi Királytigris találatot ka
pott, halottat nem vesztett az osztály, 
csak néhány sebesültet. A Gross- 
mann törzsőrmester által vezetett javí
tócsoport három könnyebben sérült 
páncélost néhány óra alatt megjavított 
és ezáltal a 3./503 század bevethető 
harckocsijainak száma ismét 6-ra 
emelkedett.25

Délután folytatódott a támadás. 
Mintegy 15 km megtétele után a harc
csoport lefordult a Túrkevét Kisújszál
lással összekötő főútról. A túrkevei út
tól nyugatra haladva csak lassan tud
tak előrenyomulni a felpuhult talajon. A 
harckocsik óvatosan közelítették meg 
a várost. 17 és 18 óra között olyannyi
ra megközelítették, hogy jól megfigyel
hették a Kisújszállást kettészelő Buda
pest-Debrecen főútvonalon (4-es főút) 
Debrecen felől Budapest irányába ha
ladó szovjet csapatokat. A nagyfokú 
túlerővel szemben nem nyílt reális 
esély a település elfoglalására, ezért a 
német harccsoport körkörös állást fog
lalt és az éjszaka folyamán feltöltést 
hajtott végre.26

Időközben a Wiegand százados ve
zetése alatt álló 2./503 századból és a 
Wagner hadnagy által vezetett 3. szá
zad első szakaszából álló második 
harccsoport is beérkezett és a 4. 
„Polizei” SS-páncélgránátos hadosz
tály alárendeltségébe került. Ez a „Tig
ris” harccsoport azt a feladatot kapta, 
hogy a szolnoki hídfőből Kenderes- 
Kisújszállás irányba előretörve Kende
resnél egyesüljön az első „Tigris” harc
csoporttal. Ez a támadás azonban 
Szapárfalunál megtorpant. A mélyen 
lépcsőzött szovjet páncélelhárító rend
szert csak nagy nehézségek után tud
ták leküzdeni. Egy szovjet harckocsit

és mintegy 20 páncéltörő ágyút sem
misítettek meg a harcok során, de köz
ben a Királytigrisek is komoly sérülé
seket szenvedtek. Kenderes körzeté
ben a szovjet 6. gárda-harckocsihad- 
sereg gyorsan oda átdobott erői más
nap az elért terepszakasz feladására 
kényszerítették a németeket. A harcok 
során Wagner hadnagy olyan súlyosan 
sérült meg a bal karján, hogy azt am
putálni kellett. A sikertelen támadás 
után ezt a „Tigris” harccsoportot Tö- 
rökszentmiklós magasságáig vonták 
vissza, hogy biztosítsa a szolnoki 
Tisza-hidat.27

A 24. páncéloshadosztály és az első 
„Tigris” harccsoport október 21-én 
visszavonulási parancsot kapott Túr- 
kevére, mert a hátukba beszivárgott 
szovjet csapatok már Mezőtúrt veszé
lyeztették. Fromme százados innen in
dult az 1. szd.-dal Mezőtúrra, megaka
dályozni, hogy az ott tartózkodó javító- 
és ellátóalegységeiket az oroszok be
kerítsék és megsemmisítsék.28

A városba érkezve, súlyos utcai 
harcba keveredtek. Az egyik templom- 
toronyba felemelt szovjet páncéltörő 
ágyú több találatot is elért a főutcán 
előrenyomuló német páncélosokon, 
amíg egy repeszgránáttal el nem hall
gattatták. A harcokban Pipgras had
nagy megsebesült. Egy 57 mm-es 
szovjet páncéltörő ágyú az egyik Ki
rálytigrist (!) kilőtte. A találat miatt éle
tét vesztette Markus főtörzsőrmester 
és Scielke szakaszvezető, míg a sze
mélyzet további két tagja megsebe
sült. A Királytigrisek 12 db szovjet pán
céltörő ágyút semmisítettek meg a 
harcok során.29 A század javító- és el
látóalegységei már délelőtt óta harc
ban álltak és súlyos veszteségeket 
szenvedtek. Mivel az utcai harcok so
rán több Királytigris is megsérült, a ja
vítóalegységeknek megfeszítve kellett

dolgozniuk, hogy legalább vontatható 
állapotba hozzák a kiesett páncéloso
kat. A vontatáshoz így is gyakran harc
képes harckocsikat kellett igénybe 
venni. A nap folyamán aTúrkevén ma
radt 3. szd.-hoz tartozó Királytigrisek is 
harcba keveredtek az előrenyomuló 
szovjet harckocsikkal.

A bal szárnyon kialakult nehéz hely
zet és jobb szárnyon beszivárgott 
szovjet erők miatt megkezdődött a 24. 
páncéloshadosztály visszavonása Tö- 
rökszentmiklós körzetébe. A cél már 
nem a támadás volt, hanem a szolnoki 
hídfő megtartása. A körzetben kiala
kult tisztázatlan helyzet miatt az első 
„Tigris” harccsoportot a hadosztály 
menetrendjének első harmadába so
rolták be, hogy képesek legyenek 
gyorsan harcba lépni egy esetleges 
váratlan támadás során. A menetet éj
szaka kezdték meg. A menetteljesít
mény ennek köszönhetően alacsony 
volt.30 Jó tíz kilométerre Törökszent- 
miklóstól a felderítők a balszárnyon 
erős ellenséges köteléket jelentettek. 
Az 1. és 3. század 5-5 Királytigrise 
lendült támadásba az átkaroló szovjet 
csapatok ellen. A párás reggeli szürkü
letben nyomultak előre. A látótávolság 
a 100 m-t sem érte el. Az élen a har
madik század páncélosai haladtak, 
amelyeket az első század gépei követ
tek. Hirtelen egy tarack bontakozott ki 
a félhomályból von Rosen hadnagy 
harckocsijától mintegy 80-100 m távol
ságra. Néhány másodperc múlva harc
kocsija találatot kapott a homlokpán
célon és mozgásképtelenné vált. Lö- 
vege egy a túrkevei támadásnál kapott 
találat miatt már korábban sem műkö
dött. A szovjetek következő lövedéke a 
harckocsi előtt jobbra, az azt követő 
pedig balra csapódott be. Rosen had
nagy Királytigrise teljesen tehetetlenül 
várta sorsa beteljesedését. Szeren-

88 HADITECHNIKA 2001/3



cséjükre a szomszédos német harcko
csi észrevette a veszélyes helyzetet és 
tüzet nyitva megsemmisítette a szovjet 
löveget. A kialakult heves tűzpárbaj- 
ban a túl gyorsan előretörő Fürlinger 
hadnagy hirtelen az ellenséges pán
céltörő ágyúk hátában találta magát. A 
gyorsan reagáló szovjet tüzérek által 
megfordított páncéltörő ágyúktól 24 ta
lálatot kapott, de a páncélzat kitartott. 
Két páncéltörő ágyú megsemmisítése 
után vissza tudott térni a kötelékéhez. 
Von Rosen hadnagy gépét ezalatt két 
másik Királytigris elvontatta. A harc
csoport átverekedte magát az ellensé
gen és Törökszentmiklósnál egyesül
tek a Wieagand százados vezette má
sik harccsoporttal.3’

Itt gyülekezett az osztály csaknem 
minden része. Október 23-án a szovjet 
6 . gárda-harckocsihadsereg csapatai 
áttörték a 4. SS-páncélgránátos had
osztály Szapárfalunál kiépített védelmi 
állásait és már a hadosztálytüzérség 
tüzelőálláskörleteit veszélyeztették, 
amikor az 1. és 3. századok ellenlöké
sének sikerült megállítania a szovjet 
harckocsikat. Ennek során csaknem a 
saját tüzérségüket lőtték szét a német 
harckocsik. Az SS sajátos mintázatú 
álcázó öltözete még számukra is szo
katlan volt. Szerencsére a félreértés 
hamar tisztázódott és nem történtek 
saját emberveszteségek.32

A szolnoki hídfőből végrehajtott vál
lalkozás véget ért. Noha a kitűzött célt 
nem sikerült egészen teljesíteni, de a 
Wöhler-hadseregcsoport hátába irá
nyuló ellenséges előretörést meg tud
ták hiúsítani. A bevetés során a német 
csapatok is jelentős veszteségeket 
szenvedtek. Ugyanakkor az osztálynak 
még egyetlen „totálvesztesége” sem 
volt a harckocsik terén.33
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Haditechnika 1996/4 64.-65. o.

7 Kleine 245-246. о.
8 Scneider, Wolfgang. Tiger in combat 

I.(továbbiakban Combat I.), Fedo- 
rowicz Publishing Inc., Winnipeg -  
Manitoba 1998, 166. o.

9 Számvébert 16. о.
10 Sárhidai 64-65. о.
11 Bokor Péter: Zsákutca (továbbiak

ban: Zsákutca), Népszava Kiadó, 
Budapest 1985, 194. o.

12 Számvéber 18. o., Sárhidai Gyula 
szerint az útvonal kissé más volt: 
Várfok utca-Vérmező-Tabán-Hort- 
hy Miklós (ma Petőfi) híd-Nagykör- 
út-Rákóczi út—Keleti pályaud- 
var-Józsefvárosi pályaudvar

13 Végezetül még egy apró adalék az 
osztály budapesti tevékenységé
hez: Wilhelm Höttl, akkori álnevén 
Walter Hagen, a német biztonsági 
szolgálat kelet-európai megbízottja 
(civil!) a visszaemlékezéseiben azt 
írta, hogy a Királytigrisek ezen akci
ójuk során még nem rendelkeztek 
lőszerrel a lövegeikhez. Noha való
színű, hogy fővárosunkban az ala
kulat harcban nem használt gráná
tot, de a lőszerhiányra vonatkozólag 
közvetlen bizonyíték eddig még 
nem került elő. Bach-Zelewski SS- 
tábornok, a „Panzerfaust”-akció ka
tonai vezetője is úgy beszélt az osz
tály harckocsijairól, hogy azok nem 
teljesen voltak hadrafoghatóak. Va
lószínűleg ezeket a kijelentéseket 
értelmezték később félre. Az osz
tály történetével mélyebben foglal
kozó Számvéber Norbertnek a bir
tokában vannak olyan testőrlövész- 
visszaemlékezések, ahol a vissza- 
emlékezők (Palatínus Lajos és 
Mojzer Antal szakaszvezetők) el
mondták, hogy a várban az Orosz

lános kapunál az élen haladó harc
kocsi két gránátot lőtt az ottani bari
kádba, hogy mentesítse az esetle
gesen közé helyezett aknáktól.

14 A 2. század Wiegand százados és 
a 3.század egy szakasza Wagner 
hadnagy parancsnoksága alatt 
csak két nap múlva ért a hadműve
leti területre. Ezt a részleget a had
testparancsnok, a kialakult helyzet 
miatt, a 4. SS-páncélgránátos had
osztálynak rendelte alá.

15 Itt nagy valószínűség szerint ma
gassági pontokról van szó. A terep 
tipikus alföldi terep, ahol hétközna
pi értelemben vett magaslatok nin
csenek.

16 Számvéber 21. o.
17 Kleine 246. о., Schneider 166. о.
18 Számvéber 20. о.
19 A települést eredetileg a szovjet 409. 

lövészhadosztály védte, de a har
cokba hamarosan bekapcsolódtak a 
303. lövészhadosztály részei is.

20 Ölvedi Ignác: Harccselekmények 
Debrecen felszabadítása után, Had
történelmi Közlemények 1965/2. 
szám (továbbiakban: Ölvedi) 
220.-222. o., Számvéber: 21. o.

21 Az őszi esőkben felázott és műve
lés alatt álló területen a közel 70 
tonnás harckocsik elakadtak volna. 
Mozgásukban erősen kötve voltak 
az utakhoz.

22 Német szóhasználattal: Pakfront
23 Kleine 246. о., Combat I. 166. о., 

Számvéber 21. о.
24 Ezeket a harckocsikat később, mű

szaki mentés után megjavították.
25 Kleine 246. о., Combat 1.166. о.
26 Combat I. 166. о., Kleine 246. о., 

Ölvedi 190. о., Ölvedi munkája alap
ján itt nagy valószínűség szerint a 
szovjet 18. harckocsihadtest és a 
6 . gárda-harckocsihadsereg erőiről 
volt szó.

27 Kleine 246-247. о., Számvéber 22. о.
28 Combat I. 166 .о., Kleine 247. о.
29 Számvéber Norbert: Nehézpáncé

losok, Paktum Nyomdaipari Társa
ság-Hadtörténelmi Levéltár, Buda
pest 2000, 41. o. Itt valószínűleg 
egy ZISZ-2-es típusú szovjet pán
céltörő ágyúról van szó.

30 Combat I. 23. о.
31 Kleine 247. о., Combat 1.166. о.
32 Számvéber 24. о.
33 A totálveszteség meg nem térülő 

veszteséget jelent. Ennek értelmé
ben az osztály Tiszántúlon megsé
rült harckocsijait el tudták vontatni 
és javítás után ismét be lehetett 
őket vetni. A személyi állományból 
azonban többen is elestek!

Lippai Péter őrnagy 

(folytatjuk)
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Magyarország II. világháborús 
bombázásakor alkalmazott brit bombák I. rész
. . .. ^ * ' T  ■ -■ - ■ »

A brit RAF (Royal Air Force - Királyi 
Légierő) bombaarzenáljában a II. vi
lágháborúban alkalmazott valamennyi 
bombafajta képviseltette magát. A II. 
világháború során a britek az amerika
iaknál is több bombatípust gyártottak 
és alkalmaztak. Magyarország bombá
zásakor szinte valamennyi bombafaj
tát bevetették. Természetesen a had
színtér jellege miatt nem alkalmazták 
valamennyi bombafajtájukat, így ezen 
a hadszíntéren nem vetettek be olyan 
bombákat, amelyek rendeltetése ten
geri célpontok (pl. tengeralattjárók) 
megsemmisítése volt.1

A bombatestre felírt tömegszámok 
libs (libra) angol mértékegységben vol
tak feltüntetve, rövidítve LB. (1 
libra=453,6 gramm). Az 500 LB bomba 
tömege tehát 226,8 kg volt, amelyet 
gyakorlatilag 250 kg-osnak neveztek.

A bombák fő részeit, az egységes 
csappantyús gyutacsot, a gyújtót, a 
vezetőszárnyat, illetve a robbanótölte
tet magában foglaló bombatestet biz
tonsági szempontok miatt külön-külön 
tárolták és csak felhasználás előtt sze
relték össze.

A bombatesteket és a gyújtókat kü
lön ládázták, a vezetőszárnyakat hen
geres karton dobozban, a csappan
tyús gyutacsokat pedig papírdobozban 
tárolták.

A gyújtók csappantyú nélküliek vol
tak. A csappantyú a gyutaccsal szer
ves egységet alkotott.

A bomba robbanóanyagául általá
ban trinitro-toluolt (TNT) alkalmaztak, 
amelyet megfelelő arányban ammoni- 
um-nitráttal kevertek. Az ammonium- 
nitrát oxigént termelő anyag, amely a 
TNT tökéletesebb kémiai bomlását, 
robbanását segíti elő. A keverési 
arányszám 60:40 (60% ammonium- 
nitrát, 40% TNT) volt. Gyakran alkal
mazták a 80:20 keverési arányszámú 
robbanóanyagot is, amit amatolnak 
neveztek. A különleges feladatú robba
nóhatású bombákat 50% hexogén és 
50% TNT keverékkel szerelték (rövidí
tése -  RDX/TNT).

A nagy robbanótöltetű bombatestek
ben és gyújtófészkekben elhelyezett 
préstesteket sajtolás útján állították 
elő. Ezek anyagát TNT, liddite, hex
ogén esetleg penta alkotta. Bizonyos 
esetekben a bombatestbe szerelt rob
banóanyag pépszerű, folyékony álla
potú volt.

A préstesteket zsírpapírba csoma
golták, amelyeken az alkalmazott azo
nosító jelölés lehetett:

PELLET = préstest
C.E. PELLET = átvivőtöltet
T.N.T. PELLET = TNT-préstest

E feliratok alatt szereplő számok a 
préstestnek az egyes bombában való 
alkalmazását jelentették. A gyújtófajtá
kat számokkal jelölték pl. No 33, No

846 stb. A bombák színjelöléseit, illet
ve a rajtuk található feliratokat az 1-2. 
táblázatok tartalmazzák.

Egységes csappantyús gyutacs 
és gyújtófészek

A csappantyús gyutacs -  mint ahogy 
ezt a megnevezése is jelzi -  két rész
ből állt, a csappantyúból és a gyutacs
ból. A csappantyú a csappantyú ház-

A bombafajták színjelölései
1. táblázat

Bombafajta A bombatest színe A gyűrűk színe a fejrészen
Repesz- és rombolóbombák okkersárga, piszkossárga, 

tábori zöld vörös és/vaqy zöld
Ejtőernyős világító-, 
villanó-, és célkitűző
bombák fekete vörös
Gyújtóbombák sötétvörös halvány vörös
Páncéltörő és mélyhatású 
bombák sárga fehér, zöld vagy piros
Gyújtóhasábok testetlenek, elektronfém 

(szürkésfém) szín halvány vörös

A bombákon feltüntetett feliratok
2. táblázat

Tail vezetőszárny
Lot sorozat
Fuse gyújtó
Flare világító
Flash villanó
GP. (General Purpose) általános célú bomba, robbanóhatású bomba
MC. (Medium Capacity) közepes hatású bomba, amelyet nagy sebességű rom

boló vadászgépről vetettek
НС. (High Capacity) aknahatású bomba
ТВ. (Times Bomb)időzített, hosszú késleltetésű bomba
AP. (Armor Piercing) páncéltörő
SAP (Semi Armor Piercing) az SAP bombák átmenetet képeztek az AP. és a GP. 

bombák között. Falvastagságuk kisebb volt mint az AP. bombák falvastagsá
ga de több robbanóanyagot tartalmaztak. Néhány irodalom az SAP. jelölést a 
(Submarine Anti Pancer) tengeralattjáró elleni páncéltörő bombára használja.

AT. (Anti Tank) harckocsi elleni bomba
INC. (Incendiary) gyújtóbomba
SBC. Szórószekrény

Megjegyzés:
A bombákat osztályozták a robbanóanyag tömegének illetve a bomba teljes tömegének a 
viszonyával is.
Ezek szerint:
LC. - (Low Capacity) jelentette, hogy a robbanóanyag tömege kevesebb volt mint a bomba 
teljes tömegének 50%-a. (AP. - páncéltörő bombák esetén ez a viszonyszám 5-15 %, SAP. 
bombáknál 30%).
MC. - (Medium Capacity) a viszonyszám -  50%
НС. - (High Capacity) a viszonyszám -  80%, ezeket a bombákat könnyű burkolatú bom
báknak is nevezték.
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ban helyezkedett el, amelynek alsó ré
szébe szerelték a gyutacsot. A kettő 
közé helyezték a különböző késlelteté
si idejű késleltető lőportöltetet (1. áb
ra). A csappantyúház hornyában elhe
lyezkedő papírgyűrűn tüntették fel a 
késleltetés idejét.

A gyújtófészek egy vashüvely, amely
nek felső peremén kulcsnyílásokat ké

peztek ki a könnyebb szerelhetőség ér
dekében. Menetes külső részével a 
bomba fej- vagy fenékrészébe volt csa
varható. A gyújtófészek felső részének 
belső menetes részébe csavarták be a 
gyújtót. A gyújtófészek és a gyújtó be
építését jól nyomon lehet követni a 2. 
ábrán, ahol egy No28 fenékgyújtót sze
reltek be egy GP 250 LB bombába. A 
gyújtófészek belső (hüvely) része fog
lalta magában az alkalmazott robbanó
töltet indításához szükséges, megfelelő 
nagyságú és számú préstesteket is. 
Ennek megfelelően a gyújtófészkek az 
egyes bombáknál különbözőek voltak. 
A gyújtófészekbe helyezett préstestek 
közül a legfelsőt mindig a csappantyús 
gyutacs gyutacsrészének megfelelő fu
rattal látták el.

A robbanóhatású bombák gyújtó
fészkébe a préstesteket gyárilag sze
relték. A csappantyús gyutacs gyújtó
fészekbe helyezését csak közvetlenül 
a felhasználás előtt hajtották végre.

A fenékgyújtók szállítási biztosítékát 
egységesen alakították ki. A gyújtó 
élesítése ugyanis a gyújtó felső részé
be épített biztosítóvilla által történt. A 
biztosítóvilla szállítás közbeni elmoz
dulását vastag papírtárcsa (3. ábra) 
akadályozta meg. A papírtárcsán a 
biztosítóvilla két ágának megfelelő lyu
kat alakítottak, amit a biztosítóvilla 
ágaira erősítettek. A gyújtó felhaszná
lásakor a papírtárcsát eltávolították.

Gyakran előfordult, hogy a repülő
gép felszállása közbeni rázkódások 
következtében a gyújtó kicsavarodott, 
illetve a gyújtó légcsavarjának tenge
lye a nem megfelelő illesztés miatt a 
gyújtót a bomba fenékrészéből kicsa
varta. Ennek következtében a bomba 
nem robbant fel. E káros jelenséget 
küszöbölte ki a rögzítőgyűrű. A rögzí
tőgyűrű egy nyitott acélrugó, amelynek 
csapja a gyújtófészek furatába illesz
kedett (2. ábra).

A rögzítőgyűrűt majdnem minden 
gyújtófajtánál alkalmazták, függetlenül 
attól, hogy fej- vagy fenékgyújtó volt.

Vezetőszárnyak

A bombák vezetőszárnyainak kialakí
tására két megoldás terjedt el. Az 
egyik változatnál a vezetőszárnyakat 
már a gyártás során fixen a bomba
testre rögzítették, pl. hegesztéssel. Ezt 
a megoldást alkalmazták például a 
20-40 LB világító vagy villanóbombák 
esetén.

A másik megoldás a felszerelhető 
változat volt, amikor a bombatestre 
utólag -  közvetlenül a bevetés előtt -  
szerelték fel a vezetőszárnyakat. Ilyen 
megoldást alkalmaztak például a GP 
250 LB, GP 500 LB vagy a MC 500 LB 
rombolóbombák esetén (4. ábra). A 
felszerelhető változatnál a vezetőszár-

2. ábra: A gyújtófészek és a No 28 fenékgyújtó beépítése a GP 250 LB rombolóbombába
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3. ábra: A fenékgyújtók szállítási biz
tosítékának kialakítása

nyakat felhasználásig kartondobozban 
tartották, amellyel elkerülhető volt a 
szárnyak deformálódása. A deformáló
dott szárnyak ugyanis károsan befo
lyásolták a bomba röppályán való vi
selkedését.

A vezetőszárny a kúpos részből, 4 db 
síkszárnyból és a síkszárnyakat ösz- 
szefogó hengerpalástból állt.

A vezetőszárny részeinek összesze
relésekor szegecs- vagy hegesztett kö
téseket alkalmaztak. A vezetőszárny 
kúpos részére 4 db rugós kapcsolót 
erősítettek, amelyek a vezetőszárnynak 
a bomba fenékrészére történő csatla

koztatásakor (rátolásakor) a fenékré
szen kiképzett horonyba illeszkedtek, 
és szoros kapcsolatot biztosítottak.

A kúpos rész tengelyvonalában he
lyezkedett el a légcsavartengely, amely
nek végén kapcsolóvillát alakítottak ki. 
A légcsavar alatt helyezték el a rugó el
lenében működő vetési biztosítékot, 
amely alaphelyzetben csapjával a lég
csavar elfordulását akadályozta meg. A 
vezetőszárny felszerelt helyzetében a 
légcsavartengely kapcsolóvillája a gyúj
tó biztosító villájával csatlakozott.

A bomba befüggesztése után a ve
tési biztosítékot karikájánál fogva a 
vetőkarhoz kapcsolták. A bomba veté
sekor a vetési biztosítékot a vetőkar ki
húzta, így a légcsavar forgásképessé 
vált. A levegő hajtóereje -  a légcsavar 
tengelyén lévő kapcsolóvilla által -  a 
gyújtó biztosítóvilláját forgásba hozta.

Becsapódáskor a vezetőszárny leg
többször leszakadt a bombáról. Nem
egyszer előfordult, hogy a vezető
szárny már a röppályán levált, aminek 
következtében a bomba a levegőben 
„elcsatangolt“, és legtöbbször oldalá
val csapódott be. Ilyenkor a robbanás 
elmaradt.

Mivel valamennyi alkalmazott gyúj
tó- és bombatípus bemutatása megha
ladná e mű kereteit, csupán néhány,

az adott gyújtó-, illetve bombatípust 
felépítésében és működési elvében 
leginkább reprezentáló változatot mu
tatunk be.

Gyújtók

A repesz- és robbanóhatású bombák 
leggyakrabban alkalmazott fej- és fe
nékgyújtói légcsavar-biztosítású, ten
gelyirányú csapódógyújtók voltak. 
Ezek mellett alkalmaztak még hosszú- 
késleltetésű és elektromos billenő
gyújtókat is.

A gyújtóházak kevés kivételtől elte
kintve rézből készültek. A viszonylag 
drága réz kiváltása érdekében bizonyos 
típusú gyújtóházak anyagaként bakeli
tet alkalmaztak (pl. No28/ll gyújtó).

Az alkalmazott gyújtótípusokat a 3. 
táblázat tartalmazza.

Fejgyújtók

Annak ellenére, hogy a fejgyújtók több 
típusban készültek, általános felépíté
sükben nagy hasonlóságot mutattak.

A gyújtóház hosszirányú tengelyfu
ratában helyezték el az ütőszeget. A 
gyújtó felső részét egy zárósapka véd-

Az alkalmazott gyújtótípusok
3. táblázat

Fejgyújtók
No27 Légcsavar-biztosítású, tengelyirányú csapódógyújtó
N029 Vetési álcabiztosítás nélküli, tengelyirányú csapódógyújtó
No33 Vetési álcabiztosítás nélküli, tengelyirányú csapódógyújtó
No35 Hosszúkésleltetésű gyújtó
No38 Tengelyirányú, csapódógyújtó
No42 Gyújtózsinór hosszával időzített gyújtó
No44 Légcsavar-biztosítású, tengelyirányú csapódógyújtó
No45Mk1 Membrános csapódógyújtó
No381 Tengelyirányú csapódógyújtó
No721 Tengelyirányú csapódógyújtó
No846 Tengelyirányú csapódógyújtó (foszforbombákhoz)
No848 Légcsavar-biztosítású, gyújtózsinór hosszával időzített gyújtó
No854Mk1 Egyetemes csapódógyújtó
N086O Légcsavar-biztosítású, légnyomásra működő időzíthető gyújtó
No870 Légcsavar-biztosítású, elektromos billenőgyújtó
Fenékgyújtók
No17 Hosszúkésleltetésű gyújtó
No17G Hosszúkésleltetésű gyújtó
No22 Légcsavar-biztosítású, tengelyirányú csapódógyújtó
No28/l Légcsavar-biztosítású, tengelyirányú csapódógyújtó
N028/II Légcsavar-biztosítású, tengelyirányú csapódógyújtó
No30 Légcsavar-biztosítású, tengelyirányú csapódógyújtó
No58Mk1 Leszakadó tányéros csapódógyújtó
No849 Időzített fenékgyújtó
WECo (No37) Kiszerelési biztosítékkal ellátott hosszúkésleltetésű gyújtó
WECo* (No37*) Kiszerelési biztosíték nélküli hosszúkésleltetésű gyújtó

*Megjegyzés: Egyes források a WECo jelű gyújtókat No37 gyújtóként említik.
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te. A biztonságos kezelés érdekében a 
gyújtók legalább kettő, de inkább há
rom biztosítással rendelkeztek, ame
lyek lehettek szállítási, vetési, nyíródó 
és légcsavar-biztosítások.

Ezek a biztosítási megoldások min
den esetben az ütőszeg idő előtti el
mozdulását, azaz a bomba idő előtti 
robbanását akadályozták meg.

Az általános felépítés jól megfigyel
hető a No27 légcsavar-biztosítású ten
gelyirányú csapódógyújtón. A gyújtó
test tengelyfuratában elhelyezett ütő
szeg felső, gomba alakú részén egy 
ütőorsót helyeztek el (5-6. ábra). Az 
ütőorsóhoz csatlakozott a zárósapka, 
amellyel egy testet képzett a légcsavar. 
A zárósapka nyílásain nyúlt be a villa 
alakú vetési biztosíték. A vetési biztosí
ték kicsúszását a szállítási biztosíték 
gátolta meg. A vetési biztosíték kariká
jához csatlakozott a repülőgép vetőkar
ja. A vetési biztosíték -  ezen áttolt hely
zetében -  a gyújtótest felső pereme és

6. ábra: No 27 gyújtó, szétszerelt álla
potban

az ütőfej alsó felülete között foglalt he
lyet, ezáltal megakadályozta egyrészt 
az ütőszeg elmozdulását, másrészt a 
légcsavart elfordulás ellen is biztosítot
ta. Az ütőszegnek a gyújtótestből való 
kicsúszását a bronzból készült nyíró
dóbiztosíték gátolta meg. A szállítási 
biztosítékot a bomba repülőgépre füg- 
gesztése után eltávolították.

A bomba vetésekor a vetési biztosí
tékot a vetőkar kihúzta így a légcsavar 
felszabadult, addig rögzített helyzeté
ből. A röppályán a levegő hatóereje a 
légcsavart lepörgette és az a zárósap
kával együtt leesett. Ekkor az ütőszeg 
szabaddá vált, a gyújtó beélesedett és 
elmozdulását csak a nyíródóbiztosíték 
gátolta. Becsapódáskor, az ütőfejre 
ható nyomás következtében az ütő
szeg a nyíródóbiztosítékot elnyírta és 
a csappantyúra ütött.

Léteztek olyan típusok is, ahol a zá
rósapka eltávolítására nem légcsavart, 
hanem rugót használtak (pl. a No33

gyújtó). Ennél a típusnál a villa alakú 
vetési biztosíték helyett biztosítónyelv
vel ellátott acél lemezrugót alkalmaz
tak (7. ábra).

Egységesen alkalmazták viszont az 
előbb említett bronz nyíródóbiztosíté
kot.

Jegyzetek

1. A tengeralattjárók ellen az AS ( Anti 
Submarine) fajtájú bombákat alkal
mazták. Ezen fajtájú bombák AS 
100 LB, AS 250 LB és AS 500 LB tí
pusokban készültek. Az AS bombák
hoz No 28 és No 30 fenékgyújtókat 
alkalmaztak. A bombák robbanó
anyaga RDX/TNT (hexogén és trotil) 
keveréke volt.

Bartha Tibor mk. alezredes 
(folytatjuk)

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
Hadtörténeti Közlemények

Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1180 Ft.

Makettezőknek
Super Galeb (Jumbó 1:72) makett kapható.

Érdeklődni lehet: 06-77-428-690 Kiskovács Attila

A Haditechnika korábbi 1998 -  2001-évi számai megvásárolhatók, vagy utánvéttel megrendelhetők

S T Ú D IÓ  K Ö N Y V E S B O LT
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Az INTREPID Múzeumcsoport

Az INTREPID múzeumegyüttes három nagy részből áll. 
Az INTREPID repülőgép-hordozó, a GROWLER tenger
alattjáró és az EDSON romboló mind a 86 . mólónál hor
gonyoznak New-York Manhattanban, a Hudson folyón.

Az INTREPID múzeum több mint egy történelmi hajó
gyűjtemény. Ez egy úszó kiállítási központ, amely bete
kintést enged a tenger, a levegő és az űr világába.

A jelenlegi INTREPID a negyedik hajó az Egyesült Ál
lamok Haditengerészetének állományában, amely ezt a 
nevet viseli.

Az első egy ágyúnaszád volt, amelyet 1803-ban lajstro
moztak. 1804-ben felrobbant Tripoliban, a partok mentén, 
a kalózokkal folytatott harcban.

A második INTREPID torpedógőzös volt, amelyet 
1874. július 30-án vettek lajstromba. A harmadik vitorlás 
iskolahajó volt, amelyet 1907. augusztus 16-án lajstro
moztak.

Az US INTREPID (CVS-11) ESSEX osztályú repülő
gép-hordozót 1941. december 1-jén kezdték építeni, és 
1943-ban bocsátották vízre. A hajó sikeresen túlélt több 
kamikáze-, bomba-, és torpedótámadást.

1944. január 29-én az INTREPID támogatta a Mars- 
hall-szigetek elleni harcokat.

1944. február 16-án az INTREPID részt vett a Truk- 
sziget elleni tömeges légitámadásban. Február 16-án éj
jel egy japán repülőgép megtorpedózta, amelynek követ
keztében megsérült a hajó tatja, s a torpedó meghajlítot
ta a kormánylapátot. Tizenegy tengerész meghalt, tizen
hét megsebesült. Az INTREPID előbb Pearl Harborba, 
majd az Egyesült Államokba került, javításra. 1944. júniu
sában ismét szolgálatba állt.

1944 augusztusában részt vett a Palaus- és a Fülöp- 
szigetek elleni légicsapásban. 1944. szeptemberében a 
tengerészgyalogság harcát támogatta Peleliunál. 1944. 
októberében részt vett a Formoza (Tajvan) elleni légi tá
madásban, ahol 600 japán repülőgép megsemmisült. 
Ugyanebben a hónapban támogatta a Fülöp-szigeteki 
partraszállást.

2. ábra: Az  INTREPID orra, a kiállított gépekkel

3. ábra: A kiállított YA-12 prototípusa

Ugyancsak 1944 októberében részt vett a Leyte-öböl 
menti hatalmas tengeri csatában. Ennek során 2 japán 
csatahajó -  köztük a MUSASHI szupercsatahajó -  és 
számos kisebb úszóegység elsüllyedt, valamint több mint 
600 ellenséges repülőgép megsemmisült. A megmaradt 
japán repülőgép-hordozók megsérültek. A hajó önálló 
eredményei nem mutathatók ki.

1944. október 29-én a nagy amerikai repülőgép-hor
dozók közül elsőként az INTREPID-et érte kamikázetá- 
madás. Egy égő japán repülőgép a baloldalon az egyik 
lövegtoronyba csapódott, 10 tengerész meghalt. Robba
nás nem történt, a tüzet eloltották.

1944. novemberében folytatódtak a légicsapások a ja
pán légierő célpontjai ellen.

1944. november 25. az INTREPID történetének leg
szörnyűbb napja. Délután 13 óra körül, 5 perces időkö
zönként, két kamikázetámadás érte. A második felrob
bantotta a hangárfedélzetet. A hajó mintegy 6 órán ke
resztül égett; mire végül eloltották a tüzet, 69 tengerész 
meghalt, 85 súlyosan megsebesült. A személyi állomány 
jó kiképzettségének és hősiességének köszönhetően az 
INTREPID túlélte a támadást, majd visszakerült az Egye
sült Államokba, javításra.
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A I R C R A F T  C ARR I E R  I N TR EP I D

4. ábra: Az INTREPID Múzeumcsoport

1. Torony 1 (különleges bejárat)
2. Torony 2 (főbejárat)
3. Torony 3 (fogadó bejárat)
4. Torony 4 (csak a személyzet számára)
5. Biztonsági őrhely
6 . Berlini falrész
7. Látogatóközpont
8 . Látogatócsónak-kikötő
9. Lépcsők a hangárfedélzethez

10. Katapultok
11. Az elülső repülőgép-emelő
12. AzYA-12 Blackbird
13. Lövegállások
14. Repülőfedélzet, irányító torony, parancsnoki híd
15. Bal oldali repülőgépemelő-berendezés
16. Ferde leszállófedélzet
17. Jobb oldali repülőgépemelő-berendezés
18. NASA-uszály

1. Torony 1
2. Torony 2
3. Torony 3
4. Torony 4
5. Többcélú bemutatóterem
6 . Lépcsők a leszállófedélzetre
7. A haditengerészeti terem
8 . Információ
9. Lépcsők a különleges kiállításokhoz

10. Az INTREPID-terem
11. Az INTREPID-kiállítás embere
12. Bal oldali repülőgépemelő-berendezés

13. A repülés úttörőinek terme
14. Technikai terem
15. A „Jövőnket védve” című kiállítás
16. Űrhajózás
17. NASA-kiállítás
18. Jobb oldali repülőgépemelő-berendezés
19. Haditengerészeti repülőgépszimulátor-berendezés
20. Az Essex-terem
21. Csillagok és sávok kávézó 
22-23-24. Toalettek
25. Tat
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1945. március 18-án, a japán partok előtt, nagy szeren
csével menekült meg egy japán támadástól. Egy japán 
nehézbombázó rá akart zuhanni, de a hajótól 6 méterre 
a tengerbe csapódott. A tartályokból kiömlő benzin el
árasztotta az INTREPID-et, de a tüzet hamar eloltották.

1945. április 6-án az INTREPID Okinawa előtt részt vett 
a YAMATO szupercsatahajó elsüllyesztésében.

1945. április 16-án Okinawa előtt ismét rázuhant egy 
öngyilkos repülőgép. 20 tengerész meghalt, és a károk is 
nagyok voltak. Újból visszatért az Egyesült Államokba, 
nagyjavításra.

1945 augusztusában zajlott le az INTREPID utolsó 
légicsapása a második világháború során, a Wake-sziget 
ellen.

1947 márciusában az INTREPID-et törölték a hajólajst
romból.

1954. június 18-án újra szolgálatba állították, gőzkata- 
pultokkal felszerelve. 1956-ban a hajót ferde fedélzettel 
és új hullámtörő hajóorral látták el.

1962. május 24-én a NASA első kutatóhajójaként Scott 
Carpentert veszi a fedélzetére. (Mercurry MA-5)

1962 augusztusában az év elsőrendű hordozójának 
minősítették.

1962 októberében, a kubai rakétaválság idején részt 
vett a tengeri blokád kialakításában.

1965 márciusában a Gemini-űrprogram során fedélze
tére vette Gus Grissom és John Young űrhajósokat. 
(Gemini GT-3)

A repülőgép-hordozó 1966 áprilisában, 1967 júniusá
ban és 1968 júliusában három harci bevetésen szerepelt 
a vietnami háború idején. A repülőcsoport megkapta a 
legfelsőbb dicséretet, illetve a hordozó flotta legjobb hajó
ja címet. Kétszer vett részt a NASA űrkísérleteiben, mint 
kutatóhajó.

1972 novemberében az INTREPID tehermentesített 
egy új szuperhordozót a Földközi-tengeren.

1974-ben törölték a hajólajstromból, és a philadelphiai 
hajógyárban horgonyoztatták.

1975 októbere és 1976 októbere között az INTREPID 
hivatalos kiállítási hajó a „A haditengerészet és a tenge
részgyalogság 200 éve”című kiállításon.

1982-ben Zachary Fisher megmenti a hajót, amely 
New York-ba kerül, ahol augusztusban megnyitják a 
nagyközönség számára, Tenger-Levegő-Űr Múzeum
ként. Ezzel kezdetét veszi második pályafutása.

1986. július 4-én az INTREPID szerepet kapott a Sza
badság-szobor leleplezésének 100. évfordulóján, rende
zett ünnepségen.

1995 szeptemberében, a második világháború befeje
zésének 50. évfordulóján, többször szerepet kapott. A Ja
pán elleni győzelem, a csendes-óceáni győzelem napja 
50. évfordulója alkalmából az 1995. szeptember 2-án ren
dezett New York-i ünnepélyen központi helyet foglalt el.

Fedélzetén több mint 30 sugárhajtású repülőgép szemlél
teti a közelmúlt amerikai, angol, francia és szovjet 
repülőeszközök műszaki színvonalát. A fedélzeten kiállí
tott repülőgépek közül a legszembetűnőbb az YA-12 
Blackbird hadászati felderítő repülőgép, amely az SR-7I 
egyik elődje volt. Ezzel a típussal végezte a CIA a felderí
tő repüléseket a hidegháború éveiben. Másik érdekesség 
egy MÍG-21PF vadászgép, amelyet a hidegháború után 
Lengyelország ajándékozott az Egyesült Államoknak.

A hordozó hangárfedélzetén állandó és változó kiállítá
si rész van. Több haditengerészeti repülőgép látható itt, 
többek közt egy Avenger, amely típussal annak idején 
Bush hajdani elnök is repült. Iránta való tiszteletből a kiál
lított példányt olyan festéssel és jelzésekkel látták el, mint 
amilyen Bush lelőtt repülőgépén is látható volt.

Néhány repüléstörténeti másolatot is kiállítottak még a 
Wright testvérek idejéből. A tegnap repülőgépeiből is 
megtalálható néhány a hangárfedélzeten. így látható egy 
F-15 típus és mellette a hozzá kifejlesztett szimulátor be
rendezés.

Egy másik részen az Iwo Jima-i harcok emlékére ké
szült ismert szoborcsoport másolatát bocsátották köz
szemlére, ugyanitt egy tengeralattjáró-történeti összeállí-

7. ábra: A Grumman E-1В Tracer légi lokátoros repülőgép

8. ábra Az A-7D alacsonytámadó gép

96 HADITECHNIKA 2001/3



tás is megtekinthető. Ez utóbbi részen kiállították egy ős 
tengeralattjáró, a TURTLE másolatát egy tengeralattjáró
másolattal együtt.

Az INTREPID főbb műszaki adatai

Gyártó: Newport News Shipbuilding and Drydock Со., 
Newport, USA 

Megrendelés: 1940. július 3.
Hajógerinc lefektetése: 1941. december 1.
Lajstromba vétel ideje: 1943. augusztus 16.
Eredeti ár: $ 44 000 000
Vízkiszorítás: 42 000 t max, 32 292 t standard
Hossz: 273,71 m
Szélesség vízvonalon: 31,39 m
Magasság a hajógerinctől az árboccsúcsig: 49,37 m
Leszállófedélzet szélessége: 9,45 m
Legnagyobb merülés: 9,45 m
Erőforrások: 8 db gőzkazán, 4 db gőzturbina, 4 db ha

jócsavar 4,57 m átmérővel 
Teljesítmény: 150 000 LE 
Legnagyobb sebesség: több mint 30 csomó 
Egyéb adatok:
Tüzelőanyag: 7 248 000 I 
Repülőbenzin: 13 590 000 I 
Repülőgép-emelő: 3 db 
Gőzkatapultok: 2 db 
Ajtók és búvónyílások: 1600 db 
Telefonkészülékek: 500 db 
Ivókutak: 70 db
Villamos kábelek hossza: 32 180 km 
Villamos izzók: 10 000 db 
Vízvezetékek: 611 km 
Ivóvíz-desztillálás: 385 050 l/nap 
Személyzet: kb. 3500 fő
Repülőgépek száma. A háború kezdetén: 60-80 db, a 

háború végén: 110 db 
Egy tipikus 8 hónapos hajóút jellemzői:
Megtett távolság: 100 000 tmf
Felhasznált tüzelőanyag: 72 480 000 I dízelolaj,

36 240 000 I repülőbenzin 
Elfogyasztott ivóvíz: 113 250 000 I 
Elfogyasztott élelem: 145 152 kg 
Kimosott ruhák: 136 080 kg 
Elfogyasztott kávé: 136 kg/nap 
Elfogyasztott krumpli: 1 t/étkezés 
Fegyverzet: 1945-ig 12 db 127 mm L/38 légvédelmi lö- 

veg, 40 és 20 mm-es gépágyúk 
1950 után: 45 db repülőgép 5 db 127 mm L/38 légvé

delmi löveg

A második világháborús harctevékenység eredményei: 
Légi harcban lelőtt ellenséges repülőgépek: 266 db

A hajó légvédelmi tüzérsége által lelőtt ellenséges re
pülőgépek: 13 db

Elsüllyesztett (illetve valószínűleg elsüllyesztett) ellen
séges hajók: 106 db 

Megrongált ellenséges hajók: 178 db

Az ÜSS EDSON (DD-946) FORREST SHERMAN osztá
lyú romboló, amelyet 1958. január 4-én bocsátottak vízre 
és 1958. november 7-én vettek lajstromba.

A FORREST osztály 18 hajója közül az EDSON volt az 
utolsó, amelyet kivontak a haditengerészeti szolgálatból. 
Ez az osztály a második világháború után készült első 
rombolótípus, amelynek elkészítésénél figyelembe vették 
a második világháború tengeri harcainak tapasztalatait.

Az osztály másik két hajója is múzeumhajóként van kiál
lítva a BARRY Washingtonban a fővárosban, a TURNER 
JOY pedig Washington államban, Brementomban.

Kezdetben a Csendes-óceáni Flottához tartozó EDSON 
számos harci bevetésben vett részt a vietnami háború ide
jén, majd az Atlanti Flottához vezényelték, ahol a Negye
dik Felszíni Hajócsoport zászlóshajójaként Newportban 
állomásozott. 1988 decemberében törölték a haditengeré
szet lajstromából és nyomban az INTREPID múzeumcso
porthoz vezényelték, ahová 1989. július 4-én érkezett meg 
és attól kezdve a látogatók rendelkezésére áll.

Az EDSON számos részét bejárhatják a látogatók, töb
bek közt a gépház is szabadon megtekinthető.

Az EDSON főbb műszaki adatai:

Hossz: 127,4 m
Szélesség vízvonalon: 13,71 m 
Merülés: 4,49 m 
Vízkiszorítás: 3990 t
Fegyverzet: 3 db 127 mm-es L/54 hajóágyú, rakéták, 

torpedók és gépágyúk

Az EDSON előtt a part felé nézve látható a GRAY- 
BACK/Regulus II. osztályú ÜSS GROWLER (SSG-577) 
tengeralattjáró.

A tengeralattjárót még mint dízel meghajtású hajót épí
tés közben átalakították atom-robbanófejes csapásmérő 
robotrepülőgépek hordozására, a rövid életű Regulus- 
program során. A tengeralattjáró pályafutása rövid, de 
jellemző volt, ahogy részt vett a kezdeti hadászati elret
tentő őrjáratokban az Egyesült Államok tengeralattjáró 
flottájának részeként. A GROWLER az egyedüli megma
radt dízel erőforrású, első változatú hadászati fegyverhor
dozó tengeralattjáró. Mint ilyen, az egyedüli kiállított ame
rikai atomfegyver-hordozó tengeralattjáró.

A célanyagként elsüllyesztésre ítélt GROWLER-t az utol
só pillanatban mentették meg az INTREPID Múzeumcso
port számára. A tengeralattjáró megmaradt eredeti for
májában, eltekintve a bejárat módosításától és a légkon
dicionáló berendezésektől.

A GROWLER főbb műszaki adatai:

Hossz: 96,79 m 
Vízvonal: 8,28 m széles 
Merülés: 5,79 m

A fotókat a szerző készítette.
Amaczi Viktor
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A Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma

A Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumát Besztercebányán 
(Banska Bystrica) létesítették 1969-ben, egy hatalmas 
épületben, amely a történelmi emlékhely délnyugati ré
szén található. Napjainkban is ez a város egyik meghatá
rozó helye. A két aszimmetrikus betonépítmény szimboli
kus jelentésű híddal van összekötve, amely a szlovák 
nemzeti felkelés jelentőségét bizonyítja, a szlovák társa
dalom mérföldköveként, a második világháború idején.

A két építmény között helyet foglaló dísztéren emléket 
állítottak a felkelés főbb ütközeteinek. Itt helyezték el az is
meretlen katona szimbolikus sírját, valamint a holokauszt 
során és a felkelésben elesett szlovák és külföldi katonák 
emléktábláit is.

A múzeum dokumentumok segítségével mutatja be a 
szlovák társadalom történelmét az 1938-45 között évek
ben, hangsúlyozva az antifasiszta ellenállást és a szlovák 
nemzeti felkelést, amely fontos része volt a második vi
lágháború antifasiszta mozgalmainak. A múzeum gyűjte
ményeiben 66 956 emléktárgy és 136 157 archív irat ta
lálható. Könyvtár is tartozik a múzeumhoz, amelyben 
mintegy 20 000 könyv és egyéb dokumentum áll az olva- 
sók-kutatók rendelkezésére.

A tudományos kutatómunka területén a múzeum jelen
leg a következő témákkal foglalkozik:

-  Szlovák áldozatok a második világháborúban
-  A Kelet-Szlovák Hadsereg
-  Lutheránusok az antifasiszta ellenállásban

1. ábra: Egy szovjet gyártású  Li-2 szállítógép

2. ábra: A 122 mm-es tarack és 57 mm-es páncéltörő ágyú

A kiállítás első része bemutatja a müncheni egyezmény 
és a bécsi döntés ideje alatti Szlovákiát, a Szlovák Köz
társaság 1939-es megalakulását és a szlovák hadsereg 
létrejöttét. Itt láthatók az 1939. márciusi, Magyarország-

3. ábra: A ZISz-3 pánicéltörő ágyú
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gal kitört, fegyveres konfliktus, valamint a lengyelországi, 
illetve a Szovjetunió elleni hadjáratok tárgyi és írásos do
kumentumai. A kiállítás első része bemutatja a hatalom 
megtorló intézkedéseit az ellenzékkel szemben, valamint 
a szlovákiai zsidókérdés és a holokauszt alakulását Szlo
vákiában. A kiállítási rész a szlovák nép antifasiszta ellen
állásának dokumentumaival zárul.

A második rész teljes egészében a szlovákiai náciellenes 
mozgalmakat taglalja 1939 és 1944 között.

Bemutatja az illegális kommunista párt működését, a 
kibontakozó demokratikus ellenálló csoportosulásokat, a 
klerikális ellenzéket és a földalatti Szlovák Nemzeti Ta
nács létrejöttét. A dokumentumok és egykorú fényképek 
bemutatják a szlovák hadsereg fejlődését és szervezetét 
a szlovák nemzeti felkelés kitörése előtt, valamint a Kelet- 
Szlovák Hadsereg fejlődését, az illegális katonai közpon
tok és az ellátási háttér felkészítését a szlovák nemzeti 
felkeléshez. Láthatóak a felkelés előtti partizánmozgal
mak dokumentumai, az amerikai légierő bombatámadá
sai Pozsony (Bratislava) és Dubova olajfinomítói ellen. A 
felkelés első napjainak eseményei és a besztercebányai 
Szabad Szlovák Rádió szerepe, amely deklarálta a szlo
vák nemzeti felkelés kitörését -  ezek a második kiállítási 
rész utolsó momentumai.

A kiállítás harmadik részében a felkelők által ellenőrzött 
területek gazdasági és társadalmi életének dokumentu
mait láthatjuk. Bemutatja a Szlovák Nemzeti Tanács mű
ködését, amely erőt adott a területi és helyi nemzeti for
radalmi bizottságok működésének, valamint láthatók a

| 6. ábra: Egy megőrzött csehszlovák páncélvonat

7. ábra: Sd. Kfz. 251. lövésszállító jármű OT-810 átalakítás
ból

polgárok, az iskolák, a kulturális szervezetek, a politikai 
pártok, a szakszervezetek és a külföldi ellenállóközpon
tok támogatásának dokumentumai. Az 1. Cseh-Szlovák 
Hadsereg megszületése, hat harcászati és egy repülő
csoportba történő átszervezése tükröződik a kiállítás 
anyagaiban. A szlovák nemzeti felkelés beilleszkedett az 
európai antifasiszta ellenállás kereteibe. A kiállított tár
gyak és dokumentumok bemutatják a Vörös Hadsereg 
Kárpátok-beli hadműveletét, a szovjet, amerikai és brit 
segítséget a szlovák nemzeti felkelés számára, és a nem
zetek, nemzetiségek részvételét a szlovák nemzeti felke
lésben. A egész kiállítási rész kiegészül a szlovákiai náci 
elnyomás dokumentumaival az 1944-45 közti időszak
ban, továbbá a szlovák népi ellenállás és partizánmozga
lom ereklyéivel.

A Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumát övező park gaz
dag lelőhelynek számít mind a haditechnikai szakembe
rek, mind a modellezők számára. A parkban megtalálha
tók azok a német, orosz, csehszlovák gyártmányú harc
kocsik, önjáró lövegek és páncélvadász harcjárművek, 
amelyeket a harcok idején használtak a térségben. Kiállí
tották az alkalmazott tüzérségi eszközöket is. A parkban 
a főbejárathoz közel helyezték el azt a Li-2  típusú repü
lőgépet (a híres DC-3  szovjet változata), amelyet a szlo
vák nemzeti felkelés idején személy- és anyagszállításra 
alkalmaztak. A repülőgép belseje nyitva van az érdek
lődők számára.

A fotókat Bordács Csaba készítette.
Amaczi Viktor
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A belső ballisztikai folyamatok modellezése
Piroska György oki. gépészmérnök

A fegyver- és lőszertechnika a ködös feltevések 
tudománya, ami azon vitatható adatokra támasz
kodik, amelyek kérdéses pontosságú eszközök
kel, kétes megbízhatóságú és gyanús gondolko
dásmódú személyek által végzett, rendszerint si
kertelen kísérletek eredményei...

(Dr. Kovács Zoltán)

Bevezetés

A fegyverek kellő hatékonysága, a célban kifejtett hatás és 
az irányzás megkövetelt stabilitása érdekében alapvető 
fontosságú a polgári és haditechnikai lőszerek, lőszerele
mek szabatos gyártása. Az egyik legfontosabb lőszerelem 
a lőportöltet. A lőporgyártás technológiájának kézbentar
tása nehéz feladat, hiszen a végtermék jellemzőit, a kémi
ai-fizikai folyamatok bonyolult szabályozása mellett, az 
alapanyag minőségének -  pl. a beszerzés esetlegességé
ből adódó -  ingadozásai is jelentősen befolyásolhatják.

A hadseregek hadrendjében általában évtizedekig 
adott, többé-kevésbé változatlan egyéni és tüzérségi lő
fegyverek állnak. Az újabb harcászati alkalmazási köve
telményeknek megfelelő lőszer fejlesztése során fontos 
szempont az, hogy a továbbfejlesztett fegyver-lőszer 
rendszer működőképessége az eredetihez képest válto
zatlan maradjon. E feltétel megtartásához a fegyver jelle
gétől függően

-  a lövedék torkolati impulzusnak, vagy
-  a gázelvételi hely nyomásimpulzusának 

közel azonosnak kell maradnia.
Az új igényeknek megfelelő lövedék tömege -  a meg

változó célballisztikai követelmények miatt -  általában el
tér az eredeti lövedékétől. A modern fejlesztések lövedé
kei legtöbbnyire a korábbiaknál kisebb tömegűek, így az 
azonos vagy nagyobb hatást kifejtő lövedék igényelt se
bessége általában nagyobb az eredeti értéknél.

A belső ballisztikai folyamatjellemzők javítása érdekében 
az alkalmazott lőportöltetet módosítani kell. Egyszerűbb 
esetben elegendő a lőportömeg változtatása. Az esetek 
többségében azonban ez nem ad kielégítő megoldást, így 
változtatni kell a lőpor fajtáját is. A lőpor fajlagos energia- 
tartalmának, ill. a kapcsolódó lőporjellemzőknek (pl. a fajla
gos égési sebesség, a lőpor-geometria) a célszerű módo
sítása alapvetően két módszerrel hajtató végre.

-  Kísérletezéssel, a korábbi gyártási tapasztalatok elem
zése révén, közelítő helyesbítő összefüggések felhaszná
lásával határozható meg az a lőporfajta és tömeg, amely 
elfogadható pontossággal kielégíti a várt követelményeket.

- A  belső ballisztikai folyamatok elemzésével, a ballisz
tikai fegyverben vagy ballisztikai bombában végrehajtott 
mérések eredményei alapján, a belső ballisztikai össze
függések alkalmazásával érhető el a kívánt eredmény.

A továbbiakban a második módszerrel kívánok foglal
kozni.

Mérési módszerek

A belballisztikai folyamat modelljének korrekt felállításá
hoz a legtöbb tapasztalat a ballisztikai fegyverben elvég
zett vizsgálatokkal szerezhető. Kísérletek során regiszt
rálva az égő lőporból felszabaduló gáz nyomásának idő
függvényét, különösen fontos jellemzők:

-  a maximális gáznyomás értéke és időpontja;
-  a lövedék fegyverben való tartózkodási ideje;
-  a lövedék kezdeti sebessége.
A ballisztikai fegyverrel végrehajtott vizsgálatok mellett 

fontos információk nyerhetők a ballisztikai bombával vég
rehajtható vizsgálatokból. (A ballisztikai bomba a piro- 
sztatikai mérések klasszikus alapeszköze. A pontosan is
mert térfogatú, zárt, extra nagy nyomásra méretezett, a 
vizsgált anyag elektromos begyújtását és a nyomásmérő 
csatlakozását biztosító tartályban elégő lőpor nyomásá
nak regisztrált időfüggvénye az egyik legfontosabb terve
zési adat.)

Méréstechnikai nehézségek miatt (a hazai gyakorlat
ban jelenleg rendelkezésre álló, egyszerű módszerekkel 
és berendezésekkel) a lövedék torkolati sebessége köz
vetlenül nem mérhető. A leginkább alkalmazott elrende
zésben a csőtorkolat előtt, ismert távolságra telepített 
start- és stopérzékelőkkel meghatározható ugyan egy jó 
közelítő érték, amely azonban eltér a valódi torkolati se
bességtől. A kezdősebességnek a lövési folyamat un. át
meneti szakaszára alkalmazott extrapolációja meglehető
sen bizonytalan eredményt ad. A röppálya további szaka
szának számítása azonban már pontosan végezhető az 
ily módon korrigált torkolati sebességgel.

A csőben fellépő gáznyomás -  idő függvény kapcsolat 
ismerete alapvető fontosságú. A leginkább alkalmazott, 
hagyományos gáznyomásmérési eljárás egy réz henger 
vagy kúp deformációján alapszik. Az egy évszázada hasz
nálatos „crusher” azonban valójában a gáznyomás maxi
mális értékéről sem ad pontos értéket, csupán a lőporgá
zok lövés alatti munkavégző képességéről tájékoztat.

A piezoelektromos vagy tenzometrikus mérési eljárá
sok jellegzetes hibákkal terhelten bár, de előállítják a gáz- 
nyomás-idő összefüggést. Súlyos elvi nehézséget jelent 
viszont, hogy a fegyvercsőbe vagy a ballisztikai bombába 
épített mérőműszerek konstrukciójuk és működési elveik 
miatt csak az adott pontban fellépő gáznyomás meghatá
rozására alkalmasak. A nyomás csőhossz és csőkereszt
metszet menti változását nem mérhetjük ilymódon, noha 
e tényezők hatása esetenként igen jelentős lehet. Több, a 
csőhossz mentén elhelyezett érzékelő segítségével a lo
kális nyomásfüggvények felvehetők, ám a csőkereszt
metszet irányában történő nyomásváltozás mérése alap
vető szenzortechnikai problémákat vet fel.

A mérőeszközt -  s nyilván a mérési eredményt is -  je
lentősen befolyásolja a lőpor magas égési hőmérséklete. 
A lezajló folyamatról a belballisztikai mérési gyakorlatban 
a piezo- vagy tenzometrikus módszerek adják a gyakor
lati és elméleti vizsgálatok számára leginkább használha
tó eredményeket. Napjainkban a legelterjedtebb a me
chanikusan terhelt kvarckristályon a terheléssel arányos 
töltésváltozást felhasználó technika. Az igen gyors nyo
másváltozásokat jól követő piezoeletromos mérésekkel 
szemben a tenzometrikus módszerek az időben gyorsan 
lejátszódó folyamatok finom részleteit -  a mérőberende
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zés időbeli, korlátozott felbontó képessége miatt -  kevés
bé tárják fel, vagyis a mérőműszer tehetetlensége rontja 
az eredmény pontosságát.

Külön nehézséget jelent a gyullasztási folyamat méré
se, mert noha az ebben a szakaszban lejátszódó jelensé
gek döntően befolyásolják a lövés lefolyását, az egysze
rűbb technikájú (pl. a hüvelyszáj előtt elhelyezett) mérő
eszközökkel ez a lövési szakasz nem mérhető. Alkalmas 
megfúrással a hüvelyben is mérhetővé válik a gáznyo
más, ekkor csak a mérés indításának többé-kevésbé egy
szerűen megoldandó problémája marad.

A fegyvercsőben lejátszódó belballisztikai jelenségek 
igen gyors lefutásúak. A jellegzetesen millisecundum 
nagyságrendű tartományban a különféle (nyomást, hő
mérsékletet, lövedék-elmozdulást mérő) m űszerek-a je
lenségek sebességéhez képest -  általában kisebb időbe
li felbontó képessége miatt a folyamat finom részletei ne
hezen tárhatók fel.

