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Bolyai János, a hadi mérnök
Dr. Ács Tibor nyá. ezredes

Száz esztendővel ezelőtt magasra szökött a lelkesedés, 
mely arra volt hivatott, hogy Bolyai János életét és mun
kásságát a világ elé tárja. Közeledvén Bolyai János szü
letésének centenáriuma, a magyar tudósok és az MTA 
körében nagy nyomatékkai jelentkezett az a törekvés, 
hogy méltó módon emlékezzenek meg világhírű matema
tikusunkról és zseniális gondolkodónkról. Ennek során 
alakult ki a Nobel-díjjal tudományos rangjában egyenér
tékű, de összegében (200 ezer frankkal szemben 10 ezer 
korona) szerényebb, MTA nemzetközi matematikai Bo- 
lyai-díj megalapításának elgondolása. Ennek levéltári for
rások alapján való históriáját „A Magyar Tudományos 
Akadémia nemzetközi Bolyai-díjának megalapítása 
(1902) és százéves kálváriája” című, megjelenés alatt ál
ló tanulmányomban mutatom be. Itt most csak idézni 
akarom a 100 éve, 1901. december 16-án megtartott az 
MTA III. A mathematikai és természettudományok osztá
lya zárt ülésén „Indítvány Bolyai János születése száza
dik évfordulójának megünneplésére vonatkozólag” című 
előterjesztésének -  melyet az MTA 1902. január 27-i zárt 
ülése egyhangúan elfogadott, és az Igazgató Tanács feb
ruár 23-i ülése jóváhagyott -  néhány értékes tudomány- 
történeti részletét.

„1802. december 15. született Kolozsvárt az a nagy 
mathematikus, ki már élte 21. évében büszke öntudattal, 
de túlzás nélkül e szavakkal értesíthette apját az absolut 
geometriának föltalálásáról: »semmiből egy ujj más vilá
got teremtettem«, és kinek Appendixe nemcsak hazai iro
dalmunk büszkesége, hanem Európa és Amerika tudósai 
által egyaránt a legclassicusabb mathematikai müvek kö
zé soroztatik, és bámulói közül többet, egyet az 
oczeánon át, vonzott ide szerzőjének, Bolyai Jánosnak, 
sírjának fölkeresésére és életrajzi adatok gyűjtésére.”

A továbbiakban arról esik szó, hogy a tervezett kolozs
vári ünnepségen és az ünnepi kiadványokon túl „Bolyai 
János nagy szelleme fényesebb emléket is érdemel, és 
vele együtt apja és mestere, a Tentamen szerzője. Bolyai 
Farkas. A III. osztály eléggé méltó emléknek csak egy 
Bolyai jutalmat tart a világirodalom legkiválóbb mathe
matikai vizsgálatainak kitüntetésére. Midőn ily díj alapítá
sát indítványozza, nemcsak több külföldi akadémia fé
nyes példája lebeg előtte, hanem ama nagy haszon re
ménye is, melyet e díjtól hazánkban a tudomány fejlődé
sére, külföldön a magyar szellem dicsőségének emelésé
re nézve vár, különösen, ha a díj odaítélésében a kültagok 
személyes közreműködését szintén segítségül vesszük. 
A belső és külső tagok találkozása termékenyítőleg fog 
hatni a magyar tudományra. Másrészt pedig a külföld 
meggyőződnék, hogy nemzetünk lépést tart a korral, 
élénken részt vesz a tudomány fejlesztésében, és siet az 
érdemnek pálmát nyújtani. Nemcsak mathematikai iro
dalmunk, hanem egész tudományosságunk és összes 
kulturális törekvéseink iránt rendkívül fokozná az érdeklő
dést, ha a díjnak odaítélésére időnként itt megforduló te
kintélyes tudósok közvetlen tapasztalatokat vinnének ha
za szellemi életünk lüktetéséről.”

Az indítvány a továbbiakban 6 pontba foglalta össze az 
alapítandó díj feltételeit, mely aztán a Bolyai-díj szabály

zata lett. E nagy tudománytörténeti értéket képviselő ok
mány megfogalmazásában és létrejöttében kiemelkedő 
szerepet játszott Eötvös Loránd akadémiai elnök, Szily 
Kálmán főtitkár, Than Károly osztályelnök, König Gyula 
osztálytitkár, Kürschak József, Réth Mór, Tőtössy Béla, 
Rados Gusztáv és még más jeles akadémikus. Közis
mert, hogy a viharos 20. században, minden erőfeszítés 
ellenére, a magyar tudományosság tekintélyét növelő és 
az egyetemes tudomány fejlődését segítő Bolyai-díjat 
csak 1905-ben, 1910-ben és 2000-ben adományoztak.

A Bolyai-díj sorsa, alakulásának stációi szerves részét 
képezik a Bolyai-kutatás 20. századi történetének. Az el
múlt évszázad második felében, hála a jeles tudósok és 
szakemberek munkálkodásának, a fellendült kutatás 
eredményeként Bolyai János életútjáról, korszakos geo
metriai felfedezéséről és más tudományos eredményéről 
kiváló könyvek, tanulmányok és cikkek sora jelent meg, 
és gazdag Bolyai-irodalom keletkezett. Ma, a 21. század 
elején Bolyai János, a magyar és az egyetemes tudo
mány egyik legnagyobb alakja, méltó helyet foglal el a vi
lág tudománytörténetében és elevenen él a nemzet em
lékezetében. Ám a közelmúlt kutatásai azt is igazolják, 
hogy a különböző levéltárakban és gyűjteményekben, 
mindenekelőtt a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár
ban, az MTA Könyvtár Kézirattárában, a budapesti Had
történeti Levéltárban, a bécsi Kriegsarchivban megőrzött 
Bolyai-kéziratokban és -iratokban még sok ismeretlen 
adat, érték található, tárható fel, amelyek feldolgozásával 
teljesebbé, igazabbá és érthetőbbé tehetjük a zseniális 
gondolkodónkról alkotott képet.

Ezt bizonyította be Kiss Elemér, az 1999-ben közrea
dott „Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagya
tékából” című kitűnő könyvével. Erre tettünk jóval szeré
nyebb kísérletet az 1997-ben megjelent „Bolyai János a 
bécsi császári-királyi mérnökakadémián 1818-1823” cí
mű munkában.

Úgy tűnik, Bolyai János születésének 200. évfordulójá
ra készülve a hazai tudományos körökben és a Magyar 
Tudományos Akadémián újra magasra szökött annak a 
törekvésnek a lángja, hogy méltóan, nemzetközi Bolyai- 
év keretében, emlékezzen meg az ország és a világ az 
egyik legnagyobb magyar tudósról. A tervekből és prog
ramokból -  melyek állami támogatásban is részesülnek-  
kitűnik, hogy a kutatók a Bolyai-bicentenáriumra valószí
nű újabb művekkel, értékekkel fogják gazdagítani zseni
ális gondolkodónk portréját és sokoldalú életművét. Az is 
remélhető, hogy a szakemberek újabb adalékokkal gya
rapítják nagy tudósunk világhírű geometriai és matemati
kai eredményeiről az eddig ismerteket. Bizakodunk ab
ban is, hogy a kutatások feltárásai és a feldolgozások kö
vetkeztében elismertebbé, ismertebbé válnak a világ ész- 
szerűsítését, az emberiség boldogságát célul kitűzött, de 
eddig több vonatkozásában homályban maradt, világra
szóló társadalmi és filozófiai nézetei, az egész emberi tu
dást összefoglaló és rendszerező tudományos, enciklo
pédikus művének eredeti gondolatai.

Ám Bolyai Jánosnak, a magyar és az egyetemes tudo
mány egyik legnagyobb alakjának korszerű ábrázolása
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elképzelhetetlen, ha rendkívüli életútjából nem próbáljuk 
meg feltárni és bemutatni 16 éves korától 31 éves koráig 
tartó katonaéletének igaz történetét, hadügyi és hadtudo
mányi nézeteit, valamint nyugdíjas tiszti utóéletét. Ezt sú
lyos nyomatékkai az is indokolja és sok kútfő bizonyítja, 
hogy Bolyai János életében sohasem felejtette el a sze
mélyiségében és tudományos munkásságában kitörölhe
tetlen nyomokat hagyó bécsi mérnökakadémiai és mér
nöktiszti szolgálatának 15 esztendejét. Ennek egyik leg
ékesebb bizonyítéka, hogy egész életében, hivatásos és 
nyugdíjas tiszt korában, egyetlen nyomtatásban megje
lent művében, az Appendixnek, A tér abszolút igaz tudo
mánya címlapján, az összes kéziratos műveiben, hivata
los és magánlevelének autográf aláírásában neve után 
mindig ott szerepel tiszti rangja is. Nem mellékes és 
iránymutató a Bolyai-kutatásnak, hogy Gauss sokszor 
idézett és vitatott 1832. február 14-i levelében a nem euk
lideszi geometriát tárgyaló mű szerzőjét „nagyon fiatal 
osztrák katonatisztének nevezve, kiemelve hivatását, 
foglalkozását, jelentette ki: „Ezt a fiatal geométert, Bolya
it, elsőrangú lángésznek tartom.” Szőts Júlia híres 1860. 
január 27-i levelének utolsó mondatában a nyugállomá
nyú mérnöktiszt, Bolyai János elhunytét e szavakkal tu
datta: „Mig a levelett meg Írtam adig meg hóit igy már 
nints mit tagadni a Kapitány Ur nints többé.”

Hosszú évek óta a kutatások egyértelműen bebizo
nyították, hogy Bolyai Jánost vonzotta a hadmérnöki hi
vatás -  noha a katonaépítész mérnöki pályáján csillaga 
nem ívelt a legmagasabbra -  mégis a legkiválóbb ma
gyar hadmérnökök közé kell sorolnunk. Hiszen az ta
gadhatatlan, hogy abban a tudományban, amely min
den műszaki tudománynak és minden mérnöki tudás
nak az alapja -  a matematikában, a geomatriában ő volt 
a hadmérnöki kar legzseniálisabb tudósa, melyet mai 
egyetemes és magyar, de az osztrák tudományosság is 
elismer. Tagadhatatlan tény, hogy ma a világ elismeri 
Bolyai János tudományos felfedezésének korszakos je
lentőségét, amit a közismert angol, amerikai, német, 
francia és más külföldi lexikonok Bolyai János címsza
vai is bizonyítanak.

Egykori alma matere, a bécsi cs. kir. mérnökakadémia 
történetével foglalkozó művek, így Friedrich Gatti: 
Geschichte der к. und к. Technischen Militar-Akademia. I. 
Band (Wien, 1901) és Heinrich Schalk: 250 Jahre mili- 
tartechnische Ausbildung in Österreich. Gedenkenschrift 
zur 250 -  Jahr-Feier der Gründung des k. k. Ingeniuer- 
akademie in Wien (Wien, 1967), kiemelik Bolyai János 
mérnökkari másodszázadost mint nagy gondolkodót, a 
nem euklideszi geometria felfedezőjét és zseniális mate
matikust. Äm ő nem csak a cs. kir. mérnökkarnak, de az 
egyetemes mérnökségnek és a magyar hadmérnökök
nek is világhírt szerzett tudományos életművével. Ezt kí
séreltem meg bizonyítani Bolyai János születése 190. év
fordulója alkalmával a Magyar Tudományos Akadémián 
megtartott 1992. december 14-i tudományos emlékülé
sen elmondott „Bolyai János tanulmányai a bécsi mér
nökakadémián” című előadásomban, a „Bolyai mint had
mérnök” című cikkemben (Élet és Tudomány, 1993. II. 
12. sz. 212-215. о.), a „Bolyai János a tudós és katona” 
című tanulmányomban (Új Honvédségi Szemle, 1996. 9. 
sz. 18-26. o.) és más írásaimban, majd 1997-ben megje
lent munkámban és televíziós előadásaimban.

Az OTKA támogatásával (T 035116) folyó alapkutatá
saim és feldolgozásaim eredményeként, remélhetőleg az 
egyetemes és a magyar tudomány egyik legnagyobb 
alakjáról, bicentenáriumára elkészül és megjelenik „Bo
lyai János, a hadmérnök” című kötetünk és katonai irata
inak okmánytára. Hogy hősünk katonaévei alatt milyen

helyőrségekben, rendfokozatokban és beosztásokban 
szolgált, a 15 esztendő így oszlott meg:

1.1818. augusztus 24-től 1822. szeptember 6-ig a bé
csi cs. kir. mérnökakadémia IV—VII. évfolyama fizető 
növendéke;

2.1822. szeptember 2-tól 1823. szeptember 1-jéig az 
alsó-ausztriai főhadparancsnokság, bécsi cs. kir. 
mérnökakadémia Vili. évfolyama mérnökkari kadét
ja;

3.1823. szeptember 2-tól 1826. április 9-ig a bánsági 
főhadparancsnokság, temesvári helyi erődítési igaz
gatóság beosztott mérnökkari alhadnagya;

4.1826. április 10-től 1827. szeptember 7-ig a magyar- 
országi főhadparancsnokság, aradi helyi erődítési 
igazgatóság beosztott mérnökkari alhadnagya, majd 
1827. szeptember 8-tól 1830. szeptember 1-jéig be
osztott mérnökkari főhadnagya;

5.1830. szeptember 2-tól 1832. március 13-ig a galíci
ai főhadparancsnokság, lembergi kerületi műszaki 
és erődítési igazgatóság beosztott mérnökkari fő
hadnagya, majd 1832. március 14-től április 26-ig be
osztott mérnökkari másodszázadosa;

6.1832. április 27-től 1833. június 15-ig a morvaorszá
gi főhadparancsnokság, olmützi helyi erődítési igaz
gatóság beosztott mérnökkari másodszázadosa;

7.1833. június 16-tól a cs. kir. Udvari Haditanács 1833. 
május 28-i G 2193. számú rendeletével mint mérnök
kari másodszázadost, félrokkantként nyugállomány
ba helyezte;

8.1833. június 16-tól 1860. január 27-ig félrokkant 
nyugállományú mérnökkari másodszázados, nagy
szebeni (erdélyi) főhadparancsnokság.

A hadi mérnökségéről és általában a mérnökségéről a 
feltárt kútfők és saját vallomásai alapján íme néhány ér
dekes és ismeretlen töredék:

1. Herzogenberg vezérőrnagy, a bécsi mérnökakadé
mia helyi igazgatójának 1822. szeptember 6-i előterjesz
tése János főherceg, lovassági tábornok, műszaki főigaz
gatóhoz Bolyai János és 8 növendéktársa felvételére a 
cs. kir. mérnökkarba. Indoklása szerint „valamennyiük 
megfelel a legkiválóbb császári-királyi mérnökkari szol
gálatra... s ezek a derék és igen hasznos fiatal emberek 
a mérnöki szolgálatra már jó ideje dicséretesen képesí
tettek... a két professzor úr, mint a 7. osztály első öt nö
vendéke saját véleményük alapján vázolt osztályzása” 
szerint: Mindkét professzor úr Bolyainak szánta az első
séget Czermackkal szemben. Ez az előny pusztán kizá
rólag az erődítéstan és a polgári építőművészet tantár
gyakra értendő és semmi esetre sem terjed ki a többi tu
dományos szaktárgyakban szerzett ismeretekre, ame
lyekben Czermack a 3. osztálytól fogva megszakítás nél
kül az első helyet szerezte meg a rangsorban.” Tehát hi
ába javasolta Lenker mérnökkari őrnagy, az erődítéstan 
tanára és Reuter mérnökkari hadnagy, a polgári építész
művészet tanára a rangsorban az első helyre, mégis 
csak a második lett, pedig a hadi mérnöki tudományokat 
társai közül ő sajátította el „1-ső rendűén kiváló”-an.

2. Egy 1824-ben készült terv, melyen szerepel Bolyai 
mérnökkari alhadnagy aláírása, igazolja, hogy részt vett 
a temesvári erőd korszerűsítése érdekében folyó terve
ző- és építkezési munkálatokban, a belső és a nagy gyű
rűinek, bástyáinak, előtereinek rekonstrukciójában.

3. A cs. kir. katonai bürokrácia nagyságát igazolja, hogy 
Bolyai milyen körülményesen kapta meg Temesvárról 
Aradra helyezésének útiköltségét, melyről március és jú
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nius között 8 okmány keletkezett, a legérdekesebb így 
szólt -  a híres Radetzky írta alá „A magyarországi 
főhadparancsnokságtól az itteni kerületi műszaki igazga
tóságnak R. 4104.431. sz. Az e hó 9-én kelt jelentéssel 
beterjesztett úti rész-számlát Bolyai mérnökkari alhad
nagy úr Temesvárról Aradra történt áthelyezésének elő- 
fogati kiadásairól alulírott 3 forint egyezményes érme rá
fordításával elszámolva az itteni országos hadi fizetőhi
vatalnak az elszámolási záradéknak megfelelően kifize
tésre megküldik. A kerületi igazgatóság az úti rész-szám
lát benyújtott erről azzal a kiegészítéssel értesítette, hogy 
a rá eső 3 forint egyezményes érme követelést a mondott 
hadi fizetőhivatalnál ezután nyugta ellenében felveheti.

Buda, 1826. május 21-én.
Ő Császári Fenség távollétében Radetzky altábornagy.”
4. Az 1826 és 1830 között sok eddig ismeretlen hivata

los katonai okmány bizonyítja, hogy Bolyai évente több 
alkalommal mérte fel az aradi, nagyváradi és szegedi ka
tonai épületeken szükséges javításokat, viharkárokat, ké
szített építészeti terveket a katonai épületjavításokra, tar
tott meg különféle árveréseket a katonai objektumok és 
erődítési épületekben elvégzendő felújításokra és ellen
őrizte a katonai építkezések kivitelezését. Például a sze
gedi erődben készített 1829. április 18-i okmánya stb.

5. Zimmer mérnökkari alezredes, Lemberg, 1832. janu
ár 29-i előterjesztése János főherceghez Bolyai mérnök
kari alszázadossá történő előléptetésére és minősítése 
mérnöktiszti munkáiról. Jóindulatúan kezeli, munkái vol
tak, a katonai fürdőhöz egyszerű hozzáépítés kidolgozá
sa, a Hohenzollern herceg könnyűlovas-ezred objektu

mai egyes helyreállításának egyeztetése, a tüzérségi 
épületek éves felvételezésénél legyen kijelölő, a katonai 
kórház új szárnya jelentéstervezeteinek kidolgozása, ám 
betegeskedése miatt ezeket nem tudta végrehajtani. „A 
mondott főhadnagy a tiszta magasabb matematika iránt 
lelkesült előszeretetet táplál, s állítólag a magasabb ma
tematika területén egy művön dolgozik, amely apja egyik 
munkájának folytatása, véleménye és nyilatkozata sze
rint korszakalkotó lesz. Tartalmát senki sem tudta meg
ítélni, mivel senki nem kapta meg betekintésre. Talán 
Wolker százados tehetné meg, hogy közelebbi felvilágo
sításokat adjon, akinek egyszer valamit véleményezésre 
átadott belőle. Bizonyos, hogy ez a megfeszített munka, 
amelynek egyedüllétében szinte állandóan magát szen
teli, idegeit egyre jobban megtámadja, félő, hogy beteg
sége valószínűleg ideglázba megy át” . Végül a kerületi 
műszaki igazgató, mint írta, kénytelen „azt a bátortalan 
javaslatot tennem, hogy egy ideiglenes bécsi alkalmazta
tás és a Császári Fenséged által kiadott legkegyesebb 
munkálat a magasabb matematika területén, amely meg
bízatás számára nem csupán a leghízelgőbb lenne, ha
nem nyomott lelkét felemelné, s ezen felemeltetés által 
teste is új erőt nyerne". Az előléptetés megtörténik, de új 
beosztása nem a bécsi mérnökakadémián van.