Modellezés

A belső ballisztikai folyamatok hatékony elemzése meg
felelően korrekt modellt igényel. A modellek felépítésénél 
a lőpor égéséről, a gáznyomás változásáról, a lőporgá
zok munkavégzéséről, a lövedék sebességéről és elmoz
dulásáról kell kielégítő pontosságú képet alkotnunk. El
sődleges cél a valóságos fizikai és kémiai jelenségek 
olyan részletességű feltárása, amely alapján már kielégí
tő szabatossággal írhatók le a folyamat fő mozzanatai.

Természetesen kiemelt fontosságú az elhanyagolt pa
raméterelemek köre. Olyan modelleket kell létrehozni, 
amelyek a jellemzők célszerű megválasztásával a leírást 
kellő mértékben egyszerűsítik, s biztosítják egyben a vál
tozóknak a tapasztalattal történő egybevetését. A követ
kező egyszerűsítő feltevések a leggyakoribbak:

-  A lőpor az égés során a kezdeti alakjával jellemezhe
tő, a lőporszemcse párhuzamos rétegekben ég le.

-  Az égés során valamely időpillanatban a fegyvercső 
vagy ballisztikai bomba minden pontjában azonos a 
nyomás.

-  A lövés során az égéstermékek összetétele nem vál
tozik.

-  A lőpor égési sebessége arányos a nyomással.
-  A lövedék mozgása abban a pillanatban kezdődik, 

amikor a töltőűrben kialakult nyomás hatására a löve
dék már a huzagokba sajtolódott.

-  A vezetőabroncs besajtolási munkáját elhanyagoljuk.
-  Nem vesszük figyelembe a csőfal lövés közbeni tá

gulását, a rendszer tömítetlenségi veszteségeit.
-  Elhanyagoljuk a csőfalon keresztül történő hőátadás 

következtében fellépő lőporgáz hőmérsékletváltozást.

A belballisztikai modell

A belballisztikai modellezés első lépése a lőporszemcse 
égésének leírása. Ehhez figyelembe kell venni a szemcse 
kémiai összetételét, alakját és belső struktúráját és a 
fegyvercsőben vagy a ballisztikai bombában uralkodó 
nyomást. Nagyobb pontossághoz szükséges lenne a 
szemcse különböző pontjaira jellemző hőmérséklet és 
nyomás hely és idő függvénye, ezek kimérése megoldat
lan, így az égést pontosan leíró függvények helyett csak 
többé-kevésbé jól közelítő összefüggések használatosak.

A modellalkotás következő lépése a gáznyomás válto
zásának leírása annak feltételezésével, hogy bármely pil
lanatban a nyomás a fegyvercső minden pontjában azo

nos. Feltétlenül figyelembe kell venni a lőporgázok sajá
tosságait, hiszen a fellépő -  a szokványos műszaki alkal
mazásoknál lényegesen nagyobb -  nyomáson a gázok 
viselkedése már eltér a gyakorlatban ismerttől, az ideális 
gáztörvény helyett a van der Wals-féle modell formulái 
szolgáltatnak korrekt eredményt.

A leírás során a nyomás változását az idő, a leégett lő
porréteg vastagság, vagy az elégett lőportömeg függvé
nyében szokás megadni. Az égési mechanizmus jellege 
alapvetően attól függ, hogy milyen matematikai megoldá
si módszer áll rendelkezésre. A gáznyomás változás le
írásánál figyelembe kell venni az aktuális lőportömeg és 
a szabad gáztérfogat változását, a lövedék sebességét, 
valamint a lőporgáz hőmérsékletét. Szintén figyelembe 
lehet venni azt a tényt, hogy az égés során a lőporsze
mek mozognak, így időben és térben megosztó gázfor
rást jelentenek.

A lövedéksebesség vizsgálatánál fontos tény, hogy a 
lövés során egyaránt mozog a lövedék, a fegyvercső és a 
lőportöltet. A huzagolt csőben a lövedék forgó mozgást is 
végez, s nincs nyugalomban a teljes mechanikai rend
szer megtámasztása (a lövész, illetve a löveg a bölcső
ben és a fékszerkezetben) sem.

A modellel szerezhető tapasztalatok

A fegyverben lezajló belballisztikai folyamatot egy bonyo
lult, nem lineáris differenciálegyenlet-rendszer írja le. A 
egyenletrendszer struktúrája a lövés egyes szakaszaiban 
más és más, zárt alakú, analitikus megoldás általában 
egyetlen szakaszra sem lehetséges. Az analitikus meg-

у. ábra: Ballisztikai mérési adatfigyelő és feldolgozó célszá
mítógép

2. ábra: Ballisztikai fegyver
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oldhatóság érdekében további közelítések vezethetők be, 
ezáltal azonban tovább nő a modell és a valóság közötti 
eltérés. (Leduc-, Drozdov-féle módszerek.) A számítás- 
technika fejlődése lehetővé tette immár az egyszerűsített 
analitikus formuláknál valósághűbb numerikus megoldá
sok alkalmazását. Ily módon figyelembe vehetők a diffe
renciál-egyenletrendszer további sajátosságai, de to
vábbra is nehézséget jelent az egyenletekben szereplő 
paraméterek bizonytalansága.

3. ábra: Lövedéksebesség-mérő műszer

A numerikus megoldás során a differenciál-egyenlet
rendszerrel nem csak kellő pontossággal reprodukálha
tók a mérési eredmények, hanem lehetőség nyílik a fegy
verben lezajló folyamat szimulálására is. így olyan jelen
ségek elemezhetők, amelyek a fegyver - lőszer rendszer 
működése során más módszerekkel nem tárhatók fel. A

belballisztikai differenciálegyenlet-rendszer megoldásá
ban és modellezésében modern, roppant hatékony esz
közt jelentenek a mind elterjedtebb szimbolikus matema
tikai programrendszerek (Maple, MATHEMATICA).

A numerikus modell és a kísérleti tapasztalatok közvet
len összehasonlításával lehetőség kínálkozik a pontosí
tásra. Ennek során az ismert, beállított lőszerjellemzőkkel 
leadott lövést követően a számítás paramétereit mindad
dig módosítani kell, amíg a számított nyomásgörbe kellő 
pontossággal nem illeszkedik a mérési diagramra, és a 
korrigált torkolati sebesség meg nem egyezik a mérési 
eredménnyel. Alkalmas illeszkedés esetén ismertté vál
nak pl. a fegyverrendszer hatásfoka és a szükséges lő
porjellemző paraméterek.

A megfelelően pontos modellben a lőportöltet vagy a 
lövedék tömegét kis mértékben változtatva, a számítási 
és a mérési eredmények kielégítő pontossággal meg
egyeznek. A számítással meghatározott korrekt adatok 
birtokában a gyakorlati lövészetek száma nagymérték
ben csökken, ezáltal jelentős idő- és költség-megtakarí
tás érhető el.

Összefoglalás

A belballisztikai tervezési folyamatnak a szokásos mér
nöki közelítésen túlmutató bizonytalanságai vannak. A lő
szer-tervezés során figyelembe veendő nagyszámú adat 
közötti kapcsolat feltárása csak modellezéssel végezhe
tő el. A modell kellő pontosságú felállítása és megoldása 
a modern mérés- és számítástechnika felhasználásával 
válik a gyakorlat számára jól kezelhető, viszonylag egy
szerűbb feladattá.

Winkler László
1 92 6 -2001

2001. január 11 -én, rövid szenvedés után váratlanul el
hunyt Winkler László, okleveles gépészmérnök, nyu
galmazott muzeológus, repüléstörténet-kutató, a ma
gyar repülőtársadalom egyik legismertebb tagja. 
75 évet élt.

1938-ban diákként ismerkedett meg a repülőmodel
lezéssel. 1946 után számos versenyen vett részt, több 
jelentős helyezést ért el. 1949-től 1959-ig ezen a terü
leten dolgozott az OMRE majd MRSZ, MHSZ kereté
ben.

1959-1980-ig a Hajtómű- és Felvonógyárban dolgo
zott, eközben kezdte repülési dokumentumok gyűjté
sét, a magyar repüléstörténet-kutatásról és a használt 
géptípusok makettjeinek építését. E tevékenységét ha
láláig folytatta. 1980-1985 között a Közlekedési Múze
um tudományos főmunkatársa és a repülési gyűjte
mény kezelője volt. Ezalatt alakult ki a ma Petőfi csar
noki gyűjteményként ismert repüléstörténeti anyag. 
1986-tól került nyugdíjba, ettől kezdve fokozott publi
cisztikai munkásságot tudott folytatni, és számos helyi 
kiállítást rendezett.

Tagja volt: a GTE Repülési Emlékek Bizottságának 
az 1960-as évektől; a Magyar Repüléstörténeti Társa
ságnak alapításától, a Repülés Baráti Körének alapítá
sától, a Magyar Asztronautikai Társaságnak átmeneti
leg, a Magyar Veterán Repülők Egyesületének 1990- 
től, a Magyar Szárnyak szerkesztőbizottságának 
1996-tól, az Oshawai Repülőmúzeumi Gyűjtemény ku
ratóriumának, annak feloszlásáig.

Szerzője volt tizennégy szakkönyvnek, társszerzője 
további harmincháromnak, publikációinak száma meg
haladja a négyszázat. Több filmet állított össze, elő
adásainak, rádiószerepléseinek száma meghaladja a 
százat. Halálával kortársai közül az utolsó kutató távo
zott körünkből, emlékét kegyelettel megőrizzük.

S.GY.
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Őfelsége
SZENT ISTVÁN nevű hadihajója, III. rész

M agyarország  eg yetlen , szere n csé tlen  sorsú  d read n o u g h tja
írta: Erwin F. Sieche

Unalmas csatahajóélet

A Szent Istvánnak a bécsi Hadtörténeti Levéltárban 
(Kriegsarchiv) őrzött hadinaplóját átnézve láthatjuk, hogy 
milyen kevés aktív tevékenységet folytatott.

1915. november 17. szerda
Szolgálatba vételi ceremónia.
1915. november 18. csütörtök és november 19. péntek
Első próbalövések du. 1 és 5 között.
1915. november 20. szombat
8 órakor elhagytuk Polát, géppróbák a Fasana-csator- 

nán; vissza Polába és kikötés a bójához du. 4-kor.
1915. november 22. hétfő
8 órakor elhagytuk Polát, géppróbák a Fasana-csator- 

nában; (Arthur von Khuepack magánhadinaplója szerint 
26 400 lóerő; 21 csomó), torpedólövészet; du. 4-kor kikö
tés Fasanában.

1915. november 25. hétfő
De. 8-kor visszatérés Polába.
1915. december 13. hétfő
De. 9.30-kor elhagyjuk Polát Fasana irányába, ágyú

gyakorlatok a következő napokban.
1915. december 23. szerda
De. 12-kor visszatérés Polába, hivatalosan szolgálatba 

lépett az 1. (csatahajó) osztályban.
1916. január 10. hétfő és 1916. január 17. hétfő
Pola, légiriadó.
1916. január 26. szerda
Du. 1-kor elhagyjuk Polát Fasana irányába, ágyúgya

korlatok a következő napokban.
1916. február 10. szerda
Elhagytuk Fasanát, Pola felé.
Légiriadók: febr. 16., febr. 22., febr. 26.
1916. március 15. hétfő
1,38-kor elhagytuk Polát hajózási gyakorlatra, valamint 

a nagy kaliberű ágyúkkal történő precíziós tüzelési gya
korlatra, éleslövedékekkel, a Tb 75, Tb 76, Tb 79 torpe
dónaszádok védelmében, déli irány, 12 csomós sebes
ség; de. 3.15-kor sebességet növeltünk, 15 csomóra; 
5.45-kor, Gruciától délre csatlakozott a Magnet hajó; a 
rossz idő miatt a lőgyakorlat elmaradt; tovább Pagóba, 
horgonyvetés de. 10-kor.

1916. március 16. kedd
De. 8-kor elhagytuk Pagót légelhárító és nehézágyú lö

vészetre; de 8.05-kor, Grucia közelében találkoztunk a 
„Scharfschützével” és 4 torpedónaszáddal, vissza Poiába 
11,40-kor.

Légiriadók: március 20-án, március 27-én, május 23-án, 
június 29-én, július 10-én, július 11 -én, július 26-án, július 
31-én, augusztus 12-én, augusztus 16-án.

1916. augusztus 17. szerda
A hajó legénysége segített leküzdeni egy nagy kiterje

désű erdőtüzet a Monte Grandéban.
Légiriadók: augusztus 25., augusztus 28.

1916. augusztus 31. csütörtök
De. 8.42-kor elhagytuk Polát a Fasana-csatorna irányá

ba, torpedólövészet; vissza du. 12.15-kor.
Légiriadók Fasanában: szept. 3., szept. 4.
1916. szeptember 9. vasárnap
8.14-kor elhagytuk Fasanát, Pola irányába, itt kikötés a 

33. számú bójához de. 9.05-kor.
Légiriadók: szept. 13., szept. 25.
Szeptember 27. szerda
A motorcsónakot egy 7 cm-es partraszálló ágyúval sze

reltük fel, 100 lövedékkel és megfelelő felszereléssel, 
hogy a Giancinto Pullino olasz tengeralattjárót felszínre 
hozza.

Légiriadók: okt. 7., okt. 14., okt. 16., okt. 19., okt. 23., 
okt. 26., okt. 28., okt. 30., nov. 7., nov. 11., nov. 12.

1916. november 23., csütörtök
A legénység felesküszik I. Károly császárra.
Légiriadó: nov. 30.
1916. dec. 15. péntek
Az új császár, I. Károly egynapos látogatást tesz a polai 

haditengerészeti kikötőben. A Szent István az egyetlen 
nagy hadihajó, amelyet megtekint.

Légiriadók: dec. 21., dec. 22., dec. 30.
Légiriadóban. 1., jan. 8., jan. 12., jan.22., jan. 30., febr. 11.
1917. febr. 14. szerda
De. 9-kor elhagytuk Polát, lövészeti és manőverezési 

gyakorlatok a Fasana-csatornában; du. 4-kor kikötés 
Fasanában.

1917. febr. 22. csütörtök
De. 8.50-kor elhagytuk Fasanát Pola irányába, érkezés 

du. 10.15 és kikötés a 33. számú bójához.
Légiriadók: febr. 24., márc. 18., ápr. 4., ápr. 5., ápr. 13., 

ápr. 17.
1917. május 5. vasárnap
De. 7.30-kor a testvérhajókkal együtt elhagytuk Polát 

manőver- és lőgyakorlatokra a 12 collos és 15 cm-es 
ágyúkkal; du. 2.46-kor visszatérés Polába és kikötés a 
33. számú bójához.

Légiriadók: május 18., május 25., jún. 19., jún. 31., júl.
13., 25., aug. 2., aug. 3., aug. 4., aug. 6., aug. 9. (erős lé
gitámadások nappal és éjszaka, több hullámban), aug.
12., aug. 16., aug. 18., szept. 3., szept. 4., szept. 5., szept.
11., szept. 16., szept. 17., szept. 18., szept. 27., szept. 28., 
szept. 29., szept. 31., okt. 2., okt. 3., okt. 4., nov. 3., nov. 5.

1917. dec. 12. szerda
II. Vilmos német császár meglátogatta a német tenger

alattjáró-bázist Polában, és ez alkalommal látogatást tett 
a Szent Istvánon is.

Az 1918-as hadinapló nem lelhető fel Bécsben. Vagy a 
hajóval együtt odaveszett, vagy az olaszok kaparintották 
meg Polában.

Erről az időszakról tudósít dr. Peter Handel-Mazetti ma
gánnaplójának bejegyzése:
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1918. ápr. 12. péntek du. A Viribus Unitis és a Szent Ist
ván visszatértek Polába egy (egynapos) lőgyakorlatról, 
amelyet a relagói San Giovanniban tartottak.

A Szent István tevékenységének statisztikáját vizsgál
va a következőket láthatjuk: a dreadnought 937 napig állt 
szolgálatban, amelyből kb. 54 napig volt Polától távol. A 
hajó mindössze életének 5,6%-át töltötte a tengeren, míg 
az idő 94,4%-ában a polai 33. számú bójához volt kiköt
ve és ebből az 55 napból is csak egyetlen igazi, kétnapos 
tengeri utat tett Pago szigetére. A többi út Polából a lövé
szeti gyakorlótérre vezetett, a Fasana-csatornába, amely 
mindössze 45 perces út! A vízre bocsátást követően a 
hajó soha nem került szárazdokkba, hogy a fenekét meg
tisztítsák.

Ez arra a következtetésre vezet, hogy ez a dread
nought különlegesen gyakorlatlan volt a lövészet minden 
aspektusában, valamint a gépészet és kárelhárítás terén. 
Ehhez hozzájárult még, hogy a legénység a sorozatos lé
giriadók miatt stresszhatás alatt lehetett. Ez inkább pszi
chológiai probléma volt, mint a tényleges bombakárok 
hatása.

Hogyan lehettek a tisztek és a legénység ténylegesen 
harckészek? Hogyan lettek volna képesek egy komoly 
vízbetöréssel elbánni? Egy nagy szerencsétlenség min
den eshetősége fennállt egy váratlan esemény bekövet
kezése esetén. Mint látni fogjuk, ez az esemény valóban 
be is következett.

Egy merész terv születése

A haditengerészeti irodalom részletesen tárgyalja ennek 
az utolsó bevetésnek a „mikéntjét”. De a „miért” közeleb
bi vizsgálata furcsa kérdéseket vet fel.

Ennek egyik oka az, hogy a hivatalos flottaparancsnoki 
akták (Flottenkommando Akten), amelyeket Polában 
őriztek, eltűntek a fegyverszünetet követően. Valószínű, 
hogy -  legalábbis részben -  hűséges osztrák-magyar 
tisztek égették el ezeket. Egyes részek esetleg az ola
szokhoz kerülhettek. Nem tudjuk, milyen mértékben ma
radtak fenn, és hogyan lehetne ezeket megnyitni a törté
nelmi kutatás számára.

Annyit biztosan tudunk, hogy az osztrák-magyar had
sereg főparancsnoksága (Armeeoberkommando, rövidít
ve AOK) egy utolsó nagy offenzívát tervezett Olaszor
szágban, az összes osztrák-magyar csapat bevonásá
val. A támadást 1918. június 11-re tervezték. Az egész 
délnyugati front a tiroli Alpoktól a Piave torkolatáig egy
szerre támadott volna. Ez az utolsó, elkeseredett próbál
kozás volt, hogy az olasz frontot megtörjék. A délnyugati 
front főparancsnoka, Boroevic tábornagy nem fogadta el 
ezt a tervet, mert csapatai kifáradtak, és hiányzott a meg
felelő lőszer- és egyéb ellátás az ilyen támadáshoz. Az 
AOK minden további egyeztetés nélkül 15-ére halasztot
ta a támadást[18].

Ezeket a tényeket és az osztrák-magyar flotta tényle
ges bevetését figyelembe véve, elképzelhető, hogy léte-

14-15. ábra:
Ezen a tat irányából készült felvételen jól kivehető a hajó neve a kapi
tányi szalon nagyméretű ablakai alatt. A Szent István ablakai üvegbe
rakással készültek, amelyek István király életéből vett jeleneteket áb
rázoltak. A hajó bal oldalához egy 1,5 tonnás, admiralitás típusú tar
talékhorgony van erősítve. A tat felett, egy kis darura szerelve, az élet
mentő készülék jelzőbójája látható. A kémények tetején bombaelhárí
tó hálók láthatók. Ezeket elhasználódott torpedóhálókból készítették, 
és minden osztrák-magyar nagyhajón megtalálhatók voltak.
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16. ábra: Ezt a becsületplakettet a Magyar Adria Egyesület 
adományozta, és egy magyar szobrász, Szödy Szilárd pro
fesszor készítette. Méretei: 27 x 63 cm. A felettébb hazafias 
felirat így hangzik: „Amilyen szerencsével indította Szent Ist
ván hazánk hajóját a történelem tengerére, az a szerencse 
kísérje Őfelsége hajójának minden útját. A Magyar Adria 
Egyesület.”

zett olyan összehangolt terv, amelynek célja az volt, hogy 
Olaszországot térdre kényszerítsék. Míg a hadsereg 
északról támadott volna, a haditengerészet dél felől indí
tott volna támadást. De a végső kivitelezés összeomlott. 
A hadsereg 15-én kezdte meg a támadást, de nem tudta 
elérni célját, a már tárgyalt problémák miatt. A haditenge
részet viszont úgy tűnik, nem volt eléggé rugalmas, hogy 
módosítsa az időzítést. Horthy flottaparancsnok mégis
csak 10-én kezdte meg a nagy tengeri támadást. Vagy le

hetséges, hogy mindkét szolgálat függetlenül és teljesen 
koordinálatlanul cselekedett?

Az osztrák haditengerészet történészei és még szem
tanúk is, mindig két okot soroltak fel, amiért Horthy a tá
madást javasolta:

1. az otrantói zárnál elszenvedett osztrák-magyar és 
német tengeralattjáró-veszteségeket erős támadással 
kellett ellensúlyozni; és

2. a nagyhajókon uralkodó hadimorál javítása érdeké
ben, Horthy -  akit 1918. február 27-én neveztek ki flotta
parancsnokká -  a flotta teljes körű bevetését javasolta.

Erich Heyssler sorhajókapitány, aki akkor a cirkáló flot
ta, valamint a III. hajóhadosztály parancsnoka volt, me
moárjában így írja le akkori érzéseit és elképzeléseit:

„Természetesen türelmetlenül vártam, hogy (tengeri) 
erőimmel valami hasznosat vihessek végbe. Az otrantói 
zár nem jelentett akkor túlzott nehézséget(l) a tenger
alattjárók számára, ennek ellenére értékes célpont volt. 
Nyugati végében feküdt Otranto kis kikötője, amelyet fel
tehetően 15 cm-es olasz ütegek védtek és minden való
színűség szerint aknák is. Otranto közelében voltak -  a 
tengerről történő ágyúzás számára szabadon -  a brit 
repülőtér hangárai, amelynek repülőgépei annyi kellemet
lenséget okoztak nekünk. Ezért igen merész tervet dol
goztam ki.

Az aknaszedőket előre küldve, zászlóshajómmal (a 
dreadnought előtti típusú Erzherzog Karilal) behatoltam 
volna a kikötőbe, és megsemmisítettem volna a zárt alko
tó hajókat (mármint az otrantói zár ott lévő hajóit). Eközben 
a két másik hajó (a II. divíziót alkotó testvérhajók, az Erz
herzog Friedrich és az Erzherzog Ferdinand Max) a repü
lőteret és más célokat ágyúzták volna. Tizenkét 24 cm-es 
és harminchat 19 cm-es ágyúnk óriási tűzerejével, úgy 
gondoltam, le tudjuk küzdeni az ellenséges parti ütegeket. 
Ez alatt a cirkálók és a rombolók a zárat alkotó hajókat lőt
ték volna. A csatahajó-divízió háttérvédelemként műkö
dött volna, a Brlndislnél jelen lévő olasz és brit cirkálók el
len. Ez szép terv volt, még akkor is, ha egy csatahajó, ak
na vagy torpedó által történő elvesztésével számolt. Véle
ményem ennek ellenére az volt, hogy legfőbb ideje bevet
ni a flottát, és kockáztatni valamit. Ez a nagy hadihajók le
génységének moráljára is jótékony hatással lett volna.

Nagy csalódásomra, Horthy nem fogadta el a tervemet. 
Azt írta nekem, hogy saját terve van egy nagyszabású 
flottaakcióra. Természetes volt, hogy az újonnan kineve
zett flottaparancsnok valóra akarta váltani a flotta na
gyobb aktivitására irányuló reményeit. Ez megfelelt tem
peramentumának és annak a támadó szellemnek, amit 
mindig is felmutatott.” [19]

A különböző Horthy-memoárok és életrajzok nem nyúj
tanak tiszta képet a terv születéséről. Angol nyelvű em
lékirataiban Horthy ezt írja:

„Számomra úgy tűnt, hogy a legjobb módszer a hadi- 
tengerészet fegyelmének helyreállítására az, ha a hajók 
akcióba kezdenek. Ezt a nézetet a német haditengeré
szetben szolgáló kollégáim is osztották. * Azokat az em
bereket, akik még életükben nem hallottak éleslövéseket, 
fel kell rázni letargiájukból.

Ezért elhatároztam, hogy kivezetem a flottát, és még 
egyszer megpróbálom az otrantói zárat széttörni. Az 
egész flottának részt kellett venni az akcióban, mert 
meglehetősen biztosra lehetett venni, hogy az 1917. má
jus 15-i esemény után az ellenség legalábbis cirkálókat 
vet be a visszatérő hadihajóink elfogására. Reméltem, 
hogy flottánk képes lesz bekeríteni és legyőzni őket."
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* Ez a mondat a magyar kiadásban hiányzik. A magyar kiadás 
ide vonatkozó szövege a következő (Horthy Miklós: Emlékirata
im, Európa Kiadó 1990):

„Szilárd fegyelem helyreállítására a legjobb módszernek azt 
tartottam, ha legénységünket harcba vetjük. Föl kell ráznunk 
petyhüdtsógükből azokat, akiknek a füle mellett még sohasem 
fütyült golyó.

Elhatároztam tehát, hogy a flottával kifutok. Ezúttal a flotta zö
mének bevetésére készültem. Feltételeztem, hogy ellenfelünk az
1917. május 15-én szerzett tapasztalatai alapján még nagyobb 
erőkkel tesz majd kísérletet arra, hogy visszatérő hajóink útját el
vágja és azokat megsemmisítse. Arra számítottam, hogy beke
ríthetem és én pusztíthatom el őket.” [A fordító megjegyzése]

Owen Rutter ezt írja Horthy-életrajzában:

„Miután megkapta az engedélyt Keil admirálistól, el
kezdte kidolgozni a terveket, de csak tizenkét tisztet vont 
a bizalmába. Még így is mindig feltételezték, hogy valami
lyen információ kiszivároghat. Az osztrák-magyar hadi
tengerészetnek nem volt olyan ún. »Tintenschiff«-je (»tin
tahajója«), mint amilyen a német haditengerészet alkal
mazott Wilhelmshavenban, a hadműveletek kidolgozásá
ra. Horthy tervei saját kabinjában születtek, a Viribus Uni- 
tis fedélzetén, mert csak itt volt kellő méretű asztal, ame
lyen a tengerészeti térképeket kiteríthették. Napközben a 
szokásos tevékenységet kellett folytatni, így a megbeszé
lésekre este került sor, és még ha senkinek sem sikerült 
egy szót is kihallgatni a megbeszélésekből, nyilvánvaló 
volt, hogy akciót terveznek."

A kidolgozott séma végül is egy cirkálók és rombolók 
által a szoros ellen kivitelezett támadást tartalmazott, 
amelyet a csatahajók támogattak, a visszavonulást azál
tal fedezve, hogy szembeszállnak bármely ellenséges 
hajóval, amelyik Valonából vagy Brindisből kifut. Az ösz- 
szes hajónak támadási pozícióban kellett lennie június 
11. hajnalán.

Sem a hivatalos dokumentumokban, sem könyvekben 
vagy memoárokban nincs rá írásos bizonyíték, de a 
szerző emlékszik rá, hogy két évvel ezelőtt öreg oszt
rák-magyar tisztek azt beszélték, hogy a terv szülőatyja 
Emil Kőnek Edler von Norwall sorhajókapitány volt. Egy 
bekezdés Handel-Mazetti háborús naplójában így hang
zik: „...Az új flottaparancsnok már két hónapja szolgálat
ban van. Energikusabb az előzőnél, de nem vagyok meg
elégedve az új vezérkari főnökkel, Konekkel. Sokkal in
kább »partikat járó oroszlán«, mint durva katona. Melles
leg Horthyt is ezzel vádolják. Olyannyira elfoglalják a tár
sasági kapcsolatai, hogy ezt a szolgálata sínyli meg... ”

Úgy tűnik, sok ember tudta a dalmát tengerparton, 
hogy mi készül. A korábbi kereskedelmi tengerész, Hans 
Rosenberger, aki akkor a Vesta nevű osztrák-magyar 
olajszállító hajó parancsnoka volt Cattaróban, azt írja me
moárjában:

„A Vesta horgonyzóhelyének közelében lakott egy cat- 
tarói születésű nyugdíjas kereskedelmi kapitány, egy na
gyon szép, csodálatos kerttel körülvett házban. Korábban 
orosz szolgálatban állt, négy fia a cári hadseregben szol
gált, és később hosszú évekig a montenegrói király, Niki
ta személyes adjutánsa volt. A háború alatt megenged
ték, hogy a házában maradjon, de azt nem hagyhatta el. 
Gyakran meglátogattam és jó  barátok lettünk. Egy nap 
azt mondta nekem: »Holnapután a teljes flotta kifut Catta- 
róból és Gravosából, mert nagy harci cselekmény fog 
történni!« Én persze semmit sem tudtam erről... De vajon

17. ábra: A becsületplakettet 1916. január 6-án, egy istentisz
teletet követően nyújtotta át a hajónak a Magyar Adria Egye
sület küldöttsége. A flottaparancsnok, Anton Haus admirális 
is jelen volt a ceremónián. A plakett végső helye a parancs
nok ebédlője volt.

18. ábra: Speciális osztrák-magyar tradíció volt a „becsület
zászló". A Szent István zászlaját Rákosi Jenő, a Budapesti 
Hírlap főszerkesztője adományozta, és a Magyar Szépmű
vészeti Múzeum tizenkét hímzőasszonya készítette. Az egyik 
oldalon a magyar korona volt látható, a „Királyért és Hazáért” 
felirattal keretezve, míg a másik oldal Szűzmáriát ábrázolta a 
csecsemő Jézussal és a „Patrona Hungáriáé” felirattal. A be
csületzászló alakja egy kettős ék volt, a zászlórudat ezüst 
nyílhegy díszítette. Ez a kép a Szent István parancsnoki híd- 
ján minden bizonnyal beállított, mert a bal oldali altisztnek 
semmi keresnivalója sincs ott.
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hányán tudtak erről, ha még ez az öreg, nyugdíjas kapi
tány is tudott róla? Érzésem szerint ő nem volt kém, más
képp nem mondta volna el nekem... ”

Figyelembe véve, hogy Horthy rendkívül hiú ember 
volt, nem vitás, hogy memoárjában hangsúlyozta volna, 
ha a terv a saját agyszüleménye. Másrészt abszolút sem
mi utalás sincs arra, hogy az időzítés megváltozott volna. 
Ily módon az AOK-nak igaza lehetett abban, hogy kétel
kedett a haditengerészet ama képességében, hogy be
tartsa a biztonsági előírásokat. De az is lehet, hogy ez a 
megtévesztés része volt, amellyel el akarták vonni az el
lenség figyelmét a hadsereg készülődéséről. Már 1924- 
ben Handel-Mazzetti azt állította, hogy természetesen 
egész Bécs tudott róla, amikor Horthyt május 27-én a 
császár audienciáján fogadta, és persze a hír elterjedt a 
dalmát tengerparton, amikor június 4-én, 5-én és 6-án a 
legénységeket eltávozásról visszahívták, valamint amikor 
a nagyhajók elkezdték kirakodni az éghető és felesleges 
anyagokat. Ez felkeltette az emberek érdeklődését és 
megkezdődött a spekuláció.

Ennek ellenére a koordinálatlan támadás ténye a hadi- 
tengerészet számára olyan terhelő tény, amelyet azóta 
minden haditengerészettel foglalkozó szerző diszkréten 
elhallgatott.

Az alapos gyanú ellenére, hogy az egész akció az el
lenség tudomására jutott, a tényleges események lánco
lata arra enged következtetni, hogy a dreadnoughtok fa
tális találkozása az apró MAS-csónakokkal a június tize
dikéi hajnali ködben, egy sor előre nem látható esemény
re vezethető vissza.

Az utolsó bevetés

Ennek az utolsó bevetésnek az eseményláncolatát sok
szor leírták már részleteiben, ezért csak röviden vázoljuk a 
történteket, rámutatva néhány kevésbé ismert eseményre.

A négy dreadnoughtnak kellett a fő támogató erőt alkot
nia. A legnagyobb titoktartásnak megfelelően, két csoport
ban „tűntek” volna el Polából. Az 1918. június 18-án, déli 12- 
kor kiadott rádióparancs a titkossági előírásokról így szólt:

Szigorúan titkos -  Ma este és holnap este a nagyha
jók délkeleti irányban kifutnak. A következő három éjsza
kát a Viribus Unitis vízen tölti, napközben 9-én [június] 
Tajer és 10-én [június] Slano közelében tartózkodik. Hogy 
a téves riadókat elkerüljük, az egységek azonosító jeleket 
adnak le, amikor jelzőállomások mellett haladnak el. A 
jelzőállomások nem fognak válaszolni. Ezek -  szókódot 
használva -  csak a hírszolgálatnak jelentenek (Sammels- 
telle). Ha lehetséges, ne használjanak rádiót. Minden, a 
flottaparancsnokságnak szóló üzenetet a Telegraphenbu
reau (távirati iroda) főnökének kell címezni, aki azt a 3. 
számú jelzőállomáshoz, valamint a 25. számú optikai 
adóállomáshoz továbbítja. Csak nagyon sürgős üzenete
ket szabad rádión leadni, rejtett rádióadással, »fátyol« fo
galmazással. (Schleierverkehr, azaz értelmetlen szöveg 
közé rejtett üzenettel, és megfordított aláírással; a hajók 
mint földi állomás, a földi állomások hajó-hívókódokkal és 
így tovább). Ha cím szükséges, használja a »Cyclop«jelet 
a hívójel és az aláírás helyett. Csak olyan mértékben ér
tesítse a jelzőállomásokat, amennyire szükséges.

TelBureau vezetője” [21]

Az első csoporthoz tartozott a flotta zászlóhajója, a 
Viribus Unitis, amelynek parancsnoka Jankó Vukovic de 
Podkapelski [22] sorhajókapitány volt. A fedélzeten tar

tózkodott a főparancsnok, nagybányai Horthy Miklós el
lentengernagy és teljes vezérkara. Szintén a fedélzeten 
tartózkodott az újságírók egy csoportja, hogy megörökít
sék Horthy várható győzelmét, köztük volt a híres „szá
guldó riporter” , Egon Erwin Kisch és minden valószínű
ség szerint egy filmes csoport is. Ennek az első csoport
nak a második dreadnoughtja a Prinz Eugen volt. A hajók 
8-án délután hagyták el Pola kikötőjét, mintha lőgyakorla- 
tra mennének a Fasana-öbölbe. Éjszaka a dalmát tenger
part mentén haladtak Tajer távoli, nagy öble felé, ahol 9- 
én, a nappali órákban elrejtőztek. A következő éjjel to
vábbhaladtak egy Stano nevű eldugott kis öbölbe, Ragu- 
sától északra.

A második csoport a Szent Istvánból és a Tegetthoffbó\ 
állt, amelyet egy romboló és hat torpedónaszád kísért. 
Egy nappal később, június 9-én, 22.15-kor futottak ki 
Polából, ugyanazt az utat követve. Amikor a polai kikötő ki
járatához értek, kiderült, hogy elfelejtették kinyittatni a 
kikötő védelmi zárát. Ez körülbelül 45 percnyi késést oko
zott. Mire végre elhagyták Polát, a csoport sebességét le 
kellett csökkenteni 16 csomóról 12 csomóra, mert a Szent 
István kormányoldali fő turbinatartója felforrósodott.* Min
dent megtettek, hogy lehűtsék, és mikor ez némileg sike
rült, a sebességet megnövelték 14 csomóra. Mindez azt 
eredményezte, hogy a csoport -  váratlanul! -  90 perces 
késésben volt, mikor keresztezték az olaszok útját.

* Horthy emlékirataiban (lásd idézett mű) a Tegetthoffot emlí
ti! (A fordító megjegyzése)

Jegyzetek a 3. részhez

18. Lásd „Ernest Bauer, Der Löwe von Isonzo” - Feld
marschall Svetozar Boroevic von Bohna, Graz 1985., 
84. old.

19. Lásd Erich Heyssler, „Erinnerungen" gépelt memoár, 
438. old.; a szerző gyűjteménye.

21. Dr. Peter Freiherr von Handel-Mazzetti oki. mérnök, 
„Kriegstagebuch”, 5. kötet, 1. rész, 1918 első fele, ma
gángyűjtemény. Ez egy fantasztikus, első rangú kor
dokumentum, el kell gondolkodni a hátteréről. Handel- 
Mazzetti kódfejtő és rádiós tiszt volt a Grossradiopola 
Sammelstelle adatgyűjtő-helyen. Naplót vezetett, 
amelybe bejegyezte mindazokat a szigorúan titkos rá
dióközleményeket, amiket aznap hallott. Mi történt vol
na, ha egy másik tiszt ugyanezt egy idegen hatalom 
számára tette volna meg? Nem vet-e ez fényt egy le
hetséges biztonsági résre az osztrák információs szol
gálat legbelsőbb körein belül?

22. Jankó Vukovic de Podkapelski horvát születésű volt. 
Nem annyira jugoszláv nemzeti érzései miatt, inkább 
a haditengerészeti szakemberek iránti szükségből vá
lasztotta őt a Jugoszláv Nemzeti Tanács 1918. október
30-án, Zágrábban a jugoszláv flotta főparancsnokává.
1918. október 31-én átvette a parancsnokságot a ko
rábbi osztrák-magyar zászlóshajó, a Viribus Unitis fe
lett, miután elődje, Horthy eltávozott. Másnap reggel a 
dreadnought elsüllyedt Polában, egy olasz akna okoz
ta robbanás miatt. Vukovic a felborult hajó fedélzetén 
maradt és életét vesztette. Ma plakett őrzi emlékét a 
polai haditengerészeti kápolnában. Sokat beszéltek 
arról, hogy a hajót átnevezték Jugoslaviá-nak de erre 
egyszerűen nem volt idő. Az átnevezés feltételezése a 
tengerész tanács egyes tagjainak kézzel készített ten
gerészszalagjaiból eredhet.

(Folytatjuk)
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Talajminták analízise a Balkánon
Pintér István -  Ráth Tamás

A HM Technológiai Hivatal 2001. januárjában az MH kije
lölt alakulataival együtt a Balkán térségében és hazai bá
zisokon méréseket és mintavételezést hajtott végre a ta
lajban esetlegesen fennálló urán- és egyéb nehézfém 
szennyeződés  meghatározására. A minták analízisét két 
akkreditált, nem katonai laboratóriumban, különböző 
analitikai módszerekkel végeztük el.

Az egybehangzó mérési eredményekből megállapítható, 
hogy a radioaktív urán és tórium  vonatkozásában nem  
valószínűsíthető a term észetestől e ltérő  feldúsulás.

Reaktor-neutron aktivációs analízissel további 19, a ta
lajban előforduló, mikro- és makroelem koncentrációját 
határoztuk meg. Ezekből megállapítható, hogy a talaj ne
hézfém-szennyezettsége több helyen m eghalad ja  a 
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rende
let által különféle talajokra meghatározott intézkedési 
határértékeket. így például Bosznia néhány pontján a 
bárium - és az arzén-, a koszovói mintavételezési helye
ken pedig a króm szennyezettség  különösen magas.

Cikkünkben, a nemzetközi irodalomban található ada
tok alapján, összefoglalót adunk a szegényített uránium 
hatásairól, valamint ismertetjük a talajminták analízisét 
és a levonható következtetéseket.

A szegényített urániumot (Depleted Uranium, DU) 
tartalmazó lövedékek hatásai

Az előzetes tájékozódás alapján megállapítható, hogy a 
DU által kifejtett hatásmechanizmus igen összetett. 
Egyenkénti hatások látszólag kézben tarthatók, de mivel 
a környezetben a veszélyeztetettség többkomponensű, a 
vizsgálatot is így kell lefolytatni, ami igen nehéz. Egy
részt, mert az esemény után vagyunk, másrészt az egyé
ni érzékenység is különböző. A témával kapcsolatban 
hozzáférhető nemzetközi anyagok (USA, Nagy-Britannia) 
tanulmányozása után az alábbi helyzet rajzolódott ki.

A DU használatával kapcsolatos hatásokat már 1994 
óta tanulmányozzák és jelentik az amerikai kongresszus
nak. Az egyik ilyen riporto t az Egyesült Királyság Atom
energia Hatóságának figyelmeztetése -  a DU használa
tának hosszú távú következményei a Perzsa-öböl térsé
gében -  váltotta ki.

A riport a lapgondolata: ha a katonának a kezébe 
adunk egy maximális harctéri előnyöket nyújtó eszközt, 
amelyben DU van, akkor módszerek is kellenek az 
egészség védelmének megőrzésére és a környezeti álla
pot helyreállítására. Meg kell jegyezni, hogy a nemzetkö
zi jog nem ír elő semmit kötelezően a harctéri környezeti 
károk helyreállítására!

A különböző DU-eszközöket az elmúlt 20 évben fej
lesztette ki az amerikai szárazföldi haderő. Az USA, az 
Egyesült Királyság, Oroszország, Törökország, Szaúd- 
Arábia, Pakisztán, Thaiföld, Izrael, Franciaország és még 
más országok rendelkeznek ilyen eszközökkel.

A világ figyelmét a Sivatagi vihar után jelentkező beteg
ségek keltették fel. A saját erők tüzérségi tüzétől kb. 22 ka
tona hordja a testében ma is a DU-lövedékek szilánkjait! 
Az elvégzett vizsgálatok eredményei egyrészt modellezé
sen alapulnak, másrészt gyakorlati teszteket is végeztek.

E gészségügyi kockázat -  békeidőben

• Az egészségügyi kockázat a DU alkalmazásakor mi
nimális.

• A kockázatok a lőszerek szállításakor, tárolásakor és 
kezelésekor jelentkeznek, illetve a páncélzatok hatására.

E gészségügyi kockázat -  harctéri m űveletekben  
(a S ivatagi v ihar alapján)

• Nagyon valószínűtlen, hogy a DU hozzájárult a titok
zatos betegséghez, melyben a veteránok szenvednek. 
(Nem tapasztaltak belső DU-hatást.)

• A külső hatás nem volt nagyobb, mint a békeidőben 
tartott gyakorlatokon.

• A saját tüzérségi tűz sebesültjeinél jelentős a belső 
DU-hatás, mind a szilánkoktól, mind a belégzéstől.

• A hadsereg vezető orvosi hivatala szerint a szilánkok  
m iatti hosszú idejű egészségkárosodás nem teljesen bi
zonyított és minimális.

• A legtöbb esetben bennhagyták a katonákban a szi
lánkokat, mert kisebb kockázattal járt, mint a sebészi be
avatkozás!

• A személyek hosszú idejű megfigyelése napirenden 
van, de egyelőre semmi lényeges változás nem történt.

• Nem valószínű, hogy a karbantartó állomány elszen
vedett volna jelentős DU-hatást.

K örnyezeti kockázatok -  békeidőben

• A hadsereg jelentősen közreműködik a DU-teszt- 
területek környezeti szennyezéseinek kezelésében, prog
ramot indítottak, amely modellezi a környezeti véletlenek 
és hatások csökkentését.

• A szennyezet területek feltárására eljárásokat és 
módszereket dolgoztak ki.

• Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala és az 
Atomenergia Bizottság kéri, hogy a szövetségi területek, 
tesztkörletek legyenek megtisztítva, mielőtt korlátlan fel- 
használásra átadják azokat.

Környezeti kockázatok -  harctéri m űveletekben

• A háború utáni harctér veszélyes terület, ott sok kör
nyezetre ártalmas anyag található.

• A DU és más veszélyes anyagok harctéri hatásai nin
csenek jól definiálva.

• Összehasonlítva más veszélyekkel, a DU-hatás való
színűleg kicsi.

• Az Egyesült Államok bármilyen útmutatást megad az 
érintett nemzeteknek, hogy segítse őket a harctéri ron
csok eltávolításban, illetve a rövid és hosszú távú környe
zeti konzekvenciák megítélésében.

• A DU-hatás a harctéren alacsony, további környezeti mo
dellezés és adatok szükségesek, ennek alátámasztására!

Ezeket a megállapításokat ismertették a Kongresszus 
előtt is. A vizsgálatok folytatását jelezte az 1995-ben
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megjelent jegyzőkönyv, melyben az egyes tesztközpon
tok kísérleteit is rögzítették. A jelentés foglalkozik a DU- 
lőszerek, -eszközök szállításával is.

Jelentős különbség tapasztalható az anyag természe
tének megítélésében amerikai honi területen történő 
szállításnál és nemzetközi szállítmányozás esetében. Az 
Egyesült Államok területén történő szállításkor a DU- 
eszköz radioaktív anyagnak m inősül! Nemzetközi szál
lítmányozásnál csak radioaktív hulladéknak tekintik.

A tanulmány megerősíti: kevés az adat ahhoz, hogy tu
dományos megalapozottsággal meghatározzák az 
egészségügyi és környezeti veszélyeket.

Az anyag ugyancsak figyelemfelkeltő lehet akkor, ha 
helyreállítási munkálatokba kezdenek. Ebben az esetben 
egy jól kidolgozott radiológiai felmérést és kockázati 
becslést kell készíteni a helyszínen! Az így nyert adatok 
tanulmányozása után kezdődhet csak meg bármilyenfaj
ta munka (pl. földmozgatás stb.).

A DU-eszközök hosszú távú hatásairól a tanulmány 
nem tud konkrét megállapítást adni, de hangsúlyozza a 
további kutatásokat, mivel a DU-fejlesztés során 10 000 
kg hulladék keletkezett!

Végső megállapítás, hogy a DL) harctéri hatása telje
sen új és nem egészen ismert mechanizmus, ezért foly
tatni kell az adatgyűjtést és -kiértékelést.

Következtetések

Bár az elsődleges mérések alapján nem mutatható ki 
semmi veszély, és a nemzetközi szakirodalom sem fogal
maz meg egyértelműen káros hatást, az összetett hatás- 
mechanizmus miatt célszerű meghatározott időközön
ként ellenőrző méréseket végezni a helyszínen.

Az érintett területek mezőgazdasági szempontból 
szennyezettek, így a helyi élelmiszer-fogyasztás tovább 
növelheti a kockázatot.

1. táblázat
Minta Származási hely

1. BUTMIR bypass átkelő híd
2. Donji-Kotorac híd
3. Vojkovics híd
4. MMK volt telephelye (Szarajevó)
5. Ideiglenes helikopter-leszálló (Szarajevó)
6. Tábor, konténersor (Szarajevó)
7. Doboj híd, szerb oldal
8. Doboj híd, szerb oldal (2)
9. Lőtér poros út előtt (Tatárszentgyörgy)

10. Lőtér poros út után (Tatárszentgyörgy)
11. BRCKO dél
12. BRCKO észak
13. Sl. Brod tábor
14. Sl. Brod pontonos tábor
15. Bosanska Gradica
16. Okucani tábor
17. Pristina-001
18. Pristina-002
19. Pristina-003
20. Pristina-004
21. Pristina-0021

Megj.: A 11-21. mintákat az MH VIK-től kaptuk

Bár nincs közvetlenül ok és okozati összefüggés a tör
téntek és a megbetegedések között, mégis megállapítha
tó, hogy a területen való mozgás nem veszélytelen.

Helyszíni vizsgálatok és mintavételezés

A vizsgálatokat Horvátországban (Okucani) és Bosznia- 
Hercegovinában (Szarajevó, Doboj) 2001 januárjában 
hajtottuk végre. A vizsgálatokhoz IH-95 sugárszint- és 
szennyezettségmérő műszereket, VSMF vegyi- és sugár
mintavevő felszerelést és GPS-berendezést használtunk. 
A vizsgálatok célja az esetlegesen fennálló radioaktív 
környezetszennyezések helyszíni mérése, valamint min
tavételezés későbbi vegyi és nukleáris analízishez.
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A vizsgálatok leírása

A vizsgálatok és mintavételezések Boszniában a magyar 
katonák tevékenységi helyein történtek. Az egyik IH-95 
sugárszint- és szennyezettségmérő műszerrel sugár
szint-, a másikkal szennyezettségmérést végeztünk, va
lamint 1-1 szilárd mintát vettünk további analízisre. A mé
rés helyének pontos rögzítése GPS-berendezéssel tör
tént. Az MH HAVÁRIA laboratóriumtól további 13 db -  ál
taluk vett -  talajminta áll a rendelkezésünkre.

A vizsgálatok alatt minden résztvevő RDC-3 dozimé
tert viselt. A TH képviselője összehasonlító vizsgálatra to
vábbi 5 db RDC-3 dozimétert és egy filmdozimétert is vi
selt. A doziméterek kiértékelése megtörtént. A kapott dó
zis kisebb, mint a kimutathatósági határ (100 mGy).

A mérési eredmények elsődleges értékelése

A Boszniában mért sugárszintadatok a normál magyaror
szági háttérnél jóval alacsonyabbak. Szennyezett terüle
tet nem találtunk sugárszennyezettség-méréssel.

A talajminták nehézfém-analízise

A vizsgálatok célja a talajminták nehéz radioaktív elem 
(U, Th, Pu) és nehézfém (Pb, Cd) koncentrációjának 
meghatározása volt.

7. ábra: A Szarajevó melletti híd roncsa

A vizsgálatokat 2001 márciusában a KFKI Atomener
gia Kutatóintézetnél és a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet Radiometriai Laboratóriumában végeztük el. A la
boratóriumok kiválasztása úgy történt, hogy a legfonto
sabbnak ítélt uránszennyezettségről a két helyről külön
böző analitikai módszerrel elvégzett vizsgálatok alapján 
kapjunk eredményt, a többi nehézfémről pedig minél több 
adat álljon rendelkezésünkre.

Analitikai módszerek

• Roncsolásmentes reaktor-neutron aktivációs (INAA) 
analízis (multielemes analitikai eljárás)

• Gamma-spektroszkópiai analízis (U, Th és Pu megha
tározásra)

• Izotópgerjesztésű röntgen fluoreszcens (XRF) analí
zis (Cd és Pb meghatározásra)

Mérési eredmények

A minták a magyar kontingensek különböző munka- és 
szolgálati helyeiről származnak. Az 1-6. minta Szarajevó 
környékéről, a 7-8. és a 11-16. minta Észak-Boszniából, 
a 17-21. minta Pristinából (Koszovó), a 9-10. minta 
Tatárszentgyörgyről (Magyarország) származik.
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Az INAA-analízis és a gammaspektroszkópiai analízis 
alapján az 1. ábrán az U-koncentrációkat, a 2. ábrán a 
Th-koncentrációkat grafikusan ábrázoltuk.

Plutónium (Pu) nyoma a mintákban gamma-spektro
szkópiai analízissel nem mutatható ki. Ólmot (Pb) XRF- 
analízissel nem mutattak ki, így állítható, hogy koncentrá
ciója a kimutatási határ (50 mg/kg) alatti. A Cd-szennye- 
zettség a mintákban az INAA-analízis alapján 5,8 mg/kg 
alatti.

INAA-analízissel további 19, a talajban előforduló mik
ro- és makroelem koncentrációját határoztuk meg (As, 
Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Fe, Hf, Ir, K, La, Na, Rb, Se, Sm, 
Sr, W, Zn). Ezek közül anomáliát a króm (Cr) mutat. Ezen 
vizsgálat eredményét a 3. ábrán foglaljuk össze.

A mérési eredmények értékelése

9. ábra: A doboji híd környéke

10. ábra: A doboji híd feletti folyószakasz

Az uránra és a tóriumra talajterhelhetőségi értéket a 
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rende
let nem tartalmaz. Irodalmi adatok szerint a világátlag 
uránra 4 mg/kg, tóriumra 11,5 mg/kg.

Például:
U Th

USA 0,3-10,7 2,2-21 mg/kg
Németország 0,42-11,02 0,4-15 mg/kg

A mérési eredményekből egyik elemre sem valószínű
síthető a természetestől eltérő koncentráció.

Ólomra, a legérzékenyebb talajra, a 10/2000. (VI. 2.) 
KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 150 mg/kg in
tézkedési határértéket szab meg. A mérési eredmények
ből következően az ólomkoncentráció 50 mg/kg-nál ki
sebb, tehát biztosan nem éri el a határérték harmadát.

Kadmiumra az intézkedési határérték érzékeny talajra 
5 mg/kg, kevésbé érzékeny talajra 10 mg/ kg. A vizsgála
tok alapján állíthatjuk, hogy 5 db Boszniából származó 
minta az elsőt elérheti, de ezen utóbbit egyik minta kon
centrációja sem éri el.

A többi vizsgált elemből, elsősorban a koszovói mintá
kon, a króm koncentrációja nagyobb, mint a fokozottan 
érzékeny talajra, sőt az érzékeny talajra vonatkozó intéz
kedési határérték (150, illetve 400 mg/kg). A Balkánról 
rendelkezésünkre álló irodalmi adatok (Bulgária) azon
ban 221 mg/kg átlag és 71 -1085 mg/kg értékek. Ezt figye
lembe véve itt sem valószínűsíthető a természetestől el
térő koncentráció.

Megemlítendő még, hogy a 15. és a 16. talajminta ar
zén (As)-koncentrációja meghaladta az érzékeny talajra 
vonatkozó intézkedési határértéket, a 14. talajminta bári
um (Ba)-koncentrációja pedig majdnem elérte a kevéssé 
érzékeny talajra vonatkozó intézkedési határérték kétsze
resét.

Összességében megállapítható, hogy a természetestől 
eltérő, feltételezhetően az uránm agvas lövedék á lta l 
okozott fe ldúsulást ugyan nem  találtunk, de néhány 
minta halm ozott nehézfém  szennyezettséget mutat.

Olvasóink tájékoztatására
A Top Gun című folyóirat kiadójának tulajdonosváltása miatt, a szerkesztőség tagjai felmondtak és távoztak a cégtől. 
A menedzsment Top Flight néven új lapot indított, amely a Top Gun korábbi profilját folytatja.

Szerkesztőség: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B VII. ép. 235. sz. Tel.: 210-00-20/248; 323-13-59, fax; 323-13-60. 
A novemberi számtól kezdve a lap megjelenik és a szokott helyeken vásárolható.

A Top Gun új szerkesztőséggel, de korábbi címén működik. Tartalma némiképp változott, terjesztése a korábbi 
módon történik. Szerk.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Újszerű műszaki eszközök a békefenntartásban

A Magyar Műszaki Kontingens több mint öt éve vesz részt 
a balkáni békefenntartó műveletek műszaki támogatásá
ban. A hagyományos szakfeladatok mellett olyan felada
tok is jelentkeztek, amelyekkel eddig nem találkoztunk. 
Építettünk katonai tábort, ellenőrző pontot, parkolót, ele
mes hidakat, bontottunk rombolt házakat és hidakat. A fel
adatokat eddig nem próbált körülmények nehezítették. 
Idegen országban, esetenként barátságtalan környezet
ben, fokozott nyilvánosság mellett, más nemzetek katoná
ival és eszközeivel kellett megoldani a műszaki támogatás 
bonyolult és nagy felkészültséget igénylő feladatait.1

A Haditechnika előző számaiban már bemutatták a bal
káni békefenntartás során alkalmazott eszközök néme
lyikét.2 Most a műszaki támogatási feladatok olyan eszköze
iről írok, amelyek ugyan nem ismeretlenek, de a hazai gya
korlatban eddig nem, vagy csak korlátozottan alkalmazták.

A HESCO típusú, gyorstelepítésű építőelem

A HESCO-bástya eddig ismeretlen volt a hazai műszaki 
támogatási gyakorlatban. Ugyanakkor más országok 
hadseregeiben és a civil életben is széles körben alkal
mazzák ezt a megbízható építőeszközt. A hegesztett kö
téssel készült, galvanizált, rendkívül erős és teherbíró 
drótháló adja a szerkezet keretét. A feltöltésére használt 
anyagok kifolyását nagy teherbírású geotextil akadályoz
za meg, míg az elemek összekötését galvanizált kapcso
lóelemek (tüskék) teszik lehetővé. A készletek száma és 
variálhatósága széles körű felhasználást biztosít. A fizikai 
sérülést nem szenvedett készletek újra felhasználhatók. 
Ebből a szempontból a geotextil-elem a gyenge pont, 
mert a töltés során gyakran meggyűrődik és megsérül.

A HESCO-bástya alkalmazásának számos előnye van. 
Valamennyi készlet kialakítása olyan, hogy összehajtott 
állapotban, viszonylag kis helyen szállítható (a készletek 
főbb méreteit mutatja az 1. ábra). Telepítése szakképzett
séget, vagy sajátos eszközöket nem igényel. A gyors te
lepíthetőséget mutatja, hogy az egy méter magas, egy

1. ábra: HESCO-elemekből épült fedezék

méter széles, tíz méter hosszú fal építési ideje HESCO- 
elemekből (két fő, egy homlokrakodó segítségével) 20 
perc, míg ugyanez homokzsákokból (10 fő, 1500 homok
zsák töltésével és beépítésével) 7 óra. Az építmény védő- 
képességét kísérletek sora bizonyítja.3

A HESCO-készletek főbb méretei
1. táblázat

A készlet 
típusa

Magasság
(m)

Szélesség
(m)

Hosszúság
(m)

1 1,37 1,06 10
2 0,61 0,61 1,219
3 1 1 10
4 1 1,5 10
5 0,61 0,61 3,048
6 0,61 0,61 6,09
7 2,21 2,13 27,74
8 1,37 1,22 10
9 1 0,762 9,14

10 2,13 1,52 30,5

Nem elhanyagolható körülmény, hogy a HESCO- 
keretek a helyszínen fellelhető anyagokkal is feltölthetők. 
Használhatunk homokot, földet, kőzúzalékot, murvát 
vagy havat. A töltőanyag milyensége természetesen kihat 
a védőképességre és az építmény állékonyságára.

A HESCO-bástya alkalmazási lehetősége

Érdemes szólni az eszköz „civil” felhasználhatóságáról, 
amely békefenntartás során is bekövetkezhet. A tapaszta
latok azt mutatják, hogy az árvíz esetén jól használható a 
nagy terhelésnek kitett gátak megtámasztására, magasí
tására, a csurgalék vizek, buzgárok lokalizálására. Alkal
mas a nehezen járható terep, az utak és egyéb műtárgyak 
megerősítésére, a forgalom lassítására és terelésére.

2. ábra: HESCO-elemekből épült kerítés
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A katonai felhasználás jellemző esete az egyes katonák 
védelmét biztosító -  a katona által háton szállított, majd 
megépített -  fedezék vagy tüzelőállás. Feltölthető a hely
színen található földdel, homokkal, hóval vagy egyéb al
kalmas anyaggal. Alkalmazás után könnyen üríthető, át
helyezhető és újra felhasználható.

A HESCO-bástya alkalmazásának előnyei a harci tech
nika védelmét szolgáló építmények kialakítása során lát
szanak igazán. A készletek -  vagy egyes elemek -  alkal
mazhatóak repülőeszközök és járművek takarására és 
védelmére, önálló fedezékek és tüzelőállások kialakításá
ra, konténer fedezékek és tárolóhelyek védőképességé
nek fokozására. (2. ábra) A műszaki támogatás gyakorla
tában alkalmas útpályák szélesítésére és megerősítésé
re, járófelületek létrehozására, útakadályok, terelők és las
sítok kialakítására, a vizuális felderítés megnehezítésére.

Sajátos lehetőség az eszköz alkalmazása kerítésként. 
(3. ábra) Ez a fajta felhasználás lehetővé teszi a terület el
határolását és védelmét. A többsoros és többemeletes 
kerítés -  kombinálva az orvlövészek elleni hálóval és a 
gyorstelepítésű drótakadályokkal -  egyrészt demonstrál
ja az erőt, másrészt valódi akadályt jelent. Az eszköz to
vábbi előnye, hogy a békefenntartó erők távozása után a 
környezet károsítása nélkül elbontható és elszállítható.4

A gyalogság elleni drótakadály

Ez az eszköz szintén nem ismeretlen a mozgás akadá
lyozásának gyakorlatában, de igazán széles körű fel- 
használására a boszniai békefenntartó műveletek alatt 
került sor. Telepítése gyors és nem igényel különleges is
mereteket. A horganyzott acél anyagú drótakadály szállí
tása tekercsben történik. Kialakítása olyan, hogy harmo- 
nikaszerűen kihúzható, majd felhasználás után újra ösz- 
szezárható. A tekercs menetei olyan sűrűn követik egy
mást, hogy átbújni köztük nem lehetséges. A vezetődrót
ra erősített tüskék profilja, élezése visszatartó hatású és 
komoly sérüléseket okozhat.