6. Bolyai János Olmützben, 1832. augusztus 8-án írt 
folyamodványa János főherceghez 3 évi szolgálati fel
mentésére, matematikai kutatásai folytatására és műve 
elfogadtatására. Ezt sokszor idézik és nem egyszer, sze
rintem indokolatlanul, kárhoztatják a műszaki főigazgatót 
meg nem értése miatt. Ebből egy részlet a mérnökség-
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1. ábra: Bolyai János kéziratából a címlaptervezet



^  sí c&c s'z+icaS*' éÚZÁ s у

/-Z* " z ' t b s u i  tí/гн^/ог  í r  y é z .  

í f  т л -ty ос
•  -r ? — —  ||Н Ш | 

•

____ A.......*t_____________________________________________________'________________________

•-*:......... ................................... "  л  v •

'  '  .................■ . .  _

2. ábra: Bolyai János aláírása a kézirat végén

ről:„Különben is, a matematikai tudományok ha nem is 
egyedül magukra a tisztán erődítészeti és technikai tudo
mányokra vonatkoznak, remélhetőleg mégsem annyira 
idegenek a műszaki és erődítésügytől, hogy Fenséged 
bölcs megítélése és bírálata céltalannak találnák, hogy 
egy egyéniség valami kiválót nyújthasson, s egy időre a 
napi szolgálattól felmentse -  különösen ha a legkegye
sebben megadatott pihenőidőben létrehozott dolog ke
véssé érzékeny fogyatkozást okoz egy oly nagy testület
ben, s fölöttébb gazdagon megtérül, midőn a mellékelt 
munka belső értékének szemlélésénél azt az elfogulatlan 
hozzáértő minden bizalommal elvárhatja.

Egyúttal legalázatosabban alulírott azt a legalázato
sabb kérést bátorkodik előadni, hogy Császári Fenséged 
a mellékelt nyomtatvány szerzőjének -  amiből a lényeget 
a netáni könnyebb megértés kedvéért német nyelven is 
mellékelte -  szíveskedjen megengedni, hogy nevét és 
rangját feltüntethesse, mivel ez már az előbb felsoroltak 
legkegyesebb tekintetbe vételével is a cs. kir. mérnökkar 
minőségének és ezáltal hírnevének nem lesz hátrányára.

Olmütz, 1832. augusztus 8-án Bolyai János mérnökka
ri alszázados”

Hősünk tehát a lényegre tapintott rá, amikor arra hivat
kozott, hogy neve és műve dicsőséget fog szerezni a cs. 
kir. mérnökkarnak és a hadi mérnököknek, és ezért kért 
engedélyt mérnökkari tiszti rangja használatára, melyet 
nem tagadtak meg tőle. Igaz, a főherceg a kérelmet el
utasító 1832. augusztus 30-i válaszában azt jelzi, hogy 
„dicséretre méltó az is, hogy az Olmützben alkalmazott 
Bolyai mérnökkari alszázados a magasabb matematika 
területén foglalkozik tanulmányaival”, de leszögezi „a 
mérnökkari szabályzat, amint folyó évi január 4-én kelt 
rendeletem rámutat arra, hogy ilyen egy tisztnél szívesen 
észlelt ismeretbővítések csak a szolgálatmentes órákban 
történhetnek.” Egyelőre nem engedélyezi a háromévi 
szolgálatmentességet, mert a „mentesítés következtében 
csak csorbulhat az erődítészeti szolgálat” és a „egyelőre 
nálam maradó kérvényére türelemmel várjon -  mit tartok 
szükségesnek jövőbeli alkalmazása vonatkozásában a 
szolgálat és az ő javára határozni róla.”

7. Bolyai János 1833. április 12-i folyamodványa János 
főherceghez méltányosabb nyugellátásért (600 ft. vagy 
100 ft. pótdíj) indokai között hadmérnöki munkásságának 
teljesítményeit is röviden felsorolja: „3. Mint mérnök, már 
azáltal, hogy Temesvár ás Arad várak bástyasétányainak 
munkálatait, amelyekben mindhárom igen kiterjedt helyen 
fekszik, nagyobbrészt, sőt elöljárói jóváhagyásnak megfe
lelően felülmúlhatatlan pontossággal végezhette, az állam 
számára teljességgel nem jelentéktelen szolgálatot telje
sített, mind az eredményt tekintve, mind abban, hogy a

felvételezés a fejet egyik legkevésbé igénybe vevő, ám 
egyúttal a legnehezebb mérnöki munka. Részben a nagy
váradi és részben a szegedi állomáshelyeken is ellátta fel
adatait, hosszabb ideig egyedül volt beosztva az aradi he
lyi igazgatósághoz, sőt több más eset mellett az akkortájt 
Bécsben szabadságon volt Dózsa mérnökkari őrnagy úr 
helyett négy hónapon keresztül vezette a vonatkozó éves 
ráfordítási jelentések részletezett kimutatását.”

8. A negyvenes évek elejétől kezdte el írni a nyugállo
mányú mérnökkari másodszázados az emberi tudás egé
szét felölelő összefoglaló művét, a megmaradt nem kis 
számú címlaptervezet szerint a „TAN”-t. E ma még kéz
iratban lévő munka címlaptervezetének sok változata kö
zül kettőn például a hadmérnökségre utalva ez olvasható: 
„Tan. Bolyai Bolyai János austriai császári-királyi másod- 
osztályi fizetésű nyugpénzes ingenieur, hadi mérnök, ka
pitánytól” és a mi számunkra értékesebben, „TAN. Bolyai 
Bolyai János austriai császári-királyi másodosztályi fizeté
sű nyugpénzes ingenieur-kapitány (»mérnök«, meg az 
»hadi« melléknevet oda téve sem fejezi ki koránt sem is 
eléggé, (elégendőleg) egy hadi ingénieur-tiszt (foglalatos
ságait, működéseit), az ókori (néhai) föld- s egész fölmé
rése, közértelemben véve, (annak és ennek) még csak 
egyik legkisebb foglalatossága lévén, s noha legszéle
sebb értelemben (véve) minden működés, még a... bölcs 
PLATON nemes fogalma szerint az ISTEN működése is 
véghetetlen (széles) és mindent befoglaló, mindenre kiter
jedő értelembeni. A mérnökösködésben is ez van, meny
nyiben és módon a világot tana (mathesise, mártana) vál- 
tozhatatlan, örök szabályok szerint igazgatja.”

Ezen a címlaptervezeten Bolyai nemcsak tiszti rendfo
kozatát tüntette fel, hanem zárójelben saját hivatása, a 
hadi mérnök, a mérnökösködés eredeti és újszerű meg
határozását is adja. Lehetne még idézni Bolyai tételeit a 
hadi seregről, melyeknek végkövetkeztetése : „Ma tehát a 
katonaság.szűkségres rossz (latinul malum necessarium).” 

Az ismertetett idézetek is azt a tudományos igazságot 
bizonyítják, hogy a Bolyai János életművéről megrajzolt 
képet ki lehet és ki kell egészíteni hadmérnöki tevékeny
sége és tiszti utóélete, hadügyi és hadtudományi nézetei 
feltárásával és bemutatásával, az eredeti kútfők feldolgo
zásával és kprabeli katonai iratainak magyar nyelvű köz
readásával. így válhat Bolyai János személye, szellemi 
arca még teljesebbé és még érthetőbbé az utókor szá
mára. így válhat még ismertebbé a 21. század embere 
előtt, hogy miért kívánt egy sokat megért hadmérnök 
tiszt, a maga korában a „béke Napóleonja” lenni, aki a tu
domány egyik legnagyobb alakjaként eszmében és élete 
mindennapjában megteremtette az emberség és a ma
gyarság példás harmóniáját.
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Őfelsége
SZENT ISTVÁN nevű hadihajója, IV. rész

Magyarország egyetlen, szerencsétlen sorsú dreadnoughtja
írta: Erwin F. Sieche

Az olasz csoport a Capo timonire Armando Gori vezette 
MAS 15-bői [23] és a Guardiamarina di compümento 
Giuzeppe Anzo parancsnoksága alatt álló MAS 27-ből 
állt. A szakaszt capitano di fregata Luigi Rizzo vezette a 
MAS 75 fedélzetén. Figyelemreméltó, hogy hét héttel az
előtt Rizzót hétnapi várbörtön büntetésre ítélték, mert 
nem volt elég elővigyázatos, és nem biztosította anconai 
bázisát egy ellenséges támadás ellen, annak ellenére, 
hogy egy osztrák-magyar partraszálló egységet jelentet
tek a közelben [24]. Rizzo kétségtelenül elszánta magát, 
hogy elvesztett szicíliai becsületét visszaszerezze.

A két /WAS-csónak június 9-én, du. 5 órakor hagyta el 
Anconát, a két torpedónaszád, a 18 OS (parancsnok cap
itano di corvetta Enrico Sommato) és a 75 OS (parancs
nok capitano di corvetta A. del Сото) által vontatva, hogy 
így üzemanyagot tartalékolhassanak egy, a dalmát part 
menti vizeken történő, éjszakai hadicselekményre. Rizzo 
parancsa az volt, hogy keressen értékes torpedócélponto
kat Gruica és Selve szigetek között [25]. Ez volt az oszt
rák-magyar gőzösök útvonala Fiúmétól Cattaro felé, me
lyen keresztül az albán frontot látták el. A második pa
rancs meglepő volt: a MAS keressen aknákat 30 méter 
mélységig. Miért kerestek az olasz /WAS-csónakok akná
kat az ellenség parti vizein? Csak találgathatjuk, hogy az 
olaszok esetleg egy tengeralattjáró-támadást terveztek 
Fiúméból induló osztrák tengeri szállítások ellen.

Eseménytelen éjszaka után az olaszok visszaindultak 
a torpedócsónakokkal megközelítendő találkahely felé, 
amit hajnali 3.00 és 4.15 óra között kellett elérniük. Nap
felkelte aznap 4.17-kor volt.

3.15-kor Rizzo füstfelhőt vett észre maga mögött, meg
fordította az irányt, és a kormányoldalról közelítette meg 
az osztrákokat. Áthatolt a torpedónaszádok védelmi gyű
rűjén, és 3.25-kor kb. 800 m távolságból kilőtte mindkét 
torpedóját a sorban legelső dreadnoughtra. A szeren
csétlen SZENT ISTVÁN két találatot kapott a hajótest kö
zepén. Miután a kazánhelyiség gyorsan megtelt vízzel, a 
SZENT ISTVÁN 10 fokkal a kormányoldalra (jobbra) dőlt.

A MAS 21 a TEGETTHOFFot támadta meg, de torpedói 
nem találtak célba. Az olasz /WAS-csónakoknak, mélységi 
bombák kidobásával és hirtelen gyorsítással sikerült le
rázniuk az őket üldöző osztrák-magyar ТВ 76 torpedóna
szádot. A TEGETTHOFF balra kivált a formációból, és 
cikcakk vonalban kezdett hajózni, mert feltételezte, hogy 
további tengeralattjáróból jövő torpedólövések várhatók. 
A helyzetet a TEGETTHOFF fedélzetén leginkább pánik
szerűnek és túlfűtöttnek lehet leírni. Számtalan téves ri
asztás következtében tüzet nyitottak feltételezett tenger
alattjáró-periszkópok ellen. Csak 4.45-kor közeledett a 
TEGETTHOFF halálosan sérült testvérhajójához, hogy 
vontatókötélre vegye.

Eközben a SZENT ISTVÁN leállította turbináit és a dő
lést, az ellenkező oldali trimcellák, valamint a lőszerkam
rák elárasztásával, sikerült 7 fokra lecsökkentenie. A ha
jó kis sebességgel a Brguelje-öböl felé tartott. A torpedók

a fő válaszfal környékén csaptak be, amely elválasztotta 
a két kazánházat. A vízbeömlés megnövelte azt a már 
meglévő szerkezeti gyengeséget, amit a túl sok perforá
ció okozott. így az elülső kazánházat is ellepte a víz, és 
a dőlés ismét nőtt, ami ahhoz vezetett, hogy az összes 
elülső kazán, a két bal oldalit kivéve, működésképtelen
né vált. Az ebből eredő majdnem teljes energiakimaradás 
folytán a szivattyúk leálltak, és csak világítás céljára ma
radt elektromosság.

Hogy csökkentsék a dőlést, a 12 collos tornyokat balra 
fordították, és a készenlétbe helyezett lőszert a vízbe do
bálták. A szerző tulajdonképpen nem érti ennek a hasz
nát, hiszen a dreadnought lövegtornyait jól ki kellett 
egyensúlyozni; másképp lehetetlen lett volna az egy ol
dalra leadott össztűz.

20. ábra: A ritka kifutások egyike Polából. Az 1. csatahajó
osztály 2. divíziója lőgyakortatra megy a Fasana-csatornába. 
Elöl a TEGETTHOFF, hátul a SZENT ISTVÁN. Mindkét ha
jón csak az első kazáncsoport dolgozik.
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19. ábra: A SZENT ISTVÁN egyik testvérhajója, a VIRIBUS 
UNITIS, 1916 novemberében Potában, I. Ferenc József ha
lála után félárbocra eresztett zászlókkal.



A SZENT ISTVÁN osztrák-magyar dreadnought 
jellemző adatai

Építés kezdete: 1912. január 29.
Vízre bocsátás: 1914. január 17.
Szolgálatba állt: 1915. december 13-án 
Gyártó: Ganz & Company-Danubius 
Testvérhajók: VIRIBUS UNITIS, TEGETTHOFF,

PRINZ EUGEN
Vízkiszorítás:
20 008,30 (metrikus) tonna=19 693,17 (long) ts tervezett
21 689,00 (metrikus) tonna=21 343,00 (long) ts teljes terhe

lés
Teljes hossz: 152,18 m 
Vízvonalhossz: 151,00m 
Hossz a függélyek között: 143,00 m 
Merülés (teljes terhelés esetén): 8,588 m elöl

8,377 m hátul
Szélesség: 27,998 m
Hajógépek: 12 db Babock & Wilcox kazán, szén + olajfűtés, 2 

db AEG Curtis turbina, két csavartengely
Szén/olaj: 1 844,5 tonna szén vagy 1 519,0 tonna préselt 

szén; 267,2 tonna olaj
Sebesség/Teljesítmény: 20 csomó/2600 LE, tervezett, próba

adatok nem állnak rendelkezésre
Páncél: öv 280-150 mm, elülső elválasztófal 160-120 mm, 

hátsó elválasztófal 180-160 mm, toronytető 60 mm -  
ferde oldalak 200/130 mm -  oldalak 280 mm, kazama
ták 180 mm, parancsnokitorony-tető 40 mm -  olda
lak 280/150 mm, másodlagosirányzék-tető 40 mm -  
oldalak 180 mm, fedélzetek 48-30 mm, torpedóelvá- 
lasztó-fal 50 mm

Fegyverzet: 12 x 30,5 cm, kai. 45 К 10 hármas tornyokban 
12 x 15 cm, kai. 50 К 10 egyedi kazamatákban 
12 x 7 cm (6,6 cm), kai. 50 К 10 egyedi forgózsá
molyon
3 x 7 cm (6,6 cm), kai. 50 К 10 légelhárító ágyúk, 
egyedi forgózsámolyon
2 x 7  cm, kai. 18 partraszálló ágyúk 
2 x 47 mm, kai. 44 QF
2 x 8  mm Schwarzlose-géppuska M07/12 típus
4 db 21 collos torpedóvető cső, 1 db az orrban, 1 db 
a tatrészen, 2 db oldalra, 63 fokos szögben

Lövegek: 576 db AP 30,5 cm, 576 db HE 30,5 cm, 2160 db 
HE 5 cm, 4800 db 7 cm, 288 db srapnel 7 cm, 12 torpe

dó 21” kai. 6,3 plusz 2 gyakorlótorpedó 
Fényszórók: 11 x átmérő 110 cm.
Legénység: 38 tiszt + 1056 matróz

Az olasz MAS 21 jellemzői

Vízkiszorítás: 12 tonna 
Méretek: 16 x 3,2 x 0,6 m
Hajógépek: 2 x 225 LE Isotta-Faschinl dízelmotorok, 2 csa- 

vartenge/y
2 x 5 LE (44V) elektromos lopakodómotor 

Sebesség: 24/4 csomó 
Fegyverzet: 2 torpedó 45,5 cm kai. 12.

2 x 8  mm Colt-gépfegyver 
4-6 mélységi akna 

Legénység: 8 fő
Gyártó: Societa Veneziana Navali (röv. S.V.A.N.)

Minden próbálkozás, hogy a víz behatolását meggátló 
matracokat a lék fölé helyezzék, sikertelennek bizonyult. 
A további vízbeömlés, a szivattyúk energiahiánya és az 
oldalfalak szegecselésének szerkezeti gyengeségei miatt 
egyre több rész került víz alá. A dőlés egyre nőtt, míg a 
másodlagos fegyverzet nyílásai víz alá nem kerültek. 
Semmi esély sem volt arra, hogy a dreadnoughtot elvon
tassák a legközelebbi szigetig, és ott partra futtassák. Ki
adták a parancsot a hajó elhagyására, de a legénység 
egy része, elsősorban a gépterem személyzete, csapdá
ba került, és itt volt a legnagyobb a veszteség.

6.05-kor a SZENT ISTVÁN felborult, a hármas löveg- 
tornyok, amelyeket csak a súlyuk tartott a helyén, a ten
gerfenékre zuhantak, és 6.12-kor a hajótest elsüllyedt. 
Ahogy a mellékelt tengeri térképen látjuk, a pontos helyet 
nem lehet megállapítani.

A kísérőhajók 1005 embert mentettek meg, de 89-en a 
vízben lelték halálukat. A veszteség hírére a VIRIBUS 
UNITIS fedélzetén tartózkodó Horthy flottaparancsnok le
fújta az egész akciót, mivel a titok kitudódott. Az összes 
egység visszatért bázisára.

Rizzo megkapta második aranyérmét és -  az olasz ki
rály 1918. július 22-i rendeletének megfelelően -  a Hadi- 
szolgálat Rendjének királyi keresztjét is. Az elsőt a WIEN 
osztrák-magyar partvédő csatahajó 1917. december 
9—10-i elsüllyesztéséért kapta. A büszke olaszok a MAS 
15 naszádot kiszállították a római Museo di Risorgimen- 
tóba, ahol ma is látható.

1919 óta az olasz haditengerészet június 10-ét „Festa 
della Marinadként ünnepli; 1939-ben Mussolini ezt hiva
talos ünnepnappá nyilvánította, amit mind a mai napig 
megtartanak.

Egy osztrák egyenruha-készítő Polában arról panasz
kodott, hogy ezer sapkaszalagot készített a győztesen 
visszatérő legénység számára, ami most használhatat
lanná vált. Ezért van az, hogy a SZENT ISTVÁN sapka
szalagja a leggyakrabban előforduló darab az oszt
rák-magyar haditengerészeti ereklyéket gyűjtők között.

Árulás történt?

Az osztrákok nem tudták elhinni, hogy Rizzo csupán vé
letlenül talált rájuk. Hamarosan mindenki árulásról be
szélt. Peter Freiherr von Handel-Mazzetti sorhajóhad
nagy, aki akkor a Radiopola hírszolgálat kódfejtője volt 
(ez volt az ún. Sammelstelle, ahol a híreket gyűjtötték 
össze) magánhadinaplójában világosan és szakszerűen 
fejti ki nézeteit:

„1918. június 5. szerda
Az utóbbi események arra utalnak, hogy a közeljövőben 

valami történni fog. Egy héttel ezelőtt Horthy Bécsben 
volt. Három nappal ezelőtt a flotta és a cirkáló flottilla vis
szahívta az összes szabadságon lévő tisztet és legénysé
get. A cirkáló flottilla főparancsnokát arra kérték, hogy 
amilyen gyorsan csak lehet, légi felderítést végezzen 
Corfu szigetén, azt kutatva, hogy vannak-e ott nagyhajók?

1918. július 18. vasárnap
de. [reggel] a Telegraphenbureau főnökével (Hugo), 

Volkmann korvettkapitánnyal kellett találkoznom, aki in
formált a titokról, miszerint az első hajóhadtest tizedikére 
akciót tervez az otrantói zár ellen. Aznap Senicóba kellett 
mennem, hogy átvegyem a helyi információs iroda (Sam- 
melstelle) parancsnokságát az akció idejére. Odaérkezve 
azt tapasztaltam, hogy a helyi parancsnokság semmiről 
sem tudott... Most elmagyarázom azt az elméletem, mi
szerint az árulás főszerepet játszott...
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1918. július 6-ig Polában csak Horthy és talán a II. ha
jóhadtest főparancsnoka, Kommodore Franz Lauffer tu
dott az akcióról. Hatodikén Volkmann korvettkapitány 
(Telegraphenbureau), (Arthur) Collorig sorhajóhadnagy 
(Sammelstelle Pola), (Gaston) Vio (Radiopola) és én vol
tunk csak informálva. Tehát csak öten. Néhány nappal 
előtte Horthy Bécsben volt, a Haditengerészeti Szekció
nál és Badenben, az AOK-nál, valamint audiencián fo
gadta a császár, hogy a részleteket tisztázzák. A függő
ség ezektől az intézményektől sorsdöntő volt, mint ahogy 
azt két példán látni fogjuk.

Július 7.: A HELGOLAND főgépésze visszatért Catta- 
róba szabadságáról, és jelentette parancsnokának, hogy 
véletlenül egy bécsi kávéházban hallott egy akcióról az 
otrantói zár ellen, amelynek 10-én kellett kezdődnie.

Körülbelül egy héttel az akció előtt (Paul) Ekl sorhajó
hadnagy aknaszedőivel Gavrosa előtt horgonyzott. He
lyettes tisztje jelentette neki, hogy egy civil azt mondta, 
»Ragusában jól tudjuk, hogy a flotta néhány napon belül 
lejön ide. Nem tudjuk, mely hajók vesznek részt az akci
óban, de az biztos, hogy a SZENT ISTVÁN jönni fog.«...”

Ezenkívül, Handel-Mazzetti magánhadinaplójában az 
alábbiakat írta:

„Memorandum
az okokról, hogy 8-án és 9-én hogyan jutott az
ellenség tudomására az egységek kifutása.

1) 1918. július 3-án az L-127-es hidroplánt két olasz 
nemzetiségű dezertőr Lussinból Olaszországba repülte. 
Nem lehetetlen, hogy tudtak a flotta-előkészületekről. A flot
taparancsnok audencián volt a császárnál, amiről az újsá
gok is tudósítottak. Mi (hírszolgálati emberek) szintén ellen
séges akciókat tételeztünk volna fel, ha megtudjuk, hogy az 
ellenség főparancsnoka audiencián volt királyánál.

2) Június 4-én és 5-én a rejtjelezést naponta változó 
kódra cserélték ki. Ha az ellenség ezt tette volna, mi azt 
szűrtük volna le, hogy közvetlenül akció előtt állnak.

3) [Június] 4-én, 5-én és 6-án a flotta összes eltávozá
son lévő személyzetét táviratilag visszahívták. Rendkívül 
gyanús.

4) 6-án egy hidroplán felderítő feladatot hajtott végre 
Corfu felett. Nem lehet tudni, de nagyon valószínű, hogy 
észrevették. Ez ahhoz a feltételezéshez vezethetett, 
hogy akció készül a déli Adrián, mivel Corfut régóta nem 
figyelték már. Brindisi felderítését nem sokkal előtte haj
tották végre.

5) Június 8-án, 19.40-kor, a VIRIBUS UNITIS Fasaná- 
nál elküldte az 1. számú üzenetét, 12 szót, Radiopolának, 
amelyben a navigációs fények kigyújtását kérte. Az ellen
ség ezt az üzenetet a következő módon értelmezhette:

a) A szám azt jelezte, hogy ez vagy egy nemrég szolgá
latba állított hajó -  valószínűtlen -  vagy egy olyan egység, 
amelyik hosszú szünet után most hagyta el a kikötőt.

b) A „Kluggrosso” aláírást ritkán használják: ezért egy 
olyan egység használja, amelyik ritkán hagyja el a kikö
tőt, tehát csatahajó.

c) Az összehasonlítás a VIRIBUS UNITIS rádióüzene
teivel, amelyeket lőgyakorlatok alkalmával küldött, azt 
mutatja, hogy egy dreadnought. Feltehetően a „Klug
grosso” aláírást az ellenség ismerte.

6) A fenti szikratávíró-üzenet azt kérte, hogy a 711-es 
fény 22-től 23-ig égve maradjon, a Vnetak világítótornya 
pedig 23-tól 05.40 óráig. Ha egy ellenséges naszád vagy 
tengeralattjáró, amely a Promontorétől délre fekvő tér
ségben jelen volt, látta ezt a szokatlan navigációs fényt, 
abból azt a következtetést vonhatta le, hogy valaki ott fog 
elhaladni.

21. ábra: A SZENT ISTVÁN főbordametszete. A méretek 
mm-ben vannak megadva. A + jellel megadott méretek (pl. 
15+15) két réteget jelentenek az adott vastagságból, amit 
összecsavaroznak, hogy vízálló felületet adjanak. Az 1:1 
méretarányú német vizsgálatok azt mutatták, hogy a belső 
fenék és a hosszanti elválasztófal (25+25 mm) közötti távol
ság legalább két méter kell, hogy legyen és a torpedóelvá- 
lasztó-falat befelé döntve kell beépíteni, hogy a robbanásnak 
legyen hova kifutnia. Egyéb esetben az egész védelmi séma 
értéktelen, mivel a robbanás áttöri az elválasztófalat. Popper 
ún. „páncélozott aknafeneke” (Minenpanzer) 1220 mm mély
ségű dupla fenékből állt, ahol a megerősített belső fenék 
25+25 mm acéllemezből készült. A „páncélozott aknafenék” 
a 84-es hátsó és a 80-as első borda között húzódott; a bor
datávolság 915 mm volt.

7) Június 9-én, amikor a SZENT ISTVÁN és a TE- 
GETTHOFF kifutott, a SZENT ISTVÁN 23.07-kor elküld
te 1. számú rádióüzenetét -  14 szót. Az ezzel kapcsola
tos problémát már leírtuk az 5. pontban. Itt a „Klugstudio” 
aláírást használták. Ha az ellenség rájött az első csoport 
kifutására a fent leírt módon -  ami valószínű - ,  akkor a 9- 
i hasonló eseményből, valamint a majdnem azonos szó
hosszból -  12, ill. 14 szó -  rájöhetett a második csoport 
déli irányban történt kifutására is.

A 8 órai repülőjelentésekből -  a Cattaro elleni támadás -  
is tudta az ellenség, hogy az összes cirkáló és a TÁTRA 
típusú rombolók befutottak Cattaróba.

Ha az (ellenséges) rejtjelfejtés és rádiós iránymeghatá
rozás jól működött, akkor ténynek tekinthetjük, hogy az el
lenség flottaparancsnoksága viszonylag jól volt informál
va az elkövetkezendő eseményekről. Az ellenséges ké
mek, akik nagy számban voltak találhatók a partjaink 
mentén, szintén hozzájárulhattak ehhez a tudáshoz."

Ez volt egy hivatásos osztrák rejtjelező véleménye. 
Nem csodálkozhatunk azon, hogy megpróbálta védeni 
szolgálata becsületét és az információkiszivárgás helyét 
a bécsi és badeni „zöld asztaloknál”, valamint a bécsi ká
véházakban kereste. Érdemes megemlíteni, hogy Han
del-Mazzetti egyike volt azoknak a volt osztrák-magyar 
tiszteknek, akik a két háború között széles körben publi
káltak. De mi a helyzet a másik oldallal?

A háború utáni hivatalos és félhivatalos olasz haditen
gerészeti irodalom nem utal arra, hogy az olaszok ismer-
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22. ábra: A SZENT ISTVÁN-ró/ készült polai felvételsorozat 
egy kockája 1917 őszén. Több hasonló kép ismeretes, ahol 
a parti vitorlás elmozdult a hajóhoz képest.

ték volna Horthy tervét és időzítését, és persze sehol 
sincs említés kódfejtő eredményekről.

Mindmáig nem nagyon tudtunk annak a brit kódfejtő 
csoportnak az eredményeiről, amelyet kifejezetten ezért 
küldtek Brindisibe. Az olasz haditengerészet információs 
szolgálatával William Hasiam RNVR (a királyi haditenge
részet tartalékos) hadnagya volt az összekötő tiszt. A 
nemrég Paul Kemp (Imperial Warmuseum, London) által 
fellelt dokumentum szerint, Hasiam a következőket jelen
tette:

....1918 elején szakavatott kódfejtők dolgoztak velem a
40-es szobából (Room 40). Nem tudták megfejteni az 
osztrák haditengerészeti kódokat. Ennek két valószínű 
oka volt:

1. Az osztrákok jobban kódoltak, mint a németek.
2. A haditengerészeti akciók az Adrián az ellenség 

csöndjével párosultak. A SZENT ISTVÁN elsüllyedését 
halotti csend követte. Hasonló körülmények között a né
metek óriási munkához juttatták volna a 40-es szoba 
munkatársait!” [26]

Itt kell megjegyezni, hogy az osztrákok inkább használ
tak parti távíróvonalakat és szemafort, mint a szikratáv
írót. Bár Handel-Mazzetti hadinaplója jó egy tucat üzene
tet sorol fel az elsüllyedést követően, amelyek különböző 
technikai és adminisztratív pontokra vonatkoztak a há
rom visszatérő dreadnoughttal kapcsolatban.

Bármilyen lehetséges kódfeltörést és titkosszolgálati 
aktivitást kizárva, az olaszok csak június 10-én szereztek 
tudomást légi felderítésük segítségével, hogy a négy 
osztrák-magyar dreadnought elhagyta Polát [27].

Figyelembe véve, hogy az osztrákok és Rizzo is előre 
nem látható késést szenvedtek géphiba miatt, a két cso
port találkozása a reggeli ködben a véletlen művének te
kinthető. Ha az olaszok többet tudtak volna Horthy tervé
ről, biztosan fél tucat tengeralattjárót helyeztek volna az 
útjába, hogy elfogják az osztrákokat.

A vizsgálóbizottság

Mint ahogy az minden haditengerészetnél szokás, vizs
gálóbizottságot hoztak létre, hogy a csatahajó elveszté
sének részleteit kivizsgálják. A bizottságot Cicolo ellen
tengernagy vezette (ő volt a polai hadikikötő tengerna
gya), és részt vett benne Lauffer parancsnok (a 2. hajó
hadosztály, a Radetzky-k főparancsnoka).

Az eredeti jegyzőkönyv és leírás nem áll rendelkezés
re, de Rizzo könyvében a teljes szöveg fordítását közli,

beleértve az eredeti osztrák-magyar anyakönyvi számo
kat is. Ez is utalás arra, hogy az olaszok megszerezték a 
flottaparancsnoki iratokat.

A csatahajó elvesztése szempontjából különösen an
nak tervezési és építési leírása érdekes. A következőket 
olvashatjuk benne: „Az aknapáncél és a 15 cm-es lőszer- 
raktárak közötti távolság túl kicsi, és ez alapvető tervezé
si hiba, ami valószínűleg a lék kiszélesedéséhez vezetett. 
Javasolta, hogy ezt hozzák a tervező, nyug. General- 
Schiffsbauingenieur Siegfried Popper tudomására.” [28]

Hogy ezt megértsük, vissza kell térnünk 1906-hoz, 
amikor Popper megtervezte a Radetzky-sorozatú, dread
nought előtti hajóosztályt. Az osztrák-magyar haditenge
részet két víz alatti robbantási próbát végzett 1906 au
gusztusában és novemberében. A kísérletet 1:10-es ki
csinyített arányban végezték a kiszolgált Kaiser Max ha
jótesttel, és nem vezetett értékelhető eredményre [29]. 
Ezen szegényes technikai eredmények alapján Popper 
egy ún. „páncélozott feneket” (Minenpanzer, azaz akna 
elleni páncélt) tervezett. Ez valójában nem volt más, mint 
egy 1,6 m távolságú dupla fenék, megerősített belső ré
teggel. A három Radetzky és a négy Tegetthoffezzel az 
értéktelen jellemzővel épült.

Eközben a császári német haditengerészet kísérleti, 
víz alatti robbantássorozatba kezdett, amelyben egy ha
dihajó teljes méretarányú középső metszetét használták. 
A legfontosabb eredmény az volt, hogy a hosszanti torpe
dóválaszfal vagy a dupla fenék belső fele mindenképpen 
áttörik, mivel a lökéshullámot nem lehet kellő módon 
szétoszlatni. Hogy a robbanóhatás visszaterelését javíta
ni lehessen, a torpedó válaszfalát a hajótest oldalfalához 
nem függőlegesen, és nem párhuzamosan kell beépíte
ni, hanem azzal szöget bezárva kell elhelyezni. Amikor 
Koudelka meglátogatta Tirpitzet 1909 tavaszán, a német 
admirális rámutatott erre a tényre, mint ami lényeges 
szempont a túléléshez. Tirpitz a végén felkiáltott: „Kérem, 
ne feledkezzenek meg a dupla fenékről!” De láthatóan 
nem végeztek semmilyen tervmódosítást [30].

A SZENT ISTVÁN stabilitási problémái

Reiner Fritz Scheltma de Heere (szül. 1900, megh. 1970. 
okt. 22.) az osztrák-magyar hadihajókról a Warship Inter
national című folyóiratban közölt cikkében világosan ki
mutatta, hogy a Tegetthoff-osztálynak, de különösen a 
SZENT ISTVÁN-nak hiányzott a tartalékstabilitása [31]. 
Mint a Holland Királyi Haditengerészet korábbi helyettes 
haditengerészeti főtervezője, ezt a következtetést a 
Kriegsarchivban talált trimmelési listákból vonta le.

Komoly incidens történt a SZENT ISTVÁN géppróbái 
közben, 1915 novemberének végén. Teljes gőzzel halad
va a kormányt 35 fokra állították, és a hajó a forduló köz
ben 19 fokkal megdőlt. A víz befolyt a kazamatákon, mert 
a nyílásfedeleket még nem szerelték fel.

A hajó parancsnoka azzal érvelt, hogy ezt a hihetetlen 
dőlést [32] a fényszóró berendezések felső túlsúlya okozta, 
amelyeket a két kémény köré épített emelvényre helyeztek 
el a felvonókkal együtt. A parancsnok a következőkről is pa
naszkodott a jelentésben: „...a  VIRIBUS UNITIS-szel ösz- 
szehasonlítva, a SZENT ISTVÁN tartalék lőszerfelvonói óri
ási méretűek... Különösen ezen a hajón számtalan eset
ben megszegték azt az elvet, hogy a szellőzőcsövek ne 
menjenek keresztül elválasztó falakon -  vagy ha igen, ak
kor csúszószeleppel legyenek ellátva... ”[33]

A Hajóépítési Igazgatóságot („Schiffsbaudirektion”, rö
viden SBD) utasították, hogy végezzen stabilitási számí
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tásokat. Kiderült, hogy a felső túlsúly mindössze 8 mm-rel 
csökkentette a metacentrum magasságát, és a dőlés va
lódi oka a két masszív hajótengelyt kitámasztó lap oldal
irányú ellenállása. Ezen túlmenően, a stabilitási számítá
sok táblázatai a tervezetthez képest lényegesen alacso
nyabb metacentrum-magasságot mutattak ki. Kimutattak 
továbbá 24 cm-es orrnehézséget, teljes terhelés esetén, 
amely hibában a testvérhajók is osztoztak.

A hajógyár káresetszámításai

Minden osztrák-magyar tengerészeti egység esetén a 
hajógyárnak be kellett nyújtania a káresetszámítást. A 
Ganz & Comp-Danubius számításai nem állnak rendel
kezésre, de ismerjük az S.T.T. által készített testvérhajó
két, a San Marco Építészeti Felügyelőségen keresztül 
(„k.u.k. Bauleitung San Marco”), 1913 júniusából. A teljes 
anyag 18 féle sérülés feltételezéséből és annak követ
kezményeiből áll. Segítenek abban, hogy megértsük, mi 
történik, ha bizonyos részeket elönt a víz.

Különösen érdekesek a VII., IX. és X. esetek, minthogy 
meglehetősen jól leírják, hogy mi történt, amikor Rizzo 
torpedói behatoltak.

VII. eset: A helységek elárasztódása a 77. és 54. bor
dák között 417 tonna vízzel 13° 10’-es dőlést eredmé
nyezne. Ellenirányú elárasztással ezt 0° 17’-re lehet 
csökkenteni.

IX. eset: Mindkét kazánház és az átjáró, szénbunkerek 
és lőszerraktárak elárasztása 4186 tonna vízzel 39° 30’- 
es dőlést eredményezne. Ellenirányú elárasztással ezt 3° 
52’-re lehetne csökkenteni.