A vezetődrót acél magja megnehezíti a tekercs össze
nyomását és átvágását. A tekercs szomszédos menetei 
acélkapcsokkal vannak összekötve, amelyek minden kö
rülmények között biztosítják a tekercs kihúzását és ösz-

szezárását. Valamennyi tekercs négy fogantyúval és két 
szeggel van ellátva, a talajhoz való rögzítés megkönnyí
tésére. A tekercsek készülhetnek horganyzott, bitumen
nel bevont, valamint rozsdamentes acél kivitelben.5

A gyalogság elleni
drótakadály alkalmazási lehetőségei

A drótakadály elsősorban a fontos területek és irányok le
zárására, egyéb anyagokból készült akadályok megerő
sítésére alkalmazható. A békefenntartó erők objektumai
ba vezető utakon, a bejárati kapuknál, a kerítés mentén 
és a tábor belső területein egyaránt széles körben alkal
mazzák. Telepíthető meglévő kerítések tetejére, de alkal
mazható önállóan is. Lehet több sorba és több szintre 
építeni. (4. ábra) Utóbbinak határt szab az eszköz állé
konysága, ami függőleges merevítéssel javítható. Jól al
kalmazható beépített környezetben, zavargások esetén a 
saját erők védelmére, utak, terek, épületek lezárására.

A békefenntartó műveletek során alkalmazott nem rob
banó műszaki záraknak, erődítési akadályoknak -  amel
lett, hogy a megnehezítik a mozgást -  fontos feladata a 
szándék egyértelmű bemutatása. Míg a klasszikus érte
lemben vett harc-hadművelet során a mozgást akadályo
zó elemeket gyakorta álcázzuk, addig a békefenntartó 
műveletek esetén hangsúlyozzuk azok szerepét. Álcá

zásról nem beszélhetünk, hiszen a talaj felszínére, jól lát
hatóan helyezzük el az elemeket. (5. ábra) A telepített 
drótakadályok élettartamát növeli, hogy -  megelőzve az 
aljnövényzet okozta problémákat -  geotextil szőnyegre 
terített kavicsszórásra kerülnek az elemek.6
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Gyorstelepítésű műanyag szőnyeg

A gyorstelepítésű műanyag szőnyeg széles körű alkalma
zását rendkívüli ellenálló képessége és könnyű telepíthe
tősége indokolja. A sűrű szövésű polyester szőnyeg ko
pásálló, magas hőmérsékleten is megőrzi rugalmassá
gát, a kenő- és üzemanyagokkal szemben ellenálló. Ba
rázdált felülete csökkenti a tűzveszélyt, a rugalmas kivitel 
lehetővé teszi az egyenetlen felületre való telepítést. Ke
rekes és lánctalpas járművek egyaránt használhatják, 
megengedett felületi terhelése 12 N/mm . Telepítése nem 
igényel különleges ismereteket vagy egyedi eszközöket, 
visszatelepítése gyors, szállítása és tárolása egyszerű. A 
műanyag szőnyeg mosható, egyéb karbantartást nem 
igényel. A különböző elemek műanyag pántokkal össze
kapcsolhatók, a széleken extra erősítéssel készülnek, a 
talajhoz fémtüskékkel rögzíthetők. Egyes típusoknál 
üveggyapot és szénszálas megerősítést is alkalmaznak.7

A gyorstelepítésű műanyag szőnyeg -  típustól függően 
-  telepíthető kézzel és géppel. A táborhelyek berendezé
se során használt elem egységsúlya 18-73 kg, a helikop
ter-leszállóhelyek kialakítására használt elem 56,5-149 
kg, az utak megerősítésére alkalmas elem 82-555 kg, a 
nehezen járható terepen alkalmazható elem 441-1035 
kg, a nyompályaelem 4,5-11 kg, míg az akadályok leküz
dése során használt elem 14 kg. A gépi telepítést meg
gyorsítja annak a tömlőnek a használata, amelyet a sző
nyeggel együtt hajtanak fel. Telepítéskor a jármű komp
resszora levegőt nyom a tömlőbe, amely így kigördíti a 
szőnyeget. Kézi telepítésnél a tömlőt műanyag szalagok 
helyettesítik.

A kiegészítő elemek között találunk szállítóhevedere
ket, fémtüskéket és csomagolózsákokat. Gyártják fehér, 
tábori zöld, piros és barna színben.

A gyorstelepítésű
műanyag szőnyeg alkalmazási lehetőségei

Az eszköz jól alkalmazható az ideiglenes jelleggel kiala
kított katonai táborok berendezése során. Az elemek ösz- 
szekapcsolásával tetszőleges méretű terek alakíthatók 
ki, a barázdált felület biztonságosan járható és könnyen 
takarítható. Az itt alkalmazható típusok mérete és súlya 
lehetővé teszi azt, hogy kézi erővel telepítsék.

A békefenntartó műveletekkel szemben támasztott 
egyik fontos követelmény a mozgékonyság megteremté
se és fenntartása. Ennek megfelelően a helikopterek 
meghatározó szerepet játszanak az ilyen műveletekben. 
A gyorstelepítésű műanyag szőnyeg alkalmazásával le
hetővé válik a helikopterek igénybevétele olyan területe
ken is, ahol eddig ez gazdaságossági vagy repülésbiz
tonsági okokból nem volt lehetséges. Az eszköz kézzel 
telepíthető a megfelelően előkészített talajra. A színes 
műanyag felület megkönnyíti a tájékozódást, így növeli a 
leszállóhely biztonságát. A gyakorlati tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tábori repülőtér minden eleme -  leszál
lóhelyek, parkolók, utak, karbantartó pontok, lerakatok, 
pihenősátrak, vezetési pontok -  berendezhető a mű
anyag szőnyeggel.8

Az eszközt a haditengerészet is alkalmazza. A tenger
parti föveny megerősítése nagyon fontos a kirakásra vá
ró járművek szempontjából. A műanyag szőnyeg lehető
vé teszi azt, hogy a vízi járművekről közvetlenül a partra 
hajtsanak a kerekes és lánctalpas járművek.

A nehezen járható útszakaszok megerősítése, járható
vá tétele is a mozgásszabadság megteremtését szolgál
ja. A műanyag szőnyeg alkalmazása lehetővé teszi a fel
ázott utakon való haladást, a csúszós emelkedők (max:

6. ábra: Drótakadály leküzdése a műanyag szőnyeg alkalma
zásával

20%) könnyebb leküzdését, kisebb vízfolyásokon a gáz
lóátkelőhely megerősítését, az intenzív katonai forgalom
nak kitett talajutak állagának megőrzését. A műanyag 
elemek felhasználhatóak az elakadt járművek mentése 
során, vagy a terepen ideiglenesen kialakított munkahe
lyek kényelmének és élettartamának növelésére.

Az eszköz alkalmas a különböző akadályokon és zára
kon való áthaladás megkönnyítésére. Átvetve a drótaka
dályokon, lehetővé teszi annak gyors és biztonságos le
küzdését. (7. ábra)

A gyorstelepítésű műanyag szőnyeget évek óta alkal
mazzák a világ különböző pontjain. Tucatnyi ország had
seregénél rendszeresítették, és sikerrel használták a Bal
kán-félszigeten és Kelet-Timorban.

A bemutatott eszközök már bizonyították hasznossá
gukat. A Magyar Honvédség aktív résztvevője a béke- 
fenntartó műveleteknek, így katonáink a jövőben egyre 
gyakrabban találkoznak új módszerekkel és újszerű esz
közökkel. Ahhoz, hogy megőrizhessük eddig elért ered
ményeket, ezek ismerete elengedhetetlen.

Jegyzet

1. A magyar Műszaki Kontingens a cikk írásakor -  2001. 
június 16-án -  1260. napját tölti a műveleti területen és 
megkapta 1294. számozott feladatát.

2. A folyóirat 2000/2. számában jelent meg Havasi Zoltán 
ismertetése a Bailey-hídról, az 1999/2. számban pedig 
Deák Ferenc írt a MJB-hídkészletről.

3. A hivatkozott kísérletek összefoglaló eredményeit a 
HESCO BASTION LIMITED képviselője bocsátotta 
rendelkezésemre.

4. A békefenntartó műveletek során is fokozott figyelem 
irányul a környezet védelmével kapcsolatos feladatok
ra. A nemzetközi erők nem engedhetik meg maguknak 
azt, hogy ilyen problémák miatt erkölcsileg -  és persze 
anyagilag is -  elmarasztalják őket.

5. A hivatkozott paraméterek a GRAEPEL cég termékeire 
vonatkoznak.
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6. A többsoros drótakadály telepítésére már az adott tábor 
tervezésénél gondolni kell. Egy folyóméter kerítés meg
erősítése háromsoros drótakadállyal ugyanis 3 n f terüle
tet kíván. Ehhez kell alkalmazkodnia a körvilágításnak, a 
felvezetési útvonalnak és a belső közlekedési utaknak.

7. A MOBI-MAT gyorstelepítésű műanyag szőnyegre vo
natkozó információkat a DESCHAMPS cég bocsátotta 
rendelkezésemre. A 6 . és 7. ábrák eredetije a cég fény
képes ismertetőjében található.

8 . A Macedóniában állomásozó békefenntartó erők heli
kopteres egységei évek óta használják a műanyag sző
nyeget. A kumanovói repülőtéren helikopter-leszállóhe
lyek tucatjait rendezték be ezzel az eszközzel.

Dr. Padányi József 
(a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

tudományos főmunkatársa)

A Magyar Honvédség
egyéni sorozatlövő fegyvere az ezredforduló után

A h arm ad ik  évezred  e lső  é v tize d é n e k  vég ére  a fe g yve rtec h n ik áb an  je le n tő s  fe jlő d és  
(m in ő ség i ugrás) p ro g n o sztizá lh a tó . M ilyen  lehet az új lö vészfeg yver?

Erre a kérd ésre  ke re ssü k  a vá laszt e c ikkben

Rögtön a bevezetőben felvetődik a kérdés: van-e, illetve 
lesz-e létjogosultsága az egyéni lövészfegyvereknek a 
távlatokban, az alapvetően elektronikus hadviselés korá
ban? A válasz -  minden elkötelezettség nélkül -  igen. Ezt 
a véleményt természetesen nemcsak saját megítélé
sünkre alapozzuk, mely szerint az elfoglalt területek meg
szerzése és megtartása szempontjából döntő jelentősé
ge van (és lesz) az egyéni sorozatlövő fegyvereknek. Ná
lunk sokkal meghatározóbb teoretikusok is osztják e vé
leményt. Nevezetesen, a USA szárazföldi haderő távlati 
(20 éves) fejlesztési terveiben jelentős helyet foglal el az 
egyéni fegyverek tárgyköre. Ugyanígy a NATO fejlesztési 
elképzelései sem nélkülözik az egyéni lövészfegyverek 
fejlesztését. Az orosz elképzelések is e terület fejleszté
sét tűzték ki célul, hogy csak a legmeghatározóbbakat 
említsük. Mindebből következik, hogy bármilyen védő-, 
támadó- vagy „békefenntartó” feladatra is gondolunk, 
szükségszerű foglalkoznunk az egyéni lövészfegyverek 
távlati fejlesztésével.

Mi a helyzet ma?

A 7,62x54R Mosin-Nagant töltény 1891-es rendszeresí
tése, majd a 7,62 mm-es Kurz (rövid) töltények 1941-43- 
as alkalmazásba vétele és a kiskaliberű 5,56x45 mm-es 
(M193 tip.) bevezetése 1957-ben, később (1974-ben) az 
5,45x39 mm-es töltények hadi kaliberként való alkalma
zása, mindezt kiegészítve a 9x19 mm-es Parabellum- 
pisztolytöltény 1906-os rendszeresítésével, megteremtet
te az alapját az alapvető és korszerű haditöltényeknek. 
Alkalmazásuk kezdetén (az 5,45-öst leszámítva) vala
mennyi töltény teljes köpenyes, tömör ólommagvas volt. 
Ez nagy lőtávolságon is megfelelt a fedetlen élőerő leküz
dése igényének, hiszen erre tervezték. A helyzeten vál
toztatott az acéllemezből készített rohamsisak rendsze
resítése, amely ellen nagy távolságokon az ólommagvas 
lövedék célban kifejtett hatása már nem volt eléggé egy
értelmű. E probléma kiküszöbölésére születtek meg a kü
lönféle konstrukciójú acélmagvas lövedékek. Az újabb 
„egyensúlyi helyzeten” változtatott a második világháború 
után egyre nagyobb számban terjedő páncélozott szállí

tó- és harcjárművek számarányának jelentős növekedé
se, majd a különféle harci helikopterek terjedése. A viet
nami háború időszakától kezdődően egyre több hadse
regben terjed a különféle lövedékálló védőmellények 
(helytelen kifejezésekkel „golyóálló mellények” vagy „test
páncélok”) rendszeresítése. A harceljárások változása 
azt eredményezte, hogy egyre kevésbé jellemző a gyalo
gos harcrend. A fentebb felsorolt fejlesztések eredménye
ként az acélmagvas (rendszeresített) lövedék célban ki
fejtett hatása -  kalibertől függetlenül, világviszonylat
ban -  egyre jelentéktelenebbé válik, illetve egyre kisebb 
lőtávolságokon belül érvényesül. A harmadik évezred 
elején szükségessé vált az egyéni lövészfegyverek hatá
sának felülvizsgálata. (Nem biztos, hogy mindenki tudja, 
ezért megemlítem, hogy pl. a IV. fokozatú lövedékálló vé
dőmellény kerámia trauma betétjének gyári átvételi vizs
gálata szerint 15 m távolságból ezt a 7,62x54R páncéltö
rő-gyújtó lövedéke nem ütheti át. Akkor mit lehet várni na
gyobb távolságokon?)

A fent említett probléma -  a rendszeresített töltények 
hatásának elégtelensége -  közismert. A legutóbbi évek 
fejlesztései a lövedékek átütés-teljesítményének növelé
se jegyében teltek. Ezek közül érdemes kiemelni a fran
cia 7,62N PPI F1 töltényt, amely a 200 m-en 10 mm-es 
(360 HB keménységű lemezre) már valamelyest többet 
tud, mint a volt szovjet utódállamokban rendszeresített 
7,62x39 mm-es В 32 töltény. Mivel ez utóbbi gépkarabély- 
töltény, ezért az összehasonlítás erőltetett, mivel a 
7,62x54R mm-es В 32 páncéltörő-gyújtó puska töltény 
lövedéke (a valóságos összehasonlítási alap) nagyobb 
átütést produkál! Tehát ez előrelépés a hagyományos 
NATO-töltény lövedékéhez képest, de abszolút értékben 
alatta marad pl. a nálunk rendszeresített töltényének.

A hagyományos fegyverek túlélésére szánt kísérletnek 
tudható be pl. a High Energy N 500 Series (nagy energi
ájú lőporsorozat) megjelenése is. A többféle kaliberben is 
használható lőporral -  a hagyományos tömegű lövedék
kel -  „lényegesen” nagyobb kezdősebesség érhető el. Ez 
mind igaz, de azt csak a páncélátütés mechanizmusában 
teljesen járatlan ember feltételezheti, hogy nem teljesen 
mindegy, hogy egy mesterlövész puska 15 m távolságból
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(a jelenlegi), vagy 75 m távolságból nem üti át a célt, mi
vel egyik sem mesterlövész feladatra szánt távolság! 
Végeredményben a világ hadseregeiben található igen 
nagy számú, már rendszerben levő fegyver páncélátüté
sének növelésével kísérleteznek a tölténygyártók, remél
ve az üzletet, s figyelmen kívül hagyva a harctéri realitá
sokat. Teszik mindezt még a hagyományos fegyverek 
élettartamának csökkentésével is, ami a hadseregeknél 
külön gondot jelenthet.

Új kalibereket is alkottak, ezek közül a legjelentősebbnek 
ítélhető a finn ,338-as Lapua Magnum-töltény, illetve az er
re készített mesterlövészpuska. E töltény lényegesen na
gyobb energiatartalommal rendelkezik, mint pl. a hagyo
mányos puskatöltény. (Inkább közelít a 12,7 mm-es gép
puska töltényéhez.) Az erre a töltényre készített mesterlö
vészpuskák átütése még nagy távolságban is elfogadható. 
A torkolati energia -  illetve a lövészre hátraható energia -  
viszont nem teszi lehetővé a sorozatlövést, mert a katonát 
egyszerűen fellökné. Mivel a célkitűzésünk az egyéni soro
zatlövő fegyverek fejlődésének értékelése, ezért ezt a kali
bert a továbbiakban figyelmen kívül hagyjuk.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a hagyomá
nyos kaliberekkel -  a továbbfejlesztési kísérletekkel 
együtt -  elértük a fizikai teljesítőképesség felső határát, 
amely a védőeszközökkel ellátott ellenség nagy távolsá
gú leküzdésére már napjainkban sem felel meg, a távla
tokban -  figyelembe véve a védőeszközök várható fejlő
dését -  még ennyire sem fog megfelelni.

A Magyar Honvédség rendszerében levő egyéni soro
zatlövő 7,62 mm-es gépkarabélyok (AMD-65, AMM, 
AMMSz) mind konstrukciójukat, mind pedig gyártási ide
jüket tekintve korosak. A világpiacon kapható azonos ka
tegóriájú fegyverekre hasonló kor (21-35 évesek) jellem
ző, kaliberüktől függetlenül. Ezekből következik, hogy a 
perspektivikus fegyverek területével szükségszerű foglal
kozni.

A világviszonylatban „öreg” fegyverkonstrukciók való
színűsítik azt, hogy új szerkezetek megalkotásával sok 
helyen foglalkoznak, mint arról információink is vannak. 
(Ez a tény is e téma aktualitását támasztja alá.)

Nem vizsgálhatjuk a lövészfegyverek várható fejlődé
sét csak önmagában, mivel a technikai lehetőségek (az 
alapanyag, a gyártástechnológia területén) rohamos fej
lődés előtt állnak. Ezek hatásait mindenképpen figyelem
be kell venni. Nem elégséges a jelenlegi technikai színvo
nalú továbbfejlesztési lehetőségek tanulmányozása.

Az iparban várható jelentős minőségi ugrás a világon 
nem mindenhol és nem egy időben következik be. Ebből 
adódóan valóságtól elrugaszkodott elképzelés lenne az, 
ha saját fegyverkonstrukció megalkotását tűznénk ki cé
lul. Ezen illuzórikus megközelítés helyett megpróbálunk 
döntés-előkészítési szempontokat leírni. Ezek elősegít
hetik, hogy a távlatokban a majdani kor tényleges színvo
nalának megfelelő lövészfegyvereket állíthasson rend
szerbe a Magyar Honvédség. Ezzel lehet elejét venni egy 
rossz időzítésű, a hagyományos konstrukciójú fegyverek
re való felesleges, gazdaságtalan átfegyverzésnek.

A lövészfegyver-fejlesztés ipari-technikai 
lehetőségei az ezredforduló után

A fémfizika fejlődésével, a mikroötvözetek (bór, cirkóni
um, vanádium stb.) ipari gyártásba vételével, a vákuum- 
technika bevezetésével, valamint a fémek rácshibáinak 
csökkentésével elérhetővé válik a oB = 700 dN/mm2 sza
kítószilárdságú acélok előállítása.

A növelt szilárdságú acélok lehetővé fogják tenni a na
gyobb belső nyomások alkalmazását (a fegyver azonos 
csővastagsága és tömege mellett), ami a lövedék na
gyobb kezdősebességét eredményezheti, vagy (a hagyo
mányosnak megfelelő) azonos kezdősebesség mellett 
nagyobb tömegű lövedék lövését teheti lehetővé.

Esetünkben ez nagyobb pásztázási távolságot és na
gyobb, célban kifejtett hatást jelenthet, tehát mindenkép
pen figyelemre méltó szempont lehet.

A tartós (= 3000°C) hőállóságú (ütésszerű igénybevé
telt is elviselő) kerámiák lehetővé fogják tenni pl. a folyé
kony hajtóanyagú fegyverek befecskendező fúvókéinak 
megfelelő élettartamú kialakítását. A folyékony hajtó-

Hadifegyverek lövedékeinek (számított) átütései
1. sz. táblázat

Kaliber 
(mm; coll) Típus Gyártó

Acéllemez 
átütés (mm)

Páncéllemez 
átütés (mm)

25 cm téglafal 
átütés

.45 HALCON Argentin 2,1 0,5 -
9 MAT 49 Francia 3,0 0,8 -
9 VZ 23; 25 Cseh 2,6 0,7 -
7,92 SLM 43 Német 13,0 3,3 +
7,92 FG 42 Német 12,6 3,2 +
7,65 MAS 38 Francia 2,2 0,6 -
7,62 SSG 69 Osztrák 12,8 3,2 +
7,62 C1A1 Kanada 12,0 3,0 +
7,62 SG 542 Svájc 11,8 3,0 +
7,62 AMM Magyar 8,6 2,2 -
.3 М2 USA 12,9 3,2 +
7,5 RF-FI Francia 12,2 3,1 +
7 EM-1; 2 Brit 11,6 2,9 +
6,5 LJUGMAN Svéd 12,1 3,0 +
5,56 RUGER USA 11,4 2,9 +
5,56 M16A1 (SS109) USA 10,1 2,5
5,56 R./SMG (M193) USA 9,0 2,3 +

.221 IPM USA 8,2 2,1 -
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1. ábra: Hagyományos fegyverek energia-lőtávolság diagrammja

anyagú fegyverek előnye többek között a rövid zármoz
gási úthossz (csak a lövedék hossza a meghatározó), az
az a fegyver teljes hosszának csökkentése lehet.

A műanyagok szilárdságának fokozódása és választé
kának várható bővülése is jelentősen növelheti -  a nagy 
szilárdságú acélokkal együtt -  az ezen anyagokból ké
szült fegyveralkatrészek számát, egyéni védőfelszerelé
sek (sisak, lövedékálló védőmellény stb.) védőképessé
gét. Az ezek elleni harc a lövészfegyverek lövedékeitől a 
jelenleginél nagyobb átütést követel meg. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a már napjainkban is létező lövedékálló 
védőmellények közül pl.: a 24-28 réteg arámidból készü
lők védelmet nyújtanak a hagyományos űrméretű pisz
toly-, illetve revolvertöltények lövedékei ellen. Ugyanakkor 
a vékony titánacél-, vagy kerámiabetétesek a 7,62 mm-es 
AK gépkarabélyok lövedékei ellen, a vastag betétesek 
pedig az 5,56 mm-es vagy a 7,62x51 mm-es NATO-pus- 
katöltény lövedékei ellen nyújtanak védelmet. Belátható, 
hogy a távlatokban már nemcsak a jelenlegi védettségi 
szinttel kell számolni, hanem a védőeszközöknél is figye
lembe kell venni a korábban említett fejlődési trendet. Az 
elmúlt időszak helyi háborúinak tapasztalatai alapján lö- 
vészfegyver-tervezési szempont az is, hogy a katonák 
egyéni védőeszközökkel való ellátottsága rohamosan ter
jed. Tehát az élőerő leküzdésére a jövő fegyverének har
cászati-műszaki követelményeit a növelt védőképességű 
védőeszközökkel ellátott élőerő szempontjainak figye
lembevételével kell tervezni.

A karbonsörtékkel erősített acél-, alumínium- vagy ti
tánalapú fém whiskerek (egy irányban növesztett elemi 
szálak rendezett vagy rendezetlen eloszlásban) szakító
szilárdsága a gyakorlatban 800-1500 dN/mm2 értékek 
közé prognosztizálható. Ezek az ún. nyújtható (duktilis) 
kerámiákkal rétegenként kombinálva harckocsik, páncé
lozott szállító- és harcjárművek, helikopterek stb. páncél
zatának kiegészítésére vagy a lövedékálló védőmellé-

2. ábra: Lövésztöltények összehasonlítása (balról jobbra) 
7,62x39 mm-es 43 M gépkarabélytöltény; 
5,56x45 mm-es SS 109 gépkarabélytöltény; 
7,62x51 mm-es NATO-puskatöltény:
7,62x54R mm-es 39 M puskatöltény;
.338 Lapua Magnum-töltény
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3. ábra: A harcoló katonák folyékony hajtóanyagú fegyvere (a rajzoló elképzelése)

о
tüzeloszer

4. ábra: Folyékony hajtóanyagú fegyver elvi vázlata 
1 dugyattyú, 2 tár, 3 adogatórugó, 4 tolólap, 5 lövedék, 6 to- 
lórúd, 7, 8 gázvezeték, 9 szelep, 10 dugattyú, 11 henger, 12 
furat, 13 szelep, 14, 16 tüzelőszer és oxidálószer vezetéke, 
15 szelep, 17 szelepház, 18 furat, 19 kamra, 20 lövedék, 21 
géppuska csöve

nyék betétjeként alkalmazhatók. Ez a tény is, a lövész
fegyverek szempontjából ismét csak a lövedék célban ki
fejtett nagyobb hatását igényli.

Alapvető egyéni, sorozatlövő  lövészfegyverek 
az ezredforduló első évtizede után

Az előzőekben vázolt új technikai lehetőségek és ebből 
eredően a harcmódok várható változása megteremtik a 
minőségileg jobb fegyverek megjelenését. Ez a lövész
fegyverek tekintetében nemcsak minőségi ugrást, hanem 
átrendeződést is jelenthet. Ennek keretében egyes jelen
legi, hüvelyes töltényt tüzelő fegyverfajtákat (pisztoly, 
géppisztoly, golyószóró stb.) a modern hadseregek rend
szeréből -  mint a várható cél átütése szempontjából 
használhatatlanokat -  kivonhatják. Döntő változás a kato
nák harcban betöltött szerepéből adódó fegyverigény vál
tozása. Várhatóan lényegesen különbözni fognak a köve
telmények a védelemben, az elfoglalt területek megtartá
sáért, illetve támadásban az ellenséggel közvetlenül har
coló lövészek fegyverével és az egyéb, technikai biztosí
tást végző, támogató katonák „önvédelmi” fegyverével 
szemben. Ennek megfelelően kétféle egyéni lövészfegy
ver prognosztizálható.

5. ábra: A támogatókatonák folyékony hajtóanyagú fegyvere 
(a rajzoló elképzelése 1990-ből)

A lövészkatona alapvető fegyvere

A korlátozott látótávolság és az egyre kevésbé használa
tos gyalogos harcrend, valamint az ellenség modern vé
dőeszközei a hatásos célzott lőtávolságot mintegy 300 
m-re (maximum 500 m-re) csökkentik. A jelenleginél lé
nyegesen nagyobb átütési igény miatt az űrméret, vala
mint a lövedék felépítése változni fog. A nagyobb átütés
hez természetesen nagyobb energia tartozik, de a lövész 
fizikai terhelhetősége is behatárolja -  áttételeken keresz
tül -  a lőtávolságot. Jelenlegi ismereteink szerint -  várha
tóan -  háromféle irányzat lesz követhető.

a) Műszakilag elképzelhető az egyes- és sorozatlövés
re, valamint tűzcsapásra alkalmas 4,32-6,5 mm kaliberű, 
huzagolt csövű, nagy (1500-1800 m/s) kezdősebességű 
lövedéket tüzelő fegyver. Az űrméretet a célban elvárt ha
táson és az alkalmazható gyártástechnológián túlmenő
en a fegyver tömege és a lövészre hátraható energia ha
tározza meg, illetve korlátozza.

b) Elégő hüvelyű töltényt tüzelő, 10-11 mm kaliberű, 
nagy kezdősebességű (1500-1800 m/s) űrméret alatti lö
vedéket tüzelő fegyver. A jelenleg már megalkotott kísér
leti fegyverek sorozatlövéskor öngyulladásra hajlamosak, 
s ezért nem terjedtek el. (A távlatokban sem várható ezen 
a téren gyors áttörés.)

c) A folyékony hajtóanyag lehetőségeit kihasználó 
= 10-11 mm űrméretű, sima csövű, leváló köpenyes, egy 
vagy három tűlövedéket (egy kötegben) tüzelő lövész
fegyver (1. ábra). A kötegelt tűlövedék azt eredményezi,
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6. ábra: Németországban DT DT 2 365 065 sz. amerikai, folyékony hajtóanyagú rendszerre beadott szabadalom fegyverműködési 
rajza (bal oldalt) és a lövedék- és tárkialakítás rajzai

262 466 6661 674 837 1200 1450 1570
c 15 páncél páncél je. ас. mag e. ас. mag kerámia kis mag mag

7. ábra: Keménységek összehasonlítása

Komériység értékek állaga

:■  Adatsor! j

hogy egyes lövéssel elérhető a rövid sorozat (vagy a hár
mas tűzcsapás) találati valószínűsége. (A folyékony haj
tóanyagok energiatartalma közel tízszerese a hagyomá
nyos lőporokénak, s ez is segítheti elterjedését.)

A fegyver irányzéka nappali és éjszakai harcra egy
aránt alkalmas optikai vagy elektrooptikai irányzék lesz.

Mindhárom vázolt fegyvervariáció esetében -  elsősor
ban az utcai harcok, az erdős-hegyes átszegdelt terepen 
végrehajtott harctevékenység esetében -  igény az ívelt 
röppályával rendelkező, területtűz lövésére alkalmas, 
zárt térből is korlátozás nélkül alkalmazható, = 50-650 m 
lőtávolságú fegyvergránát lövésének lehetősége. A kis lő- 
távolságot az utcai harc, a nagyobb lőtávolságot, a betil
tott gyalogsági aknák hiányában, az átjárók és hézagok 
lezárása igényelheti.

Egerszegi János

(Folytatjuk)

Felhívás olvasóinkhoz
A terjesztési költségek állandó emelkedése miatt a Haditechnika árát 2002-ben 240 Ft-ra kell emelnünk. Az elő
fizetési ár 800 Ft lesz, ezért célszerű ha előfizetik a lapot a HELIR útján.

Szerk.
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A Jugoszláv légierő
korábban használt sugárhajtású kiképző repülőgépei, II. rész

Soko G-4M Super Galeb

A repülőgép, a beépített Rolls Royce Viper 632-46-os su
gárhajtómű viszonylag magas fajlagos fogyasztása elle
nére, a belső és a póttartályokban rendelkezésre álló tü
zelőanyag mennyiségének köszönhetően szolid hatótá
volsággal, illetve hatósugárral rendelkezik, főleg kiképző 
bevetésen. Az 2. táblázatban egy tipikus kiképző bevetés 
leírása található, melyben megfigyelhetők az alkalmazott 
hajtómű-teljesítmények a feladat részfázisainak függvé
nyében, valamint repülőgép, illetve a tüzelőanyag töme
gének változásai.

A típus maximális cirkáló sebessége tengerszinten 0,7 
Mach (856,80 km/h), gazdaságos cirkáló sebessége 0,50 
Mach, még alacsony sebességű repülési tulajdonságai, 
nagyságrendileg kategóriájának megfelelőek.

A minimális repülési sebessége kiengedett fékszár
nyakkal 171 km/h (G-4M 172 km/h), leszálló sebessége 
200 km/h (G-4M 201 km/h), földet érési sebessége 177 
km/h (G-4M 178 km/h). Felszállásnál a H-15 méteres 
pályaküszöb átrepüléséhez 950 méter (G-4M 960 mé
ter), még a leszálláshoz H-15 méteres magasságról 
1200 méterre (G-4M 1230 méter) van szükség.

A repülőgépnél lehetőség van startrakéták alkalmazá
sára is, melyek a normál 4600 kg-os felszálló tömeg ese
tén elméletileg megfelezik a felszállási úthosszt, azonban 
a startrakéták gyakorlati alkalmazására főleg a nagy fel
szálló tömegek esetén kerül sor, pl. az 5500 kg-os felszál
ló tömegű repülőgép segítségükkel 590 méteres felszál
lási úthosszái rendelkezik.

Megjegyzés

1. Optimális repülési magasság H-7500 méter, manőve
rezési képesség Mach 0,5; hatósugár 520,80 km; repü
lési időtartam 124,11 min; felhasznált tüzelőanyag 
mennyisége 1076 kg; tartalék tüzelőanyag 231 kg, (fel
szállásnál összesen 1306 kg);

2 .  Cirkáláskor a hajtómű-teljesítmény átlagértékének te
kinthető;

3. A tömeg1 a repülőgép tömege a részfázis megkezdése
kor, a tömeg2 pedig a repülési fázis befejezésekor;

4. A felhasznált tüzelőanyag mennyisége kg-ban, a ható- 
távolság km-ben, az idő pedig percben van megadva.

Hajtómű és tüzelőanyag

A repülőgép hajtóműve, a Rolls-Royce Viper 632-46, 
mely az egyhajtóműves konfigurációhoz igazított segéd- 
berendezés a ház kialakításában különbözik legjobban, a 
SOKO IJ-22/IJN-22 Orao A csapatrepülőgépen rendsze
resített VIPER 632—41 -tői, mely hasonlóan a G-2 Galeb 
Viper 11-es, valamint a J—21 Jastreb Viper 531-es hajtó
művéhez, angol licenc alapján 1991-ig a Szarajevó köze
lében található Rajlovacon készült a VRZ ORAO nevű 
üzemben (ugyanitt végezték a hajtóművek ipari szintű 
karbantartását és javítását is), még a turbinalapátok 
gyártója a Jugoturbina Karlovac (Horvátország), valamint 
kisebb részegységek előállításában részt vett a ljubljanai 
Turboinstitut is, így az új hajtóművek előállítása 1991-től 
jelentős akadályba ütközik. A boszniai konfliktus követ
kezményeként az üzemet 1992-ben evakuálták, ma az 
úgynevezett Boszniai Szerb Köztársaság területén 
Bjelinában található, aminek következtében a létesítmény 
nem szenvedett károkat az 1999-ben lezajlott NATO-légi- 
csapások alkalmával.

Rolls-Royce Viper 632-46-os hajtómű 
általános jellemzői

A Rolls-Royce Viper 632-46 axiális, egytengelyes, egy- 
áramú sugárhajtómű, mely körgyűrű alakú levegő-beöm- 
lőnyílással rendelkezik (jégtelenítése a kompresszorból 
megcsapolt meleg levegővel történik). A levegő-beömlő- 
nyílás után található a nyolcfokozatú kompresszor, a gyű
rűs égetőtér, a két turbinafokozat, majd a fúvócső.

2. táblázat

Repülési fázisok Tömeg' Tömeg2 Hajtómű
teljesítmény

Felhasznált
tüzelőanyag Hatótávolság Idő

Start 4600,00 4515,76 100,00 82,24 - 3,00
Kigurulás 4515,76 4487,57 100,00 28,19 - 1,00
Felszállás 4487,57 4477,45 100,00 10,12 0,75 0,27
Emelkedés 4451,83 4324,56 100,00 127,27 52,86 5,65
Fékezés 4324,56 4325,59 70,00 0,96 2,54 0,26
Cirkálás 4323,59 3971,23 49,40* 352,37 454,41 49,33
Gyorsulás 3971,23 3969,33 90,00 1,92 1,75 0,19
Manőverezés 3969,33 3911,65 94,00 57,67 - 4,79
Fékezés 3911,65 3911,11 70,00 0,55 1,37 0,15
Cirkálás 3911,11 3526,48 47,90* 384,63 519,06 57,61
Leszállás 3526,48 3524,00 60,00 2,48 0,82 0,36
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11. ábra: A gép katapultűlése múzeumban (K.A.)

A kompresszor külső háza magnézium ötvözetből, az 
állórész, illetve a forgórész nagy mechanikai és hőter
helésnek kitett első, második és nyolcadik lapátsora acél
ból, a harmadiktól a hetedik lapátsorig pedig alumínium
ból készül, míg a fúvócső anyaga hőálló acél.

A hajtómű maximális statikus tolóereje 17,47 KN, repü
lőgépbe építve 0,7 Mach sebességnél, tengerszinten ez 
az érték 15,90 KN-re módosul (a hajtómű teljesítménye 
repülés közben mindig kisebb a statikus tolóerőnél.

A hajtómű maximális átmérője 624 mm, hossza fúvó
cső nélkül 1806 mm, a kompresszor max. nyomásviszo
nya 5,8 : 1, míg az átáramló levegő mennyisége 100% 
teljesítménynél 26,5 kg/sec, maximális fordulatszáma 13 
800 f/min, turbina előtti hőmérséklete 853 °C.

A Viper 632-46 fajlagos tüzelőanyag fogyasztása 0,90 
kg/kgsh; olajfogyasztása 0,57 kg/h; tömege 368 kg, tolóerő 
tömeg aránya 4,84 : 1. A hajtómű tüzelőanyag-rendszere 
hidromechanikus, és magába foglalja a barometrikus tüze
lőanyag-ellenőrző rendszert és a tüzelőanyag-pumpát is.

A Rolls-Royce Viper 20-30%-al nagyobb fajlagos fo
gyasztással rendelkezik, mint a nemzetközi piacon egy 
időben fő konkurensnek számító L-39 Albatross Ivcsen- 
ko IA-25 TL vagy Lotarev DV-2 hajtóműve, viszont az 
angol hajtómű két ipari szintű nagyjavítás közötti átlag
ideje eléri az 1000 órát és a magasság, illetve a sebes
ség növekedésével kevésbé intenzív a tolóerő csökkené
se, mint a két fent említett keleti gyártmányú hajtómű 
esetén.

Megjegyzés

1. A maximumként feltüntetett 1950 kg-os külső teher hor
dozása, csak a belső tüzelőanyag mennyiségének 
drasztikus csökkenése révén érhető el.

2. A G-4M változatnál a két plusz függesztési pont alatt a 
szárnytörővégeken elhelyezett levegő-levegő rakéta in
dító sínek értendők.

3. A minimális repülési sebesség elérésekor a fékszár
nyak kinti helyzetben vannak.

4. A startrakéták alkalmazására kizárólagosan nagy fel
szálló tömeg esetében kerül sor, a fenti érték az 5500 
kg-os felszálló tömeg esetén helytálló, a többi jellemző 
pedig egy szabvány 4600 kg tömegű, kiképzőbevetés
re előkészített repülőgép esetében.

5. A repülőgép harci hatósugara (5 perces harccselek
ményt feltételezve), 5190 kg-os felszálló tömeg esetén 
érvényes, egy fős személyzettel, teljes belső tüzelő
anyaggal.

Tüzelőanyag

Az alapváltozatú repülőgép, három törzs-, illetve két integ
rált szárnytartállyal rendelkezik, melyek össztérfogata 
1676 liter. A G-4M változat hasonló elrendezésben, 1756 
literes belső tüzelőanyag standarddal rendelkezik, mely a 
külső függesztmény rovására kiegészíthető a G-4 eseté
ben két, a G-4M-nél pedig három tüzelőanyag-póttartály- 
lyal (lásd az, 1-es táblázatot).

A tüzelőanyag rendszer negatív túlterhelésnél 15 má
sodpercig képes a hajtómű zavarmentes működését biz
tosítani.

Avionika és műszerezettség

Az avionikai rendszer összetétele megfelel a típus kikép
ző, illetve másodlagos harci funkcióinak, és a berendezé
sek összetétele alapján tipikusnak mondható a 80-as 
években gyártott kiképző repülőgépek között. A G-4 
avionikai rendszere nagy hasonlóságot mutat, a vele pár
huzamosan gyártott SOKO J-22 Orao típussal (kivéve, 
hogy a G-4-es kiképző repülőgép lévén nem rendelkezik 
repülésstabilizáló rendszerrel és robot pilótával).

A repülőgép teljes IFR/VFR műszerezettséggel rendel
kezik. A Ferranti gyártmányú giroplatform érzékeli a repü
lőgép tengelyei körüli elmozdulásait és kijelzi azokat a 
mesterséges horizonton.

A tűzvezető rendszer brit gyártmányú, az első műszer
falon elhelyezett Ferranti ISIS 282D típusú girostabilizált 
célzókészülékből, D282-es fegyverzeti kamerából és 
szintén Ferranti gyártmányú fegyverzeti számítógépből 
(WAC) áll az alapváltozatnál, míg a G-4M-nél a girosta
bilizált célzókészülék helyett, két a SOKO J-2M Orao В 
csatarepülőgépekhez kifejlesztett jugoszláv gyártmányú 
ENS (Elektronski Nisanski Sistem Elektronikus célzó 
rendszer) típusjelzésű HŰD kerül beépítésre.

A navigációs rendszer a Marconi AD-370 B, illetve az e 
rendszert felváltó A-96-os rádióiránytűből, a Collins 
VOR/ILS/MRK VIR-30-as kombinált VOR, műszeres leszál
ló, markervevőből, a DME-40-es távolságmérő rendszerből, 
és mágneses iránytűből áll. Említést érdemel a beépített két, 
0-1200 méter között működő rádió-magasságmérő is.

A kommunikációs rendszer kezdetben a belső kommuni
kációt lehetővé tevő interfon rendszerből, és a G-2 
Galeben már alkalmazott brit eredetű ER4671D típusú 
VHF rádióból állt, melyet a sorozatgyártmányú repülőgé
peknél egy-egy amplitúdó, illetve frekvenciamodulált jelek 
vételére is alkalmas UHFA/HF-rádió adó-vevőre cseréltek.

A VHF-rádióadó-vevő 2000 csatornás, 250 KHz lépé
sekkel, és egy állandóan működtethető vészvevője van
121,5 MHz-re.
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Az UHF-rádióadó-vevő 3500 csatornás, 50 KHz lépé
sekkel, állandóan működtethető vészvevője van 243 
MHz-re.

A repülési feladat végrehajtása előtt lehetőség van 100 
csatorna előprogramozására.

A repülőgép rádióelektronikai harc (REH)-eszközei kö
zött találjuk az ISKRA KRANJ gyártmányú SO-1 típus 
jelzésű lokátor besugárzásjelző rendszert, melynek an
tennái a sorozatgépeknél a szárnytörővégeken (egy-egy 
pár) található, a G-4M-változatnál öt antenna került elhe
lyezésre három, az orr-részen, egy-egy a függőleges ve
zérsíkon.

A fent említett rendszerrel együttműködik a jugoszláv 
fejlesztésű, pneumatikus dipól és infracsapdaszóró be
rendezés, melyből konformálisan kettő erősíthető a törzs 
hátsó részére.

Elektromos rendszer

A repülőgép fő energiaforrása a 9 KW teljesítményű star
tergenerátor, mely biztosítja a hajtómű külső energiafor
rás (APU), vagy a fedélzeti 36Ah kapacitású Ni-Cd-akku- 
mulátor által történő indítását is.

A Super Galeb egyvezetékes, 28 V-os egyenáramú há
lózattal rendelkezik, melyben a repülőgép fémszerkezete 
képezi a negatív pólust, és erre kapcsolódnak a felhasz
nálók és az energiaforrás is.

A 200/115 V, 400 Hz váltóáramot igénylő fedélzeti rend
szerek számára, három 300 VA teljesítményű, egyfázisú 
statikus átalakító szolgál, melyek csillagba kötve három
fázisú rendszert alkotnak (egy negyedik statikus átalakító 
tartalékot képez).

Az elektromos hálózat védelmére megfelelő áramerős
ségű automata biztosítékok szolgálnak.

Fegyverzet és függesztmény

A repülőgép beépített tűzfegyverrel nem rendelkezik, vi
szont a törzsközépen kialakított függesztési pontra, a 
harcfeladat jellegétől függően, a MiG-21 PFM-en már al
kalmazott GP-9-es gépágyúkonténer szerelhető (ez egy 
Gsh-23 ikercsövű 23 mm-es gépágyút és 200db 23 mm- 
es lőszert tartalmaz).

A repülőgép alapváltozata 5 függesztési ponttal rendel
kezik, melyek közül kettő-kettő a félszárnyak, egy pedig a 
törzs középvonalán található.

Az elméletileg hordozható külső függesztmény tömege 
1950 kg, a gyakorlati maximum 1680 kg, míg az üzem
szerűen alkalmazott fegyverzetvariációk esetén ritkán ha
ladja meg az 1220 kg-ot.

A G-4 alapváltozatánál irányított fegyverek rendszere
sítésére nem került sor, de igény szerint minimális módo
sításokkal a repülőgép alkalmassá tehető a két külső 
szárny alatti függesztési ponton R-60/AA-8 APHID légi- 
harc-rakéták hordozására és alkalmazására.

A repülőgéppel szembeni alapelvárás az volt, hogy az 
adott tömeghatárokon belül képes legyen a JRV i PVO ál
tal rendszeresített szabvány fegyverzet hordozására.

A G-4 Super Galeb esetében jól megfigyelhető a JRV 
i PVO fegyverzetének evolúciója is, ugyanis a prototípu
sok és a korai elősorozat, illetve sorozat-repülőgépek 
zömmel, a 60-as évek elején, eredetileg a J—21 Jastreb 
csatarepülőgép számára rendszeresített fegyverzettel 
voltak láthatók, mint pl. a nyolc RAB-16-os romboló bom
bából kialakított S 8-16-os bombaköteg, a DPT-150-es 
kazettás bomba, valamint az ötvenes-hatvanas években

rendszeresített FAB-50, FAB-100, FAB-250 típusú álta
lános rendeltetésű, illetve RAB-50, RAB-120, RAB-250 
romboló bombák is.

A 80-as évek elején rendszerbe állították a 272 kg-os 
angol Hunting Ing. BL-755 IB MK. 3-as kazettás bombát, 
a francia Matra Durandal 219 kg-os kifutópálya-romboló 
bombát, az amerikai MK-82HE. LDGP (500 LB) 227 kg- 
os kis légellenállású és a 245 kg-os (550 LB) MK82 MOD 
1 SNACKEYE-féklapokkal ellátott általános rendeltetésű 
légibombákat is.

Az új generációs jugoszláv eredetű fegyverek közül emlí
tést érdemel a 231 kg-os FAB-250 (M72-es) repeszbomba 
1*, a 117 kg-os FAB-100 (МВ-as) és a 240 kg-os FAB-250 
(M79-es) típusú kis légellenállású általános rendeltetésű lé
gibombák, (e két utóbbi bomba-típusnak 132 kg-os FAB- 
100k 2* M80-as és a 260 kg-os FAB-250k 2* M79-es típus- 
jelzésű, fékernyővel ellátott változatai is alkalmazásban 
vannak), valamint a PLAB-150 (150 liter), PLAB-200 (200 
liter), PLAB-350 (420 liter) jelzésű napalmbombák is.

A nem irányított rakéták közül a szovjet 57 mm-es S-5 
SKAR típus kumulatív páncéltörő (K), és repeszromboló 
(M) változatait alkalmazzák, az eredetileg VI SOKO 
MOSTAR gyártmányú L57-16MD jelzésű, 16 rakétát tar
talmazó, nem irányított rakéta-blokkból, valamint a jugo
szláv 128 mm-es NRZ-128 MUNJA-típus, a fentiekkel 
megegyező két változatát, szintén VI SOKO MOSTAR- 
gyártmányú L-128-04 típusú rakéta-blokkból.

A fent említett két rakétatípus váltotta fel a JRV i PVO- 
nál az amerikai eredetű 2,75” (70 mm-es) Mighty Mouse, 
illetve 5” (127 mm-es) Holly Mouses HVAR 5 típusokat.

Nem minősül fegyverzetnek, de említést érdemel egy to
vábbi eszköz is, a PMR-200-as rakétahajtóműves műcél, 
melyet a G-4-es fedélzetéről bevetve mindenekelőtt a földi 
lokátorállomások személyzetének kiképzésére, kis méretű 
légi célok felderítésének gyakorlására fejlesztettek ki, de 
alkalmazható műcélként a támadó kötelékek álcázására is.

Megjegyzés

1 * a fent említett típusjelzés brit forrásokból származik, 
a JRV i PVO-nál a repeszbombák jelölése PAB (Parcad- 
na Avio Bomba), a repeszromboló légi bombáké pedig 
PRAB (Parcadno Razorna Avio Bomba)

2 * a jugoszláv gyártmányú légibombáknál a típusjel
zést követő toldalék kis magasságú bevetést lehetővé te
vő, fékernyővel ellátott eszközt jelent.
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A PMR-200-as, rakétahajtóműves műcél alapvető tak
tikai-technikai adatai

Rendeltetés: rakétahajtóműves légi indítású műcél
Méretadatai: hossza 250 cm, törzsátmérője 20 cm
Max. sebessége: 0,75 Mach
Hordozó repülőgép sebesség szerinti korlátozása: 0,80 

Mach
A hajtómű típusa: egyfokozatú rakétahajtómű
Irányítási módja: indítás után követi az előprogramozott 

repülési profilt.
Megjegyzés: a PMR-200-as a vezérsíkokon elhelye

zett szögvisszaverők révén, 70 km-es távolságról észlel
hető a földi telepítésű lokátorok számára. Az optikai és a 
hőérzékelő rendszerekkel való követés céljából a rakéta
hajtóműves műcél, a repülés teljes ideje alatt működő 
nyomjelzővel rendelkezik.

SOKO/UTVA LOLA G-4M/N-62M SUPER GALEB

A 90-es évek elején a JRV i PVO jelentős korszerűsítési 
programot dolgozott ki, csatarepülőgép-állományának 
minőségi fejlesztésére, melynek fő célja a hatvanas évek
től rendszerben álló J-21 Jastreb repülőgép típuscsalád 
felváltása lett volna. Hazai gazdasági érdekek figyelem- 
bevételével, tervezték a Soko J-21M Orao-B-típus loká
torral és korszerűsített avionikával történő ellátását, a 
G-4 Super Galeb jelentősen javított és korszerűsített vál
tozatának kifejlesztését, valamint a szovjet államadósság 
részeként, a SU-25K/UBK FROGFOOT-csatarepülőgé- 
pek rendszeresítését is.

A Super Galeb korszerűsítési program eredményeként 
létrejött típusváltozat a G-4M gyári, illetve N-62M hadren
di megnevezést kapta, és az alapváltozathoz viszonyítva a
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korszerűsítés révén jobban megfelel magasabb szintű tak
tikai kiképzés során, illetve a precíziós fegyverek alkalma
zási képességének köszönhetően harci bevetéseken is.

A korszerűsítési program a JRV i PVO igényeinek kielé
gítésén felül, logikus lépésnek tekinthető, figyelembe vé
ve, hogy a nemzetközi piacon a 90-es évek elején a kon
kurens típusoknál is hasonló evolúció volt tapasztalható.

Az eredeti tervek szerint 1999/91-ben két prototípus 
épült, még az első sorozatban gyártott repülőgépek 
1992-ben kerültek volna légierő állományába, azonban 
1991 nyarán kibontakozó polgárháború, majd a megvál
tozott igények a sorozatgyártást meghiúsították.

A korszerűsítési programról megállapítható, hogy a fő 
cél az avionikai és a tűzvezető-fegyverzeti rendszer mó
dosítása volt, a sárkányszerkezeten való drasztikusabb 
beavatkozások nélkül (költségkímélő okokból).

Az alapváltozathoz viszonyítva a sárkányszerkezet mó
dosításai között említést érdemelnek a módosított 
szárnytörővégek, melyekre APU-68 IM típusú rakétaindí
tósínek kerültek, a levegő beömlőnyílások jégtelenítő 
rendszerrel történő ellátása, valamint a belső tüzelőanyag
tartályok térfogatának 1676 literről 1756 literre történő nö
velése. A törzs középvonalán található függesztési pontot 
alkalmassá tették egy megnövelt méretű, 440 literes pót
tartály hordozására és üzemszerű használatára is.

A leglényegesebb minőségi változást azonban a fel
használt szerkezeti anyagok jelentették, ugyanis a jugo
szláv gyártmányú repülőgépeknél először, megjelentek a

korszerű kompozit műanyagok. A G-4M-nél a függőleges 
vezérsík borítása, a törzs alatti pótvezérsík, a törzsféklap, 
valamint a fékernyő géptörzshöz történő rögzítését bizto
sító szelvény készült a NHCR-914/34%/132/T200-as tí
pusjelzésű kompozitanyagból.

A kompozit műanyag részegységek gyártója a mosztári 
SOKO repülőgépgyár volt, és 1990-ben a JRV i PVO 
megbízásából három komplett kittet készített, kettőt a 
G-4M prototípusokhoz, egyet pedig szilárdsági, illetve 
anyagfáradási tesztekhez.

Az avionikai és a fegyverrendszer módosításainál az 
alapcél a fegyverzet célba juttatási pontosságának növe
lése, valamint az irányított levegő-levegő és levegő-föld 
osztályú rakéták integrációja volt.

Az alapváltozat girostabilizált célzókészülékét, a sze
mélyzet mindkét tagja számára, felváltotta a jugoszláv fej
lesztésű ENS (Elektronski Nisanski Sistem-elektronikus 
célzórendszer) típusjelzésű HŰD, mely harci funkcióján 
felül lehetővé teszi az oktató számára, a repülési paramé
terek reális időben történő követését is.

A kommunikációs rendszert alkotó UHF/VHF rádió 
adó-vevőket kiegészítették egy zavarmentes rádióforgal
mat lehetővé tevő beszédtitkosító blokkal is.

A korszerű irányított fegyverek integrációjának céljából 
beépítésre került a MIL-STD 1553B szabványú adatbusz 
rendszer, valamint az ergonómiai szempontok alapján 
módosított műszerfalon helyet kapott, az AGM-65B 
Scene Mag Maverick pontcélok elleni TV-irányítású raké-
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17. ábra: A G-4M (N-62M) Super Galeb repülőgép előlnézete (Szigeti Sz.)

ták képességeinek teljes körű kihasználását lehetővé te
vő képernyős kijelző is.

A repülőgép önvédelmi képességeinek növelésére a 
szárnytővégeken elhelyezett R-60-as légiharc-rakéták 
szolgálnak, melyek rendszeresítésének az igénye a JRV 
i PVO 1986 után lefolytatott gyakorló légi harcainak ered
ményét tükrözi, melyekben bebizonyosodott, hogy a 
rendszeresített gépágyúkonténer nagy teljesítményű légi 
célok ellen csak korlátozottan alkalmazható. Az R-60-as 
rakéták alkalmazása esetén nem elhanyagolható a típus

helikopterek, illetve kisebb teljesítményű repülőeszközök 
elleni légiharc képessége sem.

A kevésbé szembetűnő változások között említést ér
demel a beépített saját-idegen azonosító rendszer, a 
szárnytörővégek módosítása miatt megváltozott az Iskra 
SO-1-es lokátor besugárzásjelző rendszer antennáinak 
elhelyezése és száma is, kismértékben javítva a rendszer 
pontosságát is.

A harci túlélőképesség növelése céljából 1991 felétől 
rendelkezésre állt egy további eszköz is, a JRV i PVO ku
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tatóintézete (VTI) által, eredetileg a szélcsatorna-kísérle
tek stádiumában megrekedt YU SUPERSONIK vadászre
pülőgép számára kifejlesztett lézer besugárzásjelző rend
szer, mely 8 érzékelő beépítése esetén 22,5° pontosság
gal, vízszintes síkban teljes 360°-os, mig függőleges sík
ban -40°/+20°-os szögtartományon belül érzékeli a repü
lőgépet ért sugárzást. A fent említett rendszer automati
kusan együtt működik a szintén jugoszláv fejlesztésű 
pneumatikus infracsapda- és dipólszóró automatával, 
melyben az említett két töltettípus mellett lehetőség van a 
lézer hullámhosszon működő rendszerek zavarására, 
füstképző töltetek alkalmazására is.

A repülési jellemzők területén a változatlan hajtómű
teljesítmény és a megnövekedett légellenállás, valamint a 
megnövekedett felszálló tömeg miatt, kisméretű visszalé
pés tapasztalható. Általános érvénnyel megállapítható, 
hogy a Super Galeb típuscsalád teljesítménye nem fo
kozható az eredeti hajtóművel, ezért a 90-es évek elején 
a JRV i PVO a Rolls Royce Viper-680-as hajtómű rend
szeresítését tervezte, mely 19,80 KN tolóerővel rendelke
zik (11%-os teljesítménynövekedés), és az előzetes kal
kulációk szerint a G-4M maximális tengerszinten elérhe
tő sebességét 900 km/h-ra növelte volna, valamint az e tí
pusú hajtóművel felszerelt repülőgép 18%-kal jobb emel

kedőképességgel és 12%-kal magasabb állandósult 
szögsebességgel rendelkezett volna.

A hajtómű cseréje és a korszerűsítés egy további szaka
szában tervezett tehetetlenségi navigációs rendszer be
építése, a bevezetett nemzetközi fegyverszállítási embar
gó hatására csak elméleti elgondolás maradt, még a maga 
idején figyelemre méltó korszerűsítési program a közel egy 
évtizedes terméketlen stagnálás következményeként, 
technológiai szempontból túlhaladottnak tekinthető.

A típus rendszeresítése és harci alkalmazása

A G-4 Super Galeb első prototípusa 1978. július 17-én 
repült először, majd csapatpróbára, illetve fegyverzetal
kalmazási tesztekre 1980 decemberétől 6 G-4PPP jelzé
sű elősorozat-példány készült. A típus berepülését a 
batajnicai légitámaszponton található légügyi kísérleti 
központ, a VOC (Vazduhoplovni Opitni Center), majd pe
dig a pulai fegyveres kiképző ezred végezte.

A fotókat Kiskovács Attila készítette 
Szigeti Szilveszter

(Folytatjuk)

971 típusú, atomhajtású vadász-tengeralattjáró

A harmadik évezred első évében új atomhajtású tengeralatt
járó átvételi vizsgálata kezdődött el az orosz haditengeré
szetnél. A májusi hírek szerint az Akula-ll (971 M) hajóosz
tály legújabb hajóegységét, a GEPÁRD atomhajtású tenger
alattjárót tesztelik. Egyes szakértők szerint a hajó bizonyos 
kritériumok között meghaladja az amerikai LOS ANGELES

osztály jellemzőit. A 6-7 csomós sebesség mellett az ameri
kai felderítő szonárok nem tudják megbízhatóan követni, így 
már számos alkalommal észrevétlenül követte amerikai tár
sait. (1995-ben, egy kongresszusi vizsgálaton hangzott el ez 
a kijelentés.) A következőkben orosz és más források segít
ségével mutatjuk be a hajóosztály fejlesztését, sajátosságait.

A 971 osztály hajóegységeinek kronológiája
1. táblázat

Ssz. szám megnevezés gerinc let. vízre bocsát. átvétel kivonás Gy Megjegyzés

01. K-284 AKULA 1980 1982.10. 06. 1984. 12. 30. 1995 К
02. K-263 DELFIN 1981 1984.07. 15. 1985. 12. К
03. K-322 KASALOT 1982 1985 1986 1998* К
04. K-391 KIT 1982 1985 1987 к 1997-től KAPL BRATSZK
05. K-331 NARVAL 1983 1986 1989 к
06. K-480 BARSZ 1986 1988 1989. 12. 1997. 12.' Sz 1997 AK-BARSZ

07. K-317 PANTERA 1986. 11. 1990. 05. 1990. 12. 30. 1998* Sz
08. K-419 MORZS 1984 1989 1992 К 1998. 01-tol KUZBASSZ
09. K-461 VOLK 1986 1991.06. 11. 1992. 12. 27. Sz
10. K-328 LEOPARD 1988. 10. 1992. 10. 06. 1993.01. 15. Sz 1997-ben harci Vörös Zászló Renddel 

kitüntetve
11. K-154 TIGR 1989 1993. 07. 10. 1994. 12. 05. Sz
12. K-157 VEPR 1991 1994. 12. 10 1996.01.08. Sz
13. K-295 DRAKON 1985 1994. 07. 15. 1996 К K-133 gárda-tengeralattjáró zászlóját 

kapta 1999. 08-tól KAPL SZAMARA
14. K-335 GEPARD 1992 1999 2001 Sz 1997-től KAPL
15. K-152 NERPA 1986 1998 2002 К 2001 januártól tovább épül, K-56 gárda

tengeralattjáró zászlóját kapta

16. K-337 KUGUAR 1992 1999 2002(?) Sz
17. K-333 RÍSZ Sz Sorsa ismeretlen

Megjegyzés: * - a hajók valószínűleg korszerűsítési céllal tartalékba helyezve 
К - Komszomolszk 
Sz - Szeverodvinszk
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A 971 osztály fejlesztése

Az akkori szovjet fogalmak szerint „többcélú” tengeralatt
járó széles körű gyártása érdekében 1976 júliusában a 
legfelsőbb vezetők határozatot hoztak a 945 típusnál ol
csóbb, de harcászati-műszaki jellemzők szempontjából 
korszerűbb hajóosztály fejlesztéséről. Az előd, a Gorkij
ban épített hajó titánötvözetből készült, ezt váltotta fel az 
olcsóbb, nagy szakítószilárdságú acél. Az alapvető elté
rések miatt a fejlesztés új típusszámot (971) és fedőnevet 
(SCSUKA-B) kapott. A fejlesztési munkát nem a kísérle
ti példánnyal, hanem az új harcászati-műszaki követel
mények kidolgozásával kezdték.