X. eset: A hátsó kazánház, a bal oldali gépterem, lő
szerraktárak, átjáró és szénbunkerek elárasztása 2998 
tonna vízzel 36° 50’-es oldaldőlést eredményezne. Ellen
irányú elárasztással ezt 6° 50’-re lehetne csökkenteni.

Rá kell mutatni, hogy ezek elméleti számítások, ame
lyek nem veszik figyelembe a teljes energiakimaradást, 
amely a működésképtelen kazánok miatt következik be. 
Továbbá a 19 fokos oldaldőlés a kazamatákat vízvonal 
alá helyezi, ami további vízmennyiség beáramlását okoz
za, míg 30 fok esetén a fedélzet lényeges részei is víz alá 
kerülnek.

Ami pedig a legrosszabb, a stabilitásgörbe azt mutatta, 
hogy a hajó statikus instabilitásának csúcsa egy 30° 30’- 
es dőlés esetén van, amikor a főfedélzet víz alá kerül. A 
felállító nyomaték nullára esik le 58° ЗО’-es dőlés esetén, 
amikor is a hajó felborulna.

A metacentrikus magasság, tehát a fordítónyomaték és 
a statikus stabilitás, a vízvonalfelület és a test alakjának 
függvényei. Valójában meg kell jegyezni, hogy az ilyesfaj
ta hiba nem volt szokatlan a korabeli csatahajókban. Az 
egyik módszer, amivel ezt ki lehetett javítani, az volt, 
hogy víz alatti kitüremkedéseket tettek a hajóra, ami még 
meg is növelte az oldalirányú védelmet. Azok a hajók, 
amelyek ilyen problémával küszködtek, ideális alanyai 
voltak a kitüremkedés pótlólagos beépítésének, és ez lett 
az első világháborút túlélő értékesebb dreadnoughtok 
sorsa. A SZENT ISTVÁN-nak megfelelő, viszonylag korai 
generációból csak az Egyesült Államok Wyoming és New 
York csatahajóosztálya ment át ilyen átalakításon.

Bár az osztrák vélemény az árulás felé hajlik, nincs arra 
bizonyíték hivatalos olasz vagy angol forrásból, hogy a 
kódot feltörték volna vagy utalás egyéb meghatározó tit
kosszolgálati munkára. Még ha így is lett volna, kérdé

ses: vajon a mindkét oldalon elforduló, előre nem látható 
késések lehetővé tették volna az akkor meglehetősen 
szerény parancsnoki, vezérlési és kommunikációs mód
szerek ismeretében, hogy Rizzót a közeledő ellenségre 
irányítsák?

Ennek következtében mi arra hajiunk, hogy az esemé
nyek láncolatát Rizzo részéről egy rendkívüli „vadászsze
rencsének” tekintsük, illetve fatális balszerencsének oszt
rák szemszögből. Véleményünk szerint a háborúk törté
netének alapos áttekintése azt mutatná, hogy az esemé
nyeket sokkal inkább a jó vagy rossz szerencse befolyá
solta, mint a precíz tervezés.

Jegyzetek a IV. részhez

23. A MAS olasz rövidítés. Eredetileg azt jelentette 
„Motorbarca Armata S.V.A.N.” (értsd „felfegyverzett
S.V.A.N. motorcsónak”), gyártó: „Socitá Veneziana 
Automobili Navali” (azaz Velencei Motorcsónak Gyár) 
vagy „Motorbarca Armata Siluranti” (azaz motoros 
torpedónaszád). Az első két prototípus, a MAS 1 és 
MAS 2  sikertelen próbái után az olasz haditengeré
szeti parancsnokság 1915 novemberében elhatároz
ta, hogy könnyű ágyúra és mélyvízi bombákra cseré
li ki a fegyverzetet, és a naszádokat tengeralattjáró
vadászként, valamint könnyű kísérőhajóként hasz
nálják. Az új megjelölés akkor Motoscafo antisob- 
mergibili volt (azaz tengeralattjáró-vadász), a rövidí
tés tehát ugyanaz maradt.

24. Lásd Marine - Gestern, Heute, 34, 4/1988, F. Jahn 
□és E. Sieche „Der Handstreich auf Ancona am 4. 
und 5. April 1918”. A cikk leírja ezt a támadást min
den részletében. Rizzo büntetéséről lásd MGH 
3/1988, 104. old.

25. Lásd L. Rizzo „L’Affomdamento dello Santo Stefano”
17. o ld .;....fino alle ore 2 circa ed eseguendo, possi-
bilimente, il rastrellamento subacqueo per accettare 
la presenza о menő di sbarramenti di torpedini a pro- 
fondit... die 30 metri о menő dal pelo d’acqua. II ras
trellamento veniva fatto con cime munite die rampini 
e, naturalmente, con i MAS in moto.”

26. Lt. W. H. Hasiam OBE, RNVR iratai: Imperial War 
Museum, London, Dept, of Documents 74/134/1.

27. Lásd L. Rizzo i.m. 22. old.; idézi az olasz flottapa
rancsnoktól az olasz főparancsnokságnak 1918. júni
us 11-én 16.55-kor küldött eredeti távirati üzenetet: 
„Informo V(ostra) E(ccelenzia) ehe esploratione 
aerea eseguita stamane, 10 giugno, sün Pola porta 
macanti in quel porto n. 4 grandi navi...” A hivatalos 
Olasz Haditengerészet Története ehhez hozzáteszi a 
VII. kötet 576. oldalán: „Una esploratione su Pola, da 
Venezia, appoggiata dalle torpediniere 48 PN e 40 
PN, confermo l’assenza di tutte e quattro le Viribus 
Unitis. Eseguirono questa esploratione di Venezia in 
un primo tempo L. 40 ed L. 38...”

28. Lásd Rizzo, i.m. 69. old.
29. Lásd OESTA/KA irat OK/MS A/4 6/1-6 ex 1906 „Die 

Sprengversuche von 10 Aug. 1906 und vom 3 Nov. 
1906.”

30. Lásd L. Baumgartner, i.m. 117. old. Tirpitz felkiáltását 
úgy kell értelmezni, hogy: „Ne felejtsék el áttervezni a 
dupla feneket!”

31. Lásd Warship International, No. 1. 1973 81., 82., 91., 
92. old.

32. A testvérhajók megfelelő számadatai a következők: 
VIRIBUS UNITIS 8° 40’; TEGETTHOFF 11° 20’; 
PRINZ EUGEN 10° 40’.
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33. „...SZENT ISTVÁN hat im Vergleich zu VIRIBUS UNI- 
TIS aussergewöhnlich grosse Not-Munitionsaufzugs- 
Schächte, die außerdem bisher keinen Deckel zum 
Absperren haben, weder gegen Feuer, Rauch, noch 
Wasser... Zu erwähnen wäre noch das speziell auf 
SZENT ISTVÁN unendlich oft durchbrochene Prinzip, 
daß Ventillationsschächte tunlichtst nicht Schotten

passieren sollten, und wenn, dann mit Absperrschie
bern versehen werden müssen...” Lásd OESTA/KA II 
GG D/2-16 ex 1916, Res.Nr. 112.

Ford.: Dr. Ákos György fizikus

(Folytatjuk)

Erdős László
A hadifogoly
Ismeretes, hogy az utolsó magyar hadifoglyot, Torna Andrást 2000 augusz
tusában hozták haza Oroszországból, és decemberig az Országos Pszichi
átriai és Neurológiai Intézetben kezelték. A szerző a kötetben részletesen 
beszámol arról, hogy miként találták meg az oroszországi elmegyógyinté
zetből hazatelepített idős férfi családját, és miként kutatták fel a múltját. A 
könyvben térképvázlatok is illusztrálják, hogy Torna András a második vi
lágháború idején Nyíregyházáról milyen útvonalon jutott el katonai alakula
tával Lengyelországba, ahol 1945 elején hadifogságba esett. A szerző, Er
dős László alezredes közzéteszi azokat az adatokat is, amelyek alapján 
nyomon követhető, hogy milyen állomásokon keresztül jutott el Torna And
rás a kotyelnyicsi elmegyógyintézetig, ahol 53 évet töltött.

Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.

2001. Bp„ 240 old., 1490 Ft

Sárhidai Gyula

Tengerek szürke farkasai
A könyv az 1900-as évek elejétől 1945-ig terjedő időszak hagyományos, dí
zelmotoros üzemeltetésű tengeralattjárói alkalmazási területének rövid át
tekintése és történeti összefoglalása. A két világháború tengeralattjáró-be
vetéseiből kiemelt osztrák-magyar és német események annak idején a 
harcok nagy figyelmet keltő hírei voltak.

Mivel a két világháború eseményei igen nagy terjedelműek lennének, itt 
csak hivatkozásokra van mód. Mivel Magyarországon 1943 óta e témában 
részletes munka nem jelent meg, itt az összesített táblázatos eredményeket 
közöljük, amelyek csak német és angol szakirodalomban találhatók meg. 
Ezenkívül államonként röviden összefoglaltuk a gyártást, az eredményeket, 
a veszteségeket és a mérleget az első és második világháború után is.

A kiegészítések tartalmazzák azon részeket, amelyek az 1989-es első ki
adásban nem fértek el, ezt megtoldottuk az 1901-1996 között a világon 
épült összes tengeralattjáró számszerű áttekintésével. Mintegy 150 db fe
kete-fehér fotó és rajz illusztrálja, részben a Magyar Nemzeti Múzeum Tör
téneti Fotótárának anyagából.

Vásárolható a Líra és Lant szaküzleteiben és makett-szaküzleteiben.

Petit Real Könyvkiadó, 2001., 262 oldal, 2380 Ft
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A Magyar Honvédség
egyéni sorozatlövő fegyvere az ezredforduló után, II. rész

A lövész katonák fegyvereivel szemben támasztott
követelmények

Az eddigiek tükrében -  általánosságban -  megpróbáljuk
összefoglalni a távlatokban várható követelményeket:
-  a célban kifejtett hatás olyan legyen, hogy a lövedék a 

célzott lőtávolságon a védőeszközökkel (sisak, löve
dékálló védőmellény) felszerelt katonák védőfelszere
lését üsse át, számottevő sérülést okozzon (tehát a be
csapódáskor meglevő fajlagos energiája legyen na
gyobb 14 dNm/mnf-nél);

-  a célzott lőtávolság egyeslövéssel nappal minimum 
300 méter (maximum 500 méter) legyen; éjszaka a 
mindenkori célzott lőtávolság érje el a minimum 100 
métert. Hármas kötegelt tűlövedékkel a célzott lőtávol
ság minimum 100 méter legyen;

-  a fegyver irányzéka nappal és éjszaka használható op
tikai vagy elektrooptikai legyen, de szükség esetére pl. 
trícium szelencés nyílt irányzékkal is rendelkezzen;

-  a fegyver rendelkezzen tűz- (tűzném-) váltóval. A 
tűznemek lehetnek
-  egyeslövés és pl. hármas kötegelt tűlövedék egyes

lövéssel, lőszerválasztóval; vagy
-  egyeslövés, három lövéses tűzcsapás és sorozatlö

vés;
-  a fegyver elméleti tűzgyorsasága 600 lövés/perc köze

lében legyen;
-  a fegyver tárkapacitása minimum 30 db legyen;
-  a „töltény” javadalmazás a lehető legnagyobb legyen, 

de minimum 150 lövési lehetőséggel a lövéshez szük
séges hajítótöltettel együtt (a folyékony hajtóanyagra 
gondolva, melyet nem kell táranként cserélni);

-  a töltényellátás egységcsomagolása biztosítsa az azo
nos kaliberű és rendszerű „támogató” fegyverek mara
dék nélküli kiszolgálását is;

-  A fegyver 50-650 méter lőtávolsággal, repesz fegyver
gránát lövési lehetőséggel is rendelkezzen úgy, hogy a 
repeszfej helyben átszerelhető legyen védő kézigrá
nátként való alkalmazásra is. Célszerű az épületek, he

9. ábra: Az amerikai 5,56+20 mm-es AAIOICW

10. ábra: A német 5,56+20 mm-es OICW

venyészett fedezékek és gyengén páncélozott célok 
rombolására alkalmas, minimum 120 mm-es homogén 
acélpáncél-átütéssel rendelkező kumulatív gránát al
kalmazása is, maximum 150 méter távolságig;

-  a fegyvergránát indításához ne kelljen átszerelést vég
rehajtani a fegyveren, amennyire lehet, használata le
gyen független az alapfegyvertől;

12 HADITECHNIKA 2002/1



-  a fegyver élettartama minimum 10 000 lövés (+ 5000 
fakultatív) normál lövedékkel, fegyvergránáttal mini
mum 200 lövés (+ 100 fakultatív) legyen;

-  a fegyver élettartamának végén szórása nem haladhat
ja meg az új fegyver szórásának kétszeresét, illetve a 
lövedék kezdősebesség-csökkenése sem haladhatja 
meg a 10 %-ot;

-  a fegyver meghibásodása az élettartam alatt maximum 
0,5% lehet;

-  a fegyverből kilőtt lövedék a célzott lőtávolságon pász
tázza az 1,5 méter magas célt;

-  a fegyverből kilőtt lövedék a célzott lőtávolságon 4 m/s- 
os, a röppályára merőleges oldalszél hatására sem tér
het ki a 0,5 méter szélességű célból, helyes célzás 
esetén;

-  az elvárható rendszerben tartási idő 20-25 év legyen;
-  környezetállósági követelmények (a fegyver tartsa meg 

működőképességét):
-  extrém hideg 223 К (-50°C) és extrém meleg 343 К 

(+ 70°C) környezetben;

-  esőben, havazásban;
-  poros, homokviharos környezetben;
-  sós vizes, párás környezetben;
-  trópusi környezetben „bogárálló” legyen;

-  a fegyvernek kezelhetőnek kell lennie:
- té l i  és nyári öltözetben, lövedékálló védőmellényben,
-  fekvő, térdelő és álló testhelyzetben,
-  a tárcsere, a zárfelhúzás és a tűzváltó (ha van ilyen) 

kezelése téli kesztyűben is követelmény;
-  a fegyver nem lehet veszélyes a lövőre még ellenséges 

lövészfegyver találata esetén sem (folyékony hajtó
anyagnál sem);

-  követelmény a szabadtéri hibaelhárítás egyedül a tisz
títószerelék vagy a lövedék felhasználásával;

-  a katonák elméleti kiképzése a fegyver kezelésére né
hány óra alatt teljesíthető legyen;

-  konstrukciós és technológiai követelmények:
-  egyenszilárdságú tervezés, élettartamra;
-  különleges anyagokat csak a szükséges mértékben 

tartalmazzon;
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-  alkatrész-utánpótlása „M” esetén is megoldható le
gyen;

-  cserélhető alkatrészeket és részegységeket tartal
mazzon;

-  a javítási lehetőségek egységesíthetők legyenek;
-  a gyártástechnológia a tömeggyártás feltételeire 

épüljön;
-  a konstrukció több generáció kiszolgálását tegye le

hetővé;
-  a kiképzéshez oktató, gyakorlófegyvereket kell rend

szeresíteni (az élessel egy időben);
-  a vizsgálati és ellenőrzési követelmények biztosítsák a 

megkívánt minőséget.

A „támogató” katonák egyéni fegyverei

A fegyveres harc biztosítását és kiszolgálását végző állo
mány létszámnövekedése előre látható. Feladatuk ugyan 
nem a fegyveres harc, de a közvetlen támadás elhárítá
sára szükségük van egyéni fegyverre (pl. a légi szállítású 
deszantok mélységben történő működése miatt, még ak
kor is, ha közelbiztosítással rendelkeznek).

Ebből következően a fegyver kialakításánál törekedni 
kell arra, hogy a katona alaptevékenységét a lehető leg
kevésbé zavarja. Tehát rövidebbnek és könnyebbnek kell 
lennie (3. ábra). Mivel a megnövekedett átütési igény itt 
is jelentkezik, ezért ez csak a lőtávolság rovására képzel
hető el. Ez lecsökkenhet akár 100-150 méterre is. A lé
nyeg az, hogy a „harcoló” katonák fegyvereinek alkatré
szei, részegységei felhasználásával célszerű kialakítani 
a gazdaságosság, az alkatrészellátás és a javítás, ösz- 
szességében a technikai biztosítás érdekében.

Összefoglalás

A jövő megfelelő színvonalú egyéni, sorozatlövő fegyve
rének kifejlesztésére a hazai szakemberek létszáma ke
vés, a gyártási bázis jelenlegi technológiai színvonala al
kalmatlan.

A világpiacon (jelenleg) kapható konstrukciók korosak, 
21-35 évesek. A legfiatalabb az AUG 21 , az M 16 viszont 
már 35 éves. (A fiatalabbak nem hozzáférhetők.) Várható, 
hogy valamennyi, a világpiacon kapható fegyvertípus a 
kétezres évek első időszakában műszaki szempontból el
avul (1. táblázat). Bármelyik jelenlegi típus gyártására va
ló felkészülés éveket vehet igénybe, amely idő eltelte után 
az ellátás megkezdésének időszakára „új” fegyverünk 
műszakilag éppen úgy elavulttá válik, mint a jelenleg meg
lévők! Hamarosan elavuló technológia hazai honosítása 
gazdaságilag értelmetlen, a meglevő fegyvereinkkel egy 
időben elavuló fegyver rendszeresítése indokolatlan. Eb
ből következik, hogy ha valamikor be akarjuk hozni a mű
szaki generációs hátrányt (ha van ilyen egyáltalán), akkor 
célszerű két fejlesztési fázis (a kis kaliberre való áttérés, 
illetve az elégő hüvelyű töltényt tüzelő fegyverek alkalma
zása) kihagyása. Ebben az esetben körülbelül 10-15 év 
múlva a „hátrány” ledolgozható. Az új konstrukciójú fegy
verek gyártásához teljesen új gyártástechnológiára lesz 
szükség, tehát technológiai elmaradásunk nem nő job
ban, mintha értelmetlen fejlesztésekbe vagy elaggott 
fegyverek vásárlásába (átvételébe ) bocsátkoznánk.

13. ábra: Páncélátütések gépkarabélytöltényekkel. Páncélátütések puska- (géppuska-) töltényekkel (számított értékek az előkísérleti 
lövészetek alapján)

7.5 10 13 15 22

39M  D 7.62x51 39M  L 39M  B32 39M  "M "

PKM N A TO SZVD SZVD SZVD . PKM

2.2 2,5 10 18
43MPSZ SS109 43MB32 43M ”M"

AKM M16A1 AKM AMP

Gépkernbétyok páncélátütés«

Puskák páncélé i ütése

■ A d e ts o r l
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14. ábra: 7,62 mm-es AMM gépkarabéllyal PSZH-ra lőtt lövedékek hatása

Napjaink külföldi fejlesztései között meg kell említeni a 
két fegyver egyesítéséből létrehozott 5,56/20 mm-es 
OICW, amerikai, német és az 5,56/35 mm-es PAPOP 
(francia-belga) kísérleti rohamfegyvereket. Ezeknél a 
konstrukcióknál a cikk elején említett új anyagok egy ré
sze már megjelent. E típusok várható rendszerbe állítását 
2006-2010 közé tervezik. Tudomásunk szerint a fejlesz
tők jelenlegi legnagyobb problémája a fegyver nagy (kb. 8 
kg) tömege, melyet 5 kg-ra kívánnak csökkenteni.

Értetlenül szemléljük e fejlesztéseket annak tükrében, 
hogy a NATO 1992-ben megfogalmazta a „jövő katonájá
val” kapcsolatos öt alapvető elvárását. Ennek leghangsú
lyosabb (első) kritériuma a pusztítóképesség. Problé
mám az, hogy mindegyik konstrukcióban szereplő 
5,56D45 mm-es töltény már napjainkban sem felel meg a 
jelenleg rendszeresített védőeszközökkel ellátott ellen
séggel szemben, a távlatokban különösen nem fog meg
felelni. E tényt ki kell egészíteni azzal, hogy a kifejlesztett 
keményfémmagvas (5.56D45 mm-es AP) változat sem

tud annyit, hogy az a távlatokban is megfelelő legyen. 
Úgy tűnik számomra, hogy a kettős csövű fegyvernek ez 
a része felesleges, csak a raktárakban felhalmozott tölté
nyek felhasználására alkalmas. A probléma megoldható
nak tűnik egyetlen csővel is. Konkrétan a 20 mm-es cső
ből indított 20/10 (esetleg 20/8) mm-es leváló köpenyes, 
űrméret alatti, keményfémmagvas tűlövedék mind a vár
ható védőeszközök, mind pedig az új védelemmel kiegé
szített PSZH-k ellen hosszú távon alkalmas lehet. Abban 
az esetben, ha csak egy csőben gondolkodunk, akkor a 
szoros közelharc megvívásához is alkalmassá tehető a 
20 mm-es kaliber. Nevezetesen a már említett -  a fő lö
vedéknél kisebb átmérőjű, de -  kötegelt tűlövedék alkal
mazásával.

A másik gondunk: a 20 mm-es mikrogránátok célban ki
fejtett hatása is csak a jelenlegi védettségi szintek leküzdé
sére alkalmas. Ezt a távlatokban ugyanúgy kevésnek tart
juk, mint a francia és belga konstruktőrök, akik az 5,56/35 
mm-es PAPOP-rohamfegyvert fejlesztik. (Az 5,56 mm-es
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kaliberre vonatkozó megjegyzé
sem itt is érvényes.)

Van még egy említésre érdemes 
probléma. Az előzőekben említett 
megoldások mindegyike tele van 
(lesz) elektronikával. Igaz, a két vi
lágrendszer megszűntével a nuk
leáris háború veszélye csökkent, 
de teljesen nem zárható ki. Ala
csony légköri (50-500 m) nukleá
ris robbantásnál kb. fél Európa- 
nagyságú területen (a robbantás 
magasságától függően) -  a 100 
ezer MeV ún. Compton-áramok 
miatt -  a túláramvédelem nélküli 
elektronika „meghal”, az optikai 
eszközök „megvakulhatnak”. Ilyen 
körülmények között ezen új fej
lesztésű fegyverek a közvetlen hő- 
és lökéshullám-károsodás nélkül 
is -  nagy távolságokban a csapás 
epicentrumától -  használhatatlan
ná válnak. (Nemcsak az irányzók, 
hanem az egész mikrogránátlövő 
fegyver. Meggondolandó, hogy ha
difegyvert szabad-e így rendszere
síteni, vagy ez az új fegyver csak 
„békefenntartó” feladatokhoz lesz 
megfelelő?

Véleményünk szerint a valóban 
perspektivikus fegyver a folyékony 
hajtóanyagú 10,2/35 mm-es lehet, 
mikrogránátjában nagy detonáció 
sebességű (minimum oktogén) 
robbanóanyaggal, valamint olyan 
kialakítással, hogy legalább az 
egyik csövével (a 10,2 mm-essel) 
PSZH lőréséből tüzelni lehessen.

Következtetések

-  A jelenlegi műszaki színvonal 
elemzéséből (és csak abból) le
vonható következtetések -  az ipa
ri-technikai haladás figyelmen kí
vül hagyásával -  a jövőre vonat
kozóan nem adhatnak megalapo
zott támpontot.
-  Az ipari technológiai fejlődésből 
adódó lehetőségek megteremtik a 
fegyvertechnika minőségileg jobb 
és alapjaiban eltérő fejlesztését.
-  Az új típusú fegyverek kifejlesz
tésére a hazai ipar nem alkalmas.
-  A világpiacon kapható gépkara
bély kategóriájú fegyverek konst
rukció szempontjából korosak. E 
hagyományos fegyverekre történő 
átf egy vérzés drága és értelmet
len.
-  Jelenlegi 7,62 mm-es gépkara
bélyainkkal a védelmi és béke- 
fenntartó feladatok nagy része 
megoldható.
-  A NATO-hoz való csatlakozás 
miatt fegyverváltás nem szükség- 
szerű, egyéni lövészfegyverből
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(Izlandot és Luxemburgot leszámítva) minden tagország 
önellátó.
-  A NATO-csapatokkal való együttműködés fegyvereink
től -  lőtávolságban, a lövedékek átütési paramétereiben 
és a fegyverek szolgáltatásaiban (éjszakai harc, fegyver- 
gránátlövési lehetőség) -  azonos nagyságrendeket köve
tel meg.
-  Az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint 
az új típusú fegyverek megjelenéséig a rendszerben tar
tás érdekében, szükséges fegyverzetünk minimális kor
szerűsítése.

Javaslatok

A 2010-es évekre várható új fegyverek megjelenéséig 
szükségesnek ítélhető jelenlegi fegyvereink hatékonysá
gának növelése, azért, hogy a védőeszközökkel ellátott 
ellenség ellen használhatók legyenek. Ennek érdekében 
javaslataink:
-  Célszerű hazai bázison kifejleszteni a 7,62 mm-es 43 M 
töltényhez egy új típusú keményfémmagvas lövedéket, 
melynek átütési tulajdonságai jobbak a jelenlegi gép- 
karabélytöltények lövedékeinél.
-  Célszerű hazai gyártási bázison megoldani gépkarabé
lyaink ellátását nappal és éjszaka egyaránt alkalmazható 
irányzékkal.

-  Célszerű a kifejlesztett, csapatpróbán részt vett gépka
rabélyra utólag is felszerelhető Lt típusú gránátvetőt (az 
Lti irányzékkal együtt) a fegyvergránátjai minimális ráfej
lesztése után rendszeresíteni. E gránátvetővel a hézagok 
és átjárók lezárásának egyes feladatai megoldhatók, az 
ívelt röppálya következtében utcai harcokban is alkal
mazható.
-  Célszerű a lövészfegyverek fejlesztését folyamatosan 
nyomon követni, hogy NATO-tagságunkkal járó előnyöket 
kihasználva az új típusú fegyverekkel az MH ellátása -  
közvetlenül megjelenésük után -  megvalósítható legyen.

Befejezés

A cikk elején felvetett kérdésre, hogy milyen lesz tíz év 
múlva a korszerű egyéni sorozatlövő fegyver -  sajnos -  
egyértelmű választ nem tudunk adni. Csak azt lehet 
hangsúlyozni, hogy a szakembereknek folyamatosan kell 
figyelnie a fejlesztési eredményeket az időben és érdem
ben végrehajtandó lövészfegyverváltás érdekében.

E téma csak akkor tekinthető befejezettnek, ha majdan 
az új generációs fegyvereket is kivonják a rendszerből, 
addig a megítélés a pillanatnyi befolyásoló tényezőknek 
megfelelően változhat.

Célunk az volt, hogy az ipari-technológiai fejlődés lehe
tőségeire, illetve az ebből adódó fegyvertechnikai fejlesz-
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tések irányaira hívjuk fel a figyelmet. Ebből mind az azon
nali kiegészítő fejlesztések szükségessége, mind pedig a 
hosszabb távra szóló döntések aktualitása egyértelmű.

A „javaslatokéban megfogalmazott fejlesztések több
sége valamilyen készültségi stádiumban van.

A javaslatok között szereplő új típusú lövedék fejleszté
sének indoka az, hogy a lövedékálló védőmellények IV. 
fokozatú trauma betétjét a világon egyetlenegy egyéni 
fegyverrel sem lehet átlőni, még a puskatöltény páncéltö
rő-gyújtó lövedékével sem. Ezen a helyzeten akarunk ja
vítani. Az elméleti számítások igazolására előkísérleteket 
hajtottunk végre.

A 7. ábrán az oszlopdiagram függőleges tengelye a ke
ménységértékek skálája Vickers-ben. A vízszintes sáv a 
használatos páncélkeménységek szélső értékeit (2. és 3. 
oszlop) mutatja, a fölső csík jelöli a trauma betétben al
kalmazott kerámia névleges keménységét. Az első osz
lop a rendszeresített 7,62 mm-es 43M PSZ (acélmagvas) 
töltényünk értékét mutatja. A 4. oszlop a 7,62 mm-es, az 
8. a 12,7; 14,5 mm-es nehézgéppuska lövedékek edzett 
acélmagvainak keménységét szemlélteti. Látható, hogy 
alig haladják meg a páncéllemezértékeket és messze el
maradnak a kerámia keménységétől.

A keménységi különbségek gyakorlati hatását szemlél
teti az 8. ábrán levő két fénykép. Alul a 43 M acélmag lát
ható eredeti méretében és A.38 acélba való belövése után. 
A felső képen ugyanez a típus 48 Rockwell keménységű 
páncéllemezre történt lövés utáni deformációját mutatja.

A kerámia ára nem kevés, ezért meglevő páncélleme
zeken végeztük el az összehasonlításokat. A 11. ábrán 
7,5 mm vastag páncéllemezre egy helyre lőtt 2 db 43M 
acélmag 1 mm mély lenyomata látszik a bal felső sarok
ban. A NATO 5,56 mm-es SS 109 töltény acélmagjának 
2,45 mm mély lenyomata van a piros alapú felirat mellett. 
A zöld alapon levő feliratosak a 39M puskatöltények 
eredményei. А В 32 páncéltörő-gyújtó átütései, jobbra 
lent a D nehéz ólommagvas lenyomatai, a bal alsó sarok
ban pedig az L könnyű ólommagvas átütései láthatók. 
Nem tévesztettem el! Ezt a páncélt a könnyű ólommag
vas puskatöltény lövedéke átüti, a nehéz ólommagvas

nem. A képen látható többi átütés saját kísérleti gépkara
bély lövedékeinktől származik.

A 12. ábrán egy lyukat szemlélve annak felületén látszik, 
hogy nem áthatolásról van szó, hanem igen nagy energia
felesleggel rendelkező áttörésről. A világos felületek a kö
peny és az ing mintegy „felrobbanásából” keletkeztek.

Az említett nagy energiafelesleg felemésztését szem
lélteti a 8. ábra: 15,5 mm vastag páncéllemez hátoldalá
ról készült kép. A piros alapú felirat melletti kibújás a ben
ne maradt maggal а В 32 típusú puskatöltény páncéltörő
gyújtó lövedék. Az összes többi szabatos átütés az új 
gépkarabély magjától származik.

A 13. ábrán az oszlopdiagramon a gyakorlati páncélát
ütés vastagságot tüntettük fel, a függőleges tengelyen, 
mm-ben. A legkisebb 2,2 mm а 43M PSZ, a 2,5 mm a 
NATO 5,56 mm-es SS 109 lövedékéé, a 3. a nálunk nem 
rendszeresített, orosz páncéltörő-gyújtóé, végül a jobb 
szélső oszlop a kísérleti 18 mm-es átütését mutatja. Ez 
nyolcszorosa a rendszeresítettnek, hétszerese a NATO- 
lövedéknek és jobb a világ eddigi legjobbjánál!

A 13. ábra szerint a puskatöltények lövedékei is javítha
tók. Az 1,3. és 4. oszlop a nálunk rendszeresített töltények 
lövedékátütéseit mutatja, a 2. a NATO 7,62D51 mm-es 
puskatöltény-lövedékét, a jobb szélső pedig a kísérletié.

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a 7,62 mm- 
es kaliber nem páncéltörő kategória, de ezzel az új löve
dékkel át tudjuk ütni valamennyi aramid (Du Pont típusjele: 
Kevlár) és hagyományos sisakot, a III fokozatú lövedékálló 
traumabetétet, vagy az eredményes átütés reményében le
het tüzelni a PSZH vagy BTR típusú harcjárművek oldal
páncéljára (14. és 15. ábrák), illetve a helikopterekre.

Az átütési problémákat máshol is felismerték és a világ 
vezető lőszergyárai vagy a kalibert növelik (pl. .338 
Lapua Magnum-töltény alkalmazásával), vagy -  velünk 
egy időben -  megkezdték a keményfémmagvas lövész
töltények fejlesztését. A nemzetközi összehasonlításban 
is megállja a helyét a hazai fejlesztés. Ezt mutatjuk be a 
2. táblázatban, amely a 2000. évben nyilvánosságra ho
zott adatokat tartalmazza.

Egerszegi János
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Az AB139 többcélú helikopter

A Defendory 2000 kiállításon mutatták be először a Bell 
Augusta gyártmányú helikopter katonai változatát, ame
lyet az új, közepes helikopter megtestesítőjének tartanak. 
Az AB139 sok célra alkalmas repülőeszköz, amely hasz
nálható harctevékenységek támogatására, katonák és 
anyagok, illetve sebesültek szállítására, kutató és mentő 
feladatok ellátására mind a mögöttes területeken, mind a 
harci zónában. Vezetésre és irányításra is alkalmas, va
lamint minden olyan tevékenységre, amelyet jól lehet egy 
hasonló repülőszerkezet fedélzetéről folytatni. Az AB139 
mindezen feladatok elvégzésére hihetetlen hatékonyság
gal képes.

A katonai változatú helikopter kis, hatásos lokátorke- 
resztmetszetet mutat, valamint igen kis szintű az infravö
rös tartományú kisugárzása és a hangfrekvenciás tarto
mányba eső jelkibocsátása is. Alakja jól elhárítja az eset
legesen becsapódó lövedékeket és jó a törésállósági jel
lemzője is. A pilótafülke kialakítása, a formatervezett fe
délzeti elektronikai eszközök kiváló lehetőségeket nyújta
nak a színvonalas működtetésre. Ezek közül a legszem
betűnőbb a Honeywell Primus Epic teljesen integrált 
elektronikai rendszere egy nagy méretű folyadékkristály

3. ábra: A mentő változat próbán

képernyővel, amelyhez az 1553B adatbusz és egy négy
szeres automatikus digitális frekvenciaszabályzó rend
szer csatlakozik. A legkorszerűbb elvek szerint készült öt
lapátos forgószárny és a négylapátos farokrotor sima, 
egyenletes üzemet eredményez nagy sebesség és kis 
zajszint mellett. Könnyű a földi kiszolgálása, vontatása és 
működtetése előkészítetlen terepen -  a félig behúzható, 
nagy energiaelnyelésre tervezett orrfutónak köszönhető
en -  nagy sebesség mellett is. A teljes törésállóság és az 
ülések kialakítása az AB 139-ben szabványos sorozat
gyártási jellemző, míg a jegesedés elleni védelem a meg
rendelhető opciók kategóriájába tartozik. Minden jel arra 
mutat, hogy sikeres sorozat lesz belőle.

Amaczi Viktor

A Haditechnika korábbi, 1998-2001. évi számai megvásárolhatók, vagy utánvéttel megrendelhetó'k:
STÚDIÓ KÖNYVESBOLT

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461
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A jugoszláv légierő
korábban használt sugárhajtású kiképző repülőgépei, III. rész

Soko G-4M Super Galeb

A típus rendszeresítése és harci alkalmazása

A berepülési program alkalmával a legnagyobb fejtörést 
a Fowler-típusú fékszárnyak és a negatív állásszögű víz
szintes vezérsík/magassági kormány kombinációe
gyüttes alkalmazásából adódó irányíthatósági probléma 
okozta. A kiengedett fékszárnyak leárnyékolták a törzs 
hátsórészét, a tervezésnél még előre nem látható módon 
csökkentve a kormányfelületek hatásosságát.

A megoldást a második 23 005/005 prototípuson vég
rehajtott módosítások jelentették, melyek közül ki kell 
emelni a törzshátsórész plusz aerodinamikai borítását, 
az oldalanként elhelyezett 10-10 áramlásterelő lemezt, a 
módosított fékernyőkúpot, valamint a teljesen elfordítha
tó vízszintes stabilizátort is (a 23 005-ös eredetileg ki
sebb méretű törzs alatti pótvezérsíkkal rendelkezett, a 
sorozatban gyártott példányok viszont megtartották a 
G-4PPP nagyobb méretű pótvezérsíkját).

A típus 1983-ban a Le Bourge-i repülőgép-kiállításon 
mutatkozott be a nemzetközi közvélemény előtt, melyen 
a 23 005-ös prototípus volt látható, a valósággal nem túl 
sok érintkezési pontot találó 423 005 lajstrom, illetve 410- 
es oldalszámmal (ugyanez a repülőgép 1985-ben Fran- 
borough-ban a 406-os oldalszámot viselte, ami ellent
mond a JRV i PVO lajstromozási gyakorlatának, melyben 
a repülőeszközök öt számjegyű lajstromszámot viselnek, 
és békeidőben látható oldalszám mindig a lajstromszám 
utolsó három számjegye pl. 23 738/738).

A Super Galebeк sorozatgyártása 1983-ban kezdődött 
és a békeidőszak valószínűleg legérdekesebb mozzana
tának számít az 1987-től, a MiG-21 és MIG-29-esek el
len lefolytatott gyakorlósorozat, amelynek gyakorlati 
eredményei lényegesen befolyásolták a későbbi G-4M  
korszerűsítési programot is.

A volt Jugoszlávia 1986-tól a MIG-29-es első európai 
üzemeltetője volt, így adva volt a lehetőség, hogy a JRV 
i PVO repülőgépállományát kipróbálja az új generációs, 
nagyteljesítményű orosz vadászgép ellen. A MiG-29-es, 
az orsózási szögsebesség kivételével, az állandósult és 
pillanatnyi manőverezés terén is felülmúlta a Super Galeb- 
et, így a MiG-29 és a hasonló teljesítményű repülőgépek 
ellen megnyugtató megoldást csak a légiharc elkerülése, 
illetve a kísérő vadászok védelme jelentett.

A MiG-21-es és a hasonló teljesítményű, tipikusan a 
hatvanas évek technológiai színvonalát képviselő va
dászgépek ellen némileg módosult a helyzet (abban az 
esetben, amikor a szuperszonikus sebességre is képes, 
ötször is jobb emelkedőképességű vadászrepülőgép vál
lalta a manőverező légiharcot).