A 971 (971M) típus
fontosabb harcászati-műszaki jellemzői

Megnevezés: atomhajtású tengeralattjáró, 1997-től 
atomhajtású tengeralattjáró-cirkáló 

Fejlesztő: G. N. Csernyisev, Malachit tervezőiroda
Gyártók: Szevmas predprijatyije Szeverodvinszk,

Zavod imenyi Leninszkij Komszomol,
Komszomolszk na Amur

Méretei [m]
hossza: 110,3 (971M 114,3)
legnagyobb szélesség: 13,6
közepes merülés: 9,7

Vízkiszorítás [m3]
nominális: 8 140
teljes terheléssel: 12 770

Maximális merülési mélység [mj: 600
Megengedett mélység [m]: 520
Víz alatti max. sebesség [csomó]: 33,0
Felszíni max. sebesség [csomó]: 11,6
Max. merülés időtartam [nap]: 100
Személyzet [fő]: 73

Az átalakítások 1980-ban készültek el, ekkorra a hajó 
már digitális szonárberendezéssel és a robotrepülőgépek 
indításához szükséges rendszerekkel rendelkezett. A 
konstrukcióban számos újítást alkalmaztak, a harci be
rendezések és a technikai eszközök rendszerjellegű au
tomatizálásánál, továbbá a hajóirányító és a fegyverzeti 
eszközök vezérlésének egységes központba szervezése 
során.

A 971 típus technikai leírása

A 971 típus kettős hajótestű tengeralattjáró. A nagynyo
mású hajótest 100 kg/mm^ keménységű acélból készült. 
Az alapvető berendezéseket ún. zonális rezgéscsillapí
tókra telepítették, amelyek nagyméretű rácsszerkezetek. 
Ez a módszer jelentősen csökkenti a zajgenerálást, to
vábbá mérsékli a víz alatti robbanáskor fellépő dinamikus 
túlterhelések hatását. A fedélzeti szerelések helyett a ke
reteket műhelyekben állították össze, majd készen csúsz
tatták a helyükre, ahol a különböző táprendszerekhez 
csatlakoztatva már működhettek is.

A hajón kétlépcsős rezgéscsillapító rendszert alkalmaz
tak. Az összes szerkezeti elemet rezgéscsillapítóra állított 
alappal szerelték a zonális szerkezetbe. A zonális egység 
gumi-hidraulikus rezgéscsillapítókkal kapcsolódik a hajó
testhez, ami a másodlagos rezgéscsillapítást végzi.

A tengeralattjáró összes rendszerét összehangoltan 
automatizálták. A hajószemélyzetet radikálisan csökken
tették, mindössze 73 fő teljesít szolgálatot, ebből 31 fő

A fejlesztői munkát a Malachit iroda kapta. Az új tervek 
legfontosabb sajátossága az elődhöz képest jelentősen 
csökkentett zajszint volt. A munka során is a hetvenes 
évek során elért eredményeket, valamint a Krilov akadé
mikusról elnevezett tervezőintézetben kidolgozott eljárá
sokat alkalmazták. A követelményekben a LOS ANGE- 
LES-hajóosztály zajszintjénél kisebb értéket írtak elő. A 
torpedófegyverzet mellett rakéta-torpedó és robotrepülő
gép indítására is alkalmassá tették. A tengeralattjáró fel
adata a víz alatti és felszíni hajók felderítése, követése és 
megsemmisítése mellett a szárazföldi objektumok táma
dása, aknák telepítése, felderítési és speciális rendelteté
sű feladatok végzése lett.

A hajó műszaki tervét 1977. szeptember 13-án hagyták 
jóvá, bár a gyártás előtt átalakították, mert a hidroakusz- 
tikai berendezéseket az amerikai színvonalra akarták 
emelni (a korszerűsített LOS ANGELES-hajókon már di
gitális szonárt alkalmaztak). További átalakítást igényelt a 
Granat robotrepülőgépek telepítése.
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tiszt. Az előző vadászhajóhoz, a 671RTM (Victor-3) tí
pushoz képes jelentősen javították a személyzet életfel
tételeit és az élettér kényelmét is.

A hajó központi energiaforrása az OK-650B típusú víz
hűtéses reaktor, amelynek teljesítménye 190 MW. A reak
tor négy gőzgenerátort működtet (az első és negyedik 
körben két-két keringetőszivattyúval, a harmadik körben 
három szivattyúval). A főhajtóművet -  egytengelyes 
blokkrendszerű gőzturbina -  hatékony rezgéscsillapítók
ra telepítették. A tengelyre kifejtett teljesítménye 50 000 
LE. A váltóáramú hálózatot két turbógenerátor működte
ti, az egyenáramú hálózatot két akkumulátorcsoport és 
két egyenirányító látja el.

A csökkentett fordulatszámon forgó hétlapátos hajócsa
var hidroakusztikai tulajdonságait jelentősen javították. 
Mint ismeretes, a megmunkálásához japán öntéstechno
lógiát és speciális szerszámgépeket vettek igénybe.

A fő energiaforrás meghibásodásakor az ismételt bein
dításhoz vészáramforrás áll rendelkezésre, a segédhaj
tást -  max. 5 csomós sebességgel -  két 410 LE-s, egyen
áramú hajtómű nyújtja, amelyek a vészmanőverezéshez 
szükségesek. A fedélzeten 2 db DG-300 típusú dízelge
nerátor 2x750 LE teljesítményt ad le. A tüzelőanyag
készlet 10 napra elegendő.

A hajótestet hét szakaszból állították össze. A szilárd 
hajótest szerkezetét négy helyen bontották meg: az orr
ban a torpedótöltő nyílás, a két mentőkamra és a felszál
ló mentőkapszulába vezető nyílás. Az első szakasz felső 
részében helyezték el a torpedóvető csöveket, felül a 4 db 
533 mm-es, alatta a 4 db 650 mm-es berendezést. A fel
ső szinten, a vetőcsövek mögött a mozgató-töltő szerke
zet és az állványos fegyverzettároló található, ahol a 32 db 
tárlóhelyen a bevetés célja alapján meghatározott torpe
dó, torpedó-rakéta vagy robotrepülőgép helyezhető el. A 
tárolóban 24 db 533 mm-es fegyver tárolható. Az 1989-es 
amerikai-szovjet fegyverzetcsökkentési tárgyalások hatá
sára a hajó fedélzetéről békeidőszakban kivonták a nukle
áris töltetű fegyverzeti eszközöket, így a Skval, Vodopad 
torpedó-rakétákat és a Granat robotrepülőgépet.

Az első szakasz alsó részében helyezték el az 
MGK-540, Szkat-3 típusú digitális szonárberendezés 
antennáját. A szonár iránymérésre és akusztikus lokáció
ra alkalmazható a következő antennákkal: a nagyméretű 
orrantenna, a hajó két fedélzetén telepített antennarend
szer, továbbá a vontatható antenna, amelyet a függőle
ges kormánylap fölött elhelyezett tartályból kibocsátott 
kábellel vontatnak.

A torony előtt kezdődik a második szakasz négy fedélze
ti szintje. Itt található a központi parancsnoki híd, az összes 
vezetési ponttal. A torony középső részébe helyezték el a 
felszálló mentőkapszulát a szükséges zsilipkamrával, itt fe

jeződik be a második szakasz. A második szakasz a két 
szomszédos szakaszhoz szférikus választófallal csatlako
zik. A következő, harmadik szakasz négy fedélzeti szintjén 
a kiegészítő berendezések találhatók. Itt helyezték el a ki
emelő szerkezeteket, a konyhát, az egészségügyi helyisé
get, a kajütöket, a hálókat. A hagyományos felépítésű nuk
leáris reaktor a negyedik szakaszban található. A további 
szakaszok (turbina-, segédberendezés- és kormánymeg
hajtó szakasz) mérete fokozatosan csökken. A hatodik 
szakaszban helyezték el a hajtóműszemélyzet elhelyezési 
körleteit, és a hátsó mentőzsilipkamrát.

A hajóegységek gyártása

A hajóosztály zászlóshajója a K-284 elnevezést kapta, a 
hajók megnevezése csak 1990. október 10-től kezdődik, 
amikor elsőnek a K -3 17 tengeralattjárót keresztelik PÁN
TÉRA- ra. A K-284 gerincét 1980-ban fektették le az 
Amur melletti Komszomolszkban. Ez volt az első alkalom, 
hogy atomhajtású tengeralattjáró-osztály zászlóshajóját 
a Távol-Keleten készítették. Az átvételi vizsgálatok során 
a hajó igazolta a tervezők elgondolását, zajszintje a 
671 RTM-típushoz hasonlítva négyszer kisebb volt, értéke 
12-12,5 dB. A hajót 1984. december 30-án vette át a ha
ditengerészet. A sorozatgyártás közben a hajóegysége
ket folyamatosan korszerűsítették, így a tengeralattjáró 
rejtettsége tovább növekedett.

A hajóosztály fedőneve SCSUKA-B lett, de ezt a titkos 
elnevezést nyilvánosan nem használhatták, ezért -  első

5. ábra Torpedó töltése

■ •. 
1
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7. ábra SZAMARA-Akula-ll tengeralattjáró

szeverodvinszki hajóneve után -  BARSZ osztálynak hív
ják. Az orosz szakirodalomban a hajóosztály 17 egysé
géről található információ. Az orosz haditengerészet ha
gyományainak megfelelően a hajómegnevezés gyakran 
változik, és a tengeralattjárókat a korszerűsítés ellenére 
egy kategóriába sorolják, bár a típusszám változik.

A NATO az első hajóegységeket az Akula osztályba so
rolja, majd egy korszerűsített Akula hajó után a VEPR-re\ 
kezdődött az Akula-ll osztály. A VEPR hosszát 4 m-rel 
növelték, valószínűleg a nagyobb szonárantenna miatt. A 
hajtóművet aktív rezgéscsillapító elemek kötik a hajótest
hez, így zajszintje tovább csökkent. Egyes szakemberek 
szerint megközelítette a SEAWOLF (SSN-21) zajszintjét, 
így ezt a hajót az atomhajtású tengeralattjárók negyedik 
nemzedékéhez lehet sorolni. Az északon gyártott hajók 
az Északi-tengeri Flotta állományába szervezett hadosz
tály kötelékében, a Jagelnaja-öbölben állomásoznak.

A Komszomolszkban készített tengeralattjárók a Csen
des-óceáni Flotta állományában, Ribanij kikötőjében tel
jesítenek szolgálatot.

A hajóosztály hadrafoghatósága tükrözi az orosz hadi
tengerészeti flotta állapotát. A hajóosztály zászlóshajóját 
speciális mérőműszerekkel felszerelve működtetik, amely 
az összes hajóegység üzemeltetéséhez szükséges ada
tokat szolgáltat, ezért ezt a hajót az utolsók között szok
ták tartalékba helyezni. Meglepő, de az orosz haditenge
részet elsőnek a zászlóshajót állította le, mert 1995-ben 
a hírek szerint megsérült. Ezt követte még három hajó, 
amelyek talán korszerűsítésre várnak. 1997-től a hajó
osztály új elnevezést kapott: KAPL atomhajtású tenger
alattjáró-cirkáló osztály (Krejszerszkaja atomnaja pod- 
vodnaja lodka).

A hajóosztályban jelenleg kilenc tengeralattjáró teljesít 
szolgálatot. A tizedik átvételi vizsgálata valószínűleg az 
év végéig tart. A sajtóban megjelent hírek alapján tovább
építik a NERPA- és a KUGUAR-hajókat, ezek átvétele a 
pénzügyi helyzet függvényében talán a következő évekre 
nyúlik át, a tizenhetedik K-333 számú hajóegységről 
nincs értékelhető adat.

Az Akula-ll jelenleg a legkorszerűbb orosz atomhajtá
sú tengeralattjáró, amely bizonyos esetekben meglepte a 
NATO hajóit. Fedélzeti fegyverzeti eszközeivel jelentős 
csapást mérhet mind tengeri, mind szárazföldi célpontok 
ellen. Bár az eltelt öt év során az amerikai fejlesztők is 
korszerűsítették szonárberendezéseiket, így az Akula rej- 
tettsége már nem a régi, azért hadászati értékét lebe
csülni balgaság lenne.

A felhasznált irodalom jegyzéke

I.Otecsesztvennije atomnije podvodnije lodki, Tehnika i 
Vooruzsenyije, 2000 . 5-6. szám, pp. 25-28.

2 . www.bellona.no
3. Jane’s Fighting Ships 1997-1998

Szabó Miklós nyá. mk. alez.

Szabó Ferenc 
SZÁLLJ VELEM
Egy vadászrepülő visszaemlékezései

164 oldal, 210x145 mm.
A szerző magánkiadása. Kecskemét, 2001.

Ára: 990 Ft

Beszerezhető a PUEDLO Könyvkereskedelmi Kft. üzleteiben: 
Győr, Szent István út 19-25. Tel.: (96) 336-613; Veszprém, Kos
suth u. 1. (88) 442-931; Kaposvár, Teleki u. (82) 310-337; Szom
bathely, Belsikátor u. 3. (94) 310-393; Pécs, Király u. 24. (72) 248- 
201; Kecskemét, Deák tér 6. (76) 483-711/181; Szeged, Tisza 
Lajos krt. 44. (62) 426-504.
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Forró égbolt Afganisztán felett
Viktor Ju. Markovszkij

A Szu-24-es frontbombázók, III. rész

Amikor Pakisztán közelében, különösen Dzselabád és 
Kandahár környékén folytattak harctevékenységet, a re
pülőgépek végigrepültek a határ mentén, és a csapás 
végrehajtása után azonnal elfordultak Afganisztán belse
je felé. A pesavari út bombázásakor, ahol a célok 3-5 km- 
re voltak a „vonaltól”, a gépek végigmentek az út felett 
egészen a határig, és a Szu-24-esek a fordulóban „szár
nyukkal érintették azt”. A pakisztáni vadászok részéről fe
nyegető veszély elhárítására egy Bagramba való MiG-23 
raj őrjáratozott a bombázók közelében 2000-3000 m-rel 
magasabban. Néha a gépeken villogott a „Berjóza", de az 
infracsapdákat nem lőtték ki, mert a tűzijáték az éjszakai 
égbolton azonnal elárulta volna a köteléket. Kidolgoztak 
egy egészen radikális tervet arra, hogy megvédjék a 
bombázókat az ismeretlen rádiólokátor-állomások bemé
résétől. Eszerint a csapásmérő köteléket kísérte volna 
egy rádiólokátorok elleni harcra felkészített repülőgép, 
amelyik a fedélzeti „Fiiin” pelengátorral bemérte volna a 
működő radarállomást, és megtámadta volna H-58 önrá
vezető rakétával. Ezt a megoldást aztán mégis elvetették, 
mert túlságosan nagy volt annak a lehetősége, hogy a ra
kéták Hoszt és Kandahár afganisztáni repülőterek lokáto
rait és majakjait találják el. Egyáltalán nem voltak kívána
tosak azok a diplomáciai bonyodalmak, melyek hamaro
san bekövetkezhettek volna, ha a támadott cél Pakisztán 
területén van.

Az éjszakai nagy magasságú repülések rejtettségén kí
vül, a parancsnokság további biztonsági intézkedéseket 
hozott. Hogy becsapják az ellenséget, a kijelölt célra gör
be vonalon repültek rá, vagy közvetlen előtte elfordultak, 
és a bombavetést váratlan irányból hajtották végre. A 
hegytetőkön lesben álló légvédelmi eszközök elkerülésé
re a hazavezető útvonalat másfelé tervezték, és feltétle
nül megváltoztatták a rárepülés irányát, ha ugyanazt a 
célt ismételten támadták.

A kutató-mentőszolgálat helikoptereire a távoli körze
tekben már nem számíthattak, vész esetén csak a sze
mélyes szerencsében és a lőszerkészletben bízhattak. 
Kötelező volt a rendszeresített Makarov-pisztoly és 4 tár 
mellett az AKSZ-74U géppisztoly is 4 tárral, egy pár to
jásgránát, F-1 típusú és RDG-5-ös gránát. A géppisz
tolyt, mint a legértékesebbet, az ejtőernyő hevedere alá 
dugták a mellükre, és nem hagyták a vésztartalék-cso
magban az ülés alatt, a többi fegyvert pedig a zsebeikben 
osztották el. Ezeket ott hordani rettentően kényelmetlen 
volt -  s a szögletes vas mindenhol tört, hamar kiszakítot
ta a zsebeket, és igyekezett kiesni. Speciális tehermel- 
lényt (harci NAZ-I) nem sikerült szerezni, nekiláttak kü
lönböző derékszíjakból öveket szabni a géppisztolytárak
nak és a gránátoknak. A nyikolájevieknek az ezred ejtő
ernyős főnöke, A. Szolovjev tervezett egy könnyű mel
lényt régi ponyvákból és ejtőernyőzsinórokból, amit a he
lyi hajózok feleségei varrtak meg.

A harci bevetéseken a Szu-24 megbízható gépnek bi
zonyult, sárkány és hajtómű meghibásodása csak egyedi 
esetekben fordult elő, és főleg a hajtómű vezérlő rend
szerét, a mechanikus és hidraulikus rendszereket érintet

ték. Egy esetben következett be hajtómű-pompázs Ribák 
őrnagy, század politikai helyettes gépén. A lángcsóvát a 
gázkiáramlás sebességfokozóban a kísérője vette észre, 
ezután az őrnagy kénytelen volt leállítani a hibás hajtó
művet, megszabadult a függesztményektől és hazaindult. 
A Szu-24 veszélyes magasságra süllyedt, de szerencsé
sen hazatért. Több esetben előfordult, hogy a tüzelő
anyag nem fogyott a póttartályból, ami azért is kellemet
len volt, mert a vészledobó gomb megnyomása után va
lamennyi fent levő függesztmény leesett, és nem volt fe
lesleges póttartály. Az ezredben szidták a repülőgépet ki
találó „cionistákat”, és hogy megőrizzék a hiánycikknek 
számító póttartályokat, átalakították a vészledobó elekt
romos rendszert, kiiktatták a póttartályt ledobó áramkört, 
hogy a zárakról csak a bombák essenek le. A bonyolult 
elektronika elkerülhetetlen meghibásodásai eleinte min
dennaposak voltak, például minden harmadik-negyedik 
repülőgépen nem működött a bombacélzó számítógép, 
de a rendszer fokozatosan „bejáratódott”, és a meghibá
sodások ritkultak. A felkészülés során tapasztalható kap
kodás miatt előfordultak hibák a programozásban, sőt 
egyszerűen elcserélték a blokkokat, amikor behelyezték 
a repülőgépbe. Ugyanakkor Bagramnál délebbre már 
gyakorlatilag nem voltak szovjet csapatok és „reklamáció” 
nem érkezett egészen addig, míg december elején egy 
Kabultól északra fekvő hegyi körzet bombázásakor nem 
hallatszottak robbanások az elővárosban. Meghalt né
hány deszantos katona, és a gyanú a 735. bombázórepü
lő-ezredre terelődött. Az eset tisztázására Karsiba repült
V. I. Várennyikov hadseregtábornok és magával hozott 
néhány repeszdarabot, amelyen látható volt a felirat. A re
pülőtéri raktárban ilyen bombákat nem találtak, és az 
esetet dusman diverzánsok számlájára írták.

A Szu-24 ezredek Afganisztánban harci veszteséget 
nem szenvedtek, de a feszültség és a fáradtság, megte
tézve az állandó éjszakázással, megette a hatását. Jelen
tős szerepet játszott a két repülőesemény bekövetkezté
ben az időjárás is. December 13-a nedves ködös éjsza
káján gurult ki felszállásra egy nyikolájevi gépszemélyzet: 
B. Markin alezredes repülőgép-vezető és A. Szavaljev 
százados megfigyelő. A nagy sietségben nem vették ész
re, hogy a gép szárnyai hátsó helyzetben maradtak, be
húzott helyzetben vannak az orr-segédszárnyak és a fék
szárnyak is, a startszolgálatot, felszállás előtt ellenőrzi a

1. ábra: Szu-24 frontbombázók a repülőtéren
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gépet, nem látták a bepárásodott és a fagyott kabinüve
gen keresztül. A Kandahár elleni támadásra induló gép 
„dugig volt tömve”: két PTB-3000 póttartály, FAB-1500 
és két FAB-500 bomba volt rajta. Ilyen terhelésnél az el- 
emelkedés elhúzódása nem volt feltűnő, de e bombázó
gép nem akart elválni a földtől még a beton végén sem. 
350 km/h sebességgel a Szu-24 lefutott a betonról, és 
felemelt orral rohant tovább. A főfutómű kibírta, és a gép 
közvetlenül a közeli irányadó előtt a levegőbe emelkedett, 
letörve az antennát és a határoló oszlopot. Mindkét futó a 
rátekeredett vezetékekkel együtt bejött normálisan, és a 
pilóta megkezdte az emelkedést a megengedettnél na
gyobb 27 fokos állásszöget tartva. A repülőgép elérte a 
célt, lebombázta, szerencsésen visszatért, de leszállni 
megint az orr-segédszárnyak és a fékszárnyak kiengedé
se nélkül kellett, mert a vezérlőblokkot tönkretette a repü
lőgép törzsét felsértő oszlop. A személyzetet ez egyszer 
kisegítette a Szuhoj-gép robosztus felépítése, és a pusz
ta egyenletes felület (ahogy mondták: „futhatott volna 
egészen Afganisztánig”). Mindez következmények nélkül 
maradt -  a győzteseket nem vonják felelősségre. Kaptak 
három nap pihenést, és repültek tovább.

Két héttel később, december 20-án egy másik eset tra
gédiával végződött. A 735. bombázórepülő-ezred fiatal re
pülőgép-vezetője V. Sosztyenkó főhadnagy A. Csernyicov 
százados megfigyelővel retranszlációs repülést hajtott 
végre, hogy biztosítsa a rádió-összeköttetést a csapás
mérő kötelékkel. Amikor a bombázók a hazavezető irányra 
álltak, a retranszlátor gép megkezdte a leszállást. 15m/sec 
erősségű oldalszél fújt, ezért a repülőgép-vezető nem en
gedett fékernyőt, nehogy a gépet oldalra húzza. A pilóta 
szigorúan az utasítás szerint járt el, és a tevékenységé
ben, annak sorrendjében a legkisebb eltérést sem találták 
a szabályzatoktól. Mégis a Szu-24 kifutás közben lesodró
dott a betonról és kicsúszott a földre, ahol belefordult egy 
gödörbe, és kitört a fő futója, az pedig átszakította a törzs 
borítását és a tüzelőanyag-tartályokat. Sosztyenkónak si
került kimásznia fekvő repülőgépből. A jobb oldali kabintar
tó azonban beszorult, és amíg a megfigyelő kioldotta a he
vedereket, és átmászott a pilóta helyére, a repülőgép körül 
a kiömlött kerozinból tócsa keletkezett. Ő már tűztengerbe 
ugrott ki. Az odafutok a köpenyekkel eloltották a százados 
lángoló ruháját, de már késő volt, Andrej Csernyicov még 
aznap éjjel meghalt a kórházban.

December második felétől a bevetések jelentős részét 
a csapatok kivonási útvonala melletti négyzetek ellen haj
tották végre, hogy megelőzzék az ellenséges rajtaütése
ket, és biztonságos zónát hozzanak létre az utak mentén. 
A saját csapatok közelében végrehajtandó csapások 
pontosságának növelése érdekében, mind gyakrabban 
támadtak nappal. Ennek másik oka az volt, hogy biztosí
tani akarták a munkavégzés egyenletes elosztását nap
szakonként. A nappali bevetések az összes bevetések 
negyed részét tették ki, ugyanazokkal a módszerekkel. 
Csak néha, a ritka világos napokon használták a „Csaj- 
ka-1” típusú elektro-optikai célzókészüléket. A csapások 
eredményének ellenőrzése a 87. különleges felderítőre
pülő ezred felderítőire hárult.

Időnként a nappali bevetéseken a gépszemélyzetek 
megfigyelhették csapásaik következményeit az ismerős 
körzetekben: a kráterekkel szétszabdalt zöld mezőket, a 
szétrobbantott sziklákat, az omlásokat a hegyoldalak he
lyén a beléjük szakadó ösvényekkel, kőtörmeléket a szo
rosok mélyén, amelyekben eltűntek az utak. Sok település 
már csak a térképen létezett, a helyükön alig megkülön
böztethető poros romok. Alul a háború sújtotta ország te
rült el. A csapatok folytatódó kivonása kétségeket keltett: 
hogyan lehet a békéhez vezető úton bombaeső? A „folyón

túlról” tevékenykedő repülők számára az ellenség apró jel
legtelen pont maradt a térképen, amely kertek és ültetvé
nyek közt elterülő települések közelében volt, de nem ha
sonlított az eligazításokban szereplő megerősített körze
tekre. Az emberek elkezdtek kérdezősködni, és most már 
a felderítés képviselőjének kellett meggyőzni a gépsze
mélyzeteket arról, hogy a bombázás célpontjául kijelölt fal
vakat a lakók elhagyták, és azok elnéptelendtek. Sokan 
elégedetlenkedtek, néhányan megpróbáltak kitérni a be
vetések elől, hivatkozva rossz egészségi állapotukra. A pi
lóták hűek maradtak esküjükhöz, de meginogtak a pillé
rek, amelyeken az ország nyugodott. A 149. bombázóre
pülő-ezredben három gépszemélyzet megtagadta a fel
szállást bombavetésre, kijelentve, hogy a „hazáért készek 
életüket is feláldozni, de ebben a zavaros ügyben nem 
vesznek részt.” Két pilótát sikerült meggyőzni a parancs
nokok és a különleges szolgálatok együttes erőfeszítésé
vel, de egy határozottan ellenállt, és őt eltávolították a 
hadseregből. A kérdés ezzel nem oldódott meg, sokan a 
bombákat tudatosan a lakott települések mellé dobták.

A 149. bombázórepülő-ezred gépszemélyzetei harci 
bevetésen utoljára 1989. január 11-én vettek részt Dzse- 
labád környéki célok ellen. Az egész időszak alatt kb. 140 
ezredbevetést hajtottak végre (átlagban kettőt naponta 
gépenként), és 7500 tonna bombát dobtak le. Még egy 
hétig maradtak a nyikolájevkaiak készültségben, amíg a 
váltóbotot átvette az őket felváltó 143. bombázórepülő
ezred a Kaukázuson túlról. Kapitnariban már régen be
széltek az előttük álló munkáról arra gondolva, hogy „nél
külük nem lehetnek meg“, de ezek a sejtések csak janu
ár közepén váltak valóra, amikor az ezredparancsnok V. 
Nyikulin ezredes tájékoztatást adott a közeli áttelepülés- 
ről. Az egész felkészülés mindössze a térképek kiosztá-

3. ábra: A FAB-500 TSz rombolóbombák a gépekreszerelés 
előtt
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sából és az átrepülési útvonal megrajzolásából állt. Han- 
abadba 26 Szu-24-et küldtek, amelyek több kötelékben 
repültek át a századparancsnokok vezetésével: 1. század 
Mojszejev őrnagy, 2. század Gyerbán alezredes, 3. szá
zad Moszolov őrnagy. A harcrendben csak az osztályba 
sorolt gépszemélyzetek kaptak helyet, a fiatal repülőgép
vezetőket a technikusokkal együtt a katonai szállító repü
lők vitték át a váltás helyére. Az átrepülést nem úszták 
meg esemény nélkül: a közbeeső repülőtéren, 
Kirovobádban az elől repülő ezredparancsnok leszállás 
közben a gépe törzsének hátsó részét hozzáérintette a 
betonhoz, összenyomva a tüzelőanyag vészleeresztő 
csövet. Ezt aztán ki kellett cserélni, ami miatt csak a kö
vetkező nap, január 18-án érkezett meg a „grúz ezred” a 
rendeltetési helyére.

Már ott osztották ki a fegyvereket, és öltöztették át őket, 
a „díszelgő” égszínkék hajózó ruhát terepszínűre cserél
ve. A megfelelő méretűek addigra már elfogytak, és a „há
borúból elkésőknek” leginkább hatalmas ruhák és kabá
tok maradtak, ami miatt a hajózok úgy néztek ki, mint az 
árva gyerekek a mások által levetett ruhában. Az eltelt 
évekből nem sokat tanultak az ellátók: a „tehermellények” 
kiosztását nem lehetett kivárni, pedig ezek elkerülhetet
len részeivé váltak a háborús divatnak, a leváltott sze
mélyzetek viszont nem siettek átadni a sajátjukat, éssze
rűen arra számítva, hogy a „háború még nem ért véget”. 
A 143. ezred tapasztalt hajózóinak megmaradt az 1984- 
es mintájú öregecske mellény, a többieknek meg újra ne
ki kellett látni a kéznél levő anyagokból szabni, vagy a tá
rakat és gránátokat a kezükbe és a zsebeikbe szétoszta
ni. Hogy meggyorsítsák a felkészülésüket, a foglalkozá
sokat a 149. ezred visszatartott parancsnoka és felderítő 
főnöke vezette, akik megosztották az újoncokkal tapasz
talataikat. A felkészítésben aktívan részt vettek a 73. légi
hadsereg felderítő osztályának képviselői is, akik Tas- 
kentből rengeteg fotó-térképet hoztak a célokról. Megad
ták a leggyakrabban támadandó célok „portréját” nappali 
és éjszakai (hő) ábrázolásban, a terep rádiólokációs ké
pét különböző irányú megközelítésnél (a hegyek közt 
ugyanaz a terület a különböző irányokból annyira más, 
hogy szinte felismerhetetlen, annyira különböző, mint az 
arc és a tarkó). Nagyon értékes volt a felderítés operativi
tása: már egy órával a harcfeladat megkapása után ren
delkezésre álltak a fotó-térképek, értesültek az utóbbi na
pokban a körzetben folyó ellenséges tevékenységről, 
megadták, hogy melyek a légvédelem jellemző eszközei 
és más hasonló adatokat.

Vészhelyzet esetére a kilátások lehangolóak voltak: a 
kutató-mentő kötelékek már csak Kabulban, Bagramban 
és Kunduzban tartózkodtak, és ott is csökkentették tevé
kenységüket, készültek haza a Szovjetunióba. Január vé
gén a repülés előtti eligazításon egyenesen megmond
ták: „Ha valami történne, igyekezzenek kihúzni Pakisztá
nig, és ott kapituláljanak. Afganisztán felett nem számít
hatnak senkire, onnan azonban vagy kiváltjuk, vagy ki
cseréljük a bajbajutottat” .

Január 20-án nappal az ezred teljes állományával vég
rehajtotta az első harci bevetését. A célok Pula-Humra 
körzetében, a Kabul-Hajraton főút mentén helyezkedtek 
el. A gépszemélyzetek a felhők fölül dobták le a bombá
kat 6000-6600 m magasból, az RSZDN (távolnavigációs 
rádiótechnikai rendszer) adatai alapján. Alkonyaikor a tá
madást megismételték FAB-1500 és FAB-500 bombák
kal. A továbbiakban a nappali és éjszakai bevetések 
nagyjából azonos arányban folytatódtak úgy a közeli, 
mint a távoli célok ellen. Sötétben a helyzetlámpák és a 
navigációs fények mellett a Szu-24-eseken kikapcsolták 
az APP-50 automata zavaró-berendezést is, amely a be-

4. ábra: A 143. ezred egyik gépének személyzete bevetésre 
indul

sugárzásra és a fényfelvillanásokra reagált akár a földről, 
akár az égboltról jött az, és érzékeny elektronikájával ér
zékelte a rakétaindítást is. Hamis jel lehetett bármilyen 
villanás, a Hold előbukkanása a felhők mögül, a szom
szédos repülőgép fedélzeti lokátorának működése, és 
ezekre a rendszer azonnal dipólkötegek kilövésével és 
infracsapdákkal válaszolt. Egyszer az egyik gépen elfelej
tették az automatát kikapcsolni, és az közvetlenül a cél
nál működésbe lépett, valóságos ünnepi tűzijátékot ren
dezve a sötét éjszakában. A pilóták szerint „bámulatos 
volt, de teljesen időszerűtlen”. A bámészkodást az ezred
parancsnok szakította félbe, egyértelmű és világos utasí
tásokat adva az éteren keresztül.

Január 21-én különösen fontos feladat érkezett: a felde
rítésnek sikerült megtalálni az elfoghatatlan Ahmad Sah 
búvóhelyét egy Karabat közeli szorosban Kabultól észak
ra. B. Gromov szerint Maszudot ugyan védte az éppen ér
vényben levő „kölcsönösen elfogadott megállapodás”, de 
nem hagyhatták ki a lehetőséget, hogy leszámoljanak a 
régi ellenséggel. Éjjel a 143. és 735. bombázórepülő-ez
red két-két ezredbevetést hajtott végre, de a „pandzsseri 
oroszlán” újra megmenekült, egyébként ez csak a kezdet 
volt. Kabul nyomására, kinek a háború folytatása volt az 
egyetlen lehetőség a hatalom megőrzésére, január 23-án 
megkezdődött a „Tájfun”-hadművelet. Ez háromnapos tü
zérségi, rakéta és légi csapást jelentett, amit „alapvető 
módszernek választottak Maszud alakulatainak megsem
misítésére Pandzsserben és Szalanga déli előhegyei
ben”. Végül a „fákat kellett irtani” a repülőknek a követke
ző napokban is, miközben a hajózóknak azt mondták, 
hogy nem Ahmed Sahot bombázzák, hanem a „tudatlan 
bandákat, akik nem akarnak megbékülni”, ezt bizonyítan
dó Pandzsserben néhány bombázást hajtottak végre agi- 
tációs kazettás bombákkal, amelyek röplapokkal voltak 
tele. Nem ismeretes, hogyan értékelték ezt Maszud har
cosai, de egy esetben az agitáció és a propaganda való
ságos erővé vált: a közeli őrhelyről jelentették, hogy a 
„röpcédulázás sikeres volt: a kazettával agyonütöttek a 
faluban egy embert”.

A 143. ezred a hegyekben a barlangok és fedezékek el
len KAB-500L és KAB-1500L irányítható bombákkal pró
bálkozott, de sikertelenül. A kisméretű objektumok önálló 
felkutatása a nagyteljesítményű televíziós célzókészülé
kekkel és lézer sugár megvilágítással 6000-7000 m ma
gasságról hatástalannak mutatkozott, a földi célraveze- 
tésre számítani a hóval borított hegyekben nem lehetett. 
Ráadásul a bombákat nagy magasságról oldva, ahol a 
„kormányaiknak kevés a levegő” alig lehetett irányítani. A 
szükséges pontosságot nem érték el, s a sziklákat rom
bolni több tízezer rubeles pörölyökkel túl drágának bizo-
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6. ábra: A 149. gárda-repülőezred pilótáinak egy csoportja

nyúlt. Pont-célok ellen hegyek közt a nagymagasságú 
bombavetés pontossága megoldatlan probléma maradt. 
Két ellopott afgán helikopter megsemmisítésére, amelyek 
tüzelőanyag hiány miatt egy Miandah alatti szorosban 
szálltak le északnyugaton, február elején tiszteletre mél
tó erőt vetettek be -  két raj „grúz” Szu-24-est a szomszé
doktól és a távolsági légierő gépeit. Hagyományos bom
bákat használtak, de egy sem találta el a célt. Felülről a 
„ventilátorok” sértetlennek tűntek, és a bagrami „varjak
nak” kellett végezni velük.

A Szu-24-esek harci bevetései egészen a 40. hadsereg 
afganisztáni jelenlétének utolsó napjáig és órájáig tartot
tak. A csapásokat leggyakrabban az utak menti körzetek
re és a „bandita” Csarikarra, Bamianra és Pandzsserre 
mérték. Bombázással támogatták az afgánok távoli hely
őrségeit, akik gyakorlatilag el voltak vágva a központtól. 
Ahogy visszaemlékezik N. Borisznyikov százados, szá
zadmegfigyelő a 143. ezredből: „az egyik bevetésekor, 
melynek célpontjául egy fegyverraktárat jelöltek ki 
Bagram alatt a megadott helyen valóban észrevették egy 
csomó sátrat. A célzókészülékben jól látszottak rajtuk a 
vörös keresztek, és a körülöttük mozgó emberek figurái, 
akik valószínűleg a szétbombázott Szalangából menekül
tek el. Kezünket fel sem emelve, össze se beszélve, az

egész raj a célzási pontot elvitte oldalra...” A kellemetlen 
háború megtette a magáét, a 143. ezredben háromszor is 
előfordult, hogy a pilóták nem várták meg a póttartályok 
kifogyását, és úgy dobták le azokat, hogy ne essenek la
kott településre.

Hasonlóan viszonyultak a háborúhoz a pakisztáni va
dászrepülők is, elkerülték az összecsapásokat, és arra 
korlátozták a tevékenységüket, hogy a határ saját oldalán 
őrjáratozzanak. Ezekben a napokban az Aszadabád mel
letti szorost támadva -  ahonnan Pakisztán karnyújtásnyi
ra van -  a Szu-24-esek személyzetei gyakran látták a tá
volban az F-16-osok sziluettjét. Függetlenül attól, hogy a 
MiG-ek Bagramból már január végén hazamentek, a 
„Fighting Falcon”-ok nem léptek harcba, megelégedtek a 
figyeléssel, sőt éjjel a helyzetlámpáikat és a villogó fénye
ket is bekapcsolták.

Utoljára az Szu-24-esek februári 3-án és 14-én támad
tak, mindkét napon két-két ezredbevetést hajtva végre. A 
bombázók közvetlenül a visszavonuló csapatok mögött 
„csépeltek” a szalangai és a csarikarszki völgyben és a 
Kabultól Pjandzsáig elterülő körzetben. Ezekben a na
pokban kizárólag „másfelesekkel” bombáztak, ezzel a hó
borította hegyekben valóságos földrengést idéztek elő la
vinákkal és hegyomlással. A tudósítóknak köszönhetően, 
akik a csapatkivonást figyelték, a Szu-24-esek feltűntek 
a televíziós képernyőkön is: a hírmagyarázó bemutatva a 
gépek után húzódó kondenzcsíkot, „az Afganisztánt elha
gyó utolsó szovjet repülőgépek”-ről beszélt -  világos, 
hogy elhamarkodta a dolgot -  a hídon észak felé haladt a 
kivonuló hadsereg, a kondenzcsík az égen viszont éppen 
ellenkező oldalra...

Függetlenül attól, hogy a szovjet csapatok kivonultak 
Afganisztánból, a repülőegységek kitelepülését nem siet
tek felszámolni. Az ezredek készültségben maradtak, 
hogy támogassák Nadzsib kormányát, és a főváros köz
vetlen veszélyeztetése esetére megtervezték a 143. ez
red bombázóinak áttelepítését a közvetlenül a határ mel
lett fekvő Kalaj-Mor repülőtérre, hogy onnan verjék vissza 
a város ostromát. A gépszemélyzetek megkapták Kabul 
részletes térképét, amelyet négyzetekre osztottak, és 
mindegyikben kijelölték a konkrét célokat és feladatokat. 
Az „utcai harcokban” a KAB-500L és KAB-1500L bom
bákat szándékoztak használni, valamint a H-24 és H-29 
irányított rakétákat. A 735. ezrednek hasonló feladatokat 
kellett volna végrehajtania a saját repülőteréről. A felké
szülés három hétig tartott, de az ellenzék nem ostromol
ta meg a fővárost, a megszokott taktikát alkalmazta: a fá
rasztó ágyúzást és a diverziót. Március 6-án „takarodót” 
rendeltek el, és a 143. ezred bombázói „befejezték ve
zénylésüket” , visszatértek Kopitnariba.

Fordította: Varsányi Mihály

(A szerkesztőség köszönetét fejezi ki Daczi Pálnak az 
irodalom beszerzéséért.)

Szerk.
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Oldal elleni aknák

A Magyar Honvédség jelenleg érvény
ben lévő szabályzatai, szakutasításai 
alapján a harckocsi elleni aknák három 
fő típusa' különíthető el:

-  lánctalp elleni;
-  haspáncélzat (fenék) elleni;
-  oldal elleni aknák.
A három „hagyományos” típus közül 

viszonylag kevés szó esik az egyik, 
nevezetesen az oldal elleni aknák ké
pességeiről, jellemzőiről.

Soraimmal ezen a hiányosságon 
próbálok meg korrigálni, mégpedig 
négy NATO-tagország (Nagy-Britan- 
nia, Németország, Franciaország és a 
Cseh Köztársaság), valamint Ausztria, 
Svédország, Oroszország és végül 
Dél-Afrikai Köztársaság haderőinél je
lenleg rendszerben lévő, valamint még 
fejlesztés alatt álló oldal elleni aknái 
rövid bemutatásával és leírásával.

Az oldal elleni aknák -  mint a nevük, 
is mutatja -  rendeltetése a harckocsik, 
harc- és gépjárművek megsemmisíté
se, harcképtelenné tétele az oldalpán
célzatra gyakorolt rombolóhatás segít
ségével.

Alkalmazásuk az utak mentén, be
vágásokban, lakott területek utcáin, hi
daknál, valamint egyéb szűk helyeken 
célszerű, ahol a céljárművek nem tud
ják kikerülni az akna „látómezejét”.

Közös jellemzőjük, hogy valamilyen 
rakétahajtási elv alapján működnek 
(legújabb generációs) akárcsak egy 
páncéltörő rakéta, vagy pedig a kumu
latív hatás (korábbi generációk) segít
ségével rombolják a páncélzatot, a te
lepítésük kézzel történik, valamint az 
elműködésüket általában a céltárgy 
„érzékelése” váltja ki.

(Természetesen, ha a körülmények 
szükségessé teszik, megfigyelt akna
ként, parancs-indítással is működtet- 
hetőek.)

A modern oldal elleni aknák a legfej
lettebb technikai színvonalnak megfe
lelő érzékelő szenzorokkal vannak el
látva, melyek a mozgás, a járművek 
motorjai által kibocsátott hő és hang
rezgések alapján érzékelik a céltár
gyat, míg a korábbi generációs aknák 
többsége a „drótszakítás” elvén jön 
működésbe.

Az oldal elleni aknák teljesítik az el
várások és követelmények2 zömét, 
amelyek általánosságban megfogal
mazhatóak az aknákkal szemben.

A hatékonyságot megvizsgálva 
megállapítható, hogy az oldal elleni 
aknák mindegyike „területvédő” szere
pet tölt be, azaz egy -  viszonylag nagy

í-2. ábra: A Brit ADDER típusú akna

-  területet tart az ellenőrzése alatt, és 
képes a hatótávolságán belülre kerülő 
céljármű leküzdésére.

Az érvényben lévő elveinket figye
lembe véve a földfelszín alá telepített 
harckocsi elleni aknamezőben 1000 
db (illetve a harctevékenység alatt lét
rehozott aknamező esetén 350 db) ak
nára számolunk egy harckocsi meg
semmisülésével, míg az oldal elleni 
aknáknál ez az arány jóval magasabb 
értéket vehet fel.

Ez mutatja az akna „gazdaságossá
gát” is, -  habár az előállítás költsége 
jóval meghaladja a hagyományos 
harckocsi elleni aknákét -  hiszen ki
sebb mennyiségű akna szükséges 
ugyanannyi harckocsi megsemmisíté
séhez.

Az oldal elleni aknák könnyen és 
biztonságosan telepíthetőek, (1-2  fő 
szakképzett katona által) melyet meg- 
könnyít a késleltetett élesíthetőség, il
letve az esetleges visszatelepítés biz
tonságosságát pedig a beépített ön
semlegesítő berendezés.

A korábbi generációs aknák nem 
tudtak különbséget tenni a célok kö
zött, ezzel szemben az érzékeny szen
zorok a rezgéshullámok, valamint a 
hőkibocsátás alapján képesek a cél 
jellegét -  sőt az „intelligens”-nek titulált 
aknák még a cél konkrét típusát is -  
azonosítani.

A korszerű érzékelőknek köszönhe
tően az aknák a vadállatok és az em
ber hatására nem működnek el (kivéve 
a drótszakadásra reagáló aknákat).

Az előnyök mellett azonban szólnom 
kell a hátrányokról is. A felderíthetőség 
szempontjából az oldal elleni aknák

„észrevétele” viszonylag egyszerű mó
don, vizuális felderítéssel is megoldha
tó!

Természetesen a telepítés helyszí
nén elérhető természetes, illetve mes
terséges álcák alkalmazásával az ész- 
revehetőség csökkenthető, azonban 
ezek használatára nincs mindig lehe
tőség.

A technikai fejlesztés egyre újabb és 
fejlettebb aknákat generál, melyek a 
jövőben talán már csak (a használói 
számára legalábbis) előnyös tulajdon
ságokkal fognak rendelkezni, hátrá
nyok nélkül.

A bevezető sorok után először a brit 
haderőnél rendszerben álló oldal elleni 
aknatípusokat mutatom be.

3. ábra.Az APAJAX telepítve

4. ábra: Az L14A1 oldalnézete

5. ábra: A DM-12 terepen
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A brit oldal elleni aknák főbb adatai
1. sz. táblázat

Név Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Súly
(kg)

Páncélátütő
képesség

(mm)

Hatásos
távolság

(m)
ADDER 1500 94 14 650 100
APAJAX 1100 115 15 720 150
L14A1 260 200 12 70 80

A német oldal elleni aknák főbb adatai
2. sz. táblázat

Név Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Súly
(kg)

Páncélátütő
képesség

(mm)

Hatásos
távolság

(m)
DM-12 640 128 10 600 40

Panzerfaust-3 660 110 12 700 150
PARM-1 640 128 10 600 40
MINOS ? ? ? ? ?

A brit haderő oldal elleni aknái

Az ADDER (vipera) jelenleg a fejlesz
tés végső szakaszában van, amely so
rán a kor technikai színvonalának 
megfelelő berendezésekkel látták el 
és szerelték fel.

Az akna alapját a LAW-80 típusú, 
vállról indítható páncéltörő rakéta szol
gáltatta, melyet 3 ágú (tripód) lábazat
tal szereltek fel, valamint egy szenzo
ros érzékelő berendezéssel láttak el.

Az érzékelő az akusztikus szenzora 
révén észleli a cél közeledését, amire 
automatikusan bekapcsol az infravö
rös másodlagos szenzor. Amint a cél
tárgy áthalad az infraszenzor „látóme
zején” a rakéta elindul és megsemmi
síti a célt.

Az APAJAX jelenleg szintén a to
vábbfejlesztés időszakában van. Kiala
kításához az alapot az APILAS vállról 
indítható rakéta szolgáltatta, melyre 
egy tripód állványt szereltek fel és egy 
AJAX típusnevű szenzor berendezés
sel látták el.

Az érzékelő berendezés akusztikus 
szenzora észleli a cél közeledését, mi
re automatikusan bekapcsol az infra
vörös másodlagos szenzor.

Amint a céltárgy áthalad az infra
szenzor „látómezején”, a rakéta elindul 
és megsemmisíti a célt.

Az L14A1 a francia MIACAH F1 típu
sú oldal elleni akna angol megfelelője
ként fogható fel, hiszen a felépítésük 
megegyezik, azonban az L14A1-et ha
zai angol hadiüzemben gyártják és 
szerelik össze.

Az akna egy korábbi generáció kép
viselőjének tekinthető, melynek meg
felelően még nem rendelkezik érzéke
lő berendezéssel, azonban pótlólago
san felszerelhető rá.

A működését tekintve sem hasonlít 
az előző két típushoz, ugyanis nem a

rakétaelven alapul, hanem a kumulatív 
hatáson. (Ez tükröződik is a technikai 
jellemzőiben.)

Az elműködtetés a céltárgy által ki
váltott (botló)drótszakadásra történik, 
mely beindítja az akna 7 kg-os hexolit 
töltetét.

A német haderő oldal elleni aknái

A DM-12 típusú aknát egyes irodal
makban a PARM-1 néven ismert tí
pussal azonosítják, azonban a két tí
pus között találhatók különbségek. A 
DM-12 eredeti német fejlesztésű ak
na, mely egy teleszkópos tripód állvá
nyon helyezkedik el. Az elműködése 
drótszakadásra történik, de kifejlesz
tettek hozzá infravörös érzékelő be
rendezést is. Miután a céltárgy elmű
ködtette az aknát, a rakéta beindul, 
majd az akna robbanófeje a jármű 
páncélzatához csapódva lép műkö
désbe.

A PANZERFAUST-3 technikailag 
igen magas színvonalon álló oldal elle
ni aknája a német haderőnek, mely je
lenleg is továbbfejlesztés alatt áll. Az 
akna alapját az azonos nevű (PANZ
ERFAUST-3) kézi páncéltörő rakéta 
adja, melyet teleszkópos, tripód, áll
ványzatra szereltek, és ellátták a SIRA 
típusnevű érzékelő berendezéssel.

Az érzékelő akusztikus szenzora a 
hangeffektusok alapján érzékeli és be
azonosítja a céltárgyat, majd bekap
csolja az infravörös érzékelőt.

Miután az infra is érzékelte a célt, a 
rakéta beindul és a páncéltörő robba
nófej a páncélzatba történt becsapó
dásával megsemmisíti a céltárgyat.

A PARM-1 típusú oldal elleni aknát 
még az 1980-as évek közepén fejlesz
tették ki és állították rendszerbe a né
met haderőnél. Különlegességét az

6-7. ábra: 4 PANZERFAUST-3 állvá
nyon

8. ábra: A PHARM-1 típusú akna

adja, hogy az érzékelő berendezése 
„mindössze” az optikai célfelderítésre 
korlátozódik, nem rendelkezik akuszti- 
kus/szeizmikus sem pedig infra érzé
kelővel. További különlegessége vi
szont, hogy ellátták automatikus ön
semlegesítő berendezéssel, amely 20, 
40, illetve 60 napos időintervallumokra 
állítható be.

A tripód állványzat összecsukható, 
az aknatest tetején pedig hordfül talál
ható a szállítás megkönnyítése érdeké
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ben. Az akna élesítése késleltetéssel 
történik, az időzítő aktiválását követő
en az akna 5 perc múlva élesíti magát.

Miután az érzékelő észlelte a célt és 
a rakéta elindult, a hátsó ellensúlyok 
leválnak róla, a stabilizáló szárnyak 
pedig kinyílnak, hogy a rakétát minél 
pontosabban célra vezessék.

A MINOS a jelenlegi legmodernebb 
oldal elleni aknája a német haderőnek. 
Az 1990-es években fejlesztették ki, a 
rakétája nagy hatóerejű robbanófejjel 
rendelkezik,3 a tripód állványzat felépí
tése sem az eddig megszokott hagyo
mányokat követi, ugyanis szállításkor 
az aknatest alá csukható fel.

Az érzékelő berendezést is moderni
zálták, az akusztikus és az infravörös 
érzékelő mellett helyet kapott a szeiz
mikus szenzor is.

Az elsődleges szenzorok azonosít
ják a közelgő céltárgyat, majd bekap
csolják az infraérzékelőt, amely miután 
észleli a célt, indítja a rakétát.

Az akna fejlettségi színvonalát 
mutatja, hogy jelenleg még egyetlen
egy technikai adatát sem hozták nyil
vánosságra, mely a belső felépítésé
vel, valamint hatékonyságával kapcso
latos.

A francia haderő oldal elleni aknái

Az ACL-89 akna már az új generáció
hoz tartozik, jelenleg még fejlesztés 
alatt áll. Az alapját az AB-92 típusú, 
vállról indítható páncéltörő rakéta adja, 
melyre hármas csuklós lábazatot sze
reltek fel és egy érzékeny akusztikus 
érzékelő berendezéssel látták el.

Az akusztikus szenzor érzékeli a kö
zeledő célt, majd aktiválja az infravö
rös szenzort, amely miután a céltárgy 
áthalad az érzékelési területen, indítja 
a rakétát.

Az APILAS-120A és APILAS-APA 
aknák alapjául az APILAS vállról indít
ható páncéltörő rakéta szolgált. Az ér
zékelő berendezés a drótszakítás el
vén érzékeli a céltárgyat és indítja a 
rakétát. A két akna között külsőleg 
nincs különbség, az érzékelő berende
zésük között viszont igen (az egyik 
APA, a másik a 120-A típusúval van 
ellátva), viszont mindkettő működési 
elve ugyanaz.

Mindkét aknát ellátták önsemlegesí
tő berendezéssel, azonban az API
LAS-APA típus felszedés elleni bizto
sítással is rendelkezik.

A MIACAH F1 (Mine Antichar Action 
Horizontale) akna a kumulatív hatás 
elvére alapulva képes a páncélzat 
megsemmisítésére, maximum 80 mé
teres távolságig. (A brit haderőnél 
L14A1, a holland haderőnél MR29 tí
pusnéven van rendszeresítve.)

Az akna egy kör alakú talapzatra van 
felszerelve, az élesítése és a semlege
sítése távirányítással (max. 50 m) törté
nik. Az elműködtetése érdekében szá
mos kiegészítő érzékelővel lehet ellátni.

Leggyakoribb a parancsindítási 
mód, azonban működhet a drótszakí
tás elvén (80 méter hosszú dróttal sze
relve), vagy pedig egy infravörös 
(IRMAH típusú) érzékelő által is.

Ez utóbbit általában akkor alkalmaz
zák, ha valamilyen oknál fogva a drót 
elszakad (időjárás, terep alkalmatlan
ság, ellenség tüze, stb.). Az akna 7 kg 
hexolit robbanóanyagot tartalmaz.

A MIACPED ARGES jelenleg fejlesz
tés alatt áll (a német haderő is megvá
sárolta a gyártás jogát), különlegessé-

12-13. ábra: A MIACAH F1 és tar
tozékai

14. ábra: A MIACPED ARGES típus

A francia oldal elleni aknák főbb adatai
3. sz. táblázat

Név Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Súly
(kg)

Páncélátütő
képesség

(mm)

Hatásos
távolság

(m)
ACL-89 1100 112 14 520 100
APILAS 1100 115 15 720 40

MIACAH F1 260 200 12 70 40
MIACCP-1 135 280 13 50 50
MIACPED 1100 115 14 700 100

MIAC ARGES 1150 112 14 700 100
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gét az adja, hogy dupla robbanófejes 
rakétából alakították ki. A háromlábú 
állványzata is eltérő a többi aknatípu
sétól, sokkal masszívabb, valamint 
hosszában állítható (teleszkópos), így 
az aknát a kellő magasságba lehet be
irányozni. Infravörös érzékelő berende
zéssel van ellátva, amely miután érzé
kelte a céltárgyat, elindítja a rakétát.

A biztonságos visszatelepíthetőség 
érdekében az aknát felszerelték ön
semlegesítő berendezéssel is.

A MIACCP-1 aknatípus egy régebbi 
generáció tagja, családjának három 
képviselője is rendszerben áll a francia 
haderőnél (egy gyalogság elleni, egy 
jármű elleni és egy harckocsi elleni). 
Az előző kettőben repeszek biztosítják 
a cél megsemmisítését, míg az utóbbi
ban az akna acél elülső része. Az ak
nát kétrészes, négy lábbal rendelkező 
állványon kell elhelyezni.

Kialakítását tekintve hasonlít a 
MON-200 típushoz, megfigyelt akna
ként, villamos gyújtással is indítható. 
Az akna tetején helyezkedik el a célzó
berendezés, a hátoldalán pedig a gyu
tacsfészek.

A MIACPED GIAT jelenleg szintén 
fejlesztés alatt áll, kevés információ és 
adat áll a nyilvánosság rendelkezésé
re az aknáról. A főbb tulajdonságok 
közül említést érdemel, hogy az akna 
a rakétahajtás elvén működik, drótsza
kításra történik az akna működése, va
lamint nagy hatóerejű robbanóanyag
gal ellátott rombolófeje akár 700 mm 
vastag páncélzatot is képes átütni.

Ausztria oldal elleni aknái

Az ATM- 6  akna viszonylag egyszerű 
felépítéssel rendelkezik, a működési 
elve a kumulatív hatáson alapul. A 
rombolófej egy nagytömegű acélle
mez, amely az akna működése során 
a robbanóanyag (7,2 kg Composit B)

hatóereje következtében egyfajta „tű
vé” deformálódik és így képes a pán
célzatot átütni. Az akna a talajra a 
rendszeresített állványzat segítségé
vel helyezhető el.

A működése a drótszakításra vagy 
pedig infravörös érzékelő alkalmazá
sával történik, de parancsindítással, 
megfigyelt aknaként is működtethető.

Az ATM-7 akna felépítése és műkö
dési elve megegyezik az előzővel 
(ATM-6), azonban a testvérénél egy 
kissé nagyobb hatótávolsággal rendel
kezik, a nagyobb tömegű robbanóanyag 
(9 kg Composit B) következtében.

Az aknához rendszeresített lábazat is 
eltérő az ATM-6-nál alkalmazottól, egy 
hosszirányban létraszerűen szétnyitha
tó állványt kapott, amely szállítási hely
zetben az aknatest alá hajtható fel.

Az SMI 22/7C akna működési elve 
megegyezik az ATM-aknákéval, mére
teit tekintve viszont egy testesebb, 
masszívabb külsőt kapott elődeinél. A 
lábazatként szolgáló célzóállvány is 
speciális kialakítású, csuklós szerke
zetű. A robbanóanyaga (7 kg Compo
sit B) tekintetében is közel azonos pa
raméterekkel, hatékonysággal rendel
kezik, mint az előző két típus.

Svédország oldal elleni aknái

Az FFV 016 akna felépítésében ha
sonlít az előzőekben ismertetett oszt
rák aknákéhoz, a működési elve a ku
mulatív hatáson alapul. A rombolófejet 
egy nagytömegű acéllemez képezi, 
amely az akna működése során a rob
banóanyag hatóereje következtében 
egyfajta „tűvé” deformálódik és így ké
pes a páncélzatot átütni.

Habár drótszakítás elvén, illetve inf
ravörös szenzor alkalmazásával is mű
ködtethető, jelenleg csak parancsindí
tási módban alkalmazzák. Az akna
testre egy rövid rögzítőkart szereltek

fel, amely lehetővé teszi, hogy akár fa
törzsekre, oszlopokra is elhelyezhető 
legyen az akna.

Az FFV 018 szabálytalan alakzatú, 
kumulatív hatás elvén alapuló akna. 
Jelenleg már a technikai fejlesztés 
végső szakaszában van, mely során

<#•' "t”

15. ábra: A MIACCP-1 típus

16. ábra: A NIACPED GIAT változata

17. ábra: Az osztrák ATM-6 típus

Osztrák oldal elleni aknák főbb adatai
4. sz. táblázat

Név Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Súly
(kg)

Páncélátütő
képesség

(mm)

Hatásos
távolság

(m)
ATM-6 320 180 13 80 60
ATM-7 320 180 15 80 80

SMI 22/7C 290 180 13,5 80 50

Svéd oldal elleni aknák főbb adatai
5. sz. táblázat

Név Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Súly
(kg)

Páncélátütő
képesség

(mm)

Hatásos
távolság

(m)
FFV 016 155 270 2,6 60 30
FFV 018 170 350 15 60 50

AT-4 1000 115 9,8 600 300
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19-20. ábra: Az SMI 22/7C típus 
nézetei

25. ábra: A cseh PD MI-PK típus

nagy érzékenységű érzékelővel látták 
el. Az új infravörös érzékelő berende
zés, amelyet az aknatestbe építettek a 
céltárgy észlelésekor indítja az akna 
robbanóanyag töltetét.

A telepítése az aknatest aljára rögzí
tett háromlábú tripód állványzat beállí
tásával a talajra történik.

18. ábra: Az ATM-7 típusú akna

Az AT-4 oldal elleni akna a hasonló 
megnevezésű, az akna alapjául szolgá
ló 84 mm-es, vállról indítható páncéltö
rő rakétáról kapta a megnevezését. Az 
aknát a Bofors cég fejlesztette ki, amely 
során a páncéltörő rakéta tömege a ki
egészítő felszerelések következtében 
kissé megnőtt (7 kg-ról 9,4 kg-ra).