A G-4-esek, hogy megnehezítsék a fedélzeti lokátorral 
való követést és elkerüljék az ellenfél közepes hatótávol
ságú légiharc rakétáit, menetrend szerint maximum 1500 
méteres magasságig emelkedtek, a tipikus repülési se
besség gyakorlatilag a maximális cirkálósebességgel volt 
egyenlő, sebességi tartalékot képezve az intenzív fordu

lókhoz és az emelkedéshez. A vadász repülőgépek lé
nyegesen jobb emelkedő képessége miatt a Super 
Galeb-eк vízszintes síkban a maximális, elérhető túlter
helési manőverek végrehajtását forszírozzák, melyeket a 
hatvanas évek repülőgépei csak bonyolult, háromdimen
ziós manőverekkel tudtak követni, alaposan próbára téve 
a repülőgép irányíthatóságát és a negatív túlterhelés mi
att tüzelőanyag-rendszerét is.

A Super Galeb saroksebessége (ahol a fordulók suga
ra minimális és a fordulási szögsebesség maximális), 
580-600 km/h, mely sebességtartományban a maximális 
8 g túlterhelésű, sebességvesztéssel járó forduló szögse
bessége eléri a 28°/sec értéket, még a fordulókor sugara 
mindössze kb. 300 méter. A MIG-21-es (ezt inkább kate
góriajelzőként kell értelmezni, mely alól csak a kitűnő kis 
sebességű irányíthatóságáról közismert Northrop F-5-ös 
típuscsalád képez kivételt), ebben a sebességtartomány
ban a felhajtóerő szerinti korlátozása miatt nem képes ki
használni a sárkányszerkezete által elviselhető magas 
8,5 túlterhelést, de ezen képessége a sebesség növeke
désével fokozatosan javul és 0,6-0,9 Mach (740,7-1100 
km/h) között éri el az optimumot.

A nagy relatív sebességkülönbség miatt viszont a MIG- 
ek gyorsan kikerültek a G-4-es gépágyújának hatótávol
ságából, és a JRV i PVO hivatalos véleménye szerint, mi
vel a Super Galeb esetében a gépágyú konténer- és a 
légiharc rakéták együttes alkalmazása a repülőgép telje
sítményét korlátozza, előnyt kell adni a légiharc rakéták
nak, melyeket célszerű lenne sisakcélzó rendszerrel cél
ra irányozni (ez a MiG-29-es hasonló rendszerének is
meretében fogalmazódott meg). A G-4 lokátorral nem 
rendelkezik, a légiharc alkalmával az ellenfélről a földi te
lepítésű lokátorok biztosították az információt, kiemelve a 
zavarmentes kommunikáció fontosságát is.

Sajnos a valós harci eseményekre sem kellett sokat 
várni, a jugoszláv federatív államtól elszakadni vágyó 
Szlovénia és Horvátország elleni pszichológiai hadvise
lés részeként, a JRV i PVO repülőgépei demonstratív re
püléseket hajtottak végre, gyakran kis magasságról földi 
célpontok elleni támadásokat szimulálva.

1991. június 28-án a pulai fegyveres kiképző ezred két 
G-4-ese támadást intézett a ljubljanai Bmik nemzetközi 
repülőtér ellen, jelentős károkat okozva a kiszolgáló léte
sítményekben és megrongálva a helyi Adria Airways 
DHC-7, DC-9 és A320-as repülőgépét, és ezzel kezde
tét vette a jugoszláv polgárháború. A szlovéniai harcok 
idején a JRV i PVO repülőgépei aktívan támadták a szlo
vén erők által létrehozott útakadályokat, és a jelentős mé
diakampányt folytató szlovén rádió- és tv-hálózat átjátszó 
állomásait, valamint egy Super Galeb sikertelenül próbál
ta meg lelőni az Adria Airways MD-82 utasszállító repü
lőgépét, mely Ausztriában sikeresen kényszerleszállt. A 
szlovéniai harcok idején a JRV i PVO merevszárnyú repü
lőeszközt nem vesztett, viszont a szlovén erőknek sikerült 
Strela 2M (SA-7 Grail)-rakétákkal lelőni egy SA342 Ga
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zellát, és AMBRUST kézi páncéltörő rakétavetővel egy le
begésben lévő Mi-8-as helikoptert, valamint a harcok ide
jén szlovén nemzetiségű pilóták egy SA431H változatú 
Gazellával dezertáltak a jugoszláv légierő kötelékéből.

A szlovéniai események idején a horvátországi Jase- 
novac felett 1991. július 16-án, Strela 2M légvédelmiraké- 
ta-találat miatt kényszerleszállt egy Super Galeb, előre
vetítve Szlovénia után, a vegyes lakossági összetételű 
Horvátország területén várható harcokat. A horvátorszá
gi háború 1991 szeptemberétől 1992 májusáig tartott, és 
a jugoszláv légierő repülőgépei jelentős számú bevetést 
repültek a jugoszláv (szerb) szárazföldi csapatok támo
gatására, és megállapítható, ilyen jellegű bevetések al
kalmával a G-4-esek jobb hatásfokkal és kevesebb vesz
teséggel szerepeltek, mint a J-21 Jastreb, illetve a 
MiG-21-es típusok, de a háború jellegéből adódóan, 
melyben az ellenfél alig rendelkezett célpontnak számító 
nehéz haditechnikai eszközzel, az eredményesség mér
téke nem érte el a kívánt szintet, és a JRV i PVO szóvi
vői is több ízben megjegyezték, hogy a horvátországi 
harcokban nagyobb hasznát vették volna egy a kézifegy
verek tüzét is jól tűrő harci helikopternek (ez a rendelke
zésre álló SA-341H/SA342L Gazelle-ró\ nem mondható 
el), mint merevszárnyú repülőgépeiknek, így nem megle
pő a MI-24V HIND £  harci helikopterek rendszeresítése, 
igaz, 1999-ig mindössze két példány került a jugoszláv 
légierő állományába.

A horvátországi harcok idejére jellemző, hogy az egy
séges Jugoszláviától megörökölt, vegyes összetételű 
személyi állomány miatt jelentős volt a repülőgépekkel 
történő dezertálások száma. Horvát oldalra 3 MIG-21Bls, 
2 J-22 Orao, 6 G-4 Super Galeb, 1 Do 28D-2 Skyser- 
vant könnyű szállítógép, 1 M i-8  és 5 Gazelle helikopter, 
azaz 18 repülőeszköz, míg Ausztriába a 22 810/810 lajst
romszámú MÍG-21M  szökött át.

A horvát források 41 repülőeszköz lelövését jelentették, 
és ebbe minden bizonnyal az ismert identitású dezertált 
pilóták védelmében beleszámolták a fent említett repülő- 
eszközöket is. A jugoszláv források 1991. december 31- 
ig 12 repülőgép és 3 helikopter elvesztését igazolták, és 
ezen felül 24 harci sérülést szenvedett repülőeszközről 
számoltak be (többek között a 23 733/733 lajstromszámú 
G-4 Super Galebről, melyet 1991. szeptember 21-én 
Ribniknél Stinger légvédelmi rakétával találták el, és sike
resen leszállt az akkor még tartalékbázisként működő 
udbinai repülőtéren), de szerintük harci cselekmények 
miatt Super Galeb nem került veszteséglistára.

Horvát források 1991 októberében Dakovo térségében 
6 G-4-es lelövését említik, de figyelembe véve a térség
ben található nabrdei C-kategóriás tartalék katonai repü
lőteret, valószínűbb, hogy ekkor történt a fent említett 6 
Super Galeb horvát oldalra történő átszökése.

A horvátországi fegyverszünettel egy időben, 1992 má
jusában kibontakozóban volt a jugoszláv belháború idő
ben és emberáldozatokban is legjelentősebb konfliktusa, 
a boszniai polgárháború, mely 1995-ig tartott.

A jugoszláv fegyveres erők hivatalosan nem vettek 
részt a konfliktusban, de a boszniai szerb erők számára 
jelentős mennyiségű haditechnikai eszközt adtak át, és a 
konfliktus teljes ideje alatt biztosították a boszniai szerb 
erők ellátását. 1992 júliusában a banjai-lukai Zaluzani re
pülőterén a JRV i PVO 237.? és 238. vadászbombázó, 
780-ok helikopteres szállító és 711 páncéltörő helikopte
res századainak bázisán megalakult a boszniai Szerb 
Köztársaság légiereje, hivatalosan Vazduhoplovstvo i 
Protiv Vazdusna Odbrana Republike Srpske (V i PVO 
RS), mely repülőalakulatait a 92 vegyes repülődandárba 
szervezték. Az átadott repülőgépek között a Super

Galebeк mennyisége minimum 6-ra tehető, melyeket a 
J-21 Jastreb és J-22M  Orao-val együtt igen intenzíven 
használtak, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által bevezetett 
repülési tilalomig 1300 bevetést repültek. A NATO-orszá- 
gok által ellenőrzött légtérzárlat megsértésekor, az USAF 
F-16-osai 1994. február 28-án négy repülőgépet lelőttek, 
melyek típusának meghatározása a mai napig nem egy
értelmű. A hivatalos amerikai forrás G-4 Super Galebe- 
ket említ, de az eseményt megörökítő festményen már a 
szárnytörővégeken elhelyezett póttartályokkal ellátott re
pülőgépek láthatók, melyek a G -2 Galeb, J-21 Jastreb tí
pusokra jellemzőek, és a jugoszláv források is J-21 Jas- 
trebeк lelövését említik. Az 1995-ben lezáruló konfliktust 
а V i PVO RS mindössze egy G-4-ese élte túl, valószínű
leg a többi repülőgép az 1995-ös NATO-légitámadások 
áldozata lett. (A horvát fegyveres erők az 1995-ös Vihar 
hadművelet alkalmával elfoglalták az udbinai repülőteret, 
ahol tíz G -2 Galeb és J-21 Jastreb repülőgépet zsákmá
nyoltak, Super Galebet viszont egyet sem).

Az 1995-től 1999-ig terjedő periódusban Kis-Jugoszlá
via aláírta az európai hagyományos fegyverzet csökken
téséről szóló megállapodást, mely a JRV i PVO első vo
nalbeli harcirepülőgép-állományát 155, míg harcihelikop- 
ter-állományát 39 repülőeszközben állapította meg. A 
szerződés betartásának részeként kivonásra került 9 
MiG-21-es, 13 Soko J-22/IJ-22/IJN22 Orao, 10 G-2  
Galeb, 31 J-21 /IJ-21 /NJ-21 Jastreb és két G-4 Super 
Galeb (valószínűleg a két G-4M  prototípus), vagyis 65 
repülőgép, míg a létszám feletti SA342L Gazelle helikop
tereken kiépítésre kerültek a páncéltörő rakéták alkalma
zását biztosító APX 334 típusú célzó berendezések.

A rendelkezésre álló kb. 68 G-4 Super Galeb közül ki
képző szerepkört a podgoricai 172 légidandár keretén 
belül működő 239 repülőszázad kapott (ennek része volt 
a hat repülőgépből álló Letece Zvezde-Repülő Csillagok 
elnevezésű légibemutató csoport is), mely a régi G-2  
Galebekkel felszerelt 251. és 647. helikopteres kiképző
századdal együtt alkották a JRV i PVO légi akadémiáját. 
A többi repülőgép négy vadászbombázó századhoz ke
rült (mivel a típus kiképző repülőgépnek minősül, a fegy
verzetkorlátozási szerződés nem rendelkezik e kategóri
ájú eszközök számáról).

Az 1999. március 24-én Kis-Jugoszlávia és a NATO kö
zött kirobbanó konfliktus kezdete előtt, a várhatóan lehen
gerlő NATO-légifölény miatt, a túlélést megcélozva a G-4 
Super Galeb és a J-22M  Orao-ß-tipusok nagy részét 
részegységekre bontva, konzervált állapotban elrejtették.

A konfliktus folyamán a podgoricai 239. „Vámpír” szá
zad repülőgépei néhány szórványos támadást intéztek a 
jugoszláv-albán határszakaszon az UCK állásai ellen, 
azonban tervszerű, szervezett bevetésekről nem beszél
hetünk. A JRV i PVO támaszpontjai ellen végrehajtott 
szisztematikus támadások következtében a rendelkezés
re álló gépállomány 1/3-a, azaz 20-30 repülőgép semmi
sült meg.

A volt Jugoszlávia területén, a majd egy évtizeden át 
tartó konfliktussorozat a legyártott Super Galebe к közel 
30%-ának megsemmisüléséhez vezetett. Hosszú távon 
azonban sokkal jelentősebb következményei lesznek a 
gyártó és karbantartó létesítmények megsemmisülésé
nek, melyek a légi csapások kiemelt prioritású célpontjai 
voltak. A Milosevic-rendszer bukása és a fegyverszállítá
si embargó feloldása után felmerült a jugoszláv légierő 
repülőgépeinek izraeli segítséggel történő korszerűsítése 
is, azonban feltételezhető, hogy új vadászrepülőgépek és 
területvédelemre is alkalmas légvédelmi rakétarendsze
rek beszerzése elsőbbséget fog élvezni a hazai gyártmá
nyú repülőgépek korszerűsítésével szemben.
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Felhasznált irodalom

1. Aerosvet International No 2 1990 february 
Jeffrey L. Ethell SOKO SUPER GALEB -  AN AMER
ICAN VIEW
Modernisation SUPER GALEB G-4M.A WORLD 
TRAINER OPTION

2. В. Dimitrijevic i M. Micevski JETS mlazni avioni 
zapadnog porekla u jugoslovenskom naoruzanju 
1953-1974 (nyugati gyártmányú sugárhajtású repü
lőgépek jugoszláviai használatára vonatkozó adatok)

3. FLIGHT INTERNATIONAL 11/12 1990 (PMR-200)
4. AIR FORCE MONTLY No 103 oct. 1996 hírrovat (a 

jugoszláv légierő szolgálatából kivont repülőgépeire 
vonatkozó adatok)

5. AEROMAGAZIN (BEOGRAD) No 17 april 2000
mr Dusán Maodus dipl mech. Ratna vazduhoplovst- 
va bivsih republika SFRJ (A volt jugoszláv tagköztár
saságok légierejére vonatkozó adatok)

6. GLASNIK RV I OVO sept.-dec. 1990 No 5-6 
Predrag Pavlovié dipl. ing -  Mogucnosti aviona G-4

SUPER GALEB u borbi protiv nadzvucnih lovaca (A 
SUPER GALEB szuperszonikus vadászrepülőgépek 
elleni légiharc képességei)

7. GLASNIK RV I PVO 1991 No 4-5 
Potpukovnik mr Milojevic Milan dipl. ing/mr Bajovic 
Milan dipl. ing
Skolsko borbeni avion G-4M SUPER GALEB 
Pukovnik mr. Dragisa Ivkovic dipl. ing -  Prijemnik za 
upozorenje pilóta о laserskoj pretnji (A lézeres besu
gárzásjelző adatai)
Vojislav Rakic dipl. ing/Radivoje Skoko dipl. ing 
Dostignuca jugoslovenske vazduhoplovne industrije 
u projektovanju i izradi struktúra ad kompozitnih 
materijala.
(A jugoszláv repülőipar eredményei a kompozitanya- 
gok felhasználása és tervezése terén)

8. Jelko Kacin -  Savremeni avioni i helikopteri (Nasa 
adbramba Ljubljana 1986)

9. FRONT katonai hetilap 1985-től 1990-ig terjedő számai

Szigeti Szilveszter

LeFlaSys típusú könnyű légvédelmi rendszer

Rendsburgban, a Bundeswehr Légvé
delmi Iskolájában 2001. június 27-én 
ünnepélyesen adták át a Szárazföldi 
csapatok új légvédelmi rendszerét, 
amely a kishatótávolságú (könnyű) 
légvédelmi rendszer (Leichtes Flugab
wehr System), vagy az angol területen 
SHORAD elnevezést kapta. A fegyver- 
rendszert a Rheinmetall DeTec AG- 
hez tartozó STN Atlas Elektronik 
GmbH (Bréma) és a Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW) cég közösen fej
lesztette ki. Az új fegyver kialakításá
val viszonylag rövid időn belül sikerült 
a válságkörzetben bevetett, vagy bé
kefenntartó feladatokba bevont német 
gyorsreagálású csapatok légvédelmét 
megoldani. Az átadási ünnepségen 
Uwe Duveneck, az STN egyik vezető
je kijelentette, hogy e fegyverrendszer 
a már gyártott, vagyis a fegyverpiacról

beszerezhető főbb elemek integrálá
sával a cég kezdeményezésére ala
kulhatott ki ilyen rövid idő alatt, és a 
rendszer elemeinek méretei lehetővé 
teszik, hogy a CH-53 típusú helikopte
rek egyidejűleg két harcjárművet szál
lítsanak. Jelen cikkünkben áttekintjük 
a német fejlesztési programot, a rend
szer felépítését és szervezetét.

A fejlesztési program

A német Atlas cég résztvett a NATO 
keretein belül végzett ASRAD légvé
delmi rendszer fejlesztésében. 1992- 
ben az Öböl-háború tanulságait ele
mezve a cég munkatársai tudományos 
tanulmányt állítottak össze. Ebben be
bizonyították, hogy a váratlanul kelet
kező válságkörzetben ténykedő csa

patok harcászati feladatait nem képe
sek megoldani légiszállítású légvédel
mi erők nélkül. A Bundeswehrnél rend
szeresített Roland és Gepard rend
szerek szállítása korlátozott, így csak 
jelentős késéssel képesek a gyorsrea
gálású erők támogatására. A feladatot 
csak helikopterekkel is szállítható ha
ditechnikai eszközökkel lehet végezni. 
Elkezdték a tanulmányban megfogal
mazott új rendszer tervezését, termé
szetesen a fejlesztés költségeit a cég 
fedezte.

A következő év elején a német kato
nai vezetők meghatározták az új köny- 
nyű légvédelmi rendszer harcászati
műszaki követelményeit, ebben a mun
kában a Bundeswehr a német Szövet
ségi Beszerzési Hivatal (BWB) szakér
tőivel együtt vett részt. A következő 
kulcskövetelmények maximális sza
badságot biztosítottak a tervezőknek.

A rendszer legyen képes:

-  a 24 órás hadműveleti nap bármely 
szakaszában és időjárási helyzet
ben, a várható klimatikus és hadszín- 
téri körülmények között, 6000 m-es 
körzetben, 3500 m-es magasságig a 
légicélok bármelyik változatának a 
megsemmisítésére;

-  20 km-es körzetben, 5000 m-es ma
gasságig a légtér ellenőrzésére;

-  a cél automatikus kiválasztására, 
megjelenítésére, az adatainak auto
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matikus feldolgozására és azok to
vábbítására a rendszer összes ele
méhez;

-  a környező légtérben kialakuló harc
tevékenység számítógépes eleme
zésére, és nyolc harcjármű tevé
kenységének irányítására;

-  más C3I rendszerekkel együttmű
ködni (interoperatibilitás),

-továbbá a rendszer légiszállítását 
helikopterrel is biztosítani kell, a lo
gisztikai háttere illeszkedjék a kiala
kult rendszerhez, s a személyi állo
mány kiképzése az egyszerűsített 
üzemeltetési feladatok miatt a csa
patoknál megoldható legyen.