A fatörzsekre, oszlopokra történő te
lepítését a rakétatest aljára rögzített 
kar teszi lehetővé, amely segítségével 
a szűk erdőbevágások, utak védelme 
hatékonyan megoldható az aknaként 
használt rakétával.

Oroszország oldal elleni aknái

A TM 83 típusnevű aknát még a volt 
Szovjetunióban kezdték el kifejleszte
ni, jelenleg számos volt tagköztársa
ság haderejében megtalálható.

21. ábra: Az FFV 016 akna

A működése a kumulatív hatáson 
alapul, alakja, felépítése hasonló a ge
nerációjához tartozó többi aknáéhoz. 
A céltárgyat először a szeizmikus 
szenzora érzékeli, amely működésbe 
hozza a másodlagos infravörös érzé
kelőt.

Miután a céltárgy bekerült az érzé
kelő „látómezejébe” az akna működés
be lép, a 9,6 kg tömegű robbanóanyag 
töltet elé elhelyezett vastag rézlemez
ből a robbanás hatására formálódó

24. ábra: A TM 83 típus
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Az orosz és a cseh oldal elleni aknák főbb adatai
6. sz. táblázat

Név Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Súly
(kg)

Páncélátütő
képesség

(mm)

Hatásos
távolság

(m)
TM-83 440 250 20,4 100 50

PD MI-PK 400 122 12 50 30

Az IHM oldal elleni aknák főbb adatai
7. sz. táblázat

Név Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Súly
(kg)

Páncélátütő
képesség

(mm)

Hatásos
távolság

(m)
IHM 600 320 21,5 120 75

fémlövedék pedig a páncélzatot átütve 
pusztítja a céltárgyat.

Az elektronikus berendezések műkö
dőképességét a beépített áramforrás 
30 napon keresztül képes biztosítani. 
Az akna működtethető még parancsin
dítással, megfigyelt aknaként is egy 
100 m hosszúságú vezérlőkábel útján.

A cseh haderő oldal elleni aknái

A PD MI-PK típusnevű akna különle
gességét az adja, hogy öt darab töltettel 
rendelkezik, amelyek a kumulatív hatás 
elvén alapulva a robbanóanyag töltetek 
elé elhelyezett vastag acéllemezt defor
málva képesek a páncélzat átütésére.

A több töltet alkalmazásának előnye, 
hogy az akna „látómezeje” mintegy 10- 
15 m szélességűre nőtt a 30 m hatótá
volságon.

Az aknatest alsó szélén egy létra- 
szerűen szétnyitható állványzat he
lyezkedik el, amely segítségével az a 
talajra telepíthető.

Habár jelenleg csak parancsindítási 
módban, megfigyelt aknaként alkal
mazzák, azonban infravörös érzékelő 
szenzorral is ellátható.

A Dél-afrikai Köztársaság 
oldal elleni aknái

Az egyelőre csak IHM (Intelligent Hor
izontal Mine) elnevezésű, típusnév 
nélküli akna valóban a jövő területvé
delmének egyik képviselője lesz, me
lyet a közelmúltban fejlesztettek ki a 
Naschern cég mérnökei.

A teljesen automatikus működésű 
intelligens aknarendszert a közepes 
harckocsik, a páncélozott harcjármű- 
vek megsemmisítésére, harcképtelen
né tételére tervezték.

A legfejlettebb érzékelőkkel látták el, 
amelyek akár 100 m távolságról is ké
pesek azonosítani a céltárgyat. Az 
akusztikus érzékelő berendezés olyan 
érzékeny, hogy képes megkülönböz
tetni a lánctalpas és a kerekes techni
kai eszközöket is. Miután azonosította 
a céltárgy jellegét, elektronikus úton 
működésbe hozza az infravörös érzé
kelőt, amely már a céltárgy haladási 
irányát és sebességét határozza meg.

Az adatok ismeretében egy elektro
nikus processzor meghatározza az ak
na elműködtetésének legcélszerűbb 
idejét, amellyel a cél rombolása a ma
ximális hatású lesz.

27. ábra: Az IHM nézeti rajza

Az érzékelő és működtető rendszer 
opciós beállítására is lehetőség van, 
ahol tetszőlegesen meghatározható, 
hogy csak bizonyos fajtájú (lánctalpas 
vagy kerekes) eszköz esetén lépjen 
működésbe az akna, illetve pl. egy 
konvoj elhaladásakor csak a kilencedik 
járművet semmisítse meg.
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Az akna elektronikus berendezéseit 
mindössze egy 1,5 V-os tápegység 
működteti, amely 120 napig alkalmas 
e célra. A hatótávolság 5-75 m közöt
ti intervallumban mozog, míg a cél
tárgy sebessége 3-60 km/h nagyságú 
lehet. A megfelelő hatóerőt az akna
8,5 kg RDX/TNT robbanóanyag töltete 
biztosítja.

Az akna telepítéséhez (komplett be
állításokkal egyetemben) egy főnek 
mintegy 10 perc időtartamra van szük
sége. (Tetszés szerint felszedés elleni 
biztosítás is beállítható!)

A lefolytatott kísérletek eredménye
ként megállapították, hogy két darab 
IHM megbízhatóan le tud fogni és vé
deni egy 2300m2 nagyságú területet. 
Természetesen mindegyik ismertetett 
haderő rendelkezik még különböző tí
pusú és fejlettségi szintű oldal elleni 
aknákkal, azonban ezek közül -  a ter
jedelmi korlátokat figyelembe véve -  
csak a fentieket kívántam röviden is
mertetni.

Összefoglalva a fentieket, megállapít
ható, hogy az oldal elleni aknák megfele
lő hatékonysággal bírnak és kellő pusz
títóképességgel rendelkeznek a páncé
lozott célok, főleg a harckocsik ellen.

30. ábra: Az orosz TM-83 felülről

Egy konkrét terület védelmének ellá
tására, lefogására jóval kevesebb 
szükséges belőlük, mint a nyomásra 
működő vagy döntőpálcás aknákból.

Véleményem szerint az oldal elleni 
aknák lesznek a jövő korszerű, haté
kony területvédő műszaki eszközei, 
melyek viszonylag gazdaságosak, biz
tonságosan kezelhetőek és többször 
felhasználhatók.

Jegyzetek

1. A technikai fejlődés következtében 
ma már egy negyedik típus is meg
jelent: a tető (torony) ellen alkalmaz
ható akna

2. Számos követelményt lehet megfo
galmazni, azonban véleményem 
szerint az alábbiak a legfontosabbak:
-  rejtettség;
-  hatékonyság;
-  gazdaságosság;
-  biztonságosság.

3 . HEAT -  High Explosive Anti-Tank

Felhasznált Irodalom

MINE FACTS CD-ROM, USA Depart
ment of Defense, Washington 1995.

Dr. LUKÁCS László: Korszerű aknák 
és aknatelepítő rendszerek Európá
ban, Műszaki Évkönyv 1995. A MH 
Műszaki Főnökség kiadványa, Buda
pest 1996.

A Naschern cég internetes honlapja: 
http://www.denel.co.za/

Kovács Zoltán százados 
a ZMNE doktorandusa

Az ÜSS JOHN F. KENNEDY repülőgép-hordozó

A repülőgép-hordozót az Egyesült Államok 35. elnökéről 
nevezték el. A hajó gerincét 1964. október 22-én fektették 
le Virginiában, a Newport News Shipbuilding and Dry- 
dock Company telephelyén. Kennedy elnök kilencéves lá
nya keresztelte meg a hajót 1967 májusában. Ezt követő
en, 1968. szeptember 7-én, a haditengerészet szolgála
tába lépett. A KENNEDY-t eredetileg CVA-67 repülőgép
hordozónak jelölték meg, majd a besorolását a 70-es 
évek elején megváltoztatták, mivel a hajó képes lett ten
geralattjáró elleni harcra rendelt repülőgépek hordozásá

ra is. Ezáltal többcélú, többfeladatú repülőgép-hordozóvá 
vált és CV-67 jelölést kapott.

1995 szeptemberében a KENNEDY a haditengerésze
ti tartalékok első repülőgép-hordozója lett és a floridai 
Mayportot jelölték ki horgonyzóhelyéül. Elsődleges fel
adatául azt szánták, hogy az esetleges előre nem látott

42 HADITECHNIKA 2001/4



Műszaki adatok
Erőforrás: nyolc kazán, négy tengely 280 000 LE/205 882 kW
Teljes hossz: 1052 láb (315,6 m)
A repülőfedélzet szélessége: 252 láb (76,8 m)
A hajó szélessége: 130 láb (39,6 m)
Vízkiszorítás: 82 000 t
Sebesség: 30 csomó (54 km/h)
A szállított gépek száma: cca 85
Személyzet: hajó: 3117 fő, repülőcsoport: 2480 fő
Fegyverzet: Sea Sparrow-rakéták; 3 db Phalanx 20 mm-es légvédelmilöveg-torony
Harcvezető rendszer: SPS-43 elektronikai védelmi rendszer; SPS-48C elektronikai védelmi rendszer; 3 db 

Mk 91 tűzvezető rendszer; SLQ-29 EW elektronikaiharc-rendszer; WLR-1 besugárzás 
jelző; WLR-11 besugárzás jelző

Éves működtetési költség: 120 000 000 USD (1996. évi költségvetési adat)

í 1:

2. ábra: A repülőfedélzet parkoló gépekkel

3. ábra.Egy díszelgéshez kiállíott repülőgépcsoport

hadműveletek esetén mozgósítsa tengerészeti erejét, és 
támogassa a haditengerészet békekiképzését. A CV-67 
is, mint az összes többi tartalékban lévő hajó, a teljes 
hadrafoghatóság állapotában van.

Az 1993. évi utolsó vizsgálatkor az Egyesült Államok 
Védelmi Minisztériuma átszervezte a repülőgép-hordozó
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erőket oly módon, hogy 11 aktív és egy hadműveleti tar- 
talékkiképző-hajót határozott meg állományában.

Ennek eredményeképpen a KENNEDY részét képezi a 
flottának, de amíg nem kap hadműveleti feladatot, addig 
tartalékként és kiképzőhajóként alkalmazzák.

A KENNEDY 1984 telét a nortfolki haditengerészeti ja
vítóbázison töltötte, ahol teljes felújítást végeztek el a ha
jón. A KENNEDY innen indult tizenkettedik nagy hadmű
veleti feladatára, a Földközi-tenger térségébe, 1988 au
gusztusában. 1989. január 4-én nemzetközi vizeken foly
tatott szokásos tevékenysége közben a fedélzeti repülő
csoport F-14 típusú gépei lelőttek két líbiai MiG-23-as 
vadászrepülőgépet, amelyek ellenséges módon közeled
tek. 1989 tavaszán a hajó újból Norfolkba került egy rövid 
ipari felújításra.

1991. január 16-án a hajóra telepített hármas repülő
csoport (CVW-3) gépei kezdték meg a Sivatagi vihar 
hadműveletet az iraki erők megtámadásával. A CVW-3 
repülőállománya 11 263 harci órát repült és mintegy 1,6 
kg tömegű különböző robbanóanyagot juttatott célba a 
konfliktus során. A tűzszünet után a KENNEDY hét hóna
pon belül negyedszer kelt át a Szuezi-csatornán és haza
indult. 1991. március 28-án érkezett Norfolk kikötőjébe, 
hogy megkezdjék a négy hónapos felújítási munkálato
kat. A hajó szeptember végén hagyta el a norfolki javító
bázist, egy átfogó jellegű javítás és karbantartás után, 
amely kiterjedt a gépészeti részekre, valamint a repülőfe
délzeti rendszerekre és berendezésekre is.

1991-ben egy átszervezésre és a honvédelmi célú intéz
mények csökkentésére kijelölt bizottság azt javasolta, hogy 
a philadelphiai haditengerészeti üzemet zárják be, de 
ugyanakkor alkalmasnak ítélte arra, hogy az ÜSS KEN
NEDY számára a rendszerben tartás meghosszabbítási 
programjában előírt munkálatokat elvégezze 1993 szep
temberétől 1996 közepéig. Ezek a tevékenységek a későb
biekben egy átfogó ellenőrzésre változtak, amit a Kong
resszus a philadelphiai üzemmel akart elvégeztetni. A vé
delmi tárca nem értett egyet ezzel a tervvel 1991 szeptem
berében. Végül egy átfogó nagyjavítást végeztek el a ha
jón, amely 1995 szeptember 13-án befejeződött. A felújí
tást követően a KENNEDY új horgonyozóhelyre indult, a 
floridai Mayporton levő haditengerészeti támaszpontra.

A KENNEDY 1997-ben hat hónapra kifutott kikötőjéből 
és az adriai-tengeri, illetve perzsa-öböli műveletekben 
vett részt. Mint az Atlanti Flotta egyedüli hagyományos 
meghajtású repülőgép-hordozóját, a KENNEDY-t ellátták 
a haditengerészet legkorszerűbb vezetési, irányítási, hír
közlési, számítógépes és információs rendszereivel.

Amaczi Viktor

A modem

enciklopédiája

A m odern  h ad itech n ika  en c ik lo p é d iá ja  
1945-tő l nap ja in k ig
A gyűjteményes kötet eredetije három különálló brit kiadvány volt, amelyet a De Agostini Uk Ltd. 
cég dolgozott egybe. Ezzel egy olyan enciklopédiát alakított ki, amely a szárazföldi haderők, a 
légierők és a haditengerészetek fő fegyvertípusait tartalmazza, rövid leírással és a legfontosabb 
adatok felsorolásával, mintegy 30 országból. A válogatás 1945-től 1995-ig gyártott eszközöket tar
talmaz, ezekhez legalább egy fotó és nagy részéhez egy-egy rajz is tartozik. Magyar kiadásban 
hasonló nagyságú munka még nem készült. A kötet teljes színnyomat, 1195 db ábrával.

Gulliver Kiadó, Bp. 2001.76, 21 ív, 544 old. 9990 Ft 
Vásárolható a Líra és Lant valamint a Libri szaküzleteiben.
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Űrtechnika

Mentőcsónak a nemzetközi űrállomáshoz 
Az X -38  program

A NASA által kifejlesztett, a legkor
szerűbb technikát felvonultató X -3 8  
lehet az első olyan űreszköz az 
utóbbi húsz évben, mely képes orbi- 
tális pályára embereket juttatni és 
onnan vissza is hozni, és mindezt 
úgy, hogy kifejlesztési költsége 
csak töredéke a korábbi személy
zettel ellátott űrhajók hasonló költ
ségének.

Célok és elvárások

A tervezettel szemben támasztott leg
sürgősebb elvárás, kifejleszteni a pro
totípus megépítéséhez szükséges 
technikát, egy olyan prototípusét, mely 
-  ha elkészül a végleges változata -  
alkalmas lesz a nemzetközi űrállomás 
„mentőcsónakjaként” (személyzet
visszaszállító űreszköz -  CRV) funkci
onálni, vész esetén. A tervezés azon
ban nem áll meg ennél a pontnál. A 
mérnökök célkitűzései közt olyan sze
mélyszállító eszköz megteremtése 
szerepel -  bizonyos módosításokat 
követően - ,  mely esetleg az Egyesült 
Államok más, saját jellegű és nemzet
közi űrprogramjaiba bekapcsolódva, 
az Ariane-5 rakétával felbocsátható 
lesz, ezáltal elérhetővé válik számos 
ország felhasználói számára. További 
cél egy eddig még soha nem látott ha
tékonysági szint megteremtése, mely
hez felhasználnak minden elérhető és 
még fejlesztés alatt álló csúcstechnikai 
eszközt. A legkorszerűbb eszközök 
beépítettségi arányának el kell érnie a 
80 százalékot.

Az eredeti elképzelések szerint kap
szula-típusú (Apolló, Szo/'uz visszatérő 
egység) mentőegységet fejlesztettek 
volna ki, ennek költségét évekkel ez
előtt 2 milliárd dollárra becsülték. Az 
X-38  tervezett keretében négy darab, 
sokkal szélesebb körben használható 
és mozgékonyabb személyszállító űr
hajó épül meg, mint amilyenről az el
képzelések szóltak, ráadásul mindez a 
tervezett költségek negyedrészéért.

A nemzetközi űrállomás működésé
nek első néhány évében az űrállomás
hoz kapcsolt orosz gyártmányú Szojuz

szolgál mentőegységként. A legénység 
száma a későbbiekben azonban növe
kedni fog, három főről várhatóan hétre, 
és ehhez már olyan mentőeszközre 
van szükség, mely emberrel a fedélze
tén is képes visszatérni a Földre.

Az X-38 technológiája

Az X-38  tervezésének alapját alapve
tően a légierő részére az 1960-as évek 
közepe táján, főleg az X-24A projekt 
keretében kifejlesztett „emelőtest”- 
ként ismert koncepció adja. A fékezést 
követően az X-38  ledobja a hajtómű
vét és -  hasonlóan az űrrepülőgép
hez -  meghajtás nélküli siklórepülés

ben közelít a Földhöz. A megfelelő ma
gasság elérésekor kinyitja kormányoz
ható paplanernyőjét (ezt a technikát 
éppen mostanában fejlesztették ki) a 
végső közelítéshez. A leszállás kere
kek helyett siklótalpakra történik majd.

Az a körülmény, hogy az X-38  meg
valósításánál egy „polcról levett” tech
nológiát alkalmaztak, még nem jelenti 
azt, hogy ez a technológia elavult len
ne. Az itt alkalmazott megoldások te
kintélyes részét még soha sem hasz
nálták emberek űrbe juttatásánál. Az 
X-38  repülésirányító számítógépe a 
légierőnél már általánosan használt, a 
repülést vezérlő számítógépes prog
ramrendszer szintén széles körben al
kalmazott a különböző űreszközök fe-
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délzetén. Az atmoszférikus repülések
nél használt kísérleti példány képalko
tó rendszere sem új fejlesztés, néhány 
példánya már repült az űrrepülőgépe
ken a NASA egyéb technológiai kísér
leteinek részeként. Az X-38  elektro
mechanikus kormányművének kifej
lesztése korábbi, a NASA, a légierő és 
a haditengerészet közötti kutatás-fej
lesztési együttműködés eredménye. 
Az X-38  burkolócsempéit speciális be
vonattal látják el élettartamuk meg
hosszabbítása céljából, olyan réteg
gel, melyet a NASA az űrrepülőgépek

részére fejlesztett ki, de aztán még
sem használt. Az X-38  elsődleges na
vigációs rendszere, az inerciális navi
gációs rendszer (globális helymegha
tározó rendszer) olyan berendezés, 
melyet az Egyesült Államok katonai re
pülőgépein is használnak.

Üzemeltetés

Habár az eredeti elképzeléseket bár
mikor meg lehet változtatni, és az 
X-33-ast át lehet alakítani személy

szállító űrhajóvá, a jelenlegi tervek 
szerint az űrhajót kizárólag a nemzet
közi űrállomás mentőegységeként kí
vánják használni. Az űrállomástól füg
getlenítve, mindössze kilenc órányi 
működésre elegendő az életfenntartó 
rendszere. Az űrhajó leszállása teljes 
mértékben automatizált, a személyzet
nek azonban meg lesz a lehetősége 
arra, hogy a rendszereket átkapcsolja 
kézi irányításra, felügyelje a helyzetbe
állítást, kiválassza a leszállási helyet 
és nyissa az ejtőernyőket, amennyi
ben ez szükségessé válik. Az X-38- 
ast nitrogéngázzal hajtott magasság
beállító rendszerrel látták el, energia- 
termelésre elemeket használ. A men
tőcsónak 10 m hosszú, 4,85 m széles 
lesz, és 10 tonnát nyom.

A kezdetek

1995 elején a Johnson Space Center
ben kezdtek el foglalkozni az X-38  ki- 
fejlesztésének lehetőségével, egy 
„házon belüli” tanulmány keretében. 
Már azon a nyáron elvégeztek néhány 
korai repülési tesztet is az ejtőernyő
rendszerrel; paplanernyővel felszerelt 
platformokat dobtak le repülőgépekről 
a hadsereg yumai kísérleti telepén, 
Arizonában. 1996 legelején szerző
dést kötöttek a kaliforniai Mojave vá
rosában található Scaled Composites 
Incorporation nevű vállalattal a légköri 
kísérleteknél felhasználandó 3 db tel
jes léptékű modell elkészítésére. Az 
első modell vázát 1996 szeptemberé
ben szállították a Johnson Űrközpont
ba, ahol felszerelték a megfelelő aero
dinamikai eszközökkel, számítógé
pekkel és egyéb berendezésekkel, 
melyek a Drydenben kivitelezendő re
pülési tesztekhez szükségesek. A má
sodik modellt 1996 decemberében 
adták át a Johnson Űrközpont munka
társainak.

Jelenleg a személyzet nélküli repü
lési tesztek sorozatát végzik, míg vé
gül -  valamikor 2002-ben -  sor kerül
het az első világűrbeli kipróbálásra is. 
Ekkor várhatóan a Columbia űrrepülő
gép a raktérben viszi fel az X-38-ast a 
világűrbe, ahonnan az siklórepüléssel 
tér vissza. Ha ez a repülés sikeres 
lesz, valószínűleg egy újabb kísérletre 
is sor kerül, majd rövidesen hozzákap
csolják a nemzetközi űrállomáshoz, 
ahol elfoglalja végleges helyét. Az 
X-38  program teljes költségét, bele
értve a fejlesztést, a tesztrepüléseket, 
a kétszeri világűrbeli kipróbálást is, ke
vesebb mint 800 millió dollárra becsü
lik. Jelenleg körülbelül 100 ember dol
gozik ezen a tervezeten a Dryden Kí
sérleti Repülési Terepen és a Johnson 
Űrközpontban.
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A jelenlegi helyzet

4. ábra: Az egyik kísérleti példány

6. ábra: A földetérés előtti pillanat: siklás a hatalmas paplanernyővel és már látható a 
kinyitott leszállótalp

Az első X-38-as, katalógusszáma 
szerint a J 31. számú jármű” (Vehicle 
131), 1997. június 4-én érkezett meg a 
Dryden Kísérleti Repülési Terepre, a 
légierő C-17-es szállító repülőgépé
nek gyomrában. Első repülésre 1998 
márciusában került sor. A második pél
dányt, a V132-est 1998 szeptemberé
ben szállították a kísérleti telepre, és 
1999 márciusában tette meg első út
ját. A V132-esbe beépítették az „eme
lő test” teljes repülésirányító rendsze
rét, mindezt azért, hogy a kísérleti esz
köz képes legyen autonóm módon is 
repülni, függetlenül a paplanernyővel 
kapcsolatos fejlesztésektől. Mindeköz
ben a V201-es, majdan a világűrbe is 
kijutó kísérleti eszköz is szinte teljesen 
elkészült a Johnson Űrközpontban, és 
a paplanernyőre vonatkozó repülési 
teszteket is folyamatosan végzik a 
yumai kísérleti terepen.

Kapcsolódó kutatások

Számos kutatóközpontban végeznek 
szélcsatornás kísérleteket különböző 
formájú eszközökkel annak érdeké
ben, hogy a repülő test nagyságának 
változtatása nélkül minél nagyobb bel
ső térfogatot lehessen elérni. A repü
lésirányító rendszer tesztelésére is fo
lyamatosan zajlik a légierő sokoldalú
an felhasználható F-16-os vadászgé
pével (VISTA), a V132 jelű kísérleti 
eszköz repülésének előkészítéseként. 
Végezetül: egy továbbfejlesztett pap
lanernyővel is elkezdődtek a modellkí
sérletek. Ha ezek a kísérletek is sike
resek lesznek, ezt az ejtőernyőt kapja 
majd meg a világűrbe induló l/201 jelű 
kísérleti eszköz.

Ütemezés

Az X-3ő-assal a légköri repülési kísér
letek folytatódni fognak az elkövetke
zendő négy évben, három, folyamato
san fejlesztett kísérleti eszközzel. Az 
egyes siklási kísérletek magasságát 
15 km-re szeretnék emelni, továbbá 
növelni kívánják a siklási időt is, hogy 
alaposabban tanulmányozhassák a 
fejlesztés alatt álló eszköz és ejtőer
nyőrendszerének viselkedését.

Forrás:
http:/www.df re.nasa.gov/Projects/x38/ 

Fordította: Aranyi László
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LEGYEN ÖN IS TAGJA
A HON- ÉS RENDVÉDELEM MINŐSÉGÉÉRT TENNI AKARÓ

SZAKMAI SZERVEZETNEK!
Az MMT Hon- és Rendvédelmi Szakmai Bizottságának felhívása 

a tagok számának növelése és a tervezett tevékenységi kör bővítése céljából

A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatla
kozási törekvései és a NATO-tagságból fakadó kötele
zettségek megkövetelik a hon- és rendvédelmi feladato
kat végző szervezetek tevékenységével összefüggő vé
delmi logisztika, valamint ezen belül a katonai, védelmi 
minőségirányítás szabályozó rendszerének harmonizá
lását a közösségi és szövetségi elvárásokkal.

Ezen célokkal összhangban a Magyar Minőség Tár
saság létrehozta a hon- és rendvédelmi szakmai bizott
ságot 2001. május 11-én, amely tagjai sorába várja:

-  a hon- és rendvédelmi szervek jelenlegi és jövőbe
ni beszállítóit;

-  a katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatóit, ta
nárait:

-  a hon- és rendvédelem területén dolgozó szakem
bereket;

-  a minőségirányítás és környezetirányítás területén 
meglévő felkészítő és tanúsító szervezetek képvi
selőit;

-  a téma iránt érdeklődőket.

A bizottság tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:

1. A minőségügyet érintő hon- és rendvédelmi felada
tokból adódó aktualitásokat rendszeresen megje
lenteti a Magyar Minőség című folyóiratban.

2. Szakmai cikkeket és kiadványokat jelentet meg.
3. Tanfolyamok, szakmai fórumok szervezésével 

részt vesz a hon- és rendvédelmi feladatokból faka
dó ismeretek terjesztésében.

4. Hon- és rendvédelmi feladatok minőségét érintő 
szakmai pályázatot ír ki.

5. Felhívja a figyelmet -  és részvételt biztosít -  a 
szakterületet érintő aktuális rendezvényekre, prog
ramokra és kiadványokra.

6. A magyar nemzeti vélemény kialakításához bizto
sítja a részvételi lehetőséget a NATO AC/250 CPG 
Minőségbiztosítási Igazgatók Bizottságán belül 
működő munkacsoportok által készített publikáció
tervezetek véleményezésében.

7. Szakmai segítséget nyújt az AQAP szerinti követel
ményrendszerek megismertetésében és egyértel
mű értelmezésében, valamint a kapcsolatos szer
vezet felkészítési tevékenységekben.

A szakmai bizottság tevékenysége iránt érdeklődőknek 
felvilágosítást nyújt:

Reizinger Zoltán mk. alezredes, az MMT Hon- és 
Rendvédelmi Szakmai Bizottság elnöke 
Tel.: 394-1560, 394-1733/264 
Fax: 200-0833
E-mail: zoltan.reizinaer@hmhti.hu

Füredi László, az MMT Hon- és Rendvédelmi Szak
mai Bizottság titkára 
Tel.: 275-0951/278 
Fax: 275-0965
E-mail: elektronika@hmei.hu

Dr. Sipos István, az MMT Hon- és Rendvédelmi 
Szakmai Bizottság vezetőségi tagja 
Tel.: (24)-403-009 
Fax: (24)-403-007 
E-mail: mbfsipos@danubian.hu

Csomós Lajos, az MMT Hon- és Rendvédelmi Szak
mai Bizottság vezetőségi tagja 
Tel.: 264-3333/224, 264-4664 
E-mail: csomos.laios@ivb.hu

Lakatos Gábor, az MMT Hon- és Rendvédelmi Szak
mai Bizottság vezetőségi tagja 
Tel.: 394-2444
E-mail: tabornok@matavnet.hu 

Várjuk jelentkezését.
Legyen ön is tagja a minőségirányításért, valamint a 

hon- és rendvédelemért elkötelezetten tenni akaró 
szakmai szervezetnek!

A Hon- és Rendvédelmi Szakmai Bizottság nevében: 
Reizinger Zoltán mk. alezredes 

elnök

A Haditechnika korábbi 1998 -  2001-évi számai megvásárolhatók, vagy utánvéttel megrendelhetők

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/d. Telefon/fax: 359-1964, 359-6461
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F/A-18D vadászbombázó Kecskeméten, 1999 augusztusában

8
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Soko G-4M (N-62M) 
Super Galeb metszetrajz

19. AGM-65 В Scene Mag. Maverick Tv irányítású pontcélok el
leni rakéta

20. UZR-60-as rakétaimitátor (R-60-as gyakorló változata)
21. Jobb és bal oldali konformálisan függeszthető infra csapda 

és dipólszóró automata
22. Pitot-cső

1. R-60M/MK (AA-8 APHID) légiharc-rakéta
2. PU-68 IM rakétaindító sín
3. MK-82-es LDDP 227 kg-os légibomba
4. MK-82 MoD i Snackeye 254 kg-os, féklapokkal ellátott légi

bomba
5. NRZ-128 Munja 128 mm-es, nem irányított rakéta
6. Vi Soko Mostar L 128-04 és NIR-blokk
7. 250 kg terhelhetőségű függesztési pont
8. 350 kg terhelhetőségű függesztési pont
9. 362,5 literes póttartály

10. Vi Soko Mostar L-57-16MD típusú NIR-blokk
11. S-5 К/M SKAR 57 mm-es, nem irányított rakéta
12. FAB-100K fékernyős légibombák
13. Hármas bombazár
14. 440 literes póttartály
15. FAB-250-es légibomba
16. Matre Durandal 219 kg-os betonromboló légibomba
17. Hunting BL-755-ös 284 kg-os kazettás bomba
18. LAU-177-es rakétaindító sín (Maverick-hez)

23. Üvegezett orrkúp
24. Leszállási reflektor
25. ILS-antenna
26. Iskra SO-1 -es lokátor besugárzásjelző rendszer antennái
27. Alsó IFF-antenna
28. DME-antenna
29. IFF-rendszer
30. Marker vevő
31. Iskra SO-1 lokátor besugárzásjelző rendszer
33. Reflektor
34. Tartalék Pitot-cső
35. VOR/ILS-rendszer
36. UHF-rádió
37. VHF-rádió
38. DME-40-es távolságmérő rendszer
39. Rádió-magasságmérő
40. Fegyverzeti számítógép
41. ENS típusú HŰD
42. Váltóáramú elosztó (3x115 V, 400 Hz)

53. VOR-antenna
54. UHF-VHF-kommunikációs antenna
55. Pozíciófény
56. Kötelékfény panel
57. Orrfutómű akna
58. Az avionikai rekesz válaszfala
59. A pilótakabin szellőző nyílása
60. A pilótakabin nyomástartó szelepe
61. Elektromos kábelek
62. A kabinrész első hermetikus válaszfala
63. Az oldalkormányok lábpedáljai
64. Az orrfutómű hidraulikus munkahengere
65. Kormányozható orrfutómű
66. Az orrfutóműakna ajtaja
67. Futóművilla
68. Futóműkerék
69. A pilótakabin padlózata
70. Kabintetők
71. Botkormányok

72. A katapultülés-rakéta hajtóműve
73. Bal oldalkonzol
74. A katapultülés aktivizáló karja
75. Jobb oldalkonzol
76. Martin-Baker MK10 LB 0-0-ás katapultülés
77. Háromrészes szélvédő
78. A műszerfal tükröződését gátló borítás
79. Az első kabinrész válaszfala
80. Kabintető-rögzítő zárszerkezetek
81. Kabintető-rögzítő zárszerkezetek
82. Hátsó jobb oldalkonzol
83. Gázkar
84. A hátsó kabinrósz hermetikus válaszfala
85. Bal oldali levegő-beömlőnyílás
86. A levegő-beömlőnyílás merevítő bordái
87. A légkondicionáló rendszer levegő-beömlőnyílása
88. Légkondicionáló rendszer
89. Tüzelőanyag-töltőnyílás
90. A szerviznyílás ajtaja
91. Felső törzstartó
92. A törzs hátsórész leválasztására szolgáló törzskeret
93. Tüzelőanyag-törzstartályok (a belső tüzelőanyag összmeny- 

nyisége 1756 liter)
94. Tüzelőanyag-pumpa
95. A bal szárnytartály hátsó válaszfala
96. Bal szárnytartály
97. A belső tüzelőanyag-póttartály hordozására alkalmas füg

gesztési pont tüzelőanyag- vezetéke
98. A hajtóműtér fűtését szolgáló levegő beömlőnyílása
99. Jobb és bal oldalról egyesített levegőcsatorna

100. Rolls Royce Viper 632-46-os sugárhajtómű
101. A hajtómű levegő beömlőnyílása
102. A kompresszor levegő kiömlőnyílása
103. A hajtómű segédberendezései
104. Hajtóműturbina-fokozat
105. Hajtóműfúvócső
106. Szerelőnyílás
107. Törzsféklap
108. A törzsféklap hidraulikus munkahengere
109. Pótvezérsík
110. A függőleges vezérsík rögzítését biztosító törzskeretek
111. A függőleges vezérsík-törzscsatlakozás aerodinamikus bo

rítása
112. Áramlásjavító lemezek
113. A vízszintes stabilizátor hidraulikus munkahengere
114. Fékernyő-konténer
115. Bal vízszintes stabilizátor
116. Törővég
117. Trimlap
118. Oldalkormány
119. A függőleges vezérsík dielektromos burkolata
120. Az oldalkormány hidraulikus rásegítőinek szerelőnyílása
121. A függőleges vezérsík főtartói
122. Jobb vízszintes stabilizátor
123. Hidraulikus rásegítők
124. Az oldalkormány tolórúdja
125. A függőleges vezérsík aerodinamikai borítása
126. A hajtómű fúvócsövét leválasztó tűzfal
127. A vízszintes stabilizátor vezérlését biztosító tolórúd
128. Módosított szárnytörővég
129. Csűrőkormány
130. Fowler típusú fékszárny
131. Hidraulikus munkahenger
132. Aerodinamikai kés
133. A csűrőkormány tolórúdja
134. A főfutóműakna
135. A szárny-törzscsatlakozás borítása
136. A főfutómű behúzását végző hidraulikus munkahenger
137. Szárnyfőtartók
138. Bal oldali Fowler típusú fékszárny
139. Bal oldali csűrőkormány
140. A belső szárnypilon bekötési pontja
141. A külső szárnypilon bekötési pontja
142. Főfutóműszár
143. A főfutóműszár borítólemeze
144. Főfutóműkerék

(© Szigeti Szilveszter)
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43. Egyenáramú elosztó (28 V)
44. Akkumulátor

. 45. Külső energiaforrás csatlakozója 
46. Feszültségstabilizátor
48. Feszültségszabályozó rendszer
49. Felső IFF-antenna
50. A-96-os rádióiránytű-antenna
51. Kötelékfény
52. Baleseti adatrögzítők



An-24V szállítógép 906 és 907 sz. példányai

A fotókat Dombi Lőrinc nyá. alezredes gyűjteményéből közöljük
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Hazai tükör

Jól vizsgázott a 93M vegyvédelm i védőruha

2000-ben, gyakorlótéri körülmények 
között több hónapos viselési próbá
nak vetették alá a 93M védőruhát, 
másik két NATO-ország védőruhájá
val együtt. A vizsgálat során a védő
ruhákat az egyhetes használat után 
minden hét végén kimosták. A hasz
nálat és a mosás következtében a 
védőruhák védelmi képességében 
bekövetkező változásokat laborató
riumi mérésekkel kísérték figyelem
mel. Ebben az ellenőrző vizsgálat
ban a holland TNO laboratóriuma 
mellett a TH (akkor még mint HTI) 
vegyi laboratóriuma is részt vett. A 
kapott mérési eredmények egy ré
szét, valamint az azok alapján le
szűrt tapasztalatokat foglalom ösz- 
sze az alábbiakban.

Vizsgálati körülmények

A vegyivédelmi védőruhákat a 25. 
Klapka György Gépesített Gyalogsági 
Hadosztálynál kijelölt szerződéses ka
tonák viselték mindennapi munkájuk 
és kiképzésük során. A ruhák viselői 
között volt gépkocsivezető, szerelő, 
páncélosvezető, szakaszparancsnok, 
századparancsnok stb. Minden vizsgá
latra bevont védőruhát úgy viseltek, 
mint a gyakorlóruhákat, tehát a napi 
feladatok végrehajtása során felmerült 
minden munkát ebben végezték. így a 
védőruhák, a végrehajtott feladatoktól 
függően, különböző módon szennye
ződtek és koptak.

Hétvégeken a Centrál Mosodák Rt. 
tatai mosodájában végezték a védőru
hák mosását az általuk kiválasztott kí
mélő mosási technológia és a megfe
lelőnek vélt mosószer felhasználásá
val. A vegyivédelmi védőruhák védő- 
képességének ellenőrzését 1, 2, 4, 8 
és 12 hetes folyamatos használat után 
végezték a kijelölt laboratóriumokban.

Mérési módszerek

A TH vegyi laboratóriumában a védő
ruhák védelmi képességének ellenőr
zésére a ruhák hátából, térdéből és a 
lábak közötti részből kivett mintákon

két mérési módszer felhasználásával 
került sor. Az egyik a NATO-előírások- 
nak megfelelő körülmények között, 
kénmustárgőz alkalmazásával, a má
sodik -  a TH vegyi laboratóriumában 
kidolgozott új mérési módszer szerint 
-  ciklohexán felhasználásával.

1. NATO-vizsgálati módszer

A védőruha megfelelő helyéről kivett 
mintából 45 mm átmérőjű korongokat 
vágunk ki a külső szövettel együtt. Az 
így kivágott mintát egy olyan befogó 
készülékbe helyezzük, amelyben egy 
vékony polietilén fólia választja el a 
kénmustárral szennyezett teret attól a 
tértől, ahonnan az átáramló tiszta leve
gőt a szerves oldószert tartalmazó el- 
nyelető edénybe vezetjük. A védőruha
minta felületére 10 g/m2 koncentráció
nak megfelelő kénmustárt helyezünk 
és ellenőrizzük, hogy 24 óra elteltével 
az elnyelető edényben mért kénmus
tár mennyisége nem haladja-e meg az 
előírásban megadott értéket.

2. Ciklohexános vizsgálat

Ez a TH vegyi laboratóriumában kidol
gozott vizsgálati módszer jelentős 
mértékben eltér a NATO-előírásokban 
megadott vizsgálati módszertől. A vé
dőruha megfelelő helyéről kivett mintá
ból 40 mm átmérőjű korongokat vá
gunk ki és ezekből két darabot egy 
speciális befogóba helyezünk. A min
tákon keresztül 2,3 mg/l ciklohexán 
tartalmú levegőt vezetünk. A mintán 
keresztül átjutó ciklohexán áttörési 
idejét meghatározzuk. Az áttörési kon
centráció 0,023 mg/l ciklohexán volt. 
Ennek a koncentrációnak az elérési 
ideje jelentette az adott mérésnél a vé
delmi időt. Ezzel a módszerrel a védő
rétegben lévő aktív szén adszorpciós 
tulajdonságait lehet vizsgálni.

Mérési eredmények

Az összehasonlított adatok alapján 
megállapítható, hogy a NATO-vizsgá
lati módszer nem elég érzékeny ah-

1. NATO-mérési módszer szerint
1. táblázat

Használat ideje, hét Áteresztett kénmustár mennyisége pg/cm2
Hátrész Térd Belső lábszár

új 0,25 0,25 0,25
1 0,16 0,17 0,12
2 0,16 0,16 0,19
4 0,13 0,17 0,17
8 0,11 0,08 0,12

12 0,17 0,27 0,13
A NATO-követelmény szerint az áteresztett kénmustár mennyisége nem lehet több 4 gg/cnf, 
tehát a vizsgálati eredmények szerint a védőruha minden vizsgálati helyen még 12 heti vise
lés alapján is megfelelő védelmet biztosít.

2. Ciklohexános vizsgálat
2. táblázat

Használat ideje, hét Áttörési idő, perc
Hátrész Térd Belső lábszár

új 131 131 131
1 102 99 91
2 85 83 93
4 47 50 38
8 5 5 5

12 0 0 0
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1. ábra: A ciklohexános vizsgálat és a NATO-módszer eredményeinek összehasonlítása

hoz, hogy a használat és a mosás so
rán fellépő védelmiképesség-csökke- 
nést megfelelően jelezni tudná. A cik
lohexános vizsgálat eredménye -  a 
védőrétegben lévő aktív szén vizsgá
lati körülmények között -  a ciklohexán- 
ra vonatkozó adszorpciós kapacitás 
csökkenését mutatja. Maradt azonban 
egy nagyon fontos kérdés, amire vá
laszt kell adni. Vajon a harci gázokkal 
szembeni védelmi képesség valóban a 
NATO-vizsgálati módszer eredményei 
alapján mutatott megfelelő szinten ma- 
radt-e? Korábbi vizsgálatok alapján 
megállapítottuk, hogy a védőszövet
ben felhasznált aktív szén harci gázok
kal szembeni adszorpciós kapacitása 
a minimális értéknek legalább három
szorosa. Erre a mérési eredményre 
alapozva kijelenthető, hogy a 93M vé
dőruha a 12 mosás után is a NATO- 
előírásnak megfelelő védelmi képes

séggel rendelkezik. A holland TNO- 
laboratóriumban végzett vizsgálatok 
93M védőruhára vonatkozó mérési 
eredményei alátámasztották ezt a kö
vetkeztetést, ugyanakkor bebizonyítot
ták, hogy nem mindegyik mérési mód
szer alkalmas a védőruhák alapanya
gában bekövetkező kisebb mértékű 
változások kimutatására.

A ciklohexános mérés során tapasz
talt áttörési idő csökkenésének és más 
NATO-vizsgálatok mérési eredményei
ben tapasztalható ellentmondásoknak 
az oka valószínűleg a mosási techno
lógiában és az alkalmazott mosószer 
minőségében keresendő. A védőszö
vetben alkalmazott gömb formájú ak
tívszenet ragasztási technológiával 
rögzítik a hordozó szöveten. A felhasz
nált ragasztónak lúgos kémhatású kö
zegben csökken a ragasztási szilárd
sága és ezért mosás közben szénré

szecskék és a szövet közötti tapadás 
megszűnik, aminek következtében a 
gömbszén kihullik a szövetből. A szén
hiányos helyek száma jelentős mér
tékben megnő a negyedik mosás után, 
ami bizonyos vizsgálatok során fellépő 
igénybevételeknél jelentős mértékben 
befolyásolja a mérési eredményeket.

A tapasztalatok összegzése

A gyakorlat során a védőruhák kitűnő
en ellenálltak a kopási igénybevétel
nek. Mechanikus sérülés egyetlen ru
hán sem történt. A mosási igénybevé
telnek legjobban a magyar 93M védő
ruha állt ellen, mivel ennél a ruhánál 
megmaradt a követelményben előírt 
védelmi képesség.

Megoldandó probléma a gépjármű
vek hatóanyagától vagy kenőanyagá
tól származó olajos szennyeződések 
tisztítása. Ezek a szennyeződési he
lyek a védelem szempontjából kritiku
sak, mivel az ilyen típusú szennyezé
seknél a védelem gyakorlatilag nulla. 
Ezeknek a szennyezéseknek a hasz
nált mosószerrel történő eltávolítása 
nem sikerült tökéletesen, ami a védel
mi képesség csökkenésében a ciklo
hexános mérési módszerrel azonnal 
kimutatható volt. A megfelelő mosó
szer kiválasztása és a hatékony tisztí
tást biztosító technológia meghatáro
zása a további megoldásra váró fel
adatok közé tartozik.

Összegezve megállapítható, hogy a 
problémák és a felmerült nehézségek 
ellenére a 93M védőruha, összeha
sonlítva a másik két NATO-országból 
származó védőruhákkal, állta a ver
senyt és minden fronton jól vizsgázott.

Gémesi István

Csoportkép: Gulyás Ferenc, Legenyei Lajos, Zörgő Tibor, Mandl 
Ernő (háttal)

50 éves
repülős találkozó
Az OMRE-MRSZ által 1950-51-ben szervezett 
Hajdúszoboszlói Motoros Repülő Oktató Iskola 
és a Békéscsabai Vitorlázó Repülő Oktató Isko
la hallgatóinak 50 éves repülős találkozóját a 
nyíregyházi repülőtéren tartották folyó év au
gusztus 4-én.

A rendezvény házigazdája a Nyíregyházi Tré
ner Repülő Kiképző Kft. volt. A jó hangulatú ta
lálkozó programja a repülőtér látogatása volt, és 
ezt követte egy kötetlen beszélgetés a magyar 
repülés múltjáról és jelenéről.

Szűcs Antal (Szucsu)
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Az An-24V típusú repülőgépek 
a magyar légierő hadrendjében, I. rész

1. ábra: Farkas Bertalan 
űrhajós ezredes, kiképzett 
An-24-es pilóta a gép ka
binjában 1991. Tököl

2. ábra: Hackermüller Ti
bor re. alezredes, a 93. Ve
gyes Repülőszázad pa
rancsnoka 1982-ben

Az An-24-es típus kifejlesztése

Az átlagolvasó előtt nem különösebben ismert az a tény, 
hogy a Magyar Néphadsereg légierejének hadrendjében 
több mint húsz évig teljesítettek szolgálatot az An-24V tí
pusú személyszállító repülőgépek -  eseménymentesen. 
Az An-24  típusú szállító repülőgépet az ukrajnai Antonov 
repülőgép-tervező intézet fejlesztette ki. Ennek az inté
zetnek Oleg Konsztantinovics Antonov repülőmérnök volt 
a vezetője, aki több sikeres, nagy szériában gyártott re
pülőgépet tervezett. Katonai és polgári feladatokra alkal
mas repülőgépeket gyártottak. A teljesség igénye nélkül 
felsorolom az Antonov repülőgép-tervező intézet legje
lentősebb típusait: An-2, Art-12, Art-22, An-24, An-26, 
An-30, An-32, An-72, An-74, An-124, An-225. Az 
Antonov-típusok közös jellemvonása a vállszárnyas szer
kezeti kialakítás, amely a teherszállító repülőgépeknél 
különösen előnyös, mivel repülés közben megfelelő sta
bilitást biztosít.

Az О. K. Antonov tervezőiroda 1956-ban kapott a Szov
jet légierőtől megbízást egy közepes személyszállító re
pülőgép megtervezésére, illetve megépítésére az akkor 
csapatszolgálatban lévő 11-12, 11-14 és az L i-2  (a DC-3 
licencváltozata) típusú szállító repülőgépek felváltására. 
Az előírt elvárások: 40-50 utas, 2000-2500 km hatótá
volság, megbízhatóság. Az elkészült tervek alapján létre
hozott repülőgép az An-24 típusjelet kapta. A prototípus 
1959. december 20-án repült először J. Kurlin és G. 
Liszenko gyári berepülőpilótákkal. A prototípus berepülé
se után elkészítették a második prototípust, majd öt db 
nullszériás gépet gyártottak. Ezekkel a gépekkel végez
ték a berepülési programokat és a kísérleti repüléseket.
1962 őszén befejezték a berepülési programokat, majd
1963 szeptemberében a Moszkva-Voronyezs-Szaratov 
útvonalon szolgálatba állították a típust.

A repülőgépet úgy tervezték, hogy képes legyen -  mi
nimális előkészítés után -  füves repülőterekről is üzemel

ni. Az An-24 típusjelű változatokat 1969-ig gyártották a 
Szovjetunióban, összesen 1100 db épült belőlük. A repü
lőgépet Ivcsenko AI-24  típusú LGT (légcsavaros gáztur
bina) hajtóművekkel látták el. Számos ország légitársasá
ga, légiereje használta így: Új-Guinea, Bulgária, Egyesült 
Arab Emirátus, Kuba, Mali, Magyarország, Mongólia, 
Lengyelország, Libanon, Német Demokratikus Köztársa
ság, Szovjetunió, Románia, Tanzánia, Csehszlovákia. Az 
An-24-est 1967-ben Párizsban mutatták be először a 
nemzetközi repülőgép-bemutatón és haditechnikai kiállí
táson, ahol nagy sikert aratott.

A típus változatai

-  An-24: 44 üléses, II. széria, megnövelt teljesítményű, 
vízbefecskendezéses (2550 lóerő, AI-24 II. széria hajtó
művek, plusz egy TG-16 típusú indítóhajtómű.

-  An-24 RV: a TG-16 indítóhajtómű helyett a jobb ol
dali hajtóműgondolában egy RU-19 A-300  típusú segéd
hajtómű került, mely az AI-24  hajtóművek indításon túl
menően 8,7 kN tolóerő többletet is adott.

-  An-24 RT: teherszállító változat, a hátsó utasajtót el
hagyták, helyette feljárórampát építettek rá, így megválto
zott a hidraulikarendszer és a farokrész is.

Az An-24V technikai adatai:
hossza: 23,53 m
magassága: 8,32 m
törzsmagassága: 2,5 m
tengelytávolság: 7,35 m
a gép üres tömege: 13 300 kg
max. terhelés: 4500 kg
max. sebesség 6000 m-en 450 km/ó,
utazósebesség: 400 km/ó,
leszálló sebesség: 165 km/ó,
szolgálati magassága: 3400 m
szárnyfesztáv: 29, 20 m
törzs szélessége: 2,9 m
futók nyomtávolsága: 7, 9 m
szárnyfelület: 72,46 m2
max. felszállótömeg: 21 000 kg
üzemanyag-tartályok térfogata: 6130 I
gazdaságos utazómag.: 5-7000 m.
átlagos üzemanyag-fogyasztása: 870 kg/ó.

Személyzete:
5 fő, 1. pilóta, a gép parancsnoka, 2. pilóta, repülőgép-meg- 
figyelő/navigátor, fedélzeti rádiós, fedélzeti technikus.

A gép utasterének belső elrendezése

1. alapváltozat: 50 ülés, egymástól 720 mm-re, plusz 
két gyermekfekvőhely;

2. alapváltozat: kiegészítő büfével, 48 ülőhely, a két fek
vőhely kiépítve, a kiegészítő büfé a törzs hátsó részében;

3. turistaváltozat: 40 ülés, egymástól 840 mm-re, szin
tén hátul a büfé;
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4. ábra: 907-es An-24V eredeti szovjet festéssel

4. kétszalonos változat: az első és hátsó rész egy vá
laszfallal van elválasztva, mindkét szalonban 20-20  ülés;

5. és 6. változat: úgynevezett vegyes kialakítású, az el
ső részen a terheket, a hátsó részben pedig az üléseket 
helyezték el;

7. változat: teljesen teherszállító (egészségügyi, sebe
sültszállítás, ejtőernyősök deszantolása);

8. változat: kétszalonos, VIP-személyeknek, 28 ülés az 
első szalonban és a hátsó részen egy heverő, egy éjjeli- 
szekrény, egy asztal és négy ülés;

9. háromszalortos változat: húsz ülés (az első és második 
szalonban 8-8 ülés, 2-2 asztal, a hátsó szalonban egy heve
rő, 4 ülés és egy asztal. Alapvetően ez a változat volt a Ma
gyar Honvédségnél rendszeresített két repülőgépen, de az 
asztalok kiépítésével az ülőhelyeket 30-ra lehetett növelni.

A repülőgép leírása és rendszerei

Kis és közepes hatótávolságú, felsőszárnyas, légcsava
ros gázturbinás repülőgép. A szárny: felsőszárnyas,

szabadonhordó, két főtartós szerkezetű. Három részből 
áll: külső szárny, a középszárny és a szárnyközép. A kö
zépszárny és a szárnyközép rész üreges szerkezetében 
helyezték el az üzemanyag-tartályokat. Alapvetően a bal 
oldali tartályok a bal hajtóművet, a jobb oldaliak pedig a 
jobb hajtóművet látják el kerozinnal, azonban a két oldal 
közötti különbség kiegyenlíthető. A szárnybelépőélek fűt- 
hetőek, a hajtómű kompresszor 10. fokozata után elveze
tett forró levegővel. A szárnyközépen helyezkednek el az 
egyszeresen réseit, lehajtható fékszárnyak, a középszár
nyon pedig a kétszeresen réseit, hátracsúszó és lehajló 
fékszárnyak. A fékszárnyak a gép hidraulika-rendszeréről 
működtethetők, felszálló helyzetük: 15 fok, leszálló hely
zetük: 38 fok. A szárnyvégeken lévő csűrőlapok vezérlé
se rudazatokon keresztül valósul meg, hidraulikus kor
mányerő-csökkentő nincs a repülőgépen. A kormányerők 
csökkentésére úgynevezett aerodinamikai kiegyenlítőket 
alkalmaznak.

A hajtóművek és a légcsavarok

Az An-24V típusú repülőgép két db AI-24 típusú, II. szé- 
riájú, egyenként 2550 LE-s, vízbefecskendezéses hajtó
művel és egy jobb oldali hajtóműgondola hátsó részében 
elhelyezett TG-16 (TurboGenerátor) típusú, fedélzeti 
áramforrásként szolgáló, hajtóművel rendelkezik. Jellege: 
állandó fordulatszámú, légcsavaros gázturbinás. Komp
resszor: 10 fokozatú, axiális. Turbina: háromfokozatú. 
Üzemi fordulatszáma: 15 100 ford/perc (100%). Földi 
alapjárati fordulatszám: 14 900 ford/perc. Teljesítménye 
maximális vagy felszálló üzemmódon: 2550 LE/1913 kW. 
Teljesítménye folyamatos vagy névleges üzemmódon: 
2168 LE/1626 kW.

A légcsavar típusa: AV-72, állandó fordulatszámú, a kí
vánt teljesítmény, a sebesség és a repülési magasság 
függvényében változó beállítási szöggel. A légcsavar for
dulatszáma 1243 ford./perc. Teljesen vitorlába állítható, 
kézi és automatikus vezérléssel is. A légcsavar és a haj
tómű közös szabályzó és határoló rendszerrel rendelke
zik. A légcsavarkor átmérője: 3900 mm.
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A repülőgép hidraulika-rendszere

A gép két, egymástól független hidraulika-rendszerrel 
rendelkezik. A fő rendszer szivattyúi a hajtóműveken he
lyezkednek el, meghajtásukat a segédberendezés-háztól 
kapják, kényszerhajtással. A vészrendszer nyomásforrá
sa egy elektromos meghajtású szivattyú. A hidraulika- 
rendszer fő feladata: a futóművek kiengedése, behúzása, 
a főfutókerekek fékezése, az orrfutókerék kormányzása, 
a fékszárnyak működtetése, az ablaktörlők működtetése, 
valamint a légcsavarok vitorlába állítása és a hajtóművek 
leállítása. A berendezések mindegyike működtethető fő- 
és vészrendszerről is (a légcsavar vitorlaállásba állításá
nak kivételével).

A repülőgépet több, előző változatától eltérően felsze
relték RU-19-300 típusú indító segédhajtóművel is. Ez 
növeli a gép biztonságát, javítja stabilitását és irányítha
tóságát valamelyik főhajtómű meghibásodása esetén.

A repülőgép futóművel

Hárompont elrendezésűek. A két főfutómű hidraulikusan 
fékezhető, az orrfutómű hidraulikusan kormányozható. Az 
elektromos rendszer meghibásodása esetén az elektroni
kus csap megfelelő elektromágnesére kézzel rá lehet 
nyomni és a futók így is kinti helyzetbe kerülnek. A rend
szer meghibásodása esetén a futók benti helyzetzárait 
huzalokon keresztül kézzel is ki lehet nyitni, ekkor a futók 
saját súlyuknál fogva „kiesnek”, és mivel előre történik a 
behúzás, még a légáramlás is segít a teljes nyitáshoz. A 
kerekek tehetetlenségi adóval vannak felszerelve, ame
lyek megakadályozzák fékezés közben a kerekek meg
csúszását. Kis nyomású kerekekkel ellátott behúzható fu
tóműveivel füves repülőtérre is leszállhat. A futóműveket 
hátrafelé engedik ki, ami a leszállás üzembiztonságát fo
kozza még akkor is, ha a működtethető hidraulika-rend
szer meghibásodik.

Jégtelenítő és kondicionáló rendszer

A vezérsíkok belépőélének és a hajtómű-szívócsator
nának jégtelenítése 200-250°C hőmérsékletű forró leve
gővel történik. A légcsavarkúp, a mellső ablakok (szélvé
dők), a légcsavarlapátok belépőéle elektromosan fűthe- 
tők. A gép törzse hermetikus, a belső hőmérséklete sza
bályozható. A túlnyomást biztosító levegőt a hajtóművek 
kompresszorainak 10. fokozatától vezetik el.

Tűzoltó rendszer

A beépített rendszer a hajtómű és a sárkány tűzoltó rend
szeréből áll. A sárkány rendszerében négy db 8 literes, fre-

5. ábra: Tóth Károly parancsnok, első pilóta, Sárdi János 
navigátor, Farkas Bertalan másodpilóta, Bartusz Sándor 
fedélzeti technikus, Juhász Sándor rádiós, 1991. Tököl

ónnal töltött palack található. A hajtómű tűzoltó rendszeré
ben hajtóművenként 2-2 db kétliteres tűzoltó ballon van.

Elektromos rendszer

Az egyenáramú rendszer 27 voltról üzemel. A gépben ta
lálható 2 db 12 Sz An-28 típusú savas ólomakkumulátor. 
Erről indítható a TG-16 indítóhajtómű, amelyen egy ge
nerátor biztosítja a hajtóművekhez szükséges elektromos 
energiát. Mindkét hajtóműre egy-egy egyenáramú gene
rátort építettek. A hajtóműveken található még egy-egy 
GO-18 típusú generátor is, melyek képesek külön-külön 
is a rendszerek táplálására.

Navigációs rendszer

Giroszkopikus, mágneses és rádiónavigációs rendszere 
van, mind a nagyobb távolságú, mind az úgynevezett 
közelnavigációs és vakleszálló rendszerekkel, mely az 
angol Marconi G. E. C. AD-260 típusú berendezésrend
szerből áll. ILS és 70R üzemmódokban használható. Ma
gassági és irányszögcsatornával rendelkezik.

Fedélzeti lokátor

Típusa: RP SzN-2 időjárás-felderítő. Maximális hatótá
volsága: 300 km „repülőgép” üzemmódra is kapcsolható, 
ebben az esetben a látóterében lévő repülőgép jelenlété
re egy sárga lámpa villogása figyelmezteti a pilótákat (na
vigátort). Az antennáját az orrfutómű alatt helyezték el, 
forgó parabolaantenna, ezért látószöge 180 fok, de kité
ríthető lefelé is, 20 fokkal.

Típusátképző tanfolyamok a magyar pilóták számára

1966 végére, 1967 elejére eldőlt, hogy a Magyar Néphad
sereg hadrendjéből kikerülő szállító és bombázó repülő
gépek személyzetéből kerülnek ki a majdan hadrendbe 
kerülő személyszállító repülőgépek pilótái. így az 1966. 
december 31-ével kivont IL-28 frontbombázógépek repü
lőgép-vezetőinek zömét is áthelyezték Tökölre, a Magyar 
Néphadsereg 1. Önálló Légvédelmi Rendészeti és Ko- 
mendáns Zászlóalj állományába. Ennek a fedő- és a pos- 
tafiókszáma akkor MN 7750 volt. Ez az alakulat Budapes
ten a Kinizsi laktanyában állomásozott. Ehhez az alegy
séghez tartozott a tököli szállítórepülő-század is. Fedő- 
és postafiókszámként az MN 7750/A megnevezést hasz
nálták. Később kivált ebből a kötelékből az Országos 
Légvédelmi Parancsnokság közvetlenként az MN 89. 
önálló szállítórepülő-század hadrendi számot és az MN 
1936 fedőszámot használta.

1967-ben Lukács Sándor repülő alezredes volt a tököli 
szállítórepülő-század parancsnoka. Ő kapta feladatul ka
tonai elöljáróitól, hogy készüljön fel alegységével egy 
An-24 típusú átképzőtanfolyamra, amelyet a Szovjetuni
óban rendeztek. A tanfolyamra kiválogatták azokat a piló
tákat, megfigyelőket (navigátor), fedélzeti rádiósokat, fe
délzeti technikusokat, akik a külföldi átképzésen vesznek 
majd részt. Három személyzet volt tagja a kiutazó kontin
genseknek. Az átképzésben részt vevő csoport parancs
noka Janik József repülő alezredes volt, aki azt megelő
zően már több típust (Tu-2, IL-28) is repült. Ő abban az 
időben az országos Légvédelmi Parancsnokság többmo
toros gépeinek szemlélője volt.