A koncepció kidolgozására 4 céggel 
kötöttek szerződést, majd 1994 végén 
az STN és az akkori Wegmann & Со. 
(ma KMW) cégek tervezetét fogadták 
el. A következő év júliusában az STN- 
el megkötötték a számítógépes hard
ver sorozatgyártásához szükséges 
vizsgálati szerződést, ebben meghatá
rozták az Atlas vezető szerepét és a 
KMW-el történő közös munkát.

1996 végén elkészült az Ozelot- és 
az AFF harcjármű mintapéldánya. 
Csapatpróba során jelentős problémát 
nem észleltek, így 1998. február 5-én 
a jelentések jóváhagyásával rendsze
resítették.

1998 júliusában a Bundestag elfo
gadta a rendszer gyártási költségve
tését, a szerződésben a gyártó garan
tálta a rendszer helikopteres légiszál
líthatóságát. A gyártási program sze
rint 2000-2003 között állítják elő a 
megrendelt eszközöket.

A rendszer felépítése

A fejlesztési fázis rövidsége miatt a 
rendszert a nemzetközi piacon besze
rezhető, illetve a Bundeswehr raktárai
ban álló haditechnikai eszközök maxi
mális alkalmazásával valósíthatták 
meg. A rendszer a Dornier által gyártott 
Stinger típusú, és az NDK-tól átvett Igla 
(SA-16) típusú hordozható légvédelmi 
rakétákat alkalmazza. Bázisjárműként 
a Rheinmetall Landsystems GmbH 
(Kiel) által gyártott Wiesel 2 típusú lánc
talpas alvázat, de más harcjárművek
hez az MB 290 GDT és MB Wolf típusú 
kerekes harcjárműveket vették figye
lembe. A légtérellenőrzésre az Ericsson 
HARD 3D radarját választották.

A rendszer szervezetileg három 
könnyű légvédelmi rakétaütegből épül 
fel, amelyek három szakaszból állnak. 
Az üteg szervezetileg képes az önálló 
feladatvégzésre, és a szakaszok lép
csőzetes előrevonásával a folyamatos 
légtérellenőrzés mellett a szünetmen
tes oltalmazásra.
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5. ábra: A rádiókkal szerelt parancsnoki harcjármű

A közvetlen harctevékenységet az 
Ozelot típusú rakétaindító harcjármű 
végzi. Ez a rendszer végrehajtó ele
me. A Wiesel 2  típusú alvázra telepí
tett berendezéseket az Atlas Elektron
ik fejlesztette.

Az önálló helyszög- és oldalszög- 
meghajtással ellátott torony oldalához 
kapcsolódnak a tüzérségi részek, 
amelyek az alkalmazott érzékelőkkel s 
a kiegészítő elektronikai rendszerek
kel képesek a Stinger, az Igla és a 
Mistral típusú légvédelmi rakéták 
irányzására és indítására. A tüzérségi 
részhez csatlakozik 4 légvédelmi raké
ta, a harcjármű farán kialakított tároló
ban további 4 rakétát helyeztek el.

A torony középső részébe építették 
be a légtérellenőrző és célkövető érzé
kelőket (Ophelius hőérzékélő kamerát, 
televíziós érzékelőt és 10 km-es ható- 
távolságú lézertávmérőt), amelyeket 
egységes rendszerbe integrálták. A to
ronnyal együtt fordítják a 4 rakétát a 
bemért és követett cél irányába.

A célfelderítést és követést támogat
ja a passzív infravörös célmeghatáro- 
zó-követő rendszer, amelyet kiegészí
tettek optikai célazonosító rendszerrel. 
Az integrált érzékelők lehetővé teszik 
különleges helyzetekben az önálló 
harctevékenységet is.

A harcjármű helyzetének meghatá
rozását a TALIN/GPS rendszer végzi.

A harctevékenység irányításához 
szükséges híradó-berendezések és 
C3I rendszerek lehetővé teszik a harc
jármű távvezérlését. (A fontosabb har
cászati-műszaki jellemzőket lásd lej
jebb.)

A C3I rendszereken vett céladatok 
alapján a torony a célirányába fordul. 
Az önálló tevékenység során a felderí
tett cél optikai azonosítása után az 
elektronikai rendszer vezérlése alap
ján követi a célt. Az indítási zónába 
történő berepülés pillanatában a rend
szer engedélyezi a rakéta indítását.

A rendszer következő eleme az AFF 
Wiesel típusú légtérellenőrző-tűzveze
tő harcjármű. A harcjármű egyszerűsí
tett elnevezése a radar-harcjármű. A 
Wiesel 2  alvázra telepített 3D HARD 
típusú radar 20 km-es körzetben ellen
őrzi a környező légteret. A felderített 
célok adatait a Szárazföldi Légvédel
mi Felderítő Vezetési Rendszer 
(HFIaAFüSys) segítségével feldolgoz
za, azokat elemzi és továbbítja a rend
szer többi eleméhez. A kiegészítő be
rendezések segítségével közvetlen 
kapcsolatot tartanak a HEROS-rend- 
szerrel. Az AFF felderítési adatait al
kalmazhatják a környező légvédelmi 
alegységek, rendszerek.

A légvédelmi vezetési harcjárműbe 
telepített berendezések segítségével 
irányítja az ütegparancsnok az alegy
ség harctevékenységét. Ezen a mun
kaállomáson az elöjárótól a HEROS- 
rendszeren érkező parancsok és az 
alárendeltek jelentései mellett megje
lenik az üteg harcjárművei által vég
zett tevékenységre vonatkozó összes 
információ. Az alegység két azonos 
harcjárművel rendelkezik, az egyikkel 
az oltalmazott csapatokkal tartják a 
kapcsolatot.

LeFlaSys üteg szervezése

- Ozelot Ozelot

- Ozelot Ozelot

- Ozelot Ozelot

- Ozelot Ozelot

^ Ozelot Ozelot

- Ozelot

- Ozelot

- Ozelot

- Ozelot

L Ozelot

7. ábra: Egy üteg felépítése
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Az LKW le. FAST harcjármű egy ed
dig nem alkalmazott funkcióval egé
szíti ki az üteg lehetőségeit. A Wolf tí
pusú alvázra épített harcjármű segít
ségével az üteg kapcsolódik a gyors- 
reagálású csapatok egyéb vezetési 
rendszereihez, amelyeken keresztül a 
kölcsönös légiadat-cserével bővebb 
információhoz jutnak. A rendszerekről 
érkező adatokat feldolgozás után a 
LeFlaSys minden elemére továbbítja. 
Vészhelyzetben a harcjárművel felvált
ható az üteg egyik AFF harcjárművé.

A fegyverrendszerhez egyéb kiegé
szítő harcjármű is tartozik, amely az 
alegység feladatainak maradéktalan 
ellátását oldja meg.

Az Ozelot harcjármű alapvető 
harcászati-műszaki jellemzői

Fegyverzet

Stinger 2 db
igia 2 db
teljes rakétakészlet 8 db
rakéta hatótávolsága 6000 m
rakéta maximális sebessége 2 M
maximális célmagasság 3000 m

Harcjármű

típusa Wiesel 2
tömeg 4000 kg
hatótávolság 200 km
hajtómű teljesítménye 64 kW
maximális sebesség 70 km/h
személyzet 2 fő

Az AFF légtérellenőrző és 
tűzvezető harcjármű alapvető 
harcászati-műszaki jellemzői

Radar

típusa Ericsson HARD 3D
maximális légtérellenőrzési
távolság 20 km
maximális célmagasság 3500 m

Harcjármű

típusa Wiesel 2
maximális sebesség 80 km/h
tömeg 4100 kg
személyzet 2 fő

Az alegységek alkalmazása

A LeFlaSys típusú rendszerrel három 
könnyű légvédelmi üteget állítanak fel. 
Az ütegek azonos szervezésűek. Az 
üteg önállóan, vagy más légvédelmi 
rendszerrel együttműködve végzi fel
adatát.

Az üteg szervezetileg két légvédelmi 
vezetési harcjárművel, három AFF tí
pusú légtérellenőrző-tűzvezető harc
járművel és három tűzszakasszal, sza
kaszonként öt Ozelot harcjárművel 
rendelkezik. Továbbá egy légvédelmi 
LKW le. FAST illesztő harcjárművel, 
három készlet szállító harcjárművel és 
egy kiképző szimulátorral szerelték fel.

A BWB tervei szerint 50 db Ozelot, 
10 db AFF, 7 db vezetési harcjárművet 
szereznek be. A kiegészítő harcjármű

vekkel együtt a megrendelés összérté
ke 150 millió Euro. A rendszer alapele
meiből 5 db Ozelot, 1 db AFF és 1 db 
vezetési harcjármű az iskola állomá
nyába került.

Exportérdeklődések

Első csatlakozó a német programhoz 
Görögország. Az elsődleges tervek 
szerint MB Wolf alvázon 54 db rakéta
indító harcjárművet terveznek besze
rezni. A Wolf alvázak licencgyártására 
a görög ELBO felkészült. A tervek sze
rint 2002 második felében kezdődne a 
gyártás, az AFF harcjárművek gyártá
sát még vizsgálják.

Az ünnepélyes átadáson résztvett 
Sikki ezredes a finn Szárazföldi Erők 
légvédelmi parancsnoka. A finn elkép
zelések szerint az Ozelot harcjármű
veken az RBS-70 típusú lézervezérlé- 
sű rakétával váltanák fel a Stingert.

Felhasznált irodalom

1. A new SHORADS for the German 
Army MilTech 2001. július pp48- 
49

2. Detlef H. Keller: LeFlaSys 
http//www.soldatjm d je ch n ik .d e

3. http//www.atlas.de
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Suomen llmavoimat -  a finn légierő napjainkban

A finn fegyveres erők, azon belül a légierő helyzetét az 
1947-es párizsi szerződés szigorú korlátozásai határoz
zák meg. A második világháborút lezáró szerződés pon
tosan előírja, hogy Finnország egyes fegyverzeti eszkö
zökből mennyit tarthat rendszerben. így a légierő össze
sen csak 60 harci géppel rendelkezhet, de nem lehet kö
zülük egy sem bombázó. Az ország megbízható védelme 
az engedélyezett fegyverzettel nehezen oldható meg, hi
szen Finnország területe 336 982 knf, hossza észak-dél 
irányban 1159 km, egynegyed része az északi sarkkörön 
túl fekszik, és szárazföldi határa Oroszországgal 1159 
km, Norvégiával 716 km, Svédországgal 586 km. A fin
nek nem is gondolkoznak a közép-európai értelemben 
vett védelemről. Országuk nem a fő hadászati irányban 
fekszik, jelentős része az év nagy részében korszerű mo
torizált hadsereg hadműveleteire alkalmatlan, a zord idő
járás és a nehéz terepviszonyok miatt. Még a régi kétpó
lusú világrendszerben sem számoltak azzal, hogy bár
melyik fél Finnországot önmagáért megtámadná, inkább 
mint átvonuló folyosó jöhetett számításba az egymás el
leni háborúban. így a fegyveres erők feladata az ország 
létfontosságú objektumainak védelme, miközben igye
keznek a betolakodónak a lehető legnagyobb anyagi, 
ember- és időveszteséget okozni, és kiterjedten alkal
mazni a gerilla-hadviselés módszereit. A tisztán vadász- 
repülőgépekből álló légierő feladata a légifölény meg
szerzése az ország területe vagy legalább is annak fon
tos részei fölött, ezáltal a szárazföldi csapatok védekező 
hadműveletének biztosítása.

A finnek a párizsi szerződés előírásait igyekeznek a 
számukra legkedvezőbben értelmezni. A légierő személyi 
állománya maximum 3000 fő lehet. Az 1500-1500 fő hiva
tásos és sorkatona mellett azonban 1500 polgári alkalma
zottat is foglalkoztatnak, akik természetesen nem számí
tanak katonának. Nem veszik harci gépként figyelembe a 
kétüléses gyakorlógépeket, korábban a MÍG-21U-1 és 
UM-eX, illetve a Draken kétüléses változatát, jelenleg a 
Hawk-oX és az F-18D változatát, pedig az utóbbi a C-vel 
azonos harcértéket képvisel. Ma összesen mintegy 
170-180 repülőgépet üzemeltetnek a dugattyús motoros 
Valmet L-60 Vinká-tói kezdve az F-18C Flornet-ig.

Szervezete

A finn légierőt a főparancsnok irányítja (az egyetlen tá
bornok a légierőben). Ő maga a finn fegyveres erők pa
rancsnokának közvetlen alárendeltségébe tartozik, aki vi
szont a Védelmi Minisztériumon keresztül a parlament
nek felelős. A főparancsnokság (llmavoimien Esikunta) 
az ország középső részén, Tikkakoskiban székel. Három 
légi parancsnokság (Lennosto), az 1996-os átszervezés 
előtt légvédelmi wing és hét kisebb egység tartozik alá
rendeltségébe. A három Lennosto egy-egy körzet légvé
delmét biztosítja a következők szerint: a Satakunta légi 
parancsnokság (Satakunnan Lennosto) a Tampere-Pirk- 
kala légitámaszponton települ és az ország délnyugati ré
szét őrzi; a karéliai légi parancsnokság (Karjalan Lennos
to) Kuopio-Rissalában települ, ami kivonásukig a 
MiG-21-esek otthona volt, és az ország délkeleti részé

ért felelős; végül a lappföldi légi parancsnokság (Lapin 
Lennosto) Rovaniemiben az ország északi részének vé
delmezője. A főparancsnokság közvetlen alárendeltségé
be tartozó hét egység a következő; a támogató egység 
(Tukilentolaivue) Tikkakoskiban, mely a felderítő és a 
szállító egység összevonásából 1997-ben jött létre; a Lé
gierő Akadémia (llmasotakoulu) Kauhavában; a Repülő
kísérleti Központ Halliban, a Finavitec (korábban Valmet) 
repülőterén; a híradóiskola és az elektronikai támogató 
egység Tikkakoskiban; a légierő általános ellátó központ
ja Tamperében; végül a műszaki és sorállomány kiképző 
iskolája Halliban.

Minden légi parancsnokság alárendeltségébe egy-egy 
vadászrepülő-egység tartozik, amely két vadászrepülő, 
egy harckiképző és egy futár alegységből áll. Az egysé
gek repülőgépeinek mennyisége nem állandó, eseten
ként a főparancsnokság határozza meg. Az egységek 
alaprepülőtere jól felszerelt, fedett állóhelyekkel és föld 
alatti harcállásponttal rendelkezik. Az alaprepülőtéren kí
vül minden egységhez tartozik két tartalék repülőtér is, 
ahol szükség esetén néhány repülőgép elhelyezhető, sőt 
az ország közútjain 20 helyen alakítottak ki repülőgépek 
fel- és leszállására alkalmas szakaszokat. Az alaprepülő
terek felszereltsége olyan, hogy a végrehajtandó feladat 
érdekében akár az egész vadász-légierőt is egy repülő
térre lehet összpontosítani. Az összpontosítás és szétte- 
lepítés ilyen széles körű variálhatósága a főparancsnok 
számára rendkívül nagyfokú rugalmasságot biztosít a lé
gierő alkalmazása területén.
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A légtér ellenőrzése és a vadászrepülők célra vezetése 
jól kiépített radarrendszer segítségével valósul meg, 
amely a Tompson-CSF által gyártott, nagy felderítési tá
volságú, valamint finn gyártmányú, közepes és mobil kis 
felderítési távolságú radarokból áll.

Rendszeresített repülőgépek

A finn légierő, miután 1997-ben a MiG-21bisz-ekét, 
2000-ben pedig a Saab 35FS Draken-eket kivonták a 
fegyverzetből, egyetlen vadászrepülőgép-típussal ren
delkezik, az F-18C Hornet-tel. A gyorsan avuló vadász
géppark lecserélését célzó program 1989-ben kezdődött. 
Az első pályázati felhívás 1990. február 23-án húsz egy- 
üléses vadászra és öt kétüléses gyakorlógépre vonatko
zott, opcióval további húsz darabra. Ezt módosították ok
tóber 31-én 60 együlésesre és 7 kétülésesre. A felkérést 
a pályázaton való részvételre a Dassault Aviation, a Gen
eral Dynamics, a Saab és a McDonnell Douglas kapta 
meg. A felsorolt cégek a következő típusokat ajánlották 
fel: Mirage 2000-5, F-16C/D, Gripen és az F/A-18C/D. 
Hívatlanul ugyan, de jelentkeztek az oroszok is a 
MiG-29-esse\. 1992. februártól márciusig a finn légierő 
Repülőkísérleti Központjában a MiG-29 kivételével vala
mennyi jelölt teljesítményét ellenőrizték szélsőséges téli 
körülmények között. Ugyanez év június 5-én írták alá a 
szerződést a McDonnell Douglas céggel 57 db F/A-18C 
és 7 db F/A-18D  szállításáról, amelyek közül az 57C-t a 
Finavitec (korábban Valmet) cég szerelte össze Halliban.

A finneknél a gépet F-18  jelöléssel rendszeresítették, 
ezzel is utalva arra, hogy a földi támogató szerepkört biz
tosító fegyverzetet nem vették meg a géphez, így az ezt 
jelképező ,,/A"jelölés elmaradt. A légi célok ellen alkalmaz
ható fegyverzet a már a Draken-nél megismert AIM-9L 
Sidewinder és az AIM-120A AMRAAM levegő-levegő ra

A finn légierő (llmavoimat) repülőgép-állománya
_______________ (2001. július)

Boeing F-18 Hornét elfogó vadászrepülőgép (HN) 64 db
British Aerospace Hawk Mk 51 
kétüléses gyakorlógép (HW) 52 db
Learjei 35A/S célvontató repülőgép (LJ) 3 db
Fokker F.27 szállító repülőgép (FF) 3 db
\/atmet L-90 TP Redigo (RG) futár repülőgép 9 db
Piper PA-31-350 Chieftain (PC) futár repülőgép 6 db
Valmet L-70 Vinka (VN) alapfokú kiképző repülőgép 28 db
Piper PA-28 Arrow (PA) futár repülőgép 7 db
Összesen: 172 db

kéták, természetesen a beépített M61A1 Vulcan 20 mim
es gépágyúval együtt. A kétüléses gépeket már 1994-95- 
ben átadták (jelölésük HN-461-től 467-ig), az együlésese- 
ket pedig 1996 és 2000 között (jelölésük HN-401-től 457- 
ig). A Finnországnak szállított gépek megegyeznek az 
F/A-18C legutolsó változatával: F404-GE-402 hajtómű
ve, Hughes AN/APG-73 felderítő és tűzvezető lokátor, di
pól- és infracsapdaszóró berendezés, rádióelektronikai 
zavaró berendezés, szemmagasságú kijelző, két több- 
funkciós kijelző a műszerfalon, színes mozgó elektronikus 
térkép, besugárzásra figyelmeztető kijelző, HOTAS-vezér- 
lés, interciális navigációs rendszer, GPS, VOR/ILS/DME 
navigációs rendszer. A speciális finn követelményeknek 
megfelelően a gépeket éjszakai azonosító fényekkel látták 
el, a dipól- és infracsapdaszóró kapacitását megkétsze
rezték, az adatátviteli rendszer kompatibilis a finn légvéde
lemben használatos rendszerrel, és a katapultülés heve
derei a Hawk-r\á\ használtakkal megegyezők. Az első 
négy kétülésest a HavLLv 21 kapta meg 1995 novembe
rében. Tekintve, hogy a MiG-21-esek repülési élettartama
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3. ábra: Az F/A-18C egyik példánya az álcahálós várakozóhelyen (Boeing)

4. ábra: Az F/A-18D egyik elsőnek leszállított példánya (Boeing)

■- '■ л ■ V.
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gyorsan közeledett a végéhez, az első C-ket 1996-ban a 
HavLLv 31 -hez küldték. Utolsónak a HavLLv 11 kapta meg 
az új gépeket.