Az An-24-es átképzése a Szovjetunió területén lévő 
Uljanovszkban került sor, az ottani Aeroflot kiképző isko
lájában, 1967. június 26.-1967. október 13. között. Ebből
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elméleti kiképzés volt hat hét, a többi a gép megismeré
sével és a gyakorlati repüléssel telt el. Az elméleti kikép
zést és a gyakorlati repüléseket szovjet Aeroflot-oktatók 
és -pilóták végezték, nagy igyekezettel és nagy szakérte
lemmel.

A típusátképzésen részt vett hajózok névsora, sze
mélyenként
1. személyzet:

1. pilóta: Hackermüller Tibor alezredes
2. pilóta: Pölcz Imre őrnagy 
megfigyelő: Turcsik Sándor alezredes 
rádiós: Keresztes György százados 
technikus: Garancsi Péter főhadnagy

2. személyzet:
1. pilóta: Bakcsi Miklós alezredes
2. pilóta: Erdélyi Jenő őrnagy 
megfigyelő: Horváth György őrnagy 
rádiós: Bohner András százados 
technikus: Takács Márton százados

3. személyzet:
1. pilóta: Pintér Tibor őrnagy
2. pilóta: Kiss István őrnagy 
megfigyelő: Szedő Lajos alezredes 
rádiós: Mezei József alezredes 
technikus: Zsilavi István százados

Az elméleti oktatás utáni eredményes vizsgák után 
kezdődött meg a típus gyakorlati megismerése, az üze
meltetés elsajátítását követően kezdték meg a gyakorlati 
átképzést is. Ezt követően az oktatók segítségével elkez
dődtek a gyakorlórepülések. Szeptember-október hónap
ban érték el azt a kiképzési szintet, hogy eredményes 
vizsgát tehessenek repülőtudásukból. A vizsgáztatásokat 
követően a csoport egy hetet töltött Kijevben, ahol az 
Antonov Repülőgépgyárban ismertették velük a magya
rok által vásárolt két AN-24V típusú repülőgép konkrét 
berendezéseit, azok működését. Ez azért volt szükséges, 
mert ezek eltérőek voltak a szériagépektől. A tanfolya
mon részt vett a repülőműszaki állomány egy része is. Ők 
a típus műszaki, kiszolgálási, üzemeltetési ismereteit sa
játították el. A műszakiak minden szakágtól (sárkány, haj
tómű, lokátor, műszer, elektromos, oxigén, rádiós) képvi
selve voltak, tisztek, tiszthelyettesek vegyesen. Az ered
ményes típusátképzés után a személyzet tagjai és a re
pülőműszakiak hazarepültek, s várták a típus Magyaror
szágra való érkezését.

6. ábra: Lőrinczi László szds. fedélzeti mérnök, Kalmár Gá
bor szds. 2. pilóta, Halász Miklós őrnagy, 1. pilóta, géppa
rancsnok, Benedek Sándor hdgy. fedélzeti rádiós, Sárdi 
János szds. megfigyelő, jobb szélen civilben Kertész Gyula 
nyá. alezredes

Az An-24V típusú személyszállító repülőgépek 
a magyar légierő hadrendjében

A két An-24-es típusú repülőgépet 1968. január 1-jével 
állították hadrendbe. A repülőgépek gyári számai: 03907, 
03908. A gépek függőleges vezérsíkjainak mindkét olda
lára csak az utolsó három számjegyet festették fel: 907, 
908. Mindkét repülőgép gyári új volt, amikor a magyarok 
megkapták.

A 907-es lajstromjelű gépet 1967. december 9-én látták 
el okmányokkal, majd kibocsátották a szerelőcsarnokból. 
Megkezdték a gép beüzemelését, végrehajtották vele a 
hajtómű- és gurulópróbákat. Ezt követően gyári személy
zettel -  1968. január 9-én -  a levegőbe emelkedtek a 
szűzfelszállásra. A gépet személyszállításra alkalmasnak 
minősítették a berepülőpilóták és a főmérnökök. A ma
gyarok 1968. január 31-én vették át a repülőgépet, mely 
addigra repült 12 felszállás során 23 óra 16 percet. A 907- 
es oldalszámú gép 1968. február 8-án landolt először a 
tököli katonai repülőtéren. A gép magyar parancsnoka 
Bakcsi Miklós alezredes, 1. pilóta volt, a fedélzeti techni
kus Takács Márton százados. A repülőgép egyébként ve
gyes (szovjet-magyar) személyzettel szállt le Tökölön. A 
formulárok szerint a gyárban a jobb oldalra az 
N-4632087-es, a bal hajtóműgondolába az N-4632054- 
es gyári számú hajtóművet építették be. A repülőgép 
részt vett az 1972-es „Gránit-72” fedőnevű gyakorlat sze
mélyszállító feladatainak végrehajtásában.

A 908-as oldalszámú repülőgépet 1967. december 8- 
án bocsátották ki az Antonov Repülőgépgyárból. A gépet 
ellátták megfelelő okmányokkal, formulárokkal, s az előírt 
tesztelések, ellenőrzések végrehajtása után december 
12-én emelkedett először a levegőbe, gyári személyzet
tel. A repülőgép 1968. január 13-ig 13 felszállást teljesí
tett, s 21 óra 17 percet repült. A magyarok 1968. január
31-én vehették át a gépet, addig a 908-as üzemkezdettől 
24 óra 2 percet repült és 15 leszállást hajtott végre. Ezt 
aláírásával igazolta a formulárban Tóth Lajos őrnagy. A 
személyszállító gép 1968. február 6 -án szállt le először 
Tökölön. A gép parancsnoka: Janik József alezredes, a 
fedélzeten a gép gyári személyzete foglalt helyet, magyar 
személyzettel február 13-án repült először. A gyárban az 
alábbi gyári számú hajtóműveket építették be. Jobb oldal
ra: N-4632087, bal oldalra: N-46320854. Ez a gép is 
részt vett 1972 júliusában a „Gránit-72” fedőnevű légvé
delmi gyakorlaton.

A repülőgépek Magyarországra érkezését követően 
megkezdték a kiképzési repülések végrehajtását. A jelen
levő szovjet garanciális brigád tagjai (hajózok, műszaki
ak, repülőmérnökök) tanácsaikkal, szakértelmükkel segí
tették a gépek rendszerbe állítását a zavartalan üzemel
tetés végrehajtását, és a folyamatos alkatrész-utánpótlás 
biztosítását. Majd rövidesen megkezdődött az itthon ma
radt személyzetek és repülőműszaki állomány részére is 
az átképző tanfolyam.

A típussal rendszeresen végeztek kiképzési repülése
ket. Az összrepülési időnek mintegy 25-30%-át tette ki a 
kiképzési repülés, de ez változott, a hadműveleti repülé
sek mennyiségének a függvényében. A kiképzési repülé
sek túlnyomó részét éjjeli időszakban hajtották végre, ez 
a kiképzési repülés 80-90 százalékát jelentette. Ezekkel 
a személyszállítógépekkel hajtották végre a VlP-szemé- 
lyek szállítását, elsősorban külföldre. An-24-essel repül
tek nagyon sok esetben az MSZMP első titkára, titkárai, 
a miniszterelnök, külügyminiszter, honvédelmi miniszter, 
vezérkari főnök, de más katonai és állami vezetők is. Ter
mészetes, hogy az ilyen személyek szállítása esetén 
minden esetben alaposan átvizsgálták az illetékesek a
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gép utasterét, a gép minden zugát. A biztonsági emberek 
alapos munkát végeztek, mert soha semmilyen esemény 
nem fordult elő. Néhány nevezetes személy, akiket ezzel 
a típussal több alkalommal is szállítottak Tökölről külföld
re: Losonczi Pál, Kádár János, Czinege Lajos, Kárpáti 
Ferenc, Németh Miklós, Antall József, Horn Gyula, 
Pokriskin repülőmarsall, a lengyel űrhajós, a Budapesti 
Honvéd labdarúgócsapata, az MN Művészegyüttese stb.

1970. január 31-én nyugállományba helyezték Lukács 
Sándor ezredest, a szállító repülőszázad parancsnokát, 
helyére Ferencz István alezredest nevezték ki; július 1-jén 
szolgálati nyugállományba került. A századparancsnoki 
beosztásba augusztus 1-jei hatállyal Hackermüller Tibor 
repülő alezredest nevezték ki. 1970. november elsejével 
Bakcsi Miklós alezredest, Horváth György őrnagyot saját 
kérésükre áthelyezték a MALÉV-hez, utána ők már nem 
repülték az An-24-est. 1970. szeptember 1-jén -  sikeres 
tiszti vizsga letétele után -  kinevezték tisztekké Gyenge 
Gyula főtörzsőrmestert, Egerszegi Miklós törzsőrmester 
fedélzeti rádiósokat.

1970. december 15-i hatállyal áthelyezték a tököli szál
lító repülőszázadhoz Kiss Ferenc alezredest, An-24-esre 
repülőraj 2. repülőgép-vezetőjének, a Kilián György Re
pülő Műszaki Főiskoláról: Filyó János őrnagyot An-24 2. 
repülőgép-vezetőnek, Szentkirályszabadjáról Zsidai 
Alfréd századost An-24-esre fedélzeti technikusnak.

1971. június 1-jével megvédte a vizsgabizottság előtt I. 
osztályú, első pilóta szállító repülőgép-vezetői címét az 
An-24-es típuson: Hackermüller Tibor alezredes, Pölcz 
Imre alezredes, I. osztályú, másodpilóta címét megvédte 
az An-24-es típuson Szekszárdi István őrnagy; I. osztá
lyú hajózó megfigyelői címét megvédte Turcsik Sándor al
ezredes és Szabó Imre őrnagy; II. osztályú An-24 fedél
zeti technikus címét megvédte Zsidai Alfréd százados.

1973 szeptemberében hajtották végre a miskolci 2. 
légvédelmi hadosztály szervezésében a „Sztrelba-73” 
fedőnevű légvédelmi gyakorlatot. Ezen is részt vettek 
az An-24-es típusú szállító repülőgépek. Az egyik gép 
Tökölön 1973. szeptember 18-án szedte fedélzetére a 
katonákat. Az 1. honi légvédelmi hadsereg parancsnok
ságának állományából 12 főt, a hadosztály állományá
ból 8 főt vitt ki a Szovjetunióba, a gyakorlat színhelyé
re. A gyakorlat vezetőit és a döntnököket szeptember 
22-én szállította ki. (Húsz fő, köztük Stock János vezér
őrnagy.)

A „Sztelba-75” fedőnevű légvédelmi gyakorlaton is ott 
voltak az An-24-esek, ezt a veszprémi 1. honi légvédel
mi hadosztály szervezte. Tökölről 1975. szeptember 11- 
én szállította ki a légvédelmi hadsereg parancsnokságá
nak állományába tartozó 7 főt, és a hadosztály köteléké
be tartozó 14 főt. A másik An-24-es vitte ugyanezen a 
napon a gyakorlat vezetési törzsét és a hadosztály dönt- 
nöki állományát, összesen húsz főt, köztük Stock János 
tábornokot és Kovács Béla repülő ezredest.

A kecskeméti MH Központi Repülőgépjavító Üzem a két 
repülőgépen kisebb javításokat, hajtómű-beszabályozá
sokat végzett több alkalommal is. A nagyobb jellegű mun
kákat, kiszolgálási rendszert érintő vizsgálatokat, 200 , 
600,1200 repült órák utáni átvizsgálásokat a 410. számú 
Kijevi Repülőgépjavító végezte. Ide több alkalommal átre
pülték az An-24-eseket. Az 1970-es évek közepétől a tö
köli szállító repülőszázad anyagilag utalva volt a szent
királyszabadjai helikopterezredhez. Sőt, 1974. január 1- 
jétől a tököli repülőszázad kihelyezett részlege lett a 
Szentkirályszabadján települt MN 89. szállító repülőszá
zadnak. A szállítószázad mérnökei, szakemberei minden 
egyes VIP-szállítás előtt útra keltek Szentkirályszabad
járól Tökölre, hogy kellően átvizsgálják az An-24-eseket.

A berepülések előtti ellenőrzéseket is a szentkirály
szabadjai mérnökök végezték.

1977. március 1-jén véglegesen kivált a repülőszázad 
a szentkirályszabadjai kötelékből, s az MN 93. vegyes re
pülőszázad hadrendi számot és az MN 9500 fedő- és 
postafiókszámot kapta.

A rendszerbentartás alatt a következő személyek kap
tak átképzést az An-24V-re, s valamennyi ideig repülték 
is a típust.

Repülőgép-vezetők, 1967-től: Janik József, Hacker
müller Tibor, Bakcsi Miklós, Pölcz Imre, Erdélyi Jenő, 
Kiss István alezredesek, Pintér Tibor őrnagy, 1971-től: 
Szekszárdi István alezredes, 1971-től: Filyó János, Lutasi 
László őrnagyok, Kiss Ferenc alezredes. 1977-től: 
Kovencz József alezredes, Kolocz Géza százados, 1983 
után: Tóth Károly, Tar Imre, Szabó József alezredesek, 
Bakó István, Farkas Bertalan ezredesek, Halász Miklós 
őrnagy, Bánfai László, Sállá István, Kalmár Gábor, Gaál 
László, Trombitás Ferenc századosok.

Repülőmegfigyelők (navigátorok) 1967-től: Szedő La
jos, Turcsik Sándor, Horváth György alezredesek, 1971- 
től: Szabó Imre alezredes. 1975-től: Horváth Gábor őr
nagy, Hidvégi Gábor százados, később: Sárdi János szá
zados.

Fedélzeti rádiósók, 1967-től: Bohner András, Keresztes 
György alezredesek, Mezei József őrnagy; 1971-től: 
Egerszegi Miklós alhadnagy; 1977-től: Gyenge Gyula fő
hadnagy, 1980-tól: Juhász Sándor, Benedek Sándor, 
Bumdics Gyula, Sütő Béla hadnagyok.

Fedélzeti technikusok, 1967-től: Takács Márton, Zsilavi 
István őrnagyok, Garancsi Péter százados. 1971-től Zsi
dai Alfréd őrnagy, később: Bartus Sándor, Lőrinczi Lász
ló századosok, Biró László őrnagy.

A 907-es oldalszámú gép szállította a Bukaresti Köz
ponti Katonai Kórházból Tökölre 1990. március végén a 
súlyosan sérült Sütő András erdélyi magyar írót. Az 
An-24-es fedélzetén ott tartózkodott az MH fősebésze és 
főszemész szakorvosa. 1991-ben Farkas Bertalan űrha
jós ezredes is átképzést nyert az An-24-es típusra. Több 
alkalommal repült másodpilótaként különböző hajózó 
személyzettel szállítási feladat végrehajtása céljából. A 
rendszerváltás időszakában az alakulat felvette Háry 
László repülő tábornok nevét. Ettől kezdve az alegység 
hadrendi megnevezése: MH. 93. Vitéz Háry László Ve
gyes Repülőszázad, később repülőosztály lett. A laktanya 
1996-ban pedig felvette az 1956-os forradalom honvédel
mi miniszterének, Maiéter Pálnak a nevét.

A repülőműszaki és kiszolgáló állomány időben és 
rendszeresen elvégezte az előírt ellenőrzéseket, repülés 
előtti és repülés utáni vizsgálatokat. Ennek tudható be, 
hogy a gépek üzemeltetése során sohasem fordult elő 
súlyos hiba vagy repülőkatasztrófa. Az előírt repült óra 
utáni időszakos vizsgálatokat eleinte 100 repült óra után 
helyben végezték. 1977-től csak 300 repült óránként vagy 
hathavonként hajtották végre az időszakos vizsgákat. 
Ezeket a munkálatokat 1987 után Kijevben végezték.

Kenyeres Dénes 
nyá. alezredes

(Folytatjuk)
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A 39M géppisztoly, I. rész

A géppisztolyok megjelenéséhez az első világháború lö
vészárokban vívott harcai járultak hozzá, amelyek felve
tették egy könnyű, rövid lőtávolságú sorozatlövő kézi lő
fegyver szükségességét. A konstruktőrök kétféle megol
dást találtak. Az egyik szerint a már rendelkezésre álló 
pisztolyokat látták el a válltámasszal és megnövelt tárka
pacitású dob- illetve csigatárakkal. Ehhez a kategóriához 
tartoztak az átalakított Luger-1917 M és Mauser 1912 M 
9 mm-es pisztolyok. Ezek azonban csak szükségmegol
dások voltak, mert nem rendelkeztek a sorozatlövés ki
váltásának lehetőségével. Az első lőfegyver, amelyet már 
valóban géppisztolynak tekinthetünk az Abiel Perosa 
Revelli olasz gyártmányú, dupla csövű Villar-Perosa gép
pisztolya volt, amely 9 mm-es Glisenti pisztolytöltényt tü
zelt. A német Hugo Schmeisser 1916-ban megtervezte a 
9x17 mm-es, Browning Short töltényt tüzelő, MP18 
Bergmannt, amely már valóban géppisztolynak tekinthe
tő fegyver volt; módosított változatait még a második vi
lágháborúban is használták.

1916-ban rendszeresítették az 1912/16 M. 9 mm-es 
Steyr-öntöltő pisztolyt, amely működésében hasonlított 
az átalakított Parabellum pisztolyhoz, csak egyenes tára 
volt. Az 1920-as évek közepén a Danuvia Fegyvergyár
ban hasonló átalakítást végeztek a 29 M 9 mm-es From- 
mer-pisztolyon, mint ami az 1917 M-es Lugeren és az 
1912 M-es Mauseren található. A Magyar Királyi Honvéd
ség hadi használatú pisztolyát fából készült tussal látták 
el, a markolatra pedig egy nagyobb mellső markolatot he
lyeztek. Az elsütő szerkezet a felkapcsolt válltámasz első 
részén található, amellyel egyes- és sorozatlövést egy
aránt le lehetett adni.

Az új típusú fegyverre azonban nem volt igény, így soro
zatgyártására, illetve továbbfejlesztésére nem került sor.

A géppisztolyt Magyarországon a két világháború kö
zött alapvetően karhatalmi célokra alkalmas eszköznek 
tekintették, így annak ellenére, hogy az 1930-as évekre 
több ország kifejlesztette és rendszeresítette haderejé
ben saját gyártmányú géppisztolyait, hazánkban csak a 
Belügyminisztérium részére vásároltak néhány 9 mm-es 
Bergmannt, amelyeket a rendőrség és a csendőrség ka
pott meg.

Viszonylag későn, 1939-ben a Haditechnikai Intézet lő
téren tartottak bemutató és összehasonlító lövészetet az 
1935/1.M. 9 mm-es Bergmann, a 38 M 9 mm-es 
Schmeisser és a magyar tervezésű 9 mm-es géppisztoly 
között, melyet Király Pál,* a Danuvia Fegyvergyár mérnö
ke készített. A kiértékelést követően a magyar fegyver -  
üzembiztonságát, lőtávolságát és átütőképességét tekint
ve -  jobbnak bizonyult, így azt a HTI ajánlására 39M gép
pisztoly jelzéssel rendszeresítették a Magyar Királyi Hon
védségnél.

A 39M géppisztoly félmerev reteszelésű, súlyzáras 
fegyver, amely 9x25 mm-es Mauser-pisztolytölténnyel tü
zel. Ez jóval erőteljesebb, mint az összehasonlító lövé
szeten részt vett másik két fegyver 9x19 mm-es Parabel
lum- és 9x12 mm-es Browning Short-pisztolytölténye. Az 
erősebb lőszer és a szokványosnál jóval hosszabb cső 
(500 mm) nagyobb kezdősebességet, nagyobb átütő ké
pességet és nagyobb irányzott lőtávolságot jelentett.

Talán érdekes a szakemberek számára, hogy a HTI-nél 
milyen eredményekkel járt az 1939 M géppisztoly kipró
bálása.

„A HTI jelenti; Nem merev reteszelésű, súlyzáras, gáz
nyomású fegyver.

A visszasikló tömeg súlya: 410 gr. (alkatrészek: zár, 
ütőszeg, töltő emelő).

A tengelyhatalmak géppisztolyai
1. táblázat

Harcászati-technikai adatok 39 M géppisztoly MP 38 MP 28 II.
Űrmérete 9 mm 9 mm 9 mm
Tömege 4,15 kg 4,00 kg 4,00 kg
Hossza 1050 mm 833 mm 813 mm
Cső hossza 500 mm 251 mm 199 mm

Lőszere 9x25 Mauser 9x17 Parabellum 9x17 B. Short
V0 lövedék 450 m/s 365 m/s 365 m/s
Tűzgyorsasága (löv/perc) 650-700 500 500
Hatásos lőtáv 600 m 200 m 200 m

A szövetséges hatalmak géppisztolyai
2. táblázat

Harcászat-technikai adatok Sten MK 2 PPS 41 Thomson M1A1
Űrmérete 9 mm 7,62 mm 0,45 inch
Tömege 3,00 kg 3,63 kg 4,74 kg
Hossza 762 mm 841 mm 813 mm
Cső hossza 197 mm 269 mm 267 mm

Lőszere 9x19 Parabellum 7,62x25 TT 0,45 ACP
V0 lövedék 352 m/s 489 m/s 281 m/s
Tűzgyorsasága (löv/perc) 550 900 700
Hatásos lőtáv 200 m 500 m 200 m
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Lőszer
3. táblázat

Lőszer 9x25 Mauser 9x19 Parabellum 9x17 B. Short
Lövedék tömege 8,25 g 8,00 g 6,05 g
Töltet tömege 0,52 g 0,34  g 0,22 g
Nyomás 2600 atm 2200 atm 1200 atm
Töltény tömege 13,05 g 12,3 g 9,6 g
Töltény hossza 35 ,0 mm 29,0  mm 24,8 mm

A visszasiklás útja: 80 mm. Űrmérete: 9 mm. Használt 
töltény: Mauser magnum 9 mm pisztolytöltény. Töltény
súly: 13,07 gr (kihúzóerő: 17 kg) Lövedéksúly: 8,25 gr, 
Töltetsúly: 0,52 gr. A tár befogadóképessége: 40 db töl
tény. A tár felillesztési mód: alsóágyba behajtható kilincs- 
zárás. Irányzék: 100, 200, 300, 400 m-es beosztású ru
gózó. Ékkel emelhető. A szurony felillesztési módja: Ma
user. A géppisztoly súlya: 3,82 kg, szíjjal. Töltött tár súlya: 
780 gr. Üres tár súlya: 280 gr. Cső hossza: 400 mm. A 
pisztoly összes alkatrészeinek száma: 63 (tekercsrugó 2, 
lemezrugó 2, torziós rugó 2)...Kezdősebesség: V425.5 
lövés középértéke: 426,5 m/sec....Mechanikus tűzgyor- 
saság: 960 löv/perc. Gyakorlati tűzgyorsaság: 104 lö- 
vés/perc”

Ezeket az adatokat érdemes összehasonlítani a sza
bályzatban megadottakkal.

Amikor e géppisztoly adatait közölte a HTI, akkor ter
mészetesen már birtokában volt a többi, kipróbált gép
pisztoly adatainak is.

Ekkor próbálták ki: a Steyr Solothurn S1-100; a finn 
Lahti-, a Neuhausen-, a Bergmann-, a Schmeisser-, az 
Erma-géppisztolyokat, adataikat közölték.

Az 1943 M géppisztoly eltérései

a) Helytálló kivetőre való áttérés azon célból, hogy a 
1939 M-hoz képest a kivető gyártása egyszerűbb, 
működése biztosabb legyen.

b) A zár megfelelő átalakítása a helytálló kivetőnek 
megfelelően, alsó felülete hasítékot kap, hátsó, villa 
alakú része bezárva, az ütőszeg vékonyabb.

c) A zárfogantyú és megfelelően a fogantyú ágyazása a 
zárvezetőben egyszerűsítve („T” profilú keresztho
rony helyett furat).

d) Az elsütőrúd és elsütőrúd-rugó elmarad, kapcsolat
ban a billentyű változik.

e) A társzekrény felső része módosul azon célból, hogy 
a tár számára a szükséges ferde állást biztosítsa.

irányzéktalp

c é lg ö m b v é d ő
c é lg ö m b

c é lg ö m b tő k e  rö g z ítő  c s a p  * 

fe ls ő  k a r ik a  '

fe ls ő  k a r ik a c s á v a r

biztosító gyűrű
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tá rs z o rító ru g ó  
tá r ta r tó  k a m p ó

tá rs z e k ré n y  / p o r f e d ő  
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k iv e tő  '
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1. ábra: A 39M géppisztoly szerkezeti elrendezése
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f) A társzekrény megváltozott állása folytán a porfedő 
hossza némileg változik.

g) A cső hossza 500 mm helyett 425 mm.
h) A tusa helyett behajtható válltámasz van. Ebből kö

vetkezik: az 1939 M géppisztoly-tisztítóvessző a 
fegyveren kívül szállítandó.

A géppisztoly -  alakját tekintve -  hasonlóságot mutat a 
31 M puskával, ami nem véletlen, mert ezáltal akarták 
megnehezíteni, hogy a géppisztolyokkal rendelkező kato
nákat (csatárokat) meg lehessen különböztetni. A gép
pisztolyt első sorban rohamrajok, ejtőernyős csapatok, 
páncéljárművek és repülőgépek személyzetének, illetve 
olyan raj- és szakaszparancsnoki állománynak szánták, 
akiknek könnyebb, sorozatlövő fegyverre van szükségük. 
A fegyver alkalmas egyes- és sorozatlövés leadására, 
szerkezetileg egyszerű, összesen 93 alkatrészből áll.

A géppisztoly fő részei

1. Cső, a rászerelt részekkel
2. Irányzék
3. Zár
4. Tok az elsütőszerkezettel és a társzekrénnyel
5. Alsó és felső ágy
6 . Foglalványok

A cső űrmérete 9 mm, hossza 500 mm, tömege pedig 
0,76 kg. Belső felépítését tekintve a huzagolt vezetőrész
ből és a sima falú töltényűrből áll. A huzagolás jobbra for
duló, összesen 6 barázdából és ormózatból áll. A 
csavarzat hossza 250 mm, a csavarzati szög pedig 6 fok 
20 perc 20 másodperec. A cső külső felülete a korrózió el
leni védelem céljából barnítással készült, a tokhoz csavar
menettel kapcsolódik, a kicsavarodást egy, a tokon át a 
cső falába hatoló csőbiztosító gátolja meg, amely 8,8 mm 
hosszú és 4,5 mm átmérőjű. A fegyvernek a csőre szerelt 
részei: a célgömbtőke, a célgömbtőkét rögzítő csap, cél
gömb, célgömbvédő és a csőbiztosító csavar. A csőtorko
latnál található a célgömbtőke, amelyet egy gyűrűvel húz
tak a csőre és a célgömbtőkerögzítő-csappal biztosították. 
A célgömbtőke részben gyűrű alakú, felső lapján kereszt- 
irányban egy fecskefarok horony kimarás van, ebben fész
kel a célgömb. A gyűrű alján lévő szemölcs a 35 M puska
szurony felerősítésére szolgál. A célgömb magassága 
11,2 és 12,6 mm között változtatható. A célgömbvédő 
edzett, nyitott gyűrűszerű acéllemez. A géppisztolyok al-

5. ábra: 39 M géppisztoly

6. ábra: Fegyvergyári tusás pisztoly

7. ábra: 9x25 mm-es Mauser pisztolytöltóny

39 M.
töltényhüvely

lövedék
acélburok

ólommag

üllő 
29 M.
csappantyú

körhorony

Töltény hossza: 35 mm 
Lövedék súlya: 8,25 gr 
Lőpor súlya: 0,60 gr 
Töltény súlya: 13,10 gr

katrészeinek anyaga Cr. Ni. acél volt, 1942-től változott, a 
cső GW 60 Co-ból, később C 75-ből készült.

A géppisztoly irányzéka íves csapó rendszerű, beosz
tása 50 méterenként 50-től 600 méterig terjed. A tok fel
ső részéhez kapcsolódik, az irányzéktalpból lefelé kimun
kált gyűrűvel.

Részei: -  irányzéktalp
-  irányzékrugó
-  irányzékcsapó
-  irányzéktoló
-  irányzéknyomó
-  irányzék-nyomórugó
-  társzekrénycsavar
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zárvezetőgörgő zárfogantyú

zárvezetőzártömb

ütőszeg

a.) függőleges metszet

gyorsító
emelő gyorsítóemelő csap 

gyorsítóemelő 
görgő

hüvelyvonó ...... 1 и tószeg
hüvelyvonó ru9°

zárfogantyú

helyretotó rugó

kivető gátcsap zárvezető
görgő gyorsító emelő

b.) vízszintes metszet

8. ábra: 39M géppisztoly zárszerkezete

A zártömb A hüvelyvonó A hüvelyvonórugó Az ütőszeg A gyorsítóemelő

A gyorsító 
emelőcsap

A zárvezető A zárvezető görgő A zárvezető
görgőcsap

A zárfogantyú

/14 А А Д Л Л Л Л А А Л А Л Л л л Л Л  A A A
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A helyretolórugó

9. ábra: 39M zár és tartozékai

2001/4 HADITECHNIKA 63



tűzváltó rögzítőrugó
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tokfenék
tűzváltó és tűzváltó tokrögzítő csavarok

biztosítógyűrű rögzítőcsap

10. ábra: A tok az elsütőszerkezettel és a társzekrénnyel

A 39  M  gpi. tisztítóvessző  

húzórúd

középső toldalékrúd

végző toldalékrúd 

kóctartó

11. ábra: 39M tártáska

A gyűrű két végét a társzekrénycsavar rögzíti a tokhoz, 
hátsó vége a tokkarima felső kivágásához illeszkedik, ez
által biztosított az elfordulás ellen.

A géppisztoly zárszerkezete félmerev reteszelésű és 
tömegzáras rendszerű.

A zár részei: a zártok, a hüvelyvonó, a hüvelyvonó ru
gó, kivető gátcsap, ütőszeg, gyorsítóemelő, gyorsítóeme
lő görgő, gyorsítóemelő görgőcsap, zárvezető, zárvezető 
görgőcsap, zárfogantyú és a helyretoló rugó. A zártömb
be ágyazva található az ütőszegfurat, benne az ütőszeg
gel, jobb oldalán pedig a hüvelyvonó és a hüvelyvonó ru
gó. A zár felhúzása a zárfogantyúval történik. A zár moz
gását működés közben a gyorsítóemelő késlelteti, előre- 
tolását pedig a zárvezetőre húzott -  és a tok hátsó falá
hoz támaszkodó -  helyretoló rugó végzi.

A tok külső felülete barnított acéllemezből készült és 
a mozgó részek befogadására és vezetésére szolgál. A 
jobb oldalán lévő téglalap alakú áttöret a kivetőrés, a 
mögötte található áttöretben mozog a zárfogantyú. A tok 
hátsó részén megvastagított peremmel támaszkodik fel 
a tűzváltó és biztosító gyűrű mellső lapja. A perem mö
gött a tok ismét hengeres, a hátsó végén lévő, kétszer 
meghosszabbított bordázata a tokfenék rögzítésére 
szolgál. A tűzváltó biztosítógyűrű beállításával változtat
ható a géppisztoly tűzneme. A megoldás műszakilag 
szokatlan, mert a legtöbb géppisztolynál a tűzváltó kar 
a tok oldalán helyezkedik el. Ilyen megoldással a svájci 
gyártmányú, szintén Király Pál által tervezett, Neuhau- 
sen-géppisztolynál találkozhatunk. A hátsó perem há
rom kimarásába állítható: a tűzváltó rögzítő csap az S 
jelzésű sorozat, az E jelzésű egyeslövés, a Z pedig a 
biztosított helyzet.

A tok középső részén található az elsütőszerkezet, amely 
a tokkarika alsó, hátrafelé álló karjához van rögzítve.

(Folytatjuk!)

Túróczi Attila

64 HADITECHNIKA 2001/4



A Magyar Királyi Honvéd Légierő1 
repülőgép-beszerzései Olaszországból, 1929 és 1944 között

A trianoni békediktátum -  a Magyarországot ért jelentős 
veszteségek mellett -  megtiltotta a nehézfegyverzet 
rendszerben tartását, és korlátozta a fegyveres testületek 
létszámát. A Magyar Királyság külpolitikai elszigetelődé
se felszámolásának egyik első lépcsőfokaként 1927. áp
rilis 5-én, Rómában sor került az olasz-magyar barátsá
gi szerződés aláírására, amely lehetővé tette az államkö
zi és a katonai kapcsolatok gyors kiépülését. Kézenfekvő
vé vált, hogy Olaszországból, illetve olasz közvetítéssel 
szerezzünk be fegyvereket. Az 1934. március 17-én, Ró
mában megkötött olasz-magyar-osztrák egyezmény2 
gazdasági előnyei mellett azért volt különösen fontos, 
minthogy Ausztria révén kapu nyílt Olaszország és a tá
volabbi Nyugat felé.

A két világháború közötti időszakban, valamint a máso
dik világháború éveiben rendszerbe állított több mint fél
ezer olasz gyártmányú repülőgép jelentős tételt képviselt. 
Megvásárlásukat leginkább az a kényszerhelyzet szülte, 
amelyet a Trianont követő fegyverzetkorlátozás és külpoli
tikai elszigetelődés, illetve a katonai és politikai szövetsé
gekből adódó beszűkült fegyverpiac okozott. Az 1930-as 
évek közepéig a szerveződő légierő korszerű típusokhoz 
nem jutott. Az 1935 májusában megrendelt 26 darab FIAT 
CR-32-es vadászok azonban már megfeleltek a kor szín
vonalának, és az olasz gépek visszatérő hiányosságaként 
jelentkező gyenge fegyverzet sem számított ekkor még 
súlyos hátránynak3. Az újabb nagyobb tételt jelentő FIAT 
CR-42-es szállítmány4 a legjobb kétfedelű repülőgépként 
számon tartott repülőgépekhez juttatta a légierőt. Az 
1939 második felétől rendszerbe álló gépek azonban egy 
ekkor már túlhaladott repülőgép-építési koncepciót képvi
seltek. A fordulóharchoz előnyös, nagy fordulékonyságot 
nyújtó kétfedelű kialakítás5 jelentősen korlátozta az elér
hető maximális sebességet. Ezzel az a paradox helyzet 
állt elő, hogy a rendszerben álló Junkers Ju-86K-2  és 
Caproni Ca-135bis/U bombázók sebessége meghaladta 
a kíséretükre rendelt vadászok sebességét.

A CR-42-esek beszerzését a légierő vezetése csupán 
átmeneti megoldásnak tekintette, amely -  a korszerűbb 
Reggiane Re-2000 vadászok beérkezéséig -  a CR-32- 
esek frontszolgálatbói történő kivonásával keletkező űrt 
volt hivatott betölteni. A 70 darab Re-2000 típusú vadász 
az elterjedt közhelyekkel szemben nem volt elavult 
repülőgép!6 Kétségtelen, hogy az 1000 lóerős motor, a vi
szonylag kisméretű kormányfelületek, valamint a mélyfe
delű építés következtében ez a repülőgép nem volt olyan 
könnyen kezelhető, mint a „Cséer”-ek. A nehezebb vezet
hetőséget kompenzálta a nagyobb sebesség, a for- 
dulékonyság és az emelkedőképesség; így a korabeli ve- 
télytárs típusokkal egyenértékűvé tette. Bár a németek 
ekkor már eladásra kínálták a korszerű Bf-109  és 
H e -í íjtípusoka t is, megvásárlásuk azonban olyan mér
tékű politikai elkötelezettséget vont volna maga után, 
amelyet az ország vezetése nem akart felvállalni.

A bombázóerők fejlesztéséhez jelentős mértékben já
rult hozzá a 68 darab Caproni Ca-135bis/U7. A kizárólag 
Magyarország számára készülő gépek az apróbb hibáktól 
és hiányosságoktól eltekintve használhatónak bizonyul
tak. A korabeli viszonylatban pontosnak tekinthető bombá

zásuk mellett előnyös volt, hogy a nagy számban zsákmá
nyolt szovjet gyártmányú ejtőlőszerek különösebb átalakí
tás nélkül alkalmazhatóak voltak fedélzetükről. A keleti 
fronton bevetett repülőgépek műszaki színvonalát 1942 
novemberére haladta meg a technikai fejlődés.

Általánosságban szólva mindenképpen megemlítendő 
az a tény, hogy a mediterrán éghajlatra tervezett repülő
gépek általában nem kedvelték sem a Kárpát-medence, 
sem a Magyar Királyi Honvéd Légierő egyéb hadművele
ti területeinek időjárását. A leggyakrabban alkalmazott 
csillagmotorok túlhűtöttek voltak ezen az éghajlaton8, és 
az olasz vászon-, illetőleg faszerkezet nem kedvelte a na
gyobb nedvességet. További kritika érhette az elégtelen 
beépített fegyverzetet. Ezek sem mennyiségileg, sem pe
dig minőségileg nem feleltek meg a kívánalmaknak. Az 
alkalmazott géppuskák elakadásra hajlamosak voltak, és 
az általuk időegység alatt kilőhető lövedékek -  kis űrmé
retűkből adódó tömegük miatt -  csak számos találattal 
vezettek az ellenfél megsemmisítéséhez.

1936-tól az addig szinte kizárólagosan olasz eredetű re
pülőgéppark kezdett felhígulni és egyre nagyobb teret 
kaptak a német repülőgépek. Bár a német fél a kezdeti 
időszakban nem volt hajlandó első vonalbeli, saját légiere
jében is nagy számban rendszeresített repülőgépeinek át
adására, exportra szánt gépeiből azonban nagyobb téte
lek érkeztek Magyarországra9, amelyek még így is minő
ségi előrelépést jelentettek az olasz gépekkel szemben, 
elsősorban üzemeltetési és megbízhatósági tekintetben. 
A fennmaradó olasz beszerzés elsődleges oka a korszerű 
repülőanyaggal rendelkező piaci partner hiánya volt, 
amely a hirtelen jelentkező magyar igényeket kielégíthet
te volna. Történt mindez annak ellenére, hogy az olasz 
szállítások mennyiségi és minőségi kívánalmakat hagytak 
maguk mögött. A használható, magasabb színvonalú gé
pek megrendelése elsősorban azon bukott meg, hogy 
ezek szállításával csak azután számolhattunk, ha a Regia 
Aeronautica igényeit a gyártók teljes mértékben kielégítet
ték és gyártósorukat az exportmegrendelések számára 
felszabadították. A kényszerűségből beszerzett olasz gé
pek iránti bizalom meggyengült, a modernebb gépek li- 
cencének átvétele pedig a magyar repülőgépipar ala
csony színvonala miatt értelmetlen lett volna.

A Németország és Olaszország között az 1930-as 
évek végén létrejött megegyezések és katonai szövetsé
gek eredményeképp Magyarországon mind erősebb lett 
-  lehetett -  a német orientáció. Ezt követte a német hadi
ipar egyre nagyobb mértékű térnyerése, amelynek követ
keztében 1938-tól már kettős szállítás folyt egyrészt az 
olasz, másrészt a német fél részéről10.

Célszerű a Magyar Királyi Honvéd Légierőben rendsze
resített olasz eredetű repülőgépekről általánosságban 
szólni, egyes, velük kapcsolatos állásfoglalásokat meg
erősíteni, illetve cáfolni. Mindenekelőtt a legfontosabb azt 
belátni, hogy a típusok kiválasztásának időszakában az 
egész honvédség kényszerhelyzetben volt, szűk piacok
ról válogathatott. Az egyes gépvásárlásokat minden eset
ben gondos tanulmányozás, értékelés előzte meg: a légi
erő a beszerzésre felajánlott típusokból nemcsak műsza
ki, gazdaságossági paramétereket nézve választott, ha-
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A Magyar Királyi Honvéd Légierőben 1929 és 1944 között megrendelt, 
illetve leszállított olasz repülőgépek mennyiségi adatai

Repülőgéptípus A rendelés 
ideje

Megren
delt darab

Leszállí
tott darab Megjegyzés Szolgálatból

kivonva
Ansaldo A.C-33 1929 2 2 Hibák miatt visszaszállítva 1929
FIAT CR-20 1929 2 2 Az A.C-3-ak helyett csere
FIAT CR-20 1929 12 0 Pénzügyi okokból a megrendelés törölve
Caproni Ca-97 1930 3 3 A tervezési hibák miatt nincs további rendelés 1938
Caproni Ca-97 
(licencgyártás) 1930 1 1 Próbagyártás 1938
Caproni Ca-101/Bi 1930 2 2 Üzemeltetési problémák miatt nincs további rendelés 1933
FIAT CR-20bis 1932 16 16 „íjász”vadászrep. szd. 1937
FIAT BR-3 1933 1 Mussolini személyes ajándéka

(kipróbálás után a Közlekedési Múzeumba került)
Caproni Ca-101/3m 1933 1+3 4 „Boszorkány”, „Fekete Macska” éjjeli bombázó sz.-ok
Caproni Ca-101/3m 1935. III. 9 9 „Boszorkány”, „Fekete Macska” éjjeli bombázó sz.-ok
FIAT CR-32 1935. V. 26 26 „íjász”, „Ludas Matyi” vadászrep. szd.-ok 1941 (Front

szolgálatból)
FIAT CR-30 1936. IV. 10 10 A CR-20bis-ek felváltására
FIAT AR-30 1936. IV. 2 2 A CR-20bis-ek felváltására
FIAT CR-32 1936 52 52 „Puma”,,,Dongó”,,,Teve”,,,Kör Ász” vadászrep. szd.-ok 1941
Caproni Ca-101/3m 1937 2 Gebauer géppuskalicencért cserébe
Romeo Ro-37bis 1937. II. 25. 14 14 Állandó hibák miatt nem válik be
Breda Br.25 1938 3 3 Típusismereti oktatás céljából
FIAT CR-32 Quater 1938. III. 36 Német átadás a volt osztrák légierő állományából 1941
Savoia-Marchetti
SM-75 1938 5 5 1940 januárjától hadi használatban
Caproni Ca-310 1938.VI.24. 36 35 A B.403 Ausztriában lezuhant ( Ca-135 csere ) 1940. Vl.-ig
FIAT BR-20 1938 9 2 Kiértékelő repülések után a megrendelést törölték
FIAT CR-42 1939.11.16. 18 18 „Kör Ász”„.Szent György” vadászrep.szd.-ok 1941. X.-tól
Romeo Ro-41(-41B) 1939. II. 6+2 6+2
Nardi FN-305 1939 12 12
FIAT CR-42 1939. XI. 20. 50 50 Átmeneti megoldásként a Re-2000 rendszeresítéséig 1941. X.-tól
Reggiane Re-2000 1939. XII. 27. 70 70 Az utolsó darab 1943. május 29-én érkezik 1942. XI.
Caproni Ca-135bis/U 1940. I. 17. 36 36 A be nem vált Ca-310-esek beszámítása a vételárba 1942. XI.
FIAT CR-42 1941 (‘42) 2 Egy zsákmányolt jugoszláv SM-79-ért cserébe
Caproni Ca-135bis/U 1942. I. 16. 32 31 A B.555 leszállításkor lezuhant (további opció 

36 darabra, amelyet ’44. 08 .15-én storníroznak) 1942. XI.
FIAT G-12 1942. X. 15. 1 1 Leszállítva '42. 11.21.
FIAT G-12 1943. I. 04. 2 2 Leszállítva ’43. március
FIAT G-12 1943. II. 11 2 2db leszállítva ’43. június
Nardi FN-315 1943. II. 24. 50 42 A maradék 8 db '44. 08. 15-én stornírozva
FIAT G-12 1944. IX. 17-19 Német átadás

nem a mielőbbi rendszeresítés lehetőségeit is messze
menően figyelembe vette. A beszerzett első vonalbeli tí
pusok a megrendeléskor -  illetve a Héja esetében a li
cencszerződés aláírásakor -  nemzetközi összehasonlí
tásban hozták a korban megfelelő paramétereket, a há
ború miatti hatalmas léptékű műszaki fejlődéssel pedig 
senki sem számolhatott előre. A nálunk gazdagabb és 
nagyobb ipari hátterű országok sem engedhették meg 
maguknak gépparkjuk állandó cseréjét, így a műszaki el
avulás egy bizonyos szintig természetes volt. Légierőnk 
az „olasz időszakban”1' jó közepes harcértékkel rendelke
zett, amelyen csak a német fegyverzet nagyobb volume
nű átadása, illetve az egyes német típusok licencgyártá- 
sa javított. A Magyar Királyi Honvéd Légierőben szolgá
latban lévő olasz típusok két nagyobb kategóriába sorol
hatók. A nagy példányszámban gyártott, a beszerzések

első nagyobb hullámát alkotó gépek (például a CR-32, 
CR-42) műszakilag megbízható, könnyen kezelhető típu
sok voltak, csak éppen a legrosszabbkor, a biplánkorszak 
letűntekor rendszeresítettük őket, így szükségszerűen 
gyorsan elavultak. A másik kategóriát a számos műszaki 
újítással épülő kis példányszámú repülőgépek (például a 
Ca-135, vagy éppen a Re-2000) alkották. Ezek sem 
rossz konstrukciók alapjában véve, sőt egyes megoldá
saik meglehetősen korszerűek, csak éppen kiforratlanok 
voltak. Bár a gyártók a speciális magyar igényeket igye
keztek figyelembe venni, a kis széria miatt komolyabb 
összegeket nem tudtak a típusok tökéletesítésére fordíta
ni. Az viszont kétségtelen, hogy szinte mindegyik korabe
li olasz repülőgép beépített fegyverzete gyenge, és kar
bantartásra kényes volt. A fokozottabb kiszolgálásigény -  
elsősorban a motorokra és a hidraulikarendszerekre vo
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natkozóan -  a gépek hadi alkalmazhatóságát nagyon le
rontotta, és főleg ez okozta az olasz gépekkel szembeni 
bizalom megrendülését. Az olasz beszerzések azonban 
hozzásegítették a légierőt ahhoz, hogy a rejtés időszaká
ból fokozatosan modern és ütőképes fegyvernem jöhes
sen létre.

Az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze a 
Magyar Királyi Honvéd Légierőben 1929 és 1944 között 
megrendelt, illetve leszállított olasz repülőgépek mennyi
ségi adatait.

Jegyzetek

1. Az 1938-ig a különböző fedőszervek álcája alatt mű
ködő repülőcsapatok gépállományát is ide számítjuk.

2. Az ún. „Római jegyzőkönyvek” tulajdonképpen három 
kétoldalú szerződést jelentettek, amelyek egymással 
összhangban állnak.

3. A kárpátaljai hadműveletek során zsákmányolt és ké
sőbb kijavított Avia B.534 típusú vadász fegyverzete 
például sokkal jelentősebb tűzerőt képviselt, mégis az 
olasz típus volt az ekkori szórványos összetűzések
ben az eredményesebb.

4. Egy 18 darabból álló megrendelés, majd 50 darab ezt 
követően leszállított repülőgép, valamint a délvidéki 
hadműveletekben zsákmányolt Savoia-Marchetti 
SM-79-es bombázóért csereként kapott 3 darab.

5. Helyesebb másfél fedeles kialakításról beszélni, mivel 
a FIAT-típusok jellegzetességeként az alsó szárny a 
felsőnél jóval kisebb fesztávval rendelkezett. Előnye -  
a már említett fordulékonyság mellett -  a lefelé törté
nő jobb kilátás biztosítása volt.

6 . Amit az is bizonyít, hogy a repülőgép licenceit is meg
vásárolták. A gyors műszaki fejlődés következtében 
jelentkező elavulás jelensége azonban ezt a típust 
sem kímélte.

7. Amelyek közül az első 36 darabot a teljesen használ
hatatlan Ca-310-esek visszavásárlásával párhuza
mosan szállított az olasz gyár.

8 . Más kérdés, hogy a használhatatlan Ca-310-esek mo
torjai -  az állítható örvlemezek hiányából kifolyólag -  
viszont állandóan túlmelegedtek.

9. Főleg He-46E-2/un, He-70K felderítők és Ju-86K-2 
bombázógépek.

10. A mind jelentősebb ütemű technikai fejlődés a még ki
épületlen Magyar Királyi Honvéd Légierő helyzetét 
különösen megnehezítette. Az elégtelen mennyiségű, 
elavuló repülőgépeket egyrészt nagyobb számú, 
másrészt jóval korszerűbb -  és drágább -  típusokkal 
kellett felváltani. Bár 1938-ban a légierő vezetői úgy 
vélekedtek, hogy a folyadékhűtéses, soros motorú va
dászgépek megbízhatóbb, kevésbé sebezhető és na
gyobb teljesítmény/tömeg viszonyszámú típusok, a 
harmincas évek konfliktusainak harci tapasztalatai 
azonban a nagy repülőipari hagyományokkal rendel
kező országokat a csillagmotoros gépek irányába for
dították. A légiharcokban kevésbé sérülékenynek mu
tatkozó csillagmotor előállítása is könnnyebb volt, rá
adásul a léghűtés egyszerűbbé és olcsóbbá tette a 
gyártást. Mindezek mellett a csillagmotor erősen ég
hajlatfüggő, a hidegben jelentősen romlik a hatásfoka. 
Németország emiatt viszonylag korán a soros moto
rok fejlesztését részesítette előnyben, és a háború vé
gére elérte velük a 2000 lóerőt. Az olasz motorok a 
mediterrán éghajlatra készültek, a Földközi-tenger 
körzetében jól is működtek, hátrányuk a gyakorlatban 
az orosz fronton mutatkozott meg. Ennek megfelelően 
nem is volt jó minőségű és nagy teljesítményű olasz 
soros motor: megkésett megoldást a német DB-601 
licencének átvétele jelentett számukra.

11. Körülbelül 1943 elejéig.

Sisa András

M a k e t t

GALÉRIA

MAKETT GALÉRIA
1051 Budapest, Sas u. 5. 

Telefon/fax: 06-1 328-0225, 328-0226 
www.makettgaleria.com 

Nyitva naponta: 09-20 óráig
.____i

Nagy Repülők 2. szám
2000. év végén jelent meg a „Nagy Repülők” füzetsorozat 2. száma 44 oldal ter
jedelemben. A számos ábrával illusztrált anyag a He 100D, Áradó Ar 240 és 
MiG-25 gépeket mutatja be, mivel ezek viszonylag kevéssé ismert típusok. Külön
böző hadiipari okok miatt sem a He 100D vadász, sem az Ar 240 felderítőgép nem 
épült nagy sorozatban, pedig a legígéretesebb német légcsavaros fejlesztések kö
zé tartoztak, de a műszaki problémák nem voltak leküzdhetők. A MiG-25 az 1970- 
es években a Szu legfontosabb honi elfogó vadászgépe volt, de mint ilyen, telje
sen felesleges. A harcászati felderítő változata jobban bevált, a gép kétüléses vál
tozatai még napjainkban is repülnek.

Princip Kft. 2000. Budapest, 44 old. + 3 színes borító, ára 960 Ft. 
Rendelhető: Princip Kft. 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 24/A. 
Vásárolható: Műszaki Könyváruház, Technika Könyvesbolt, Sas Militaria
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Haditechnika-történet

Magyarország II. világháborús 
bombázásakor alkalmazott brit bombák II. rész

A légcsavar-biztosítású No870 elektro
mos billenőgyújtó nem a becsapódás
kor, hanem a becsapódás után, a nyu
galmi helyzetbe került bombán 
előidézett bármilyen irányú mozdítás, 
billentés következtében működött el. 
Ez akkor következhetett be, ha a bom
ba hatástalanítását például elvontatás 
útján kísérelték meg. Ritkán alkalmaz
ták, de alkalmazása minden esetben a 
WECo hosszúkésleltetésű gyújtóval 
együtt történt. A gyújtó működési elvét 
a 8. ábra mutatja.

Az ábrán két helyen nyitott soros 
áramkört láthatunk. Nyilvánvaló, hogy 
a szerkezet csak akkor működhetett, 
ha az áramkör nyitott részeit egyidejű
leg zárták.

A gyújtó lepelbiztosítását a légcsa
varorsó valósította meg. A gyújtó kibiz
tosítása, a légcsavar menetszámától 
függően, a bomba vetését követően, 
több száz méter megtétele után követ
kezett be. Amíg a légcsavar a gyújtó
ból ki nem esett, addig a légcsavaror
só a kapcsolónehezék hornyában 
nyomva tartott biztosítógolyó által gá
tolta a kapcsolórész működését. A lég
csavar kiesése után a golyó kigurult a 
horonyból, a kapcsolórész működés
képessé vált, de még nem működött 
el. A kapcsolórész kapcsolótengelyét 
rugó nyomta előre, mely azonban nem 
tudott elmozdulni, mivel a biztosítóko
sár fülei azt a nehezékhez rögzítették. 
A kapcsolótengely alsó része szoro
san illeszkedett egy gumigyűrűbe. Be
csapódáskor a nehezék, tehetetlensé
génél fogva, előrecsúszott ( -  a nyíl irá
nyába) letépve a biztosítókosár füleit. 
Ezzel a tengely szabaddá vált. Az ed
digi rázkódások következtében a hi- 
ganycsepp ugyan zárta az üvegampul
lában lévő nyitott vezetéket, azonban 
az izzógyújtó működése nem követ
kezhetett be, mert a kapcsolótengely 
az áramkört még nem zárta. A sza
baddá vált tengely a rugó nyomóhatá
sa következtében ugyan előremozgott, 
azonban a gumihüvely a tengely moz
gását lassította. A kapcsolótengely a 
rugó feszítő hatására a gumihüvelyen 
keresztül kb. 20 másodperc alatt moz
gott annyit előre, hogy a fémes kap
csolat létrejött. A bomba ezen idő alatt

a cél közegében már nyugalmi hely
zetbe került, és a higanycsepp az 
üvegampullában nyugodott. A benyúló 
vezetékvégek továbbra is nyitott álla
potban voltak. Ezt követően bármilyen 
irányú mozdításra a higanycsepp át
gurult az ampullában és a benyúló nyi
tott vezetékeken keresztül zárta az 
áramkört. A telep elektromos töltése 
az izzógyújtón keresztül kisült. Az izzó
gyújtó lángja a lángerősítő lőport gyúj
totta, a lángerősítő indította a gyuta
csot, és a bomba felrobbant. A gyújtó
testet alumíniumból készítették.

Időzített gyújtók

A világító, villanó és célkitűző bombá
kat gyakran szerelték a No42 időzített 
gyújtóval (9. ábra).A gyújtó felső és 
középső részében helyezkedett el az 
ütőszeg, alsó részében pedig a késlel
tető betét. Az ütőszeg furatába fűzött 
szállítási biztosíték az ütőszeget a 
gyújtótesthez rögzítette. Az ütőszeg 
felső részére húzott biztosítóhüvely az 
ütőszeg hornyában elhelyezett biztosí
tógolyók által kényszerkapcsolatot te
remtett az ütőszeggel, amely ebben a

helyzetben nem tudott elmozdulni. A 
biztosítóhüvelyhez csatlakozott a veté
si biztosíték.

A késleltető betétben helyezték el a 
megfelelő hosszúságú gyújtózsinórt, 
amelynek felső végéhez csatlakozott a 
csappantyú, alsó vége pedig egy
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biztosító Vilid

— felsőrész

hüvely bizfosifó 
golyó

m enet határoló f i i !

11. ábra: WECo (No37) kiszerelési biz
tosítékkal ellátott hosszúkéseltetésű 
fenékgyújtó

12. ábra: No45 Mk1 membrános csapó
dógyújtó

a gyújtó alaphelyzetben

légcsavaros membrán a otöszeggel az alkatrészek helyzete a
zárósapka becsapódás pillanatában

lángerősítő lőportöltetet gyújtott meg. 
A gyújtózsinórok hosszúságuk függvé
nyében 20-50 másodperc közötti kés
leltetést tettek lehetővé. A késleltetési 
időt a késleltető betéten tüntették fel. A 
csappantyú magasságában elhelye
zett furatok az égés közben fejlődött 
gázok elvezetését szolgálták. A csap
pantyúnak az ütőszeggel való biztos 
kapcsolata érdekében a késleltető be
tétet rugó nyomta felfelé.

A bomba vetésekor a vetőkar a ve
tési biztosíték által az ütőrugó ellené
ben felhúzta az ütőszeget, és a bizto
sítógolyók kigurultak. A biztosítóhü
vely és a ütőszeg közötti kényszer
kapcsolat megszűnt, az ütőszeg sza
baddá vált és az ütőrugó hatására a 
csappantyúba ütött. A csappantyú in
dította a késleltető betétet. A keletke
zett gázok a kifúvó nyílásokon eltá
voztak. Miután a gyújtózsinór végig
égett, meggyújtotta a gyújtó aljába 
szerelt lőportöltetet. A lőportöltet égé
se a célkitűző bomba testében elhe
lyezett lökő lőportöltet gyulladását, a 
villanóbombánál pedig a robbantócső 
indítását idézte elő.

FENÉKGYÚJTÓK

A No30 fenékgyújtó esetében (10. áb
ra) a gyújtóház középfuratába szerel
ték a hegyes végű ütőszeget.2 A gyúj
tóház felső végébe nyúlt az ütőorsó. 
Az ütőszeg elmozdulását alaphely
zetben az ütőorsóra csavart biztosító
villa akadályozta meg. A gyújtó szállí
tási biztosítékát a biztosítóvilla két 
ágára húzott kartontárcsa képezte (3. 
ábra). Az ütőszeg és a zárócsavar kö
zött helyezték el az ütőrugót. Az 
ütőszeget elfordulás ellen csap bizto
sította, amelynek vége az ütőszeg
paláston kiképzett horonyba csatlako
zott. A recézett gyújtóházpalást kö
zéprészén körbefutó, zöldre festett 
gyűrű jelezte, hogy az ütőszeg he
gyes végű. A gyújtóház alsó peremén 
lévő rögzítőgyűrű csapjával a besze
relt gyújtót a bomba fenékrészéhez 
kapcsolták. A bomba fenékrészére 
szerelt vezetőszárny kapcsolóvillája a 
gyújtó biztosító villájához (4. ábra), a 
vetőkar pedig a légcsavar vetési biz
tosítékához csatlakozott.

Bombavetéskor a vetési biztosítéktól 
felszabadult légcsavar a levegő hajtó
ereje folytán forgásba jött. A forgás kö
vetkeztében a légcsavarorsó kapcso
lóvillája által a gyújtó biztosítóvillája le- 
pörgött, és az ütőszeg szabaddá vált. 
Ebben a fázisban az ütőszeget a csap
pantyútól csak az ütőrugó tartotta tá
vol. Becsapódáskor az ütőszeg tehe
tetlenségénél fogva az ütőrugót össze
nyomta és a csappantyúra ütött.

Hosszúkésleltetésű gyújtók

A hosszúkésleltetésű bombák műkö
dését vegyi (hosszúkésleltetésű) gyúj
tók biztosították. E gyújtók egyes típu
sait kiszerelés elleni biztosítékkal lát
ták el abból a célból, hogy a gyújtók ki
csavarásával a bombák ne legyenek 
hatástalaníthatok. Ezeknél a bombák
nál a bomba fenékrészét és a gyújtó
fészkét is olyan rögzítéssel látták el, 
hogy azokat a gyújtó eltávolítása céljá
ból nem lehetett le-, illetve kiszerelni. 
Ráadásul a hosszúkésleltetésű bom
bák hatástalanításának megnehezíté-
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Az egyes bombatípusok főbb méretei és a hozzájuk alkalmazott gyújtók
4. táblázat

Bombatípus Alkalmazott fejgyújtó Alkalmazott fenékgyújtó Hossz/Átmérő
(mm)

GP. 20 LB. repeszbomba No29,No33,No44 553/105
GP. 40 LB. repeszbomba No29,No33,No44 685/130
HEP. 20 LB. repeszbomba No44 505/103
GR 250 LB. rombolóbomba No27,No870,No35 No30,No28/l, No28/ll,No22, WECo, 

WECo*,No17,No17G 1400/260
GP 500 LB. rombolóbomba No27,No870,No35 No30,No28/l, N028/II,WECo,WECo* 1660/326
GP. 1000 LB. rombolóbomba No27,No870 No30,No28/l, No28/ll,WECo 2150/440
GP. 2000 LB. rombolóbomba No27 No30,No28/l, N028/II 2420/480
MC. 500 LB. rombolóbomba No27 No30,No28/l, No28/ll,WECo 11007300
HC. 2000 LB. aknahatású bomba No27 2720/460
HC. 4000 LB. aknahatású bomba No27 2960/765
HC. 8000 LB. aknahatású bomba No27
HC. 12000/15000 LB. aknahatású bomba No27 4900/960
AT. 9 LB. aknahatású bomba beépített csapódógyújtó
SAP. 250 LB. páncéltörő bomba No30,No28/l 1250/234
SAP. 500 LB. páncéltörő bomba No30,No28/l 1560/335
AP. 450 LB. páncéltörő bomba No30,No28/l 1655/235
AP. 2000 LB. páncéltörő bomba No30,No28/l 2858/343
500 LB. mélyhatású rakétabomba No28,No30 -/335
INC. 4 LB. gyújtóhasáb beépített csapódógyújtó 545/48
INC.25 LB. többszörös működésű gyújtóbomba beépített csapódógyújtó 840/128
INC. 30 LB. gyújtóbomba No846 810/126
INC.250 LB. gyújtóbomba No38 1460/300
INC.500 LB. gyújtóbomba No38
FLARE 20 LB. ejtőernyős világító bomba No42,No848,No860 800/140
FLARE 40 LB. ejtőernyős világító bomba No42,No848,No860 1280/150
FLASH 40 LB. villanóbomba No42,No848,No860 1280/150
250 LB. világítógyertyás célkitűző bomba No42,No848,No860 1460/300

■ - vezetőszárny nélkül

se céljából bizonyos esetekben a bom
ba fejrészében elektromos billenő
gyújtót is alkalmaztak. Ez a megoldás 
lehetetlenné tette a bombatest hely
színről történő elszállítását.

A vegyi folyamat által működő gyúj
tók a bombák robbanását később, bi
zonytalan időben idézték elő. Ezen tí
pusú gyújtókat alapvetően romboló 
bombákban alkalmazták.

Leggyakrabban a WECo (No37) ki
szerelés elleni biztosítékkal ellátott 
gyújtókat alkalmazták (11. ábra).

A gyújtóház palástja recézett, 
amelynek középső részén körbefutó 
„V“ alakú és piros színre festett horony 
azt jelentette, hogy a gyújtó hosszú
késleltetésű. A biztosítóvilla a vezető
szárnyban elhelyezett légcsavar kap
csolóvillájához csatlakozott. A biztosí
tóvillát egybeépítették az orsóval. A 
gyújtó belső részében acetonnal és 
kámforral töltött üvegampulla helyez
kedett el. Az ampulla védelmét szállí
tási helyzetben filcgyűrűk biztosították. 
Az ampulla alatt elhelyezett szűrő a 
gyújtó működése során összetört 
üvegrészeket fogta föl. A szűrő alatt 
elhelyezkedő celluloid tárcsák száma 
és vastagsága határozta meg a késlel

tetési időt, amely 1/2 órától 3 napig is 
terjedhetett. A celluloid tárcsákat a 
késleltetési időnek megfelelően már a 
gyártásnál beszerelték. Az alsó cellu
loid tárcsában helyezkedett el az 
ütőszegcsavar feje. Az ütőszegcsavar 
hornyába biztosítógolyókat szereltek, 
amelyeket biztosítógyűrű szorított be. 
Az ütőszeget ütőszeghüvely vette kö
rül, amelyet alul szintén biztosítógo
lyók rögzítettek. A golyók kigurulását a 
zárócsavar pereme gátolta meg.

A bomba vetése után a levegő ható
ereje a légcsavart jobb irányba hajtot
ta, ezáltal becsavarta a biztosítóvillát a 
gyújtó testébe és a biztosítóvilla orsó
ja összetörte az üvegampullát. Ha az 
ampulla a röppályán nem tört össze, 
akkor az a becsapódáskor következett 
be. Az ampullából kifolyt aceton-kám- 
for keverék a celluloid tárcsákra öm
lött, és az aceton hatására a celluloid 
megolvadt. Abban az esetben, ha a 
bomba a becsapódás után például víz
szintesen feküdt, a kámfor az acetont 
párolgás útján vitte fel a celluloid tár
csákra. Az olvadási folyamat a cellulo
id tárcsákon folyamatosan előrehaladt, 
és amikor már az alsó tárcsa is annyi
ra megolvadt, hogy abból az ütőrugó

az ütőfejcsavart ki tudta tépni, akkor az 
ütőszeg a csappantyúra ütött, és a 
bomba felrobbant.

A kiszerelés elleni biztosíték a 
következőképpen működött. A becsa
vart gyújtó alsó része a bomba gyújtó
fészkében elhelyezett filcgyűrűhöz 
kapcsolódott. A gyújtó alsó részére ál
talában még egy gumigyűrűt is tettek. 
Az így beszerelt gyújtó a gyújtófészek
kel szoros, fix kapcsolatban volt. 
Amennyiben a még fel nem robbant 
bombát a gyújtó kicsavarásával pró
bálták hatástalanítani, akkor már 1-2 
menet kicsavarásakor -  miután a gyúj
tó zárócsavarja a gyújtófészekkel fix 
kapcsolatban volt -  lecsavarodott a 
gyújtótest a zárócsavarról. Ennek kö
vetkeztében a hüvelybiztosító golyók, 
amelyeket addig a zárócsavar szorított 
le, begurultak a zárócsavar furatába. A 
biztosítóhüvely addig rögzített helyze
te ezáltal megszűnt, a hüvely rugója a 
biztosítóhüvelyt előrelökte, egyidejűleg 
magával rántva az ütőszeget a cellulo
id tárcsával és a biztosítógyűrűvel.

Légitámadáskor vegyesen alkal
mazták a csapódó és hosszúkéslelte
tésű gyújtóval szerelt rombolóbombá
kat.
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A gyújtófajták ismertetésének vé
gén, mintegy adalékképpen említést 
érdemel a No45 Mk1 fej-, illetve a 
No58 Mk1 fenékgyújtó, amelyek egy
szerűségükkel és ötletességükkel hív
hatják fel magukra a téma iránt érdek
lődők figyelmét.

A No45 Mk1 membrános, pillanatha
tású, csapódó fejgyújtó szerkezeti fel
építését a 12. ábra mutatja. A bomba 
vetése után a légcsavarral ellátott 
zárósapka a gyújtóról lepörgött. A 
gyújtófejben elhelyezett 0,1 mm-es 
membránt úgy méretezték, hogy azt a 
röppályán a levegő nyomása ne tudja 
átbillenteni a másik pozíciójába. A 
membránt egybeépítették az ütőszeg
gel. A membrán átbillenése akkor kö
vetkezett be, amikor a bomba célba

csapódásakor a membránt megfelelő 
nagyságú nyomás érte, és az átbillenő 
membránra szerelt ütőszeg indította a 
csappantyút.

A 13. ábra a szerkezetileg talán leg
egyszerűbb fenékgyújtó felépítését 
mutatja. A No58 Mk1 leszakadótányé- 
ros (keresztes), pillanathatású, csapó
dó fenékgyújtónál az ütőszeget a röp
pályán az ütőszeg végére szerelt le
szakadó tányér (kereszt) tartotta távol 
a csappantyútól. A bomba becsapódá
sakor az ütőszeg tehetetlenségénél 
fogva a csappantyúra ütött, miközben 
a biztosító tányért (keresztet) leszakí
totta az ütőszegről. Ezt a megoldást al
kalmazták például a INC. 4 LB gyújtó
hasáboknál is.

BOMBÁK

Rendeltetésük és a célra kifejtett hatá
suk szerint repesz-, romboló-, páncél
törő-, mélyhatású rakéta-, aknahatá
sú-, gyújtó-, világító-, villanó- és célki
tűző bombákat alkalmaztak.

A gyújtóbombák tágabb értelemben 
magukban foglalták a különféle gyújtó
eszközöket, gyújtóhasábokat, gyújtó
zsákokat és a gyújtópalackokat szállí
tó léggömböket is.

Az alkalmazott bombatípusokat, 
azok főbb méreteit és a hozzájuk 
használt gyújtótípusokat a 4. táblázat 
tartalmazza.

A repeszbombákat elsősorban fe
dezék nélküli vagy könnyű fedezékben 
elhelyezkedő élőerők valamint köny- 
nyen fedett és páncélvédettséggel 
nem rendelkező célok leküzdésére al
kalmazták. Általános felépítésük a 14. 
ábrán látható. A repeszbombák indítá
sára csapódó, pillanathatású, fejgyúj
tókat alkalmaztak.

Az 1-2,5 cm falvastagságú öntött 
acél bombatest csepp alakú volt. A 
bombatest falvastagsága a középré
szénél volt a legvékonyabb. A bomba 
vízszintes helyzetű függesztése a 
bombatest oldalán elhelyezett füg
gesztőszem által történt. A bombatest 
fenékrészéhez csatlakozott a vezető
szárny. A repeszbombák robbanó
anyagaként TNT-t alkalmaztak.

A bomba összeszerelésekor előbb a 
csappantyús gyutacsot helyezték be, 
majd a gyújtót csavarták be a gyújtófé
szekbe. A bomba függesztése után a 
szállítási biztosítékot eltávolították, 
majd a vetőkart a vetési biztosíték ka
rikájába bekapcsolták. A bomba veté
sekor a vetőkar a vetési biztosítékot ki
húzta, aminek következtében a gyújtó 
élesítése megtörtént. A repeszbombák 
20 és 40 LB változatban készültek, 
amelyekhez No29, No33 és No44-es 
gyújtókat alkalmaztak.
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A GR 40 LB repeszbombának féke- 
zőernyős változata is létezett. A féke
zőernyőt a vezetőszárny hengerpa
lástjában helyezték el, amelyet egy zá
rófedél zárt le. A bomba esése közben 
a vezetőszárnyról leváló levegő szívó
hatása a zárófedelet kirántotta, az er
nyő a szabadba került és kinyílt.

A fékezőernyős kialakítást számos 
tényező indokolta. Elsősorban az, hogy 
kis magasságról (30-50 m) végrehajtott 
bombavetéskor a bombák szinte a 
repülőgép alatt robbantak volna, ve
szélyeztetve ezáltal a repülőgépet is. A 
fékezőernyők megnövelték a bombák 
esési idejét és csökkentették a vízszin
tes irányú sebességet. A megnövelt 
esési idő lehetővé tette, hogy a 
repülőgép biztonságos távolságra ke
rüljön a bomba becsapódási helyétől. A 
repülőgépre vonatkoztatott lepelbizton
ságot kb. 9 másodperc égési idejű kés
leltetés tette még biztonságosabbá. 
Másodsorban az ejtőernyő a bomba 
becsapódási sebességét annyira le
csökkentette, hogy az nem tudott mé
lyen a célba hatolni, így hatását a fel
színen fejtette ki. Harmadsorban kis 
magasságú bombavetéskor a vízszin
tes befüggesztés a bomba célról való 
„felpattanását”, következésképpen a 
bomba céltól távolabbi robbanását 
eredményezhette. A fékezőernyő alkal
mazása kizárta ezt a hibalehetőséget.

A rombolóbombákat az ellenség 
hátországában elhelyezett ipari- és más 
fontos célpontok (pl. raktárak, közleke
dési útvonalak, illetve felvonuló csapa
tok) ellen alkalmazták. Színük okkersár
ga, piszkossárga vagy tábori zöld, fej
részükön vörös és/vagy zöld gyűrűvel.

A GP. 1000 és 2000 LB bombákat a 
GR 250 és 500 LB bombákkal vegye
sen vetettek be. A bombákhoz leggyak
rabban No27, No35, No870 fejgyújtókat 
és No28, No30 fenékgyújtókat alkal
maztak. A bombák robbanását általá
ban késleltették. A 0,01-0,3 másodper
ces késleltetési időt a csappantyús gyu
tacs tette lehetővé. Felvonuló csapatok 
és páncélos kötelékek ellen gyakran 
szereltek be késleltetés nélküli csap
pantyús gyutacsot. Ilyenkor a robbanó
hatás a becsapódás pillanatában, köz
vetlenül a felszínen következett be.

A GP típusú rombolóbombák csepp 
alakúak voltak. Anyaguk öntött acél. A 
bombatestek falvastagsága 15-től akár 
50 mm-ig is terjedhetett. A bombák töl
tete 60% ammónium-nitrát és 40% 
TNT keveréke volt. Esetenként alkal
maztak tiszta TNT-töltetet is. A prés
testek sajtolt TNT-ből vagy hexogénből 
készültek. A GR 500 LB rombolóbom
ba felépítését a 15. ábra mutatja.

A rombolóbombákat az előbb említett 
gyújtókon kívül No17, No17G, No22 és 
WECo fenék-, illetve No35 és No870

fejgyújtókkal is alkalmazták. A fejgyújtó 
gyújtófészkét zárócsavarral zárták le.

A WECo hosszúkésletetésű fenék
gyújtót együtt alkalmazták a No870 
elektromos billenő fejgyújtóval.

Az MC típusú rombolóbombák alak
jukat tekintve eltértek a GP típusúaktól, 
amint az látható az MC 500 LB rombo
lóbomba (16. ábra) esetén is. A bom
batest hengeres, fejrésze ogivál kikép
zésű volt. A fejrész öntött acélból, míg 
a hengerpalást 5 mm-es acéllemezből 
készült. A bombatesten két függesztő
szemet helyeztek el. A bomba töltete
ként 50% hexogén és 50% TNT-keve- 
réket alkalmaztak. A tábori zöld bom
batestre zöld gyűrűt festettek, a gyűrűn 
az RDX/TNT-jelzést alkalmaztak.

Az MC típusú rombolóbombákat al
kalmi célpontok ellen alkalmazták a 
vadászrepülőgépek. A bombákat No 
27 fej- és No28, No30 fenékgyújtókkal 
szerelték. Bizonyos esetekben csak 
WECo hosszúkésleltetésű fenékgyúj
tót alkalmaztak, ilyenkor a fejgyújtó fu
ratába zárócsavart helyeztek.

Az aknahatású bombák a cél fel
színén fejtették ki hatásukat. A bomba
test színe tábori zöld volt, középrészén 
sötétzöld, fejrészén vörös gyűrűvel. Az 
alkalmazott nagy tömegű robbanótöl
tet megbízható indítása érdekében a 
főgyújtó mellett kiegészítő gyújtókat is 
alkalmaztak. Az aknahatású bombákat 
általában 3 db No27 vagy No870 fej
gyújtóval szerelték. A HC. 8000 LB ak
nahatású bomba felépítése a 17. áb
rán látható. A hengeres alakú bomba
testet ovális3 fejrész zárta le. A bomba 
vízszintes felfüggesztését három füg
gesztőszem biztosította. A vezetőszár
nyat csavarokkal rögzítették a bomba 
fenékrészéhez. A bomba hosszten
gelyében elhelyezett átmenőcsőben 
TNT vagy hexogén átvivő préstesteket 
helyezték el. A 60% ammónium-nitrát 
és 40% TNT keverékű robbanótöltet a 
bomba tömegének 80%-át tette ki.

A felrobbanó bomba az 5 mm falvas- 
tagságú bombatest anyagát igen kis 
darabokra tépte szét. Robbanáskor, a 
bombatest kis falvastagsága miatt, a 
keletkezett légnyomáshoz képest a re- 
peszhatás jelentéktelen volt. A leg
gyakrabban alkalmazott HC. 8000 LB 
bomba humuszos talajba való csapó- 
dásakor keletkezett tölcsér mélysége 
kb. 10 m, átmérője 60 m volt.

Természetesen a hatás növelhető 
volt ha a bomba nem pillanat-, hanem 
késleltetett hatásban működött. A 18. 
ábra az 500 kg-os (1000 LB) bomba 
hatását mutatja be.

Amennyiben például egy HC. 8000 
LB bomba robbanása egy ház tetején 
következett be, akkor kb. 2 km-es kör
zetben súlyosan megrongálta a házte
tőket. Az utcára eső bomba a szemben

20. ábra: AT. 9 LB aknahatású bomba

levő házakat lerombolta, emeletes há
zak összeomlását okozta, majd a de- 
tonációs hullám a házak fölött kicsap
va a következő utcát átlépve, a máso
dik és harmadik utcában lévő épülete
ket is megrongálta.

A legnagyobb aknahatású bombák a 
HC. 12 000 illetve a 15 000 LB bombák 
voltak, amelyeket 2000-3000 LB egy
ségek összeszerelésével alakítottak ki 
(19. ábra). Ezen modulrendszerű bom
bák egységeinek külső burkolatát csa
varokkal rögzítették egymáshoz. Az 
ábrán jól látható hogyan helyezkedtek 
el a fő- és a kiegészítő gyújtók a bom
ba fejrészén. A HC. 12 000 és a 15 000 
LB bombáknál 41% hexogén, 41% 
TNT és 18% alumínium keverékű rob
banótöltetet is alkalmaztak.

Az aknahatású bombák között meg
találhatók voltak a mai kazettás bom
bák elődei is. Az AT. 9 LB aknahatású 
bombákat (20. ábra) elsősorban élő 
erők ellen alkalmazták, bár jelentős 
szerepet játszottak a különféle harcjár
művek leküzdésében is.

Jegyzetek

2. A hegyes végű ütőszeg mellett elter
jedt volt a tompa végű ütőszeg
kialakítás is, pl. No28/l és No28/ll 
gyújtók esetében.

3. A becsapódási sebesség csökken
tése érdekében a HC. 4000 LB he
gyes fejrészű bombákat fékező
gyűrűvel, a HC. 2000 LB bombákat 
pedig fékezőernyővel látták el.

4. Az elektron fém kis százalékban alu
míniummal és rézzel ötvözött mag
nézium.

(Folytatjuk!)
Bartha Tibor 

mk. alezredes
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Királytigrisek Magyarországon VI. rész
A Z 503. n e h ézp án c é lo s -o sztá ly  m ag yaro rszág i sze re p lés e

Ezekben a viharos napokban lőtte ki 
az osztály az 1500. ellenséges harcko
csiját. A Tiszántúlon folytatott harcok 
során több mint 120 ellenséges pán
céltörő ágyút semmisített meg, vala
mint 19 egyéb löveget.

Az elkövetkező napokban a Király
tigriseket az egyre kisebb szolnoki híd
fő különböző válságos szakaszain ve
tették be. Ellenlökésekkel lassították a 
szovjet csapatok előrenyomulását, ez
zel biztosítva a saját csapataik ellen
ségtől való elszakadását és a hídfőből 
történő kivonását. Az időközben esős
re fordult időjárás felpuhította a talajt, 
ami még jobban megnehezítette a 
harckocsik terepen történő mozgását. 
Ez különösen érvényes volt a Tisza 
partjának közelében.34

25-én a hídfőt végleg ki kellett üríte
ni. Miután késő este az utóvéd szere
pét betöltő 3. század páncélosai visz- 
szavonultak a Tisza nyugati partjára, a 
németek a levegőbe repítették a szol
noki Tisza-hidat.35 A Dél Hadseregcso
port az 503. npc.o.-t mozgó tartalék
ként kívánta a több helyen is kialakult 
szovjet hídfők felszámolásának támo
gatására alkalmazni.36

Harcok a Duna-Tisza közén

A szovjet főparancsnokság elrendelte, 
hogy a 2. és 4. gárda-gépesítetthad- 
test erőivel megerősített szovjet 46. 
hadsereg a főcsapást a jobb szárnyon 
mérve október 29-én 14.00-kor indít
son támadást Kecskemét -  Budapest 
irányba, göngyölítse fel a Tisza nyuga
ti partján kiépített német-magyar vé
delmet és biztosítsa a 7. gárdahadse
reg (alárendeltségében az 1. román 
hadsereggel) átkelését a folyón. Ezt 
követve a két hadsereg zárkózzon fel 
a Dunára és november 3-ára menetből 
vegyék birtokba Budapestet. A táma
dás megindulásával kezdetét vette a 
Budapestért folyó ütközet.

Október 27-én a teljes 503. npc.o.-t 
a 4. „Polizei” SS-páncélgránátos had
osztálynak rendelték alá. Az egyik ki
sebb szovjet hídfő elleni akció során 
az osztály egy halottat vesztett. A nap 
folyamán az osztály 30 db bevethető 
Királytigrissel rendelkezett.37

Október 28-án a 3./503 századot 
Tószeg környékén vetették be a szov
jet 36. lövészhadosztály erői ellen,

amely során a 321-es toronyszámú Ki
rálytigris egy aknavető gránáttól (!) 
megsérült. Az aknagránát a motortér 
tetőpáncélzatán robbant. A harckocsit 
kijavították.38

1944. október végén az 503. npc.o. 
Cegléden gyülekezett. Az itt húzódó, 
Budapestre vezető főútvonal, az ellen
ség számára ideális felvonulási útvo
nalnak ígérkezett. Október 30-án egy 
kúria parkjában foglalt körletet az osz
tály, azonban már a következő napon 
(10.31-én) tovább vonultak Nagykő
rösre.

Az osztály a megelőző hónapban 6 
halottat vesztett, 2 fő eltűnt és 16 fő 
sebesült meg. Beteget jelentett 23 fő. 
Az osztályparancsnok véleménye sze
rint az állomány jól elsajátította az új 
eszközök kezelését, harci moráljuk jó 
volt. Hiány mutatkozott vontató 
eszközökből és téli ruházatból, amiből 
még nem kapták meg az ellátmányt.39

November 1-jén a Kecskeméten át 
Budapest irányába előretörő erős 
szovjet-román kötelékek mindkét 
irányból átkarolták az ott védő 24. pán
céloshadosztályt. A német ellenlöké-
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rálytigrisek száma ekkor sem haladta 
meg a tizennyolcat.41

A következő napok megújuló harca
iban az 503. npc.o. különböző aláren
deltségekben került harci alkalmazás
ra. Kezdetben a 23. páncéloshadosz
tály páncélosezredének alárendeltsé
gében vett részt ellenlökések végre
hajtásában. Egy ilyen ellenlökés célja 
az lett volna, hogy együttműködve az 
1. páncéloshadosztály erőivel ketté
vágja a Budapest irányába előretörő 
szovjet-román erőket. A Ceglédtől dél
nyugatra, 10 km-re lévő Sashalom 
megindulási körletből november 2-án 
reggel 09.40-kor indult a támadás. A 
harccsoportban a Királytigriseken kí
vül a 23. páncélosezred, a 24. páncé
loshadosztály 5 db Pz.IV típusú harc
kocsija és a 126. páncélgránátos-had- 
osztály erői voltak beosztva. Az élen 
haladó Párduc harckocsikat a szovjet 
páncélelhárítás viszonylag hamar 
megállította. A Királytigrisekre várt a 
feladat, hogy leküzdjék a páncélelhárí
tó körletet, ami sikerült is nekik. A to
vábbi előrenyomulás során szorosan a 
sarkában maradtak a harcolva vissza
vonuló szovjet csapatoknak.42

Örkénynél a szovjetek ISZ-2-es ne
hézharckocsikat is bevetettek a német 
támadás lassítására. A Királytigrisek 
nagyobb tűzgyorsaságának köszön
hetően sikerült néhány szovjet harcko
csit megsemmisíteniük és a többit 
meghátrálásra kényszeríteniük. Seidel 
őrmester 313-as számú kocsiját, 
amely a sárban elakadt egy másik Ki
rálytigris biztosítása mellett, hátra
hagyták.

Az osztály eljutott a számára kijelölt 
találkozási pontig, de a várt 1. páncé
loshadosztály nem érkezett meg. A 
rádióösszeköttetésből kiderült, hogy 
erre nincs is reális esély. Mivel a Ki
rálytigrisek üzemanyaguk több mint fe
lét már felhasználták, lőszerük is fogy
tán volt és mélyen bent jártak a szov
jet csapatok vonalai mögött, este 20 
óra körül visszarendelték őket Sasha
lomra. A visszavonulás során az Ör
kénynél hátrahagyott harckocsit meg 
kellett semmisíteni, mert a további 
mentési kísérletek is eredménytelen
nek bizonyultak. A 313-as harckocsit 
az osztályparancsnok parancsára 
Heerlein hadnagy ll-es jelzésű Király
tigrise egyszerűen szétlőtte. A harcko
csi teljesen kiégett. Ez volt az osztály 
első totálvesztesége magyar földön.43 
A további visszavonulás során a 322- 
es toronyszámú harckocsi is kigyulladt 
egy páncéltörő találat következtében.

Az osztályt már ideje volt az 1000 km- 
es menettel járó, háromhetes szaka
datlan harcok után kivonni. Parancs 
szerint Gödöllő környékére kellett visz- 
szavonulniuk. Rambow hadnagy az

sek csak időlegesen tudták megaka
dályozni a bekerítést. Koradélután egy 
orosz-román harccsoport Kecskemé
tet is elérte. 15.00-kor Nagykörös dél
nyugati térségéből az 503. npc.o. a 
126. páncélgránátos-ezreddel (a 23. 
pc.ho. alárendeltje, amelynek parancs
noka von Radowitz vezérőrnagy) 
együtt támadást indított azzal a céllal, 
hogy helyreállítsa az összeköttetést a 
24. páncéloshadosztállyal.40

Az élen Wiegand százados 2. szá
zadának harckocsijai haladtak, mögöt
tük az osztályparancsnok, akit a 3. 
század, az osztálytörzs, majd az 1. 
század követett. Az áttekinthetetlen, 
mocsaras terepen egy szovjet páncél
elhárító körletnél egy Királytigrist kilőt
tek. A jármű kigyulladt és teljesen ki
égett. Később a harckocsit elvontatták 
javításba. A tűzpárbaj még este is foly
tatódott. A hirtelen leszállt esti szürkü
letben jól kivehetőek voltak a szovjet 
ágyúk torkolattüzei. Az osztálypa
rancsnok megparancsolta, hogy a 3.

század két Királytigrise az ellenséges 
páncélelhárító körletet jobbról és balról 
átkarolva semmisítse meg a páncél
törő ágyúkat. A feladatra kijelölt harc
kocsinak nem sikerült a feladatot vég
rehajtaniuk, mert a nagy sárban el
akadtak. A rohamcsoportba szervezett 
páncélgránátosoknak a Királytigrisek 
tűzfedezete mellett mégis sikerült el- 
hallgattatníuk a szovjet lövegeket. Az 
osztálynak sikerült megteremtenie az 
összeköttetést, a harcolva Nagykörös
re visszavonuló 24. páncéloshadosz
tály részeivel.

Az éjszaka folyamán megérkezett a 
támadó élhez Müller főtörzsőrmester a 
3. szd.-tól, aki postát és élelmet hozott 
magával. A javítóraj parancsnoka, 
Grossmann főtörzsőrmester is előre
ment a harcolókhoz. Neki volt köszön
hető, hogy több Királytigrist nagy lele
ményességgel sikerült ismét bevethe- 
tővé tenni. Nagy nehézségek árán a 
megsüllyedt harckocsikat is kihúzták a 
sárból. Ennek ellenére a bevethető Ki

lo. ábra: Az osztály egyik pótlásként érkezett harckocsija Verebélynél (Szlovákia) 
(1945. 03. 11.)

___
. ábra: Az 1. szd. parancsnoki harckocsija (100-as számú) 1944. december végén
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11. ábra: Az 523. пре. о. egyik Királytigrise egy magyar falu utcáján. Jói megfigyelhetők 
a torony oldalára felszerelt pót lánctalptagok, amelyek kiegészítő ballisztikai védelmet 
is elláttak.

utolsó harcokban nem vett részt, mert 
az alatt az idő alatt magpróbált három 
sérült Királytigrist Budapestre vontatni. 
Az összesen 12 Királytigrisből álló 
oszlop a Bércéi—Albertirsa—Pilis—Üllő 
menetvonalon haladt. Albertirsa és Pi
lis között légitámadás érte őket. Vesz
teségekről nem történt említés.

Üllőnél orosz csapatok támadták 
meg az oszlopot. A 300-as toronyszá
mú századparancsnoki gép találat mi
att lángba borult. A részben mozgás- 
képtelen Királytigrisek csak nagy ne
hézségek árán tudták megvédeni ma
gukat. Az osztály a lehető leggyorsab
ban vonult vissza a gödöllői gyüleke
zési körlet felé.Tápiósülyön belebotlot
tak az osztály egyik javítórészlegébe. 
A csapateszközökkel nem javítható 
harckocsikat (2 db) vasúti szállítással 
Bécsbe küldték. A magyar főváros irá
nyába visszavonuló 503. npc.o.-nak 
észak felé kellett kerülnie, mert az Ül
lőig előretört szovjet csapatok a legrö
videbb utat elzárták előlük.44

Harcok Budapest előterében

Az osztálynak nem maradt túl sok ide
je a pihenésre. Az oroszok a főváros 
előtt álltak. November 9-én az osztály 
harcálláspontját Túrára helyezték át. 
Az osztálynak egy erős század-harc- 
csoportot kellett képeznie, amelyet 
hatnapos váltással a századparancs
nokok vezettek. A harccsoportot a 13. 
„Feldherrnhalle” páncéloshadosztály
nak rendelték alá.

November 11-én Oemler hadnagy 
vezetette harcba a harccsoportba be
osztott 8 hadrafogható Királytigrist, 
Hatvan környékére. A harckocsikat 
T ápióbicske-T ápiószentmárton-Far- 
mos körzetében vetették be. Az itteni 
harcok során a harccsoport a „Kün- 
zel”-harccsoportnak volt alárendelve. 
A harccsoportnak meg kellett volna 
akadályozniuk Tápiószele elfoglalását, 
de az előzetes hírek ellenére túl puhá
nak bizonyult talaj nem tette lehetővé 
még könnyebb páncélosok támadását 
sem. A települést elfoglalták a szovje
tek. Még az utakon sem sikerült a né
met előrenyomulás, mert az ottani hi
dak nem bírták el a Királytigriseket. A 
hadosztálytól kapott parancs szerinti új 
céljukat, Tápióbicskét, is csak kerülő
útvonalon tudták megközelíteni. Ott 
üzemanyagot vételeztek. A hadosztály 
tájékozatlan volt a harccsoport helyze
tét illetőleg, és ide-oda küldözgette 
őket. Végül Nagykátára vonultak, ahol 
a „Grün” zászlóaljjal együtt a 13. pán
céloshadosztály tartalékának jelölték 
ki őket.45

Másnap folytatódtak a zavaros intéz
kedések. Először a 23. páncélosezred

akarta alárendeltségébe vonni a harc
csoportot, majd a 13. páncéloshadosz
tálytól azt a parancsot kapták, hogy 
önállóan tisztítsák meg a Jászberény -  
Jászjákóhalma műutat, illetve vegyék 
fel a kapcsolatot a 23. páncéloshad
osztállyal, amit sikerült is végrehajtani
uk. A célul kitűzött útkereszteződés 
előtt erős szovjet ellenállásba ütköz
tek. A nap folyamán megsemmisítettek 
három ellenséges harckocsit és egy 
rohamlöveget. Mivel a fedező „Grün”- 
páncélgránátosok lemaradtak, a harc
kocsiknak 16 órakor vissza kellett vo
nulniuk, ami az erdőkkel borított tere
pen, az esti sötétben nem volt veszély
telen. A felázott talaj miatt a harckocsik 
nem tudtak letérni az útról. A 6 km visz- 
szavonulás után 19.40-kor azt a pa
rancsot kapták a 13. páncéloshadosz
tály parancsnokától (Schmidhuber 
vezérőrnagy), hogy foglaljanak sza

kaszerőben lesállásokat a német vo
nalak előtt húzódó erdőben és akadá
lyozzák meg a szovjet gyalogság átszi- 
várgását. A parancs végrehajtása még 
nappal is lehetetlen volt a harckocsik 
számára, nemhogy éjszaka. Ezt a 
harccsoport parancsnoka jelentette a 
tábornoknak, de ennek ellenére a fel
adatot végre kellett hajtaniuk.

A gyenge gyalogsági támogatás mel
letti éjszakai előrenyomulás során a 
nappal elért terepszakasz közelében 
erős szovjet tűzbe kerültek. A szovjetek 
harckocsikat is bevetettek. Az idő múlá
sával csak nőtt a németek vesztesége, 
miközben az útról nem tudtak letérni a 
kedvezőtlen talajviszonyok miatt. 23 
óra körül Oemler főhadnagy jelentette 
a tarthatatlan helyzetet és további uta
sításokat kért a hadosztálytól.

13-án 02.00-kor a „Grün” páncélos
zászlóalj főerői az éjszaka folyamán

12. ábra: Az 1. szd. parancsnoki harckocsija (100-as számú) a szolnoki hídfőben vívott 
harcok idején
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hátramaradt három Királytigrissel 
megindultak, hogy segítsenek a nehéz 
helyzetbe került első csoporton. Az 
első csoport tűzfedezete mellett bo
csátkoztak harcba. Az élen haladó Ki
rálytigris hamarosan kilőtt 5 szovjet 
páncéltörő ágyút. A rohamcélként kije
lölt erdő felé haladva azonban a néme
tek erős, rohamlövegekkel megerősí
tett szovjet páncélelhárító körletbe üt
köztek. Bielefeld hadnagy egy közvet
len közelről kapott találat következté
ben életét vesztette, miközben balról 
át akarta karolni a szovjet állásokat. A 
szovjetek német páncélöklöket és más 
zsákmányolt fegyvereket is bevetettek 
a Királytigrisek ellen.46

A biztosító gyalogság megint lema
radt a harckocsik mögött, ezért a Ki
rálytigriseknek ismét vissza kellett hú
zódniuk. A meginduló szovjet ellenlö
kést ugyan sikerült elhárítani, de a né
metek pozíciója ezzel nem lett ked
vezőbb. A harccsoport parancsnoka 
kezdeményezte, hogy a hadosztály 
vegye fel az összeköttetést az észak 
felé tartózkodó német erőkkel. Erre 13 
órakor meg is kapták az engedélyt. 15 
órára ellenséges ellenállás nélkül elér
ték a 18. „Horst Wessel” SS-önkéntes 
páncélgránátos-hadosztály 40. SS- 
páncélgránátosezred II. zászlóaljának 
állásait. Kijutva a Jászberény-Nagyká- 
ta útvonalra, biztosították az elért te
repszakaszt.47

A megelőző napok meglehetősen 
kaotikus bevetései során négy Király
tigris hibásodott meg, illetve szenve
dett sérüléseket ellenséges tűzbeha- 
tás miatt. A hadosztály részéről telje
sen figyelmen kívül hagyták a Király
tigrisek képességeit és a kialakult 
helyzetet. Az állandóan változó aláren
deltségi viszonyok miatt akadozott az 
osztály utánpótlása is.

November 15-én von Rosen had
nagy vette át a parancsnokságot a 
harccsoport felett, amely időközben 12 
harckocsiból és egy szakasznyi légvé
delmi harckocsiból állt. A 12 Királytig
rist csak a három századból tudták ösz- 
szeszedni. A jobb kapcsolattartás mi
att az osztályparancsnoki harckocsi is 
csatlakozott a harccsoporthoz, mert 
annak rádiója nagyobb teljesítményű 
volt. Az előző napi ellátási gondok el
kerülése végett önálló ellátóoszlopot is 
kapott a harccsoport.48 Elsőként az 1. 
páncéloshadosztálynak rendelték alá.

Az elkövetkező napokban a harc
csoport széles arcvonalon látott el 
biztosítási feladatokat. Ez megle
hetősen nagy erőfeszítést követelt az 
osztálytól. 17-étől az 1. páncéloshad
osztály elszakadását kellett biztosíta
nia Gyöngyös körzetében. Másnap 
erős szovjet légitámadás érte a harc
csoportot, aminek következtében a

légvédelmi szakasznál többen meg
sebesültek. Ennek ellenére a délután 
folyamán elérték Gyöngyöspatát, 
ahol a harccsoportot közvetlenül a IV. 
páncéloshadtestnek rendelték alá, 
miközben az 1. páncéloshadosztály 
tartalékba került.49

A november 19-én Gyöngyös visz- 
szafoglalására kaptak parancsot. A vá
rost a Plijev lovas-gépesített csoport 
erői részben már elfoglalták. Gyön
gyös a Mátra kapuját jelentette. A né
metek tartottak attól, hogy az oroszok 
áttörnek itt. A városba vezető utakon 
összefüggő oszlopokban özönlöttek 
hátra a visszavonulók. Az előrejutást 
sorozatos szovjet légitámadások is ne
hezítették.

Az osztály harckocsijai csak a város 
széléig jutottak. Ott tüzelőállást foglal
tak és a Királytigrisek lőni kezdték a 
szovjetek által már megszállt város
széli házakat. A. harccsoportot a las
san beérkező 1. páncélosezrednek (1. 
pc.ho.) rendelték alá. Az így létreho
zott új harccsoport élére az 1. páncé
losezred parancsnokát, Düntsch őrna
gyot nevezték ki. Azt a feladatot kap
ták, hogy törjenek át a város túloldalán 
harcoló 76. gyaloghadosztályhoz. A 
városig nehéz, felázott terepen kellett 
átvágniuk, amelynek következtében az 
1. páncélosezred Pz. IV harckocsijai 
elakadtak. Csak az ezredparancsnoki 
Pz. IV tudott tovább menni, de csak 
úgy, hogy egy Királytigris vontatókötél
re fogta. A Királytigrisek közül is csak 
öt maradt harcképes, amelyeknek két 
útvonalon haladva kellett a támadást 
végrehajtaniuk. A támadási parancsot 
csak a sötétedés beállta után kapták 
meg.

A fő irányban három Királytigris von 
Rosen hadnagy parancsnoksága alatt, 
(további parancsnokok: Gartner sza
kaszvezető és Jakob törzsőrmester) 
támogatta a támadást, amelyet 7 lö
vészpáncélos és 160 gyalogos hajtott 
végre. A másik irányban (1000 m-re) 
Borschier őrmester két Királytigrisé
nek kellett támadnia.

Egy utolsó feladatpontosítás után, 
22 órakor kezdődött a támadás.50 Az 
éjszakai városharc semmi jóval nem 
kecsegtetett a páncélosok számára. 
Az első házak elérésekor a harccso
port páncélosai minden csőből tüzelni 
kezdtek. Nyomjelzős és világítólövedé
kek világították meg az utcákat. A 
szovjet páncéltörő ágyúkat „kikapcsol
ták”. A szovjet csapatok visszavonul
tak első állásaikból. A támadás eleinte 
lendületesen haladt végig a szovjetek
től nyüzsgő városon. A gyalogság gép
pisztolyokkal és páncélöklökkel igye
kezett megtisztítani a környező háza
kat és utcákat a vöröskatonáktól. A né
meteknek rá kellett jönniük, hogy a

szovjetek szándékosan engedték őket 
be a városba, hogy a házak között 
egyenként semmisítsék meg őket. Az 
előrenyomulás több alkalommal el
akadt a váratlan páncéltörő és gyalog
sági tűz, valamint a biztosító gyalog
ság lemaradása miatt. Von Rosen had
nagy több alkalommal kérte a támadás 
leállítását. Mivel az 1. páncélosezred 
parancsnoki harckocsiját a városon kí
vül hagyták, az abban tartózkodó 
Düntsch őrnagy nem ismerhette a vá
rosban kialakult helyzet súlyosságát 
és ezért csak a hadtesttől kapott táma
dási parancsokat továbbította a harco
lóknak.

A harckocsik és a lövészpáncélosok 
(SPW) ismét maximálisra fokozták a 
tüzet. A támadás nem jutott messzire. 
Az ajtókból és az ablakokból kézigrá
nátok és „Molotov-koktélok” záporoz
tak a Királytigrisek felé. Két harckocsin 
egy-egy lánctalp megsérült. A mellék
utcákban páncélromboló osztagok áll
tak lesben. A gránátosok súlyos vesz
teségeket szenvedtek Dél körül járt. A 
harccsoport támadása egy nagyobb 
kereszteződésnél végleg elakadt. 14 
óra körül az elszakadási parancs vég
re megérkezett. A harccsoport harcol
va vonult vissza. Egyetlen harckocsit 
sem kellett a városban hátra hagyniuk. 
A Mátra kapuja a szovjetek kezében 
maradt, immár véglegesen.51

Ekkor az 503. npc.o. a „Grün” harc
csoport részeként továbbra is az 1. 
páncéloshadosztály tartalékát képez
te. A hadosztályt ugyanakkor a LVII. 
páncéloshadtestnek rendelték alá.52 A 
gyöngyösi harcokban részt vett Király
tigriseket Gyöngyöspatán gyülekeztet- 
ték, hogy csatlakozzanak az osztály 
főerőihez. A Gyöngyöspatára történő 
visszavonulás során egy erősen meg
süllyedt Királytigrist minden erőfeszí
tés ellenére sem sikerült elvontatni, 
ezért fel kellett robbantaniuk, hogy ne 
jusson a szovjetek kezébe. A von 
Rosen hadnagy által vezetett maradék 
Királytigriseknek egy 10 km széles el
lenséges területen kellett átvereked
niük magukat, amíg ismét elérték saját 
csapataikat.

21-én néhány kijavított Királytigris 
érkezett a harccsoporthoz, amivel im
már tízre növekedett a hadrafogható 
harckocsik száma. Egyúttal Fürlinger 
hadnagy is a harccsoporthoz csatlako
zott, mert már csak von Rosen had
nagy volt az egyetlen tiszt a kötelék
ben. Amikor délután a szovjet harcko
csik a gyöngyöspatai lápvidéken ke
resztül támadásba lendültek, a Király
tigrisek egymás után lőtték ki őket 
(összesen kilencet). Az elkövetkező 
két napon belül további szovjet táma
dásokat hárítottak el. Ezen a három 
napon a 3. század egymaga 25 ellen-
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séges harckocsit lőtt ki. A szovjet tá
madásokat saját tüzérségük és légi
erejük sorozatvető- és légicsapá
sokkal támogatta.53

November 24-én Bornschier őrmes
ter Királytigrisét oldalról átlőtték. A sze
mélyzet és a harckocsi mégis megúsz
ta, és miután megfoltozták, másnap is
mét hadrafogható volt. Másnap az 1. 
páncéloshadosztály harcálláspontját 
biztonsági okok miatt 10 km-rel hát
rébb vonták. Von Rosen hadnagy ha
sonló meggondolásokból a harccso
portban részt vevő páncélozásán 
„503-as” részeket szintén hátrébb 
küldte. November 26-án -  egy gyalo
gosezred megerősítéseként végrehaj
tott ellenlökés során -  két légvédelmi 
harckocsi a Királytigrisek által széttúrt 
laza talajon elakadt. A mentésük során 
egy Királytigris is hasonló sorsra jutott. 
Fürlinger hadnagy gépe, amely ebben 
az ellenlökésben a 3. századot vezet
te, találatot kapott. A hadnagy a fején 
megsebesült. A harcok során a 234-es 
toronyszámú harckocsi két szovjet ro- 
hamlöveget lőtt ki.54

27-én hajnalban az elakadt légvé
delmi páncélosok kimentése remény
telennek bizonyult. Noha 03-kor a 
harccsoportnak vissza kellett volna vo
nulniuk, világosodásig még haladékot 
kaptak a mentésre. Az elakadt Király
tigris ugyan kiszabadult, de a két lég
védelmi páncélost fel kellett robbanta
ni. A visszavonulást követően a harc
csoportnak és parancsnokának Job
bágyiban kellett jelentkeznie a 18. SS- 
önkéntes páncélgránátos-hadosztály 
ott települt harcálláspontján. A harc
csoportot a hadosztály tartalékába he
lyezték és kis pihenőt kapott. Novem
ber 28-a végre nyugodtan telt el az 
osztály számára.55

A Vörös Hadseregnek november 7- 
re sem sikerült elfoglalnia Budapestet 
még Sztálin külön parancsa ellenére 
sem .56 A szovjet vezetés ezért novem
ber végén átcsoportosította ún. gyors 
harccsoportjait. A támadás súlypont
ját áthelyezte a 3. Ukrán Front sávjá
ba eső „Dél” hadseregcsoport déli 
szárnyának és az „F” hadseregcso
port északi szárnyának csatlakozásá
ra. Sikerült a Mohácsnál és Apatinnál 
a Dunán létesített hídfőiket kiszélesí
teniük, majd egyesíteniük. Az ott álló 
német és magyar csapatok nem tud
ták megakadályozni a szovjetek to
vábbi előrenyomulását. A szovjet 
harckocsi-, gépesített-, és lövészkö
telékek legyezőszerűen nyomultak 
előre nyugati és északi irányba. 29-én 
Szekszárdot, majd december 1-jén 
Dombóvárt is elérték a szovjet harc
kocsik. Előnyomulásuk a zalai olajvi
déket célozta. Az északon előrenyo
muló 4. szovjet gárdahadsereg táma

Az 503. npc.o. Királytigriseinek harcérték-kimutatása 
1944. október 13.-1945. február 15.

Dátum Van Hadrafogható Javításon Veszteség
1944
Október 13. 47 47 0 0
Október 27. 47 30 17 0
November 1. 46 18 28 1
November 9. 41 8 33 6
November 15. 41 12 29 6
November 21. 40 10 30 7
November 25. 40 5 35 7
November 30. 40 21 19 7
December 1. 40 11 29 7
December 10. 28 6 22 19
December 15. 28 17 11 19
December 19. 28 13 15 19
December 24. 26 6 20 21
December 30. 26 10 16 21
1945
Január 1. 26 10 16 21
Január 4. 26 13 13 21
Január 6. 26 5 21 21
Január 15. 23 5 18 24
Január 18. 23 7 15 24
Január 22. 23 9 14 24
Január 23. 23 5 18 24
Január 26. 23 3 20 24
Január 27. 23 0 23 24
Január 30. 23 9 14 24
Február 15. 22 14 8 25

dó éke Budapesttől délnyugatra már 
a Fretter-Pico hadseregcsoport mély
szárnyát fenyegette.
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34 Hadtörténeti Levéltár, Kriegstage
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35 Combat 1.167. о.
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38 Kleine 247. о
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41 Kleine 248. о
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43 Valószínűleg ennek a harckocsinak 

a teknője volt még pár évvel ezelőtt 
is a táborfalvi lőtéren, egy ISZ-2 
teknőjének a szomszédságában. 
Sajnos az amerikai IFOR-csapatok 
ott-tartózkodása alatt a roncs eltűnt 
az eredeti helyéről, amely egyéb

ként megfelel a leírásnak. Egy Ki
rálytigris egyes darabjai a keceli 
haditechnikai emlékparkba kerül
tek. Ennek származásáról egyelőre 
nincsenek adatok.

44 Combat I. 167. о., Kleine 248. о.
45 А „Grün” zászlóalj а 13. páncélos

hadosztály páncélgránátos ezredé
nek egyik zászlóalja volt (parancs
noka: Werner Grün százados)
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47 Combat 1.167 .о., Számvéber 32. о.
48 Számvéber 32. о.
49 HL 896. tekercs, 7 210528. felvétel
50 Kleine 248. о., Számvéber Norbert 

szerint a támadás csak hajnal 02-kor 
kezdődött.

51 Kleine 248-249. о., Combat 1.167. о.
52 HL 896. tekercs, 7 210579. felvétel, 

Számvéber 33-35. o.
53 Kleine 249. о., Combat 1.167. о.
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Lippai Péter 
őrnagy

(Folytatjuk)
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A kőnikus csövű páncéltörő ágyúk egyes típusai 
-  brit szemszögből

A német Hermann Gerlich fegyver
konstruktőr az 1920-as években úttö
rő munkát végzett a kőnikus (szű
külő) csövű páncéltörő fegyverek fej
lesztése terén. Bár 1934-ben meg
halt, a Wehrmacht az ő tervei és el
képzelései alapján 3 féle páncéltörő 
fegyver titkos fejlesztését kezdte 
meg. Ezek ballisztikája egyszerű volt, 
a nagy kezdősebesség miatt a röp- 
pálya szinte egyenes, azon a rövid 
távolságon, amelyen alkalmazzák. A 
gáznyomás a csőben egy csökkenő 
keresztmetszetre fejti ki a hatását, 
így a Vo. kezdősebesség a cső végé
nél 1/3-dal több, mint a hagyományos 
ágyúnál.

A 3 ágyú volfrámmagos lőszert tü
zelt, amelyet puhafémből álló köpeny 
vett körül. Ez lövés közben alkalmaz
kodott a cső alakjához. A mag átütötte 
a páncélt, és belül repeszeivel rongál
ta a szerkezetet. Robbanótöltetes lő
szerrel is folyt fejlesztés, de ez sokkal 
bonyolultabb feladat volt, nem is jutott 
el a bevethetőségig.

1. ábra: Az sPzB 41 könnyű légvédelmi ágyú Gerlich-féle kőnikus csővel felszerelve. 
Ezt a németek első ízben az észak-afrikai Nyugati-sivatagban vetették be. A cső 28 
mm-ről 20 mm-re szűkült, a lövedék kezdősebessége 1219 m/s volt, ennek következ
tében kitűnő páncélátütési képessége volt rövid távolságon.

Összehasonlító adatok

Lövegtípus Harci tömeg kg Csőhossz m Lövedék-tömeg kg Kezdősebesség m/s Páncélátütés
500 m-en 1000 m-en

2,8 cm sPzB 41 229* 1,80 0,131 1402 66 mm -

4,2 cm PzJK 41 642 2,50 0,336 1267 87 mm 60 mm
7,5 cm PaK 41 1356 4,30 2,50 1127 209 mm 177 mm

* = légi szállítású változata 118 kg volt
A maximális lőtávolságot nem jegyezték fel, mert nem fontos a páncéltörő ágyúnál.

2. ábra: Egy Eszak-Afrlkában zsákmányolt német Panzerbusche 41 fegyverrel a dél-walesi Pendine-ben lőkísérletet hajtanak végre 
1941-ben. A próba során 1400 m/s kezdősebességet mértek.
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5. ábra: A PaK 41 löveg kitűnő fejlesztés volt, a nagy sebességet annak révén érte el, 
hogy a cső 75 mm-ről 55 mm-re szűkült. Ez a világ minden harckocsija ellen védelmet 
jelentett.

A löveg egyszerű volt és sikeres, de 
a csekély volfrám készlet Németor
szágban, 1942 után nem tette lehető
vé a speciális lőszerek gyártását, 
ezért a lövegek alkalmazása meg
szűnt. A brit erők néhány példányt 
zsákmányoltak 1941-ben és 1942-ben 
Észak-Afrikában, ezeket kiértékelték.

A mellékelt táblázat a brit mérési ada
tokból származik, mivel ezek pontos
sága nem ismert, szükségszerűen 
nem egyezik meg a német adatokkal. 
A brit ipar nem másolta egyik löveget 
sem, mivel volfram kielégítő mennyi
ségben rendelkezésükre állt, ezzel a 
meglévő páncéltörő ágyúk lőszereit ja
vították. 1944-ig az 57 mm-es és a 
76,2 mm-es ágyúkat használták, ezek 
elegendőek voltak az ismert Pz III- és 
Pz IV-harckocsik leküzdéséhez. 1944- 
re kialakították a 94 mm-es löveget a 
német nehéz harckocsik ellen.

Sárhidai Gyula

Kiegészítés

A Haditechnika 2001/3. számában

a 17. oldalon a Dr. Balajti István, Birtalan Tibor, Dr. Lénárt 
Ferenc: Széles sávú -  VHF/UHF -  fázisvezérelt radaran
tenna című cikk végén műszaki hiba miatt kimaradt az 
irodalomjegyzék.

A hiányzó rész a következő:

Irodalom

Balajti István: Korszerű katonai radarok és radaradat-fel- 
dolgozó rendszerek. Budapest, ZMNE, 1998.

Óvári Gyula: Régi gondok új közelítésben: vadászrepülő
gép-beszerzés 2000 után. Hadtudomány, IX. évf, 3-4. 
szám.
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1942M . páncélos-egyenruha

1. ábra: Magyar és német páncélostisztek egy gyakorlaton. Középen 42M. páncélos
ruhában, tábori sapkával Veres László őrnagy, a 3/1. harckocsizászlóalj parancsnoka 
(Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívuma)

A Magyar Királyi Honvédség páncé
loscsapatainak háború alatti fejleszté
se ismét előtérbe hozta a speciális 
páncélosruházat bevezetésének szük
ségességét. A páncéljárművek kezelő- 
személyzete számára az 1936-ban 
rendszeresített 35 M kétrészes páncé
los bőrruha ugyanis teljesen alkalmat
lannak bizonyult feladatára1.

A Magyar Királyi Honvéd Páncélos 
Lőiskola parancsnoksága 1942. febru
ár 19-én kelt átiratában2 felhívja a hon
védelmi miniszter figyelmét, hogy az 
iskola keretében megalakuló német 
szervezésű harckocsiezred és általá
ban a páncéloscsapatok számára spe
ciális ruházatra lenne szükség, hiszen 
a jelenlegi ruházat több ok miatt nem 
felel meg a kívánalmaknak. Az okokat 
az alábbiakban foglalták össze:

a) A bőrruházat túlságosan vastag, a 
harckocsi kezelőszemélyzetének 
mozgását igen megnehezíti.

b) Köpeny a harckocsiban nem hasz
nálható, mert alsó része mindenbe 
beleakad.

c) A zubbony gombjai a harckocsi bel
ső berendezéseibe beleakadnak.

d) A gyalogsági nadrág térdben elsza
kad, a lábak szabad mozgását gá
tolja.

e) A sapka akadályozza az optikai be
rendezések használatát.

Összefoglalva: a jelenlegi honvédsé
gi ruházat a harckocsiban való tartóz
kodást, a vezetést, a fegyverzet és a 
technikai berendezések kezelését a 
legnagyobb mértékben akadályozza.

A fentiek alapján javasolják egy „telje
sen új és különleges ruházat rendsze
resítését”, hiszen „ez az idegen államok 
hadseregeiben mindenütt megfelelően 
megtörtént, és a harckocsizó fegyver
nemnek a harckocsik különleges jellege 
szabta követelményei alól a magyar 
honvédség sem vonhatja ki magát”3. A 
páncélos lőiskolán szolgáló német ok
tatókkal egyetértésben a német páncé
loscsapatok által használt különleges 
páncélosruházat átvételét javasolják, 
de nem fekete színben, mert azon a 
szennyeződések meglátszanak, és te
repen a fekete szín túlságosan feltűnő.

Fejfedőként a tábori sapkát ajánlják, 
de az egyenruha (ekkor még el nem 
döntött) színében, illetve a harckocsin 
belüli szolgálatra baszk sapkát, a né
met páncélosok által viselt fejvédő 
mintájára.

(Megjegyzendő, hogy a németek ezt 
a sajátságos, belül nemezzel bélelt, 
nagyméretű barett sapkát utóbb kivon
ták a használatból, mivel nem vált be.)

Lábbeliként magas szárú, békanyel- 
ves bakancsot, tiszteknek bilgericsiz- 
mát (fűzőcsizmát) tartanának megfele
lőnek.

Az 1942. március 10-ei, következő át
iratában a páncélos lőiskola parancs
noksága nyitott fazonos, de hidegben 
keresztbe gombolható zubbonyt, bő, 
fölül magasra szabott (hogy a rövid 
zubbony alól ki ne csússzon), alul 
hosszúra hagyott (hogy a lábbelire 
visszahajtva megfelelő zárást biztosít
son) nadrágot javasol. Ismét hangsú
lyozzák, hogy a fekete szín a németek 
szerint (akik egyébként közismerten 
büszkén hordták megkülönböztető szí
nű és szabású ruhájukat, mely külső
ségekben is reprezentálta a páncélos
csapatok elit státusát) sem megfelelő, 
helyette mákszürkét vagy sötétkekit 
ajánlanak.

Mivel egyelőre semmilyen fölös 
posztókészlet nem állt rendelkezésre, 
a csapatpróbára kiadott új szabású ru
házatot az 1942M. szerelőruha mák
szürke anyagából készítették el. A 
páncélos lőiskola visszajelzései a 
csapatpróbáról igen pozitívak voltak, 
bár a nadrággal kapcsolatban felme

rültek némi kifogások (válltartók he
lyett nadrágszíjat vagy zsinórt javasol
tak, mert a válltartók akadályozták a 
szabad mozgást). Hangsúlyozták 
azonban, hogy mindenképpen szük
séges az új szabású ruha posztóvál
tozatának elkészítése is, hiszen a 
zsávolyruha csak nyárra jó, ha viszont 
télen a rendes egyenruhát az új típu
sú ruha alá veszik, minden előnye 
azonnal megszűnik. Javasolják, hogy 
a posztóruhát „rendőrszürke” posztó
ból lehetne gyártani, s szürke inggel, 
tiszteknek szürke nyakkendővel lehet
ne viselni. A csapatpróbára kiadott kí
sérleti fejvédő, mely némiképp megle
pő módon (bár az ellenségtől tanulni 
sosem szégyen) inkább a szovjet, 
mint a német tapasztalatokra alapo
zott, s tulajdonképpen a húszas évek
beli autós vagy a nyári pilótasapkákra 
emlékeztetett, csak a fejrészt borda
szerű párnázatta! látták el, nem ara
tott osztatlan sikert. Kifogásolták, 
hogy a fejhallgató elhelyezése problé
mákat okoz (túl szűkre szabták a fül
részeket), az ütődés ellen védő bordá
zat pedig csak a fejtetőt védi, holott 
éppen a tarkó és a halánték van legin
kább ütődésnek kitéve. (A szovjet fej
védőn egyébként a homlokrészen is 
alkalmaztak védőpárnát.)

Az eredményeket a Honvédelmi Mi
nisztérium felterjesztette a Kormányzó 
Katonai Irodájához, s május 29-i átira-
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3. ábra: 1942M. páncélosnadrág -  ábramelléklet a rendszeresítést elrendelő körrende
lethez (36. sz. HK. 1944)

tában a főhadsegéd tájékoztatta a mi
nisztert, hogy a „Kormányzó Úr Ő Fő
méltósága ... a javaslatot jóváhagyni 
méltóztatott, azonban megjegyezni ke
gyeskedett, hogy

a) a bemutatott posztóminta színe túl 
sötét, s így egyrészt azon is -  a fe
kete színhez hasonlóan -  minden 
folt meglátszik, másrészt pedig a sö
tét színe miatt túl meleg;

b) a ruha szabása is olyan, hogy több 
részével beleakadhat a harckocsi ki
álló részeibe s így mérlegelendő vol
na az egybeszabott (overall) formájú 
páncélosruha-megoldás.” <4>

A kormányzó egyben azt is jóvá
hagyta, hogy az új páncélosruhát csak 
a járműveken szolgálatot teljesítő, illet
ve a szerelő- és műhelymunkát végző 
személyzet viselheti, kizárólag hadmű
veleti területen, illetve „szolgálati mű
ködés folytán”.

A Honvédelmi Minisztérium elnöksé
ge osztályközi értekezletet hívott ösz- 
sze 1942. június 2-án 9 órára, melynek 
többek között éppen a páncélos
ruházat ügyében kellett döntést hoz
nia, figyelembe véve természetesen a 
kormányzó véleményét. Az értekezlet 
résztvevői megegyeztek abban, hogy 
az új páncélosruha nem lehet egybe
szabott, mert egyrészt posztóból kivi
telezhetetlen a kezeslábas-forma, 
másrészt „az emberi szervezet beren
dezéséből adódó bizonyos esetekben" 
(így írták körül a testi szükségletek 
végzését) a viselő kénytelen a ruháza
tot levetni, s ez kezeslábas-szabásnál 
igen körülményes. Ezenkívül érvként

merült fel az is, hogy a viselési tapasz
talatok alapján egy öltözetből mindig a 
nadrág használódik el előbb, s ilyen
formán a kezeslábas sokkal gazda- 
ságtalanabb. A ruha színéül a rendőr
legénység részére rendszeresített 
szürke színt javasolták, hiszen az már 
készen van, gyártása gazdaságosabb, 
mint új színt kikísérletezni. Egyelőre 
2000 készlet beszerzését javasolták, 
azzal, hogy ez a mennyiség úgyis ha
mar elhasználódik, s ha netalán köz
ben kifejlesztenének egy tökéletesebb 
páncélosruhát, a kincstárt akkor sem 
éri kár. A Kormányzó Katonai Irodája 
által összehívott bizottság ugyaneze
ket erősítette meg, a sürgősség miatt
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Az új páncélosruházat szétosztása
1. táblázat

Fsz. Alakulat
megnevezése

Rendszeresített páncéljárművek száma Személyzet
(fő)Túrán Toldi Csaba Nimród

1. Pc.hdt.hír.zlj. 13 - 5 - 72
2. Pc.közp,iskola 10 - - - 40
3. l.hk.e.törzs 3 5 - - 27
4. 1/l.hk.zli. 61 26 - 12 334
5. 1/ll.hk.zlj. 61 26 — 12 334
6. 2/l.hk.zlj. 61 26 - 12 334
7. 1 .feld.zlj. - - 14 - 56
8. 51 .pc.gá.zlj. - 4 - 18 30
9. 1 .gk.löv.zlj. - - - 12 12

10. 2.gk.löv.zlj. - - - 12 12
11. 3.gk.löv.zlj. - - - 12 12
12. 3.hk.e.törzs 3 5 - - 27
13. 3/l.hk.zlj. 61 26 - 12 334
14. 3/ll.hk.zlj. 61 26 - 12 334

15. 4/l.hk.zlj. 61 26 - 12 334
16. 2.feld.zlj. - - 14 - 56
17. 52.pc.gá.zlj. - 4 - 18 30
18. 4.gk.löv.zlj. - - - 12 12
19. 5.gk.löv.zlj. - - - 12 12
20. 6.gk.löv.zlj. - - - 12 12
21. I.lov.ho.hk.zlj. 61 26 - - 322
22. 3,fed.zlj. - - 27 - 108
Összesen: 456 200 60 180 2844

A fenti létszámban a tartalékkezelők ruhaszükséglete (20% -os többlet) és a biztonsági tar
talékkészlet (10%  többlet) nem szerepelt, a betervezett 2000-es kereten fölül.

elvetették új színminta kikísérletezésé
nek lehetőségét, viszont a „rendőr
szürke” mellett megvizsgálásra java
solták a tűzoltóság füstszürke posztó
ját is.

A kormányzó július 14-én hozzájá
rult az új, kétrészes páncélosruha 
rendszeresítéséhez.

A nyári változat megrendelését 
486.200/2x.-1942 szám alatt adták ki, 
s egyben döntöttek a posztóváltozat 
színének kérdésében is, a sötétebb 
(„rendőr”-) szürke színt választva, no
ha korabeli feljegyzésekben gyakran 
találkozhatunk a „füstszürke” színmeg
jelöléssel is, amely eredetileg a tűzol
tók által használt posztóra vonatkozott. 
(Nem elképzelhetetlen, hogy a hábo
rús anyaghiányra való tekintettel több
féle szürke posztóból is készült az új 
ruházat.)

A gyártás azonban nehézségeket 
okozott, mert nemhogy posztó, de 
még vászonanyag sem állt rendelke
zésre megfelelő mennyiségben, ezért 
a III. Csoportfőnökség elsősorban a 
fejvédők elkészíttetését szorgalmazta, 
mondván, hogy a tavaszi és a nyári 
időszakban a szerelőruha egyelőre 
pótolja a készülő (nyári) páncélos
ruhát. A szükséges 2000 készlet pán
célosruha előállításának költségkiha
tását 200 000 pengőre tervezték4.

Az új páncélosruházat szétosztása 
1943 folyamán kezdődött meg. Az I. 
páncélos hadtest parancsnoksága 
3318 ko.vk.-1943 sz. folyamodványá
ban az alábbiak szerint jelenti a III. 
Csoportfőnökségnek a szükséges 
mennyiséget: lásd 1. táblázatot

A posztó páncélosruhát végül hiva
talosan 1944-ben rendszeresítették 
(516.558/2.Г.-1944.sz.körr„ 36.SZ.H.K.), 
„a páncélosalakulatok páncélos jármű
veken szolgálatot teljesítő személyze
te részére” 42 M. mintamegjelöléssel. 
A ruhakészlet а „42M. páncéloszub- 
bony”-ból és а „42M. páncélospan- 
talló”-ból állt, vagyis a fejfedő kérdését 
nem oldották meg (nem ismeretes, 
hogy a szovjet páncélosfejvédőhöz ha
sonló kísérleti fejvédőket mely alakula
toknak adták ki), a katonák általában a 
szabvány tábori sapkával, illetve jár
műveken a 37M. vagy 39M. fejvédővel 
viselték.

Mindkét ruhadarab szabvány viselé
si időtartamát 2 évben határozták 
meg, a zubbony térítési ára 115, a 
nadrágé 104 pengő volt. A rendszere
sítő körrendelet hangsúlyozta, hogy a 
páncélosruhát kizárólag a „páncélos 
járműveken” szolgálatot teljesítők vi
selhetik, és csakis szolgálati ténykedé
sük alkalmával. A körrendelet mellék

leteként megjelent az öltözetet ábrázo
ló rajz (Id. képmelléklet).

Mint az ábrából is kitűnik, a páncé
losruha teljesen a német előképet kö
vette, a zubbony rövid, derékig érő, 
elől duplagombolású, széles, kihajtott 
fazonnal (a gallért 1-1 sima gomb rög
zíti). A rendfokozati jeleket szabvány 
tábori (sujtás nélküli) hajtókán a gallé
ron kellett elhelyezni, a zubbonyon 
vállszalagokat nem alkalmaztak, de -  
bár rendelet nem írta elő -  a tisztek tá
bori barna vállzsinórt viseltek. A zub
bonyon egy belső zseb (baloldalt), a 
nadrágon két bevágott oldalzseb, egy 
órazseb és -  térd alatt -  két oldalzseb 
volt. A nadrágot a legénység bakancs
ra, a tisztikar bilgerire vagy rendes 
csizmára hajtva viselte. Érdekesség, 
hogy egyes páncélostisztek -  egyéni 
indíttatásból, saját pénzükön -  a nyári 
változatot zöld sávolyból is elkészíttet
ték és viselték5. (Éder Miklós nyá. 
ezds. szóbeli közlése.) Azt talán mon
dani sem kell, hogy a páncélosruhát, 
mint elit fegyvernem önbecsülésének 
külső megjelenítőjét, mind a legény
ség, mind a tisztikar előszeretettel vi
selte szolgálaton kívül is, hiszen így 
markánsan elütöttek a „közönséges” 
katonáktól.

Összességében elmondható, hogy 
a 42 M páncélosruha megfelelt a pán
célos-fegyvernem által igényelt speci
ális kívánalmaknak, s a derékba sza
bott öltözet, bő nagrággal egyben a 
kor divatigényeinek is megfelelt, hi
szen ha az európai tendenciákat meg
figyeljük, az 1937 M. angol „battle- 
dress" mintájára ekkor kezd elterjedni 
ez az öltözeti irányzat.

Sajnálatos módon ennek a különle
ges öltözettípusnak egyetlen példánya 
sem maradt fenn, így a muzeológusok, 
a militáriák iránt érdeklődő kutató és 
makettező csak rajzokon és viszony
lag kis számú fényképen tanulmányoz
hatja a magyar katonai öltözködés e 
nem általános, de semmiképpen sem 
elhanyagolható szeletét.

Jegyzetek

1. A páncélosbőrruháról Id.: Éder Mik
lós: A Magyar Királyi Honvédség 
páncélos-alakulatainak kétrészes 
bőrruházata, in: Militaria Modell Ma
gazin, 1992. 4.sz. 14—15.p.

2. Hadtörténelmi levéltár,
15813/eln.2.r. -  1942.

3. Ugyanott
4. Ugyanott
5. Ugyanott (betétív)
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A 44M Lidérc
és a 44M Buzogányvető rakéta haditechnikai elsőségei

A Magyar Királyi Honvédség vezetői és vezérkara már 
1942-ben úttörő és újszerű fegyverfejlesztéseket támo
gattak, mivel látták a háborús helyzet kedvezőtlen alaku
lását. A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet már 
1920-tól, működése kezdetétől, hivatalból birtokosa volt a 
magyar katonai találmányoknak és szabadalmaknak.

Ezek sorában világszínvonalú és korukat jóval megelő
ző megoldások is voltak, melyekből használható fegyvert 
próbáltak fejleszteni alig 2 év alatt, teljesen hazai forrá
sokra támaszkodva, mivel akkor német titkos anyag át
adásáról szó sem volt.

Az egyik ilyen fegyver a Lidérc fedőnevű rakéta volt 
amelyet -  már előre látva a későbbi amerikai bombázá
sokat - , a zárt kötelékben támadó bombázógépek ellen 
szántak. Ezt dr. Pulváry Károly fizikus találmánya, az ún. 
rezonáns gyújtó hívta életre.

Pulváry fizikus volt, és akkor a Magyar Film Iroda 
(MAFIRT) igazgatójaként működött.Több találmánya isme
retes, amellyel a hangrögzítés változatait dolgozta ki, és a 
televízió elődjére próbált megoldást találni. Ezek -  az alkat
részek hiánya miatt -  többnyire papíron maradtak, vagy 
emigrációba vonulása után az USA-ban valósultak meg.

A magyar ipar az 1940-es években a rádiócsöveken kí
vül alig tudott más használható, kisméretű alkatrészt 
gyártani. Ezért 4 db érzékeny mikrofon felhasználásával 
alakította ki a közelségi gyújtó elődjét, amely a repülőgé

pek motorhangjára volt érzékeny, és annak maximumára 
hozta működésbe a robbanószerkezetet.

Mivel a rakétákat akkor még tehetetlenségi irányítás 
mozgatta, a fegyvert az ellenséges kötelék belsejébe kel
lett juttatni, ahol valamelyik géphez közel kerülve robbant 
és letarolta a közelben lévő repülőgépeket.

1942 után Németország alkalmazta először a világon a 
levegő-levegő rakétákat, amelyeket 1945-ig folyamatosan 
használt. Ezekből a Wr41. 15 cm-es és Wr 42. 21 cm-es 
típus a közismert, kísérleti volt az X4; R4M; Hs-298, 
fíz-73  típus, de jó közelségi gyújtóval nem rendelkeztek. 
A német típusokat csapódó és időzített gyújtóval látták el, 
de a közvetlen találat igen ritka volt.

A szovjet légierő az RS-82, a brit légierő a 7,62 cm és 
12,7 cm-es szárazföldi célok elleni rakétát alkalmazta, de 
csak véletlenszerűen légi cél ellen. Ezek nem értek el ér
demleges eredményt, vezérművük nem volt. A nagyhata
lom USA és Japán egyáltalán nem használt repülőgépek 
elleni rakétákat, amerikai példány csak 1946-ra létezett.

Ezt összegezve meg kell állapítani, hogy a Lidérc a vi
lágon a második levegő-levegő rakéta volt, és első ab
ban, hogy a cél által működésbe hozott gyújtóval és ha
tást fokozó vegyi-repesz köpennyel rendelkezett.

A kísérletek elhúzódása miatt 1944 nyarára nem volt 
bevethető, mert a kellő teljesítményű Me-210 romboló 
csak 1 db-ot vihetett, de ezt nehéz volt az amerikai gépek

1. ábra: A Buzogányvető indítószerkezete géppuskataligán (Benczúr László)
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2. ábra: A 44M Lidérc rakéta szerkezeti vázlata (Benczúr László)
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közelébe juttatni. A gyújtó gyártása 1944. áprilisig nem in
dult meg, utána már nem volt rá idő. így az 1944. július
27-i bombázás után gyártását a csepeli WM-művekből a 
diósgyőri DIMÁVAG 4. sz. lőszergyárába vitték át, ahol dr. 
Korán Imre vezetésével megépült az első széria 50 db-ja. 
Ezeket már földi harcokban -  repeszromboló fejjel vetet
ték be 1944 november-decemberében, Budapest védel
mi övezetében, ill. a Csepel-szigeten. A rakétát a Hadi- 
technikai Intézet titkos rakéta-szakosztálya tervezte, a 
személyekről jelenleg nem tudunk semmit. A hajótöltet a 
fűzfői Nitrokémia Rt. gyártmánya volt, a licencia alapján 
gyártott 152 mm-es Näbehwerfer nyomán.

Az 1942-ben tapasztalt szovjet páncélosfölény és a 
nehézharckocsik megjelenése indította be a magyar pán
céltörő rakéták gyártását, mivel akkor a német fél még el
zárkózott a titkos rakétafegyver átadása elől. A Haditechni

kai Intézet rakéta-szakosztálya kétféle típus fejlesztésébe 
fogott. A kisebbik a 60 mm átmérőjű 44M páncélromboló 
rakéta (kézi) volt, a nagyobbik a 215 mm átmérőjű 44M Bu
zogánylövedék, páncéltörő és erődromboló típus volt.

Az első a német 88 mm-es Panzerschreck hazai meg
felelője volt karcsúbb alakkal, az átlagos harckocsi kilövé
sére, utóbbi kifejezetten nehézharckocsik, falak és beton
erődök ellen. Ennek megfelelő nehéz páncéltörő rakéta 
egyetlen hadviselő államban sem volt.

A háború során hatékony páncéltörő rakétákat Német
ország fejlesztett ki, az üreges töltetek terén végzett úttö
rő munkássága nyomán. Németország 1940-41-ben 
egymás után készítette el az Offenrohr; a 60 mm-es 
Panzerfaust és a 88 mm-es Panzerschreck kézi páncéltö
rő rakétákat, ezeket 1943-tól vezette be. Nehezebb, X7 
jelű rakétája 1944-ben kísérleti állapotban maradt.

2001/4 HADITECHNIKA 85



4. ábra: A Buzogányvető szállítása Opel Blitz teherautón (Benczúr László)

6. ábra: A Buzogányvető rekonstruált példánya

Ezeken kívül csak az Egyesült Államok fejlesztett ki 
1941-re Bazooka I. néven egy igen hasonló, 59,9 mm-es 
kézi páncéltörő rakétát, amelyet az egész háború során 
alkalmaztak.

A nagyhatalmak közül Nagy-Britannia nem rendelke
zett használható saját konstrukcióval, British Bazooka 
néven gyártották az amerikai típus egy változatát. PIAT- 
rakétájuk 1945-re készült el, szerepet nem játszott. Ja
pánban 1945-re készültek el a 88,9 mm-es rakétával, 
amely a zsákmányolt Bazooka másolata volt, de a hábo
rúban szerepet nem játszott. A Szovjetunió nem rendel
kezett használható rakétatípussal, csak zsákmányolt né
met fegyverek voltak használatban 1945-ben.

A magyar rakéta 1944 tavaszán készült el. Kipróbálása 
Esztergomtáborban történt, egy ideiglenes háromlábú 
állványról. Mivel a rakéta nehéz volt, egyszerre kettőt he
lyeztek az indítóra, egy mozgatható taligát kellett készíte
ni. Ez, a legegyszerűbb módon egy szovjet géppuska ta
ligája volt, amelyből -  1941-es zsákmányból -  több száz 
állt raktáron.

1944 nyarán indult be a sorozatgyártás a csepeli WM 
Rt. acélcsőüzemében, ahol Magasházi főmérnök vezette 
a gyártást. A konstrukció húzott acélcsövekből készült, 
elég sok forgácsolási munkával, de más anyag akkor már 
nem állt rendelkezésre.

Az üreges töltetű (kumulatív) robbanófej túlméretezett 
volt, amely Misnay József hadiműszaki törzskari őrnagy 
fejlesztése volt a Haditechnikai Intézetben. Ez 4,2 kg rob
banóanyaggal 300 mm-es páncélzat vagy vasbeton át
ütését tette lehetővé.

A csepeli WM Rt.-ben a gyártás 1944. december 20-án 
állt le, a gyártott darabszám 600-700 lehetett. Ezeket 
döntően a budapesti védőgyűrűben és az ostromlott vá
rosban vetették be. A fegyver minden létező harckocsi 
megsemmisítésére alkalmas volt.

A Buzogánylövedék a világon az első ismert nehéz 
páncéltörő rakéta volt, 215 mm-es 4,2 kg-os töltettel és 
első volt hordozható kettős indítószerkezete is, melyet te
herautó platójáról és földről is lehetett működtetni. Ezzel 
Magyarország a világ harmadik állama volt, a III. Biroda
lom és az Egyesült Államok után, amely bevethető pán
céltörő rakétákat épített.

Sárhidai Gyula

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata

Hadtörténeti Közlemények
Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1180 Ft.
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Heinkel 111 típusú
repülőgép-maradványok a Vértes környékén

A román hadsereg 1944. augusztus 23-án, keleten befe
jezte a háborút. Ezt követően jelentősen emelkedett a 
Magyarországon állomásozó német repülőgépek száma. 
Az áttelepült gépek a következő két hónap folyamán 
rendszeres bevetéseken vettek részt az Alföldön előre tö
rő 2. és 3. Ukrán front harcoló alakulatai ellen.

A bevetések folyamán, különös tekintettel az október 
elején kialakult amerikai légifölényre, jelentős veszte
ségeket szenvedtek. A Zámoly északi oldalán levő tá
bori repülőtéren állomásozó német Heinkel 111 típusú 
(1) -  feltehetően -  KG 4 „ General Wever” alakulathoz 
tartozó bombázó repülőgépet felszállás közben lepték 
meg az amerikai vadászrepülőgépek.(2) A bombákkal 
terhelt repülőgépnek esélye sem volt arra, hogy bármi
lyen kitérő manővert hajtson végre. Ezért 50 méter ma
gasságból teljes sebességgel visszatért a földre. A tá
bori repülőtér déli végén keresztül folyó Burján árok út
ját állta a földön csúszó repülőgépnek, majd benne el
akadva összetört.

A vadászrepülőgép-támadás észlelésekor a repülőgép 
személyzete kényszervetéssel oldotta nagyméretű bom
báit, melyek a füves repülőtéren hosszan elszóródtak. A 
bombáktól megszabadult repülőgép nem robbant fel, 
nem is gyulladt ki. Ennek ellenére a repülőgép négy főnyi 
személyzete nem élte túl a kényszerleszállást. Ebben az 
időszakban a közigazgatás nyilvántartásait hiányosan 
vezették, de a repülőtér üzemeltetésénél segédkező jóér
zésű civil lakosság a repülőgép elhunyt személyzetét a 
zámolyi temető végébe eltemette. A repülőgép roncsait 
másnap visszavitték a repülőtérre, a bombákat a patak 
partjára fektették, ugyanarra a helyre, ahol a repülőgép 
személyzetét azonosításához előtte lefektették.

Az esemény helyszínén színesfém-maradványokat a 
rendelkezésre álló három különböző fémkereső műszer
rel is alig leltünk fel. A megtalált és kiásott kis méretű 
Argus hidraulika csővég-maradvány is csak egy német 
eredetű repülőgép lezuhanását bizonyítja. A típust, a hoz
zákapcsolódó történeteket és az időpontot kizárólag a la
kosság elbeszélése szerint sikerült meghatározni. Ebben 
az esetben a hiteles történet összeállítására a rendelke
zésre álló adatok alapján, nincs nagyobb esély. A négy 
jeltelen német katonasír helyszínét megjelöltük. A kutatá
sok folyamán kiderült, hogy a német hadseregbeli 
katonákat a Hadisírgondozó Intézet exhumáltatta. Talán a 
Német Hadisírgondozó Szövetség közreműködésével le
hetővé válik a történtek pontosabb meghatározása.

Az előző esemény idejében, lehet hogy ugyanazon a 
napon, még egy ugyanilyen típusú repülőgép zuhant le a 
Vértesben található Táborhegyen.

Lakossági bejelentés nyomán Osváth Zoltán és Légrá- 
di Lajos egy 1956-ban lezuhant MiG-15 típusú repülő
gép lezuhanási helyét kereste a Táborhegyen. De az 
összeszedett roncsok közül egy sem hasonlított szovjet 
gyártmányú, nagy terhelésnek kitett repülőgép maradvá
nyaira. Pusztán egyetlen jel utalt szovjet eredetre (3) Az 
áprilisban végzett újabb felderítés folyamán összesze
dett maradványok is csak sokkal könnyebb, térbeli rá
csos szerkezetű repülőgépre utaltak. A jelentős szám- 3. ábra: MG 15 géppuska maradványa
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ban talált 0,5-1 mm vastagságú „kalap” profilú bordákból 
épített szárnyprofilok sem származhattak MÍG típusú re
pülőgépből. A roncskutatás folyamán több olyan alkat
rész került elő, amelyet az elmúlt évtizedben felkeresett, 
kb. 80 beazonosított repülőgép lezuhanási helyszínén 
sem találtunk. Ezen az akkor még ismeretlen típuson volt 
egy 12 centiméter átmérőjű porceláncsiga Ln 26 522 fel
irattal, sárga színű 3 mm vastagságú napfényvédős ple
xiablak és háromszög keresztmetszetű öntött alumínium 
ablakkeret, világoskék színre festve.

A roncs helyét az esemény időpontjában növényzet bo
rította. A nagy területre kiterjedő köves talajba beégett 
alumínium rögök nagyobb repülőgépre és jelentős meny- 
nyiségű üzemanyag égésére utalnak. A repülőgép nem 
robbant fel, lőszereket sem találtunk. A helyszín inkább 
hasonlít egy sikertelen kényszerleszállás helyszínére, 
mint egy zuhanásból eredő becsapódás nyomára.

A repülőgép nemzetiséghez való tartozását a helyszí
nen talált MG 15 géppuska 10 cm-es maradványa, és 
egy, a német hadseregben rendszeresített, összeégett 
alumínium jelzőrakéta-pisztoly markolata alapján lehe
tett meghatározni. A közel 30 kg súlyú roncsmaradvány 
között akadt egy deformálódott, acéllemez radiátorra 
hasonlító alkatrész. Letisztítása után lehetővé vált a 
roncsdarab és a repülőgéptípushoz való kapcsolódás 
felismerése. Ez a roncsdarab a Jumo 211 típusú motor 
öt részes, egy hengerhez tartozó kipufogócsonkja, me
lyet a He 111 H típusokra szereltek fel. (4) A repülőgép 
korhoz és helyhez való kötődését a csendőrség -  októ
ber 8 -án tett -  bejelentése tette lehetővé. „A vérteskoz- 
mai csendőrség jelenti. Október 8 -án egy német bombá
zó-repülőgép lezuhant, két fő a repülőgép személyzeté
ből meghalt.” Vérteskozmán ugyan a repülőgépről hal
lottak, de az idők folyamán az emlékek elkoptak. A sze
rencse ismét a kutatók segítségére sietett. A vérteskoz- 
mai temetőben a 96. és 97. sírszám alatt két német ka
tona volt eltemetve. A Német Hadisírgondozó Szövet
ség pár éve gondoskodott a megfelelő végtisztesség 
megadásáról és őket Székesfehérváron, a nagy katonai 
temetőben, újra eltemette. A sírhelyet az eredeti helyen 
csak két jeltelen fakereszt jelöli. (5) A helybeli lelkes 
helytörténet-kutatók nemcsak a volt sírok helyét, hanem 
az elhunytak nevét is feljegyezték. Theodor Hörsgen, és 
Willi Denttoff, két német katona, talán ők lehettek a re
pülőgépen.

7. ábra: Kipufogócsonk rozsdás maradványa

8. ábra: A kipufogócsonk az eredeti helyén

Jegyzet

1. A KG 4 1944 szeptemberétől a Dunántúlon állomáso
zott, közel 80 db He 111 típusú repülőgéppel. A bázi
suk Pápa repülőterén volt, de időszakosan állomásoz
tak több tábori repülőtéren is, mint pl. Kemenes, 
Zámoly. Az alakulat l/KG 4 századát októberben a KG 
27 kötelékébe sorolták be.

2. A. C. Fiedler fhdgy. 1944. október 12-én egy Csákvár kör
nyékén felszálló ágban levő He 111 repülőgépet lőtt le.
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3. Nem lehet kizárni, hogy a Táborhegy környezetében 
egy MiG-típusú repülőgép is lezuhant, hiszen a ron
csok között egy СССР feliratú is akadt. Nagy valószí
nűséggel ezek a maradványok később kerültek ugyan
erre a helyre, de a MÍG lezuhanási helyét eddig nem 
leltük fel.

4. A Jumo 211 motorokon ilyen kivitelben készítettek hét 
részes kipufogót is, de azok a DO 217 típuson voltak 
rendszeresítve.

5. Hadtörténelmi Levéltár: 233/0 Anreánszky Jenő hagya
téka. Jánfalvi Zoltán úr adatközlése nyomán.

6 . Vérteskozma környékén 1945. január 25-én az 1. hu
szárhadosztály kötelékébe sorolt 42, gyalogezred har
colt. Az elhunyt 6 ismert és a 26 ismeretlen magyar ka
tonát szintén a vérteskozmai temetőben temették el. 
Több német katonasírt nem találtunk.

Tóth Ferenc

A kutatásban segítségemre voltak:

Mészáros Attila, Osváth Zoltán, Légrádi Lajos, Budapest
Simándi István, Zámoly
Gazdagh Pál, Kálmán Éva Vérteskozma

10. ábra: A lakosság a háború után megkezdte a roncsok új
rahasznosítását. A helyszínen talált üzemanyagtartály gumi
bevonata, melyről a hasznosítható részeket éles késsel ki
vágták

Makettezőknek
A következő -  ma már ritkaságszámba menő -  régi dobozos készletek 
(hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek) nosztalgiázó gyűjtőknek eladók:

AR 234- légi indítású V-1 robotrepülőgéppel a hátán (Revell 1:72), SZU-7 szovjet vadászbombázó (NDK 1:72), 
Heinkel He 112 együléses vadászgép a spanyol polgárháborúból (Heller 1:72), Messerschmitt 410, 50 mm-es ágyúval 
(Matchbox 1:72), MI-10K helikopter (1:72 NDK), Fokker D VII (ESCI 1:72).

Fontos ügyben keresem azt az urat, aki HT-ban megjelent hirdetés alapján a He 162 és AR 96 maketteket megvásároltál 

Fűry Nándor, 1044 Budapest, Bezerédy u. 26. Tel.: 460-37-00/ 42-132 mellék (hétköznap 18 és 19 óra között)
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Douglas TBD-1 Devastator

Az amerikai haditengerészet a ’30-as évek elején meg
kezdte légierejének korszerűsítését. A TDB-1 Devastator 
fejlesztése is ennek alapján indult el. A repülőgép -  an
nak ellenére, hogy hadrendbe állásakor kategóriájában a 
legjobbnak számított -  hamar elavult, és a súlyos veresé
gekkel járó Midway-szigeteki fiaskó után -  a háború kö
zepén -  kivonták a szolgálatból.

1934 elején az amerikai haditengerészet pályázatot írt ki 
egy új torpedóvető-bombázó repülőgép gyártására. A re
pülőgépet elsősorban a haditengerészet új repülőgép
hordozóján, az ÜSS Ranger anyahajon kívánták had
rendbe állítani01. A repülőgép kifejlesztésére, illetve a 
prototípus megépítésére vonatkozó szerződést két cég
gel, a Douglas Aircraft Company-val, valamint a Great 
Lakes Aircraft Company-val írták alá 1934. június 30-án. 
A Douglas által tervezett, 9720-as gyártási számú, 
XTD-1 típusjelzésű prototípus 1935. április 15-én hajtot
ta végre első repülését. Az alsószárnyas, teljesen fém
építésű repülőgépet egy 588 kW (800 LE) teljesítményű 
Pratt & Whitney XR-1830-60 csillagmotorral szerelték 
fel, mely egy állítható állásszögű, háromágú fém légcsa
vart hajtott meg. A repülőgép szárnyai felhajtható kivite
lűek voltak. A főfutókat, valamint a farokkereket csak fé
lig lehetett behúzni®. A fékező horgot a farokfutó előtt 
helyezték el. A repülőgép személyzetét három fő -  egy 
pilóta, egy bombacélzó/navigátor, valamint egy fedélzeti 
lövész -  alkotta.

A repülőgép berepülése olyan jól haladt, hogy kilenc 
nap múlva a prototípust átadták a haditengerészetnek to
vábbi kiértékelő repülések végrehajtására. A kedvező ta
pasztalatok miatt, ezzel egy időben a Great Lakes Aircraft 
Company leállította az XTBG-1 repülőgép építését®.

1936. február 3-án az amerikai haditengerészet 114 db 
TBD-1 repülőgépet rendelt meg. Az első sorozatgyártá
sú repülőgépet -  amelyet 1937. június 25-én adtak át -  
erősebb, 662 kW (900 LE) teljesítményű, Pratt & Whitney 
R-1830-64 típusú, 14 hengeres, kettős csillagmotorral 
szerelték fel. Ezenkívül módosították a kabintető, vala
mint a függőleges vezérsík alakját is®. A farokkerék me
rev kialakítású lett®. A TBD-1 rendszeresítésekor nem 
csak az amerikai haditengerészet, hanem a korszak leg
korszerűbb torpedóvető-bombázó repülőgépének számí
tott111. A szériagépek fő fegyverzete egy 460 mm-es, 908 
kg-os Mk. 13-as torpedó, vagy egy 454 kg-os, vagy két 
darab 227 kg-os páncéltörő bomba volt. Ezt egészítette ki 
egy mereven beépített, előre tüzelő, Browning М2 típusú, 
7,62 mm-es géppuska, valamint a kabin hátsó részébe 
beépített, mozgatható 7,62 mm-es védőgéppuska.

A 0268-0381 gyári számú repülőgépek átadása 1937. 
november 30-án fejeződött be®. Az első repülőgépet a 
Saratogán állomásozó VT-3 század vette át 1937. októ
ber 5-én. A következő évben a Lexington anyahajon állo
másozó VT-2 századot, majd a Yorktown-on állomásozó 
VT-5 századot, végül az Enterprise-on állomásozó VT-6  
századot szerelték fel -  századonként -  15-15 db 
repülőgéppel111.

1939-ben a haditengerészet további 15 db repülőgépet 
rendelt, amelyeket (1505-1519 gyártási számúak) a Hor
net anyahajon települt VT- 8  századnál állították 
hadrendbe®.

1. ábra: XTBD-1 prototípus
1 -  egy 588 kW (800 LE) teljesítményű Pratt & Whitney

XB-1830-60 csillagmotorral
2 -  eredeti kabintető
3 -  eredeti függőleges vezérsík
4 -  félig behúzható farokfutó
5 -  félig behúzható főfutók

2. ábra: TBD-1 sorozatgyártású változat
1 -  egy 662 kW (900 LE) teljesítményű Pratt & Whitney 
R-1830-64 típusú, 14 hengeres, kettős csillagmotor
2 -  módosított kabintető
3 -  módosított függőleges vezérsík
4 -  egy 460 mm-es, 908 kg-os Mk. 13-as torpedó 
5 -7 ,6 2  mm-es védőgéppuska
6 -  merev kialakítású farokfutó

Kísérletképpen a sorozat első repülőgépét úszótalpak
kal is felszerelték. A TDB-1 A jelzésű változat fejlesztését 
azonban abbahagyták®4).

A repülőgépek első jelentős és egyben utolsó harci al
kalmazására is a Midway-szigetek körüli ütközetben ke-
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rült sor 1942. június 4-én. A csata során az Enterprise-ról 
indult VT-6  század 14 gépből 10-etl25) veszített míg a 
Hornet anyahajéról indult VT-8  század mind a 15 beve
tett repülőgépet elvesztette®. A Yortown-ról induló, har
madik hullámban támadó VT-3 század szintén elvesztet
te mind a 12 db repülőgépét, amelyek részt vettek a 
támadásban®. A súlyos veszteségek oka a gyenge védő
fegyverzet, illetve a repülőgépek alacsony sebessége 
volt. A csata során a legtöbb repülőgépet Mitsubishi A6M

Zero vadászrepülőgépek lőtték le, míg a többit a hajók 
légvédelmi tüzérsége semmisítette meg.

A megmaradt repülőgépeket ezt követően kivonták a 
harcokból, és rövid ideig kiképzési feladatokra hasz
nálták®.

A TBD-1 repülőgépből -  a prototípussal együtt -  ösz- 
szesen 130 db épült.

Forrás

(1) David Mondey:The Concise Guide to American Air
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(2) Nagyváradi Sándor-Varsányi Ernő: Katonai repülő
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(3) Jaroslav Schmid: Stíhací a bombardovací letadla 
USA, Fraus, Plzeö, 1992

(4) Weal-Barker: Das Grosse Buch der Militärflugzeuge 
Weltkrieg II, Motor buch Verlag, 1984

(5) A háborúk világtörténete -  Eric Grove: A csendes
óceáni háború, Corvina Kiadó 1992

(6) Walter Lord: Hihetetlen győzelem, Zrínyi Katonai Ki
adó, Budapest, 1981

Barna Péter

Harckocsik elleni,
német mágneses kumulatív akna a második világháborúban

A második világháború előrehaladtával, az egyre erősebb 
páncélzatú harckocsikkal párhuzamosan, egyre újabb és 
hatásosabb páncélelhárító fegyverek is megjelentek a 
harctereken.

A növekvő átütőerejű páncéltörő lövegek -  kevés kivé
teltől eltekintve -  egyre nagyobb súlyt is jelentettek, ezért 
kezelésük, mozgatásuk nehézzé vált.

Részben ezért is, a hadviselő feleknél folyamatosan 
igény mutatkozott olyan, egy katona által is kezelhető 
páncélelhárító fegyverre, mely legalább reményt nyújtott 
a támadó harckocsik feltartóztatására, jobb esetben meg
semmisítésére. Ennek kényszer szülte változatai voltak 
mindkét oldalon a kézigránátkötegek és a páncéltörő ké
zigránátok. Később a Páncélököl, a Páncélrém, illetve a 
Bazooka különböző változatai már hatásos, megbízható 
eszközt jelentettek a harckocsik elleni küzdelemben.

Mindezek mellett olyan fegyverek is kerültek a gyalog
ság arzenáljába, melyek alkalmazása a felhasználóra is 
veszélyes lehetett, vagy egészen rendkívüli feltételeket 
támasztott annak alkalmazójával szemben. Mindkettő, de 
különösen az utóbbi elmondható a német hadseregnél 
1942 közepén/végén rendszeresített mágneses, 3 kg-os 
kumulatív páncélelhárító fegyverről.

Pontos megnevezése „Haft-Hohlladung 3 kg” 
(Haft-HI 3 vagy Haft-H 3)

Hivatalosan 1942 novemberében vezették be. Alkalmazá
sát, elterjedését segítette igen nagy átütőképessége és a

1. ábra: Német páncélgránátos a kurszki harcok során. Kezé
ben a mágneses kumulatív akna, melyet a mágneszáró le
mezénél fogva tart.

működésekor keletkező nagy hang és nyomáshullám. Lé
nyeges hátránya volt viszont, hogy alkalmazásához az el
lenséges -  gyakran mozgásban lévő -  harckocsihoz egé
szen közel kellett menni, mert rögzítése csak így volt 
egészen biztos. A páncélon rögzítését három igen erős 
mágnes biztosította, az acél felületre felhelyezett robba
nótest a mozgó harckocsiról sem esett le. Bevezetését 
olyannyira fontosnak tartották, hogy a fegyver használa-
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2. ábra: Az akna felhelyezése a harckocsira. A kép a gyújtás 
pillanatát mutatja.

bevetéséig a mágnesek gyengülését megakadályozó vas 
háromszög lemezzel, később egy egyszerűbben gyártha
tó vaskarikával. A töltet indítását a markolatba szerelt de- 
tonátor végezte. A külön ehhez a fegyverhez készített 
gyújtószerkezet a korábbi típusoknál 4,5 mp késleltetés
sel működött, a kupakja kék színű volt. Az 1943. május 
végétől szállított fegyverekhez már 7,5 mp késleltetésű 
indítótöltetek tartoztak. Ezek lecsavarható fedelét már 
sárga színezéssel különböztették meg az előzőtől.

A módosítás feltétlenül szükséges volt, mert a korábbi 
gyújtó 4,5 mp-es késleltetése nagyon kevésnek bizonyult 
ahhoz, hogy a töltetet felhelyezzék a mozgó harckocsira, 
beállítsák a gyújtót és fedezékbe ugorjának. Ezért gyak
ran csak feldobták a mozgó harckocsi valamelyik vízszin
tes felületére. A módosított gyújtó lehetőséget adott arra 
is, hogy a már begyújtott töltetet helyezzék fel a harckocsi 
valamelyik vízszintes vagy akár ferde páncéllemezére is.

Alkalmazását a szabályzat a következők szerint írta le:
A H 3 tapadóaknát a védőgyűrű eltávolítása után kéz

zel kell a három mágneses lábbal a harckocsi páncéljára 
helyezni. A kiválasztott hely bármilyen lehet, de célszerű 
vízszintes, vagy ahhoz közeli felületre tenni. Nem szabad

3. ábra: A kép a tartómágnesek erejét szemlélteti. A motorke
rékpár oldalkocsijának vékony lemezére -  az előírással 
ellentétben, egy mágnes felül, két mágnes alul -  felhelyezett 
akna menet közben sem esik le.

4. ábra: A mágneses akna 9 db-os szállítóládában. A nyitott 
tetőn a korábbi, szegecselt mágnes-rövidrezáró lemez.

tára kiválogatott katonák kiképzését rejtve végezték. Tit
kosnak minősült a nyomtatott oktatási segédanyag is. Fél 
év elteltével (1943 közepétől) ezt a titkosítást feloldották, 
mert a fegyver létezése ekkorra már a front másik olda
lán is ismertté vált.

A 3 kg-os tapadó kumulatív töltet robbanóanyaggal töl
tött kúpos testének végén egy nyél volt, ebben helyezték 
el az indítótöltet, a szélesebb oldalára pedig három, pá
rosán szerelt mágneslábat szereltek. Ezeken a fegyver
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mozgó/forgó részre -  mint lánctalp vagy torony -  helyez
ni. Felhívta a szabályzat a figyelmet arra is: a helyet úgy 
kell megválasztani, hogy a robbanótestet felhelyezés 
után ágak ne sodorhassák le. Függőleges vagy ahhoz kö
zeli páncéllemez kiválasztása esetén a három mágneses 
láb közül kettőnek felül kellett lennie. Erősen szennyezett 
vagy a német „Zimmerit”-hez hasonló antimagnetikus 
anyaggal bevont felületre nem tapadt megfelelően. Ilyen 
esetekben valamilyen „kiugráson” kellett elhelyezni, vagy 
a későbbi változatra szerelt horog végződésű lánccal kel
lett rögzíteni a páncéloson a töltetet. Ezt követően a 
tapadóakna gyújtóját lerántással kellett indítani, majd 
azonnal fedezékbe ugrani. A töltet 140 mm páncéllemez 
átütésére volt képes.

Aki tartózkodott már mozgó harckocsi közvetlen köze
lében, az meg tudja ítélni, hogy ez csak leírva tűnik ilyen 
egyszerűnek. Minthogy ezt akkor is tudták, a tapadó
gránát alkalmazásához külön kiképzési programot alakí
tottak ki. Ennek keretében nem csak az ellenséges harc
kocsi megközelítését, az egyes páncélos típusok „holt 
szögeit” ismertették, hanem azt is, hogy hogyan kell a töl

tetet a harckocsira helyezni, begyújtani, de mindenekelőtt 
azt próbálták elérni, hogy a harcosok a hatalmas, mozgó 
páncélos test keltette félelmet legyőzzék önmagukban.

Életszerű képzés akkor vált lehetővé, amikor 1943 feb
ruárjában rendszeresítették a tapadóakna gyakorló válto
zatát. Ez a szerkezet, kialakításában és súlyában, megfe
lelt az élesfegyvernek. A gyújtószerkezete az eredetivel 
azonos volt, azonban a robbanótöltet helyett cserélhető 
ködfejlesztő anyaggal volt szerelve.

Felhasznált irodalom

Rudolf Lusar: Die Deutsche Waffen und geheime Waf
fen, Lehmanns Verlag 1962 

Kesaharu Imái: Militariy Forces of the Third Reich 
Wild Mook, Tokio 
Deutsche Geheimwaffen 
Wilhelm Heyne Verlag, München

Schmidt László

Reagálás a Haditechnika 1995/3. számában, 
a Jak 9-es repülőgép jellemzőiről megjelent írásra

A Jak 9-es vadászgép a második világháború végének 
egyik legfejlettebb típusa volt. A magyar légierőben 1949- 
ben rendszeresítették. Én ebben az évben lettem kiké
pezve erre a típusra. A Jak 9-es igazi vadászgép volt, 
erős motorral (1600 LE) és fegyverzettel, 1 db 20 mm-es 
gépágyúval és 2 db 12,7 mm-es géppuskával, valamint 
felfüggeszthető bombával. Maximális sebessége vízszin
tesen 600 km/h, zuhanásban 700-750 km/h, csúcsma
gassága 10 000 méter.

Kiképzésemet erre a típusra Kecskeméten, a négyes 
kiképző ezrednél kaptam. Oktatóink voltak Tóth Zoltán, 
Tóth Lajos, Szebeni Antal, Kérges László, D. Kis Béla és 
mások. Csak 2 db nagyon használt kétkormányos (Li- 
Sanka) gép állt rendelkezésünkre, melyekkel csak iskola
kört lehetett repülni, futóit nem lehetett behúzni. Szá
momra egy nagyon tetszetős, impozáns, jól vezethető 
gép volt. Alaposan megtanították oktatóink, hogy a gép 
erős motorja nagy forgatónyomatékot képez bal irányba. 
Ezt még felerősíti a vízszintesen hozott törzsnél (felszál
lás közben) a légcsavarszél ugyancsak bal irányú nyoma- 
téka. (Háromágú fém légcsavar.) Felszállás közben vi
gyázni kellett arra, hogy a légcsavar vége nehogy a talaj
ba verjen. Légcsavarja állítható (kis és nagy lapátszögre). 
Fel- és leszállás idején a légcsavart kis lapátszögre kel
lett állítani. Nagyon jól, könnyen vezethető -  jól reagált a 
kormánymozdulatokra. Nagy hibája és veszélye volt az, 
hogy fordulók és függőleges figurák közben, túlhúzáskor 
kipördülve, dugóhúzóba esett. Dugóhúzóból, szabályos 
kormánymozdulatokkal, könnyen ki lehetett venni.

Első légtérrepülésem alkalmával kétszer húztam túl és 
estem dugóhúzóba, pár száz órás repülésem alatt ez nem 
fordult elő. Másik rossz tulajdonsága a nagy teljesítményű 
motornál (12 henger, olajkarter, olaj- és vízhűtő, magassá
gi kompresszor, légcsavar-állíthatóság) a főtengely közép
ső csúszó csapágyainak olajozása gyengén megoldott. 
Ezért a hajtómű túlpörgetése esetén ezek a csapágyak ki

olvadhatnak. Ennek a következménye, hogy kikönyökölt a 
hajtókar és a motor leállt. A kifröccsenő forró olaj meggyul
ladhatott. Következménye kiugrás vagy hasra szállás.

A parancsnokságom alatt álló század Jak 9-esekkel 
volt felszerelve. 1952 végéig rendszeresen repültem ezt a 
típust. Egy alkalommal történt meg légiharc gyakorlat 
közben, hogy gyakorló ellenfelem gépének motorja be
sült; oka a motor túlpörgetése volt. Ezek a repülőgépmo
torok nagyon nagy teljesítményű, maximálisan kihasznált 
lóerejű szerkezetek voltak. Ezért nagy hozzáértést és 
gondoskodást követeltek. Feltétlenül hozzávaló, jó minő
ségű olajjal kellett őket feltölteni, minden üzemeltetés 
után ellenőrizni az olajszűrőket és ülepítőket, fém szeny- 
nyeződés miatt. Ha a karbantartás és üzemben tartás 
szabályos és előírás szerinti volt, hosszú távon is üzemel
tethetők voltak. Egy időben felvetődtek szabotázsra utaló 
hangok, diverziós cselekmények, de ezek nem voltak iga
zak. Abban az időben a légierő szolgálatában álló régi 
műszaki és hajózó tiszteket eltávolították, letartóztatták; 
volt, akit halálra is ítéltek, pl. Tóth Lajos főhadnagyot, re
pülőgép-vezetőt (DRUMI). Az utolsó Jak 9-es piros 7-et 
én repültem át Szolnokra a Repülő Múzeumba.

Visszatérve a cikkben felvetett kormányozhatósági ne
hézségre, a nagy sebességekre: magam viszonylag sok 
nagy sebességű feladatot (műrepülést, légi harcot) hajtot
tam végre, nem tapasztaltam kormányzási nehézséget. A 
Lavocskinnal való összehasonlítást nem ismerem, mivel 
nem repültem. A Jak 11-es nem volt vadászrepülőgép, 
csak egy közepes teljesítményű (600 LE), csillagmotorral 
felszerelt oktatógép. Fegyverzete nem volt, viszont minden 
időjárási viszonyok között (éjszaka és bonyolult időjárás
ban), valamint műrepülésre is kitűnően alkalmas volt.

Mivel én az angol vadászgépeket nem repültem, így 
összehasonlítani sem tudom velük.

A cikkben szereplő leszállási problémával nem értek 
egyet. Szabályos leszállási helyzete a három pont volt.
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Igazán veszélyes helyzetet a két pont, vagy a farokra hú
zott leszállás jelenthetett. Ekkor elugorhatott, a futói is ki
törhettek (bakugrás). Meg kell még jegyezni: leszállás 
előtt, a harmadik forduló után a kabintetőt ki kellett nyitni 
és úgy leszállni. Ez biztonsági célból volt fontos, mert 
esetleges átvágódás esetén (hanyatt fordulás) enélkül

nem lehetett kimenteni a vezetőt a kabinból. Földön való 
gurulósra, nyitott kabintetővel, balra kihajtott fejjel, néha 
enyhe kígyózással, gyors és biztonságos volt.

Eőri Elek nyá. ezredes 
(berepülőpilóta)

Repülőtér-látogatási kísérlet 1952-ben 
50 éve történt...

Megegyezés született, hogy a repülési biztonság érdeké
ben a szomszédos államok repülőtereit meg kell ismer
tetni a hajózó állománnyal. Szükséghelyzetben, amely le
het időjárásromlás, a repülőgép meghibásodása, üzem- 
anyaghiány, a levegőben bajba jutott repülőgép-vezető
nek a legközelebbi repülőtéren kell kényszerleszállást vé
gezni. Ennek biztonságos végrehajtásához szükséges
nek ítélték, hogy a repülőgép-vezetők megismerjék a 
szomszéd országok repülőtereit.

A kölcsönös ismerkedő átrepülések a Légierő Parancs
nokság megfelelő parancsnokainak megegyezésén múl
tak. Eredetileg rajkötelékek hajtották végre az átrepülése- 
ket, ezek maximum egy napot vettek igénybe. (Ismerke
dés a repülőtér technikai fölszereltségével, elhelyezkedé
sével, a hajózó és műszaki állománnyal.)

Az első, rajköteléknél nagyobb vadászrepülő-alakulat 
átrepülését a romániai Crajova repülőterére tervezték. A 
fiatal magyar vadászrepülőgép-vezető állomány hetekig 
készült a feladatra. Az átrepülés egyszerű időjárási viszo
nyok között volt csak lehetséges, mivel a hajózok képzett
ségi foka csak ezt tette lehetővé. A tervezett időpontban 
az időjárás kedvező volt. A fogadó repülőtérrel való 
egyeztetés után a kötelék fölszállt Kunmadarason, fölzár
kózott és elindult a tervezett útvonalon. Az útvonal Kun- 
madaras-Arad-Crajova volt. A köteléket, a légierő pa
rancsnokának utasítására, én vezettem MiG-15-ös gép

pel. A repülési magasság 4000 m, a repülési sebesség 
700 km/h volt.

Tiszta, napsütéses időben érkeztünk Arad fölé. Ráfor
dulva a crajovai irányra, tapasztaltam, hogy rádió-navigá
ciós műszereim nem működnek. Hívtam a crajovai repü
lésirányítót, nem válaszolt. Megkérdeztem a kötelék pa
rancsnokait, az ő műszereik hogy működnek. A válasz: 
nem működnek. Eközben alattunk kb. 2000 m magasság
ban teljesen zárt felhőzet alakult ki. Jelentettem rádión a 
kunmadarasi repülésvezetőnek; visszafordulunk, mert a 
célrepülőtérrel megszakadt az összeköttetésünk.

A feladat megszakításának többféle oka is volt. A célre
pülőtér irányadó rádióállomásainak és repülésvezetőjé
nek elhallgatása, az időjárás rosszabbodása. A hajózó ál
lomány még nem volt felkészítve felhőáttörés végrehajtá
sára kötelékben, de egyenként sem; különösen lehetetlen 
volt a feladat végrehajtása rádiótechnikai eszközök nél
kül, akár meghibásodtak, akár kikapcsolták azokat.

A földről telefonon való érdeklődésünkre, mi okozta a 
rádióirányító és vezető állomások elhallgatását, azt a vá
laszt kaptuk, hogy nem volt semmiféle üzemzavar, min
den tökéletesen működött.

A helyzet tisztázása itt megakadt, azóta is azon gon
dolkodhatunk, mi volt a valóság és a cél.

Eőri Elek nyá. ezredes (berepülőpilóta)

Bordázat
(virginiai örökzöld tölgy)

Oldalpalánk
(7”  fehér tölgy)

Fedélzet padlózat
3.7/8”  hosszú levelű 
(sima fenyő)

rézborítás.

Lejáró, nyílásfedél gerenda, 
Nyíláskeret, küszöb
0 0 ” x21”  fehér tölgy)

Z h j FELSŐ FEDÉLZET 

T
6 láb 1V«”

5 láb 6Z2'

Oszlop
У(9” х9”  virginiai örökzöld tölgy)

10 láb

Padlóborda
2 1 ” x 12”

(virginiai örökzöld tölgy)

Töcönk
(9” x24”  fehér tölgy)

Kiegészítés

A Haditechnika 2001/2. számá
ban közölt ÜSS CONSTITU
TION című cikkből műszaki 
okokból kimaradt a hajó borda
metszeti rajza. Ezt most pótlólag 
közöljük.

Szerk.

A CONSTITUTION bordametszete
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„A SZABADSÁG NINCS INGYEN”
A korea i háb o rú  ka to n á in a k  em lé k m ű v e

Ezerkilencszázötvenben kezdődött, és 1953-ig tartott 
a koreai háború, melyben az Egyesült Államok az 
ENSZ-csapatokkal együtt harcba szállt a világ de
mokratikus országait fenyegető veszély ellen. A há
ború befejezése után másfél millió amerikai veterán 
tért vissza családjához, munkájához abba az ország
ba, amely hosszú ideig vonakodott emlékezni a tör
téntekre, legfeljebb „elfelejtett háborúként“ emleget
ték. De a benne részt vevő katonák soha nem felejtet
ték el...

Öt évvel a második világháború után az Egyesült Álla
mok egy zavaros nemzetközi konfliktus kellős közepén 
találta magát: a kommunista Észak-Korea támadást inté
zett Dél-Korea ellen. A világ demokráciáinak támogatása 
jegyében az Egyesült Államok haladéktalanul új erőket 
küldött Japánból a már Koreában lévő csapatai megerő
sítésére, amelyek az ENSZ zászlaja alatt harcoltak más 
nemzetekkel együtt. Amint az előrelátható volt, a rövid 
döntő hadjáratnak induló beavatkozás elhúzódó, keser
ves háborúvá változott, amely mindvégig magában hord
ta az eszkaláció veszélyét. A harcok három évig folyta
tódtak, míg 1953-ban -  egy nehezen kierőszakolt fegy
verszüneti tárgyalás eredményeként -  új határvonalat 
húztak meg a 38. szélességi fok, az eredeti határ mentén.

Másfél millió amerikai katona küzdött vállvetve a konf
liktus során. A katonákon kívül sokan mint tábori lelké
szek, ápolónővérek, tisztviselők teljesítettek szolgálatot, 
de ők is számos harci és harctámogató feladatot láttak el. 
A Koreában harcoló amerikaiak közül 131 fő vehette át 
harcban mutatott bátorságért az amerikai nemzet legna
gyobb tiszteletét kifejező Kongresszusi Érmet.

Csak évtizedek múltával jött el az ideje, hogy emléket 
állítsanak azoknak az amerikaiaknak, akik kötelességü
ket teljesítve áldozták életüket a szabadságért. Az Egye
sült Államok Kongresszusa 1986. október 28-án hatal
mazta fel az Amerikai Háborús Emlékművek Bizottságát, 
hogy állítson emlékművet Washingtonban azoknak az 
amerikai katonáknak, akik a koreai háborúban harcoltak. 
A Koreai Veteránok Emlékbizottsága találkozott Ronald 
Reagan elnökkel, és javaslatot tett az emlékmű helyének 
és művészi kivitelezésének megválasztására. A munká
latokat 1993 novemberében kezdték meg Frank Gaylord 
vezetésével, és az emlékművet 1995. július 27-én -  a ko
reai háborút lezáró fegyverszünet 42. évfordulóján -  Bili 
Clinton és Kim Joung Sam, a Koreai Köztársaság elnöke 
avatta fel.

A koreai háború emlékműve háromszög alakú területen 
helyezkedik el. Itt áll az a tizenkilenc alakos, acélból ké
szült szoborcsoport, amelyet a második világháború vete
ránja, Frank Gaylord készített. A kompozíció egy járőröző 
alegységet ábrázolva idézi fel az amerikai csapatok tevé
kenységét Koreában. A gránitalapzatok és a kis növésű 
borókafenyők a zord koreai viszonyokat jelképezik. A jár
őr tagjai az Egyesült Államok légierőit, a szárazföldi csa
patokat, a tengerészgyalogságot és a haditengerészetet 
szimbolizálják, és híven tükrözik az Egyesült Államok la
kosságának etnikai sokféleségét is. A szoborcsoport 
északi oldalát gránitlábazat szegélyezi, amelyre felvésték 2. ábra: Gyalogos katona szobra
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3. ábra: A szoborcsoport tagjai

azon államok neveit, melyek támogató csapatokat küld
tek Dél-Koreába, vagy egészségügyi katonákkal segítet
ték az ország védelmét.

A déli oldalon egy fekete gránitfal található. Sima, polí
rozott felülete visszatükrözi a szoborcsoportot, elegyítve 
a gránitba maratott rajzolatokkal, Louis Nelson alkotásai
val. A gránitfal képei nem azonosított amerikai tengeré
szek, repülők és tengerészgyalogosok fényképei alapján 
készültek.

A szomszédos, fákkal övezett mesterséges tó -  az Em
lékezés Tava -  nyugalmat és békességet sugároz. Szá
mos hősi halott, sebesült, eltűnt és egykori hadifogoly ne
ve olvasható a tóhoz közeli sziklákon. Ezek egyik gránit
falán ez a felirat áll: Freedom is Not Free (A szabadság 
nincs ingyen).

Amaczi Viktor

A centenárium elé

Bizonyára mások is próbálkoztak repüléssel Európában 
és Amerikában is a Wright testvérek előtt. Az amerikai 
testvérpár, a versenytársak küszöbön álló sikereiről szó
ló hírek miatt, állandó nyomás alatt állt, ennek ellenére 
nem dolgoztak vasárnaponként, tiszteletben tartva püs
pök apjuk kívánságát. A testvérek 1899-től 1903-ig kísér
leteztek, miután megalkották az első, a levegőnél nehe
zebb motoros repülőszerkezetet.

A kísérletek és az aerodinamikai elvek igazolásának 
színteréül az Észak-Karolinában lévő Kitty Hawk telepü
lés közelében elterülő Kill Devil-dombokat választották. Itt 
tökéletesítették a kormányfelületeket is. Mindez a sikeres 
repüléshez vezetett, amely végérvényesen megváltoztat
ta a világot.

Az első motoros repülés egy hosszú kísérletsorozat el
ső állomása volt. Délelőtt 10.35-kor Orville hasra feküdt a 
repülőgép alsó szárnyán. A gép lassan mozgott lefelé a sí
nen a szélben. 40 láb (12,6 m) nekifutás után felemelke
dett, kiszámíthatatlanul ugrált fel, majd földet ért. Wrighték 
repülőgépe 1903. december 17-én négy felszállást hajtott 
végre 120 láb (48,36 m), 175 láb (53,2 m), 200 láb (60,8
m) és 825 láb (259,008 m) távolságra, majd egy váratlan 
szélroham összetörte, és soha többet nem repült újra.

Később megismételték teljesítményüket egy másik re
pülőgépen, a Huffaman-prérin, az Ohio állambeli Dayton, 
városi otthonuk, közelében.

Repülőszerkezetüket végül is bemutatták a nyilvános
ságnak, egyidejűleg a Virginiában lévő Myer-erődben az 
Egyesült Államok katonai szakértőinek, illetve Európá
ban. Majd megkötötték a szerződéseket, és üzemük 
megkezdte a repülőgépek előállítását.

Négy év választ el bennünket attól, hogy a világ meg
ünnepelje a XX. század egyik legnagyobb eseményének 
centenáriumát, és a Wright fivérek első levegőbe emelke
dését benzinmotorral hajtott repülőgéppel.

A Wright testvérek látomása, vágyai és történetük nem 
a Kitty Hawk-i homokon kezdődött, hanem 100 évvel ez
előtt, Daytonban. Ott, Daytonban 100 évvel ezelőtt két jö
vőbe tekintő ember hihetetlen álom megvalósítására vál
lalkozott, amely szerint az ember számára lehetségessé 
válik a repülés.

A Wright testvérek gyötrődései annak az évnek a tava
szán kezdődtek, amikor elhatározták, hogy folytatják ku
tatásaikat az emberi repülés lehetségessé tétele terén. A

madarak repülésének rövid tanulmányozása után arra az 
eredményre jutottak: „Nincs semmi olyan a madarakban, 
ami képessé teszi őket a repülésre, amit nem lehetne 
megépíteni nagyobb léptékben, és használni az ember 
által. A mi gondolatunk legfőképpen a siklórepülésre és a 
vitorlázásra vonatkozik. Ha egy madarat a szárnya fenn
tart a levegőben mindenemű izomerő-kifejtés nélkül, mi
ért nem tudja fenntartani magát az ember a levegőben 
valamilyen eszköz segítségével?” Sok kutatásra volt 
szükség ahhoz, hogy feltevésüket valóra váltsák.

1899. május 30-án Wilbur írt a Smithsonian Intézetnek 
további repülési tárgyú közlemények ügyében. 1899. júni
us 2-án Richard Rathbun a következő javaslattal válaszolt: 

Octave Chaunte: Fejlődés a repülőszerkezetek terén 
Samuel Langley: Kísérletek az aerodinamikában 
James Means: Aerodinamikai Évkönyv 1895, 1896, 

1897.
A listával együtt még 4 füzetet is javasolt:
E. C. Huffaker: Vitorlázó repülés 
Samuel Langley: Mechanikus repülési kísérletek 
Otto Lilienthal: A repülés problémája és gyakorlati kí

sérletek a vitorlázásban 
Louis-Pierre Mouliard: A levegő birodalma

Ezek a referenciák a Wright testvéreknek megadtak 
minden információt, amely a levegőnél nehezebb szerke
zetek repüléséről ismert volt Otto Lilienthal haláláig. Ezek
ből a kiadványokból a Wright testvérek megtudták, hogy 
az eddig elvégzett repülési kísérletek azért voltak sikerte
lenek, mert nem szenteltek kellő figyelmet a repülőszerke
zet irányítására. Ellentétben az ismert hiedelemmel, a fi
vérek érezték, a szárnyak vízszintbe tartása döntő ténye
ző, és az irányítás a stabilitás fenntartásának lényege.

1899 július, és augusztus folyamán Wilbur megszer
kesztett egy mintegy másfél méteres (5 láb) biplánt, ame
lyen kipróbálta elképzeléseit a szárnyfelületek mozgatá
sáról.

Az 1899-ben sikeresen végrehajtott célirányos modell
kísérletek olyan embert hordozó szerkezetek kísérleti 
próbáira ösztönözték, amelyek megtestesítik a szárnyfe
lületek mozgatását. Napjainkban, száz évvel később is 
példamutató számunkra előrelátásuk, kitartásuk és céltu
datosságuk.

Amaczi Viktor
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Boritó 2. oldal: Az AH-64A Apache harci helikopter az 1996-os pozsonyi 
repülőbemutatón

(Baranyai László)

Boritó 3. oldal: A Fried Krupp cég No. 3 számú ágyúja, készült 1884-ben, 
Essenben.

Kiállítója a Marokkói Quarzazate városában. (Dr. Toperczer István)

Címképünkön:
Mirage-2000 D vadász
bombázó (3-IF) Kecske
méten 2000. május 19-én 

(Baranyai László)

Hátoldali képünkön:
BOB HOPE osztályú 
T-AKR tengeri szállító
hajó (felül)

ÜSS BULKELEY (DDG 
84) rakétás romboló

(Baranyai László)
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