Az állomány átképzése 1992-ben kezdődött meg az 
Egyesült Államok Haditengerészeti Légierejének 
Leemore légitámaszpontján, Kaliforniában. Három cso
portban összesen 15 repülőgép-vezető és 132 fő földi ki
szolgáló személyzet sajátította el itt az új típussal kap
csolatos ismereteket. 1996-tól a kiképzés Finnországban 
folytatódott. Ahhoz, hogy egy kiképzett pilóta a finn rend
szer szerinti „másodosztályú harci pilóta” minősítést 
megszerezze, összesen 150 órát kell Hornet-en repülnie, 
ami nagyjából egyévi repülési időnek felel meg. Az első 
osztályú cím megszerzéséhez még egy évre van szük
ség.

A másik alapvető repülőgéptípus a BAe Hawk, melyből 
1980 és ‘85 között 50 db Mk 51 változatot (ebből 46 ha
zai összeszerelésű), majd később 1993-94-ben további 
hét Mk 51 A-1 szereztek be. Időközben ezekből három 
megsemmisült. A gépekre V/'nfen fotókonténer vagy 
Aden 30 mm-es gépágyú függeszthető, illetve az R-60 
és RB24J levegő-levegő rakéták indítására is alkalmas. 
Felhasználói: a repülőiskola Kauhava-ban, a támogató 
egységek, valamint mindhárom vadászrepülő-egységnél 
a harmadik, kiképző alegység.

A finn légierő 28 db Vinka típusú, hazai gyártású, dugaty- 
tyús motoros alapfokú kiképző géppel is rendelkezik. A fu
tárfeladatokat hat Piper Chieftain és hét Piper Arrow II va
lamint /lelátja el. A légi szállításokhoz három Fokker F27-et 
használnak. Három Learjei 35A szolgál légicél-vontatásra, 
légi térképezésre, tengeri őrjáratozásra és betegszállításra.

Repülőkiképzés

Évente mintegy 1000 fő jelentkezik a légierőbe repülő

gép-vezetőnek. Az orvosi vizsgálatok és a különböző 
tesztek után közülük 45-öt iskoláznak be. Az első 12 hó
napos tanfolyamon katonai alapképzést kapnak, a repü
léshez szükséges elméleti tárgyakat tanulnak, és 40 órát 
repülnek a Wn/cá-val. Ezután a legjobb 20 kerül a Légierő 
Akadémiára, ennek keretében egy évig a Helsinki Egye
temen tanulnak, közben további 60 órát repülnek Vinká- 
kon. Az utolsó év a Haw/c-kiképzéssel telik el. Az 
egyedülrepüléshez minimum 15 felszállásra van szük
ség, és öszszesen 100 órát repülnek ezen a gépen. Az új 
repülőtisztek ezután már a saját egységük kiképző alegy
ségénél folytatják a repülést. További 120 órára van szük
ség a Hawk-on, hogy megkezdhessék az F-18  átkép
zést, ami 150 óra repülést jelent. Újabb két év elteltével -  
és a megfelelő tanfolyam elvégzése után -  lehet valaki 
oktató, majd még három-négy év csapatszolgálat és a 
parancsnoki tanfolyam elvégzése szükséges a százado
si rendfokozat elnyeréséhez. Aki még ennél is többre vá
gyik, vagy magasabb parancsnok szeretne lenni, az fő
tiszti vagy törzstiszti iskolára mehet.

Finnország vezetése az utóbbi évek átgondolt techni
kai fejlesztéseivel hosszú évekre megoldotta az ország 
légterének megbízható védelmét. Nem riadtak vissza az 
egyszeri jelentős összegű beruházástól, hogy a lehető 
legjobbnak tűnő megoldást választhassák. Ütőképes, a 
feladatának száz százalékig eleget tenni képes légierőt 
hoztak létre, miközben az ország ipara új, korszerű gyár
tástechnológiát sajátított el.
Követésre méltó példa!

A szerző ezúton mond köszönetét a Finn Köztársaság 
budapesti nagykövetsége katonai attaséjának, Timo Kivi- 
nen alezredes úrnak, aki értékes észrevételeivel nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy a cikkben közölt tények és 
adatok megfeleljenek a valóságnak.

Az Oerlikon ADATS rakétarendszer

Ajánlom mindazoknak, akik a jelenlegi szegényes csapatlégvédelmi rendszerünkért 
valamit tettek az elmúlt években, és ajánlom a kételkedőknek is, akik többször 
megkérdőjelezték ennek az „árva gyereknek” az életképességét és szükségességét.

Olyan légvédelmi eszközt szeretnék bemutatni, amelyről 
Magyarországon még nem jelent meg publikáció (tudo
másom szerint), és amely rendkívül közel áll hozzám 
megbízhatóságával és többcélú alkalmazásával. A külföl
di katonai szaksajtóban is misztikus eszközként lebeg, 
többek a „Tökéletes Gyilkos” nevet adták neki.

Az ADATS (Air Defence Anti Tank System) rakétarend
szer fejlesztése 1979-ben kezdődött.

A svájci Oerlikon-Bühle és elsődleges alvállalkozóként 
pedig az amerikai Martin Marietta, nagy hírű fegyver
gyártók kezdték el a fejlesztését egy olyan, kis hatótávol
ságú rakétarendszernek, amely egyaránt alkalmas a légi 
és a földi célok ellen. Az akkori és az előre felvázolható 
fenyegetettség széles körű elemzésével meghatározták 
a szükségességét egy légvédelmi és egyben páncéltörő 
komplexumnak, amely minden időjárási körülmény kö

zött, nappal és éjszaka is képes oltalmazni a szárazföldi 
csapatokat és létfontosságú objektumokat a kis magas
ságon manőverező repülőgépek, támadó helikopterek, 
pilóta nélküli repülőeszközök, cirkáló rakéták és páncélo
zott harcjárművek ellen.

1986 júniusában, egy minden részletre kiterjedő érté
kelés után a kanadai fegyveres erők az ADATS-eszközt 
választották, hogy eleget tegyen a kanadai fegyveres 
erők kis hatótávolságú légvédelmi rendszer iránti elvárá
sainak. 1986-ban megalakult az Oerlikon Aerospace Inc. 
St. Jean-sur-Richelieu-ban (Quebec), hogy teljesítse a 
kanadai fegyveres erők igényeit, és azt követően világ
szerte forgalmazza az ADATS rakétarendszert.

1987-ben az ADATS volt az egyik a négy kiválasztott 
fegyverrendszer között, amely részt vett az Egyesült Álla
mokban rendezett légvédelmi fegyverrendszerek verse-
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nyén. 1987 novemberében az ADATS-oX választották 
győztesnek egy mindenre kiterjedő értékelés alapján, 
amely magában foglalta a célelfogási és -követési tesztet 
valósághű harci körülmények között. Ezután csak nyolc 
/40/ATS-indítóállványt adtak el MIM-146 rakétával az 
amerikai szárazföldi csapatok részére, mert az amerikai 
programot a katonai költségvetés radikális csökkentése 
miatt leállították.

A kanadai program az ADATS-indítóállványt módosított 
M113A2 harcjárműre telepítette. Az amerikai változatot 
Bradley harcjárműre építették. Mindkét változat biztosítja 
a jó terepjáró képességet és a páncélvédelmet. Az 
M113A2 változat lehetővé teszi a légi szállítást a C-130 
szállító repülőgéppel.

A fejlesztés során különböző teszteknek vetették alá a 
rakétarendszert, ahol mindvégig magas hatékonysági 
mutatókkal állta ki a próbákat valamennyi feltétel és kö
rülmény között, az igen hideg hőmérsékleti viszonyoktól 
(-40°C ) a rendkívül melegig (+70°C).

1. ábra: Az ADATS-széria indítóállványa a kanadai fegyve
res erők részére, 1999.

1994-ben ADATS-tűzalegységek sikeres éleslövésze
teket hajtottak végre földi és légi célpontok ellen, kedve
zőtlen időjárási és harctéri körülmények között, a Közel- 
Keleten és Délkelet-Ázsiában is. 1996-ban a kanadai 
ADATS-alegységek részt vettek az amerikai szárazföldi 
csapatok éves légvédelmi gyakorlatán („Roving Sands”) 
Fort Blissben (Texas), ahol a harcászati rugalmasságukat 
és hatékonyságukat (beleértve a kis magasságon repülő 
cirkáló rakéták elleni tevékenységet is) mutatták be. Szin
tén bemutatták a rendszer azon tulajdonságát, hogy ké
pes együttműködni a hadszíntér szintű légvédelmi rend
szerben a Patriot ütegekkel a korai előrejelzés és a tűz- 
elosztás céljából. A gyakorlat végén az éleslövészet vég
rehajtása során a rendszer 95%-os teljesítményt muta
tott. (22 rakétából 21 volt eredményes.) A thaiföldi királyi 
légierő által vezetett éleslövészeten 1999-ben tengerpar
ti körülmények között az ADATS 100%-os hatásfokot ért 
el. 2000-ig több mint 200 rakétát indítottak, ebből 108-at 
a kanadai légvédelmi csapatok éves kiképzési gyakorla
tain. Ezeken a kiképzési gyakorlatokon 80% fölötti ered
ményességet értek el kis magasságon repülő, kis méretű 
célok ellen, a megsemmisítési zóna távoli határán törté
nő indítással. Ezek az eredmények bizonyítják a rend
szer könnyű kezelhetőségét és magas hatásfokát.

1 IFF: Identification Friend or Foe -  saját cél felismerő berende
zés

2 HE: high explosive: nagy hatásfokú robbanótöltet
IFF-rendszer: AN/MPX-12(Mk XII)

Az ADATS rakétarendszert lehet telepíteni más páncé
los szállító járművekre és statikus eszközökre is. Erre 
példa a MOVAG (Motorwagenfabrik AG, Svájc) Piranha 
(10D10) páncélos harcjárművé, ill. a Thaiföld által rend
szeresített Skyguard légvédelmi rendszer.

Leírása

Az ADATS többcélú, minden időjárási körülmények kö
zött használható, kis magasságon tevékenykedő repülő- 
eszközök és földi célok elleni rakétarendszer. Képes 
megsemmisíteni a légi célokat, beleértve azokat a harci 
helikoptereket is, melyek igen alacsony magasságon le
begnek, 10 km-es távolságig. Az indítóállvány X hullám
sávú, 25 km hatótávolságú, pulzusüzemű Doppler-felde
rítőlokátorral van felszerelve, amely nagy hatékonyságú 
zavarvédelemmel rendelkezik.

A radar mozgás közben is képes felderíteni, és egy idő
ben 20 cél követésére alkalmas, ezen felül rendelkezik 
automatikus, fenyegetettséget értékelő rendszerrel, 
amely 10 cél közül képes kiválasztani a legfenyegetőb
bet. A célokat automatikusan azonosítja a beépített 
AN/MPX-12 (Mk XII) IFF1. Az elektro-optikai rendszere 
tartalmaz infravörös figyelőegységet és nagy felbontóké
pességű televíziós figyelőberendezést, hogy lehetővé te
gye a teljes, passzív, célmegkapási és -követési képes
séget, napszaktól függetlenül.

A harcjárművön elhelyezett, tüzelésre előkészített ra
kétákat zárt, védő-indító csőben helyezték el. Az indító
csőben lévő rakéta nem igényel semmifajta technikai kar
bantartást és előkészítést az indításhoz. A rakétával 
együtt az indítócső tömege 67 kg. A harcjármű töltése 8 
rakétával kettő fő kezelőnek kevesebb mint 10 perc. A töl
tés nem igényel speciális felszerelést. A rakéta sebessé
ge több mint a hangsebesség háromszorosa, hatótávol
sága 10 000 m. A harci rész 12,5 kg HE1 2 repesz és kom- 
mulatív robbanótöltet, amely egyaránt rendelkezik csapó
dó és közelségi gyújtóval. A rakéta 900 mm-es, szend-

3. ábra: ADATS-ra/cefa indítása M113A2 páncélozott szállító 
járműből (Kanada)
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ADATS rakétarendszer harcászati-technikai adatai

4. ábra: A kanadai fegyveres erők által használt ADATS- 
índítóállvány négyoldalú rajza az M113A2 páncélos szállító 
járművön

vies páncélzatot képes átütni. A célra történő rávezetése 
C 02-lézerrel történik. Ez a passzív vezérlő rendszer kom
binálva van egy füst nélküli rakétahajtóművel, ami fokoz
za a rendszer túlélőképességét.

Az A DATS beépített vezetési, irányítási és kommuniká
ciós rendszere (C3) lehetővé teszi hat ADATS-indítóáll- 
vány egy tűzalegységbe való integrálását. Ha szükséges, 
bármelyik indítóállvány átveheti az irányítást, ez csupán 
másodpercekbe kerül. A biztonságos, zavarmentes ösz- 
szeköttetést frekvenciaugratásos rádiók biztosítják, ame
lyek 2000 igénybe vehető frekvenciával rendelkeznek. 
Kommunikációs rendszere lehetővé teszi, hogy az alegy
ség összeköttetésben legyen az elöljáró parancsnoksá
gok vezetési pontjaival, más lokátorokkal és fegyverrend
szerekkel.

A fegyverrendszer kezelőszemélyzete két fő: lokátor 
kezelő (aki egyben az indítóállvány parancsnok is) és az 
elektro-optikai kezelő (ő indítja a rakétát). Alacsony inten
zitású légi és földi tevékenység esetén az elekro-optikai 
kezelő képes egy időben kezelni mindkét munkaállomás 
konzolját. Bármilyen célt derít fel a felderítőlokátor, azt to
vább küldi az elektro-optikai követőegységre. Az infravö
rös figyelőegység és a televíziós érzékelő működhet egy 
időben is, és ezeket az elektro-optikai kezelő bármikor 
működtetheti. Ezek a képet alkotó érzékelők mutatják a 
kezelőnek a teljes légihelyzet-képet, ezek ismeretében 
állapítja meg helyét bármilyen célnak, hogy megkísérelje 
az ellene való tevékenységet. Az elektro-optikai érzéke
lők nemcsak a lokátor kisegítő eszközei, hanem a célkö
vetés fő elemei. A hatalmas átmérőjű optika nagy haté
konyságot ad a rendszernek minden időjárási körülmény 
között.

A tűzalegység parancsnoka teljes harcászati helyzet
képet kap a környező terepről az alárendelt indítóállvá
nyok készültségéről és pontos földrajzi elhelyezkedésük
ről. A parancsnok továbbítja a fegyverrendszer-irányítási 
parancsokat, a légtér-gazdálkodási információkat, és 
meghatározza minden egyes indítóállványnak a tüzelési 
szektorát. Az alegység felderítőlokátorainak hálózatából 
egy vagy esetleg több lokátor továbbítja a szükséges in
formációkat a hálóban lévő többi indítóállványhoz, ame
lyek ekkor az elektro-optikai rendszerüket használva, kö
vethetik, illetve rakétát indíthatnak a célokra.

Típusa: egyfokozatú, többcélú, páncéltörő és kis ható- 
távolságú légvédelmi rakéta 

Hossza (rakéta): 2,05 m 
(indítócső): 2,20 m 
(indítócső): 0,273 m 

Tömege (rakéta): 51 kg 
(indítócső rakétával): 67 kg 

Meghajtás: füst nélküli, szilárd hajtóanyagú rakéta 
Vezérlés: digitálisan kódolt lézersugár vezérlés (CW 

C 02_lézer)
Harci rész: 12,5 kg HE kettős célú (repesz vagy páncél

törő) töltet, lézer közelségi gyújtóval, ill. az orr-részben el
helyezett állítható csapódó gyújtóval 

Sebessége: több mint a hangsebesség háromszorosa 
Hatásos lőtávolsága: (légi és földi célok ellen) 10 000 

m, nagy sebességű manőverező célok esetén 8000 m 
A megsemmisítési zóna felső határa: 6000 m 
A megsemmisítési zóna alsó határa: talajszint 
A radar típusa: X hullámsávú (8000-125 000 MHz) pul

zusüzemű Doppler. 25 km-es felderítésnél a lokátor for
gási sebessége 38/perc, 17 km-es felderítésnél 57/perc 

Passzív célkövető (elektro-optikai rendszer): az infra
vörös optikai egység (FLIR) 8-12 pm-es hullámsávban, a 
televíziós egység 0,7-0,9 pm-es hullámsávban működik. 

A lézerkövető-rendszer Nd-YAG típusú.

5. ábra: A kanadai fegyveres erők ADATS-indítóállványa egy 
közel-keleti gyakorlaton, 1999-ben

и

6. ábra: A Thaiföld által igényelt statikus telepítésű ADATS- 
indítóállvány
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7. ábra: A thaiföldi légvédelmi csapatok által végrehajtott 
ADATS -éleslövészet

A rakéta fő részei:

1. Lézervezérlés vevőegysége
2. Nagy manőverező képességet biztosító vezérlőegy

ség (kormányrész)
3. Füst nélküli hajtómű
4. Lézer közelségi gyújtó
5. Összetett repesz és páncéltörő harci rész
6. Digitális vezérlőegység
7. Csapódó gyújtó

A rakétarendszer jelenlegi helyzete

Gyártható, amint igény van rá. A kanadai fegyveres erő
nél összesen 36 áll szolgálatban. Thaiföldön a statikus 
változata található, a Skyguard rendszer részeként. 
1992-ben nyolcat forgalmaztak az Egyesült Államokba a 
szárazföldi erők részére. Néhány országban, a Közel-Ke
leten, Európában és Délkelet-Ázsiában megfontolás alatt 
áll a beszerzése. Görögország erősen érdeklődik a rend

szer iránt, szárazföldi csapatai részére 21 mobil indítóáll
ványt szándékozik beszerezni.

A rakétarendszer folyamatos fejlesztés alatt áll. Ez a 
fejlesztés tartalmaz egy új tévémodult az elektro-optikai 
rendszerben, egy többcélú konzolt, amely lehetővé teszi, 
hogy egy fő kezelje az indítóállványt, egy új C* 1 2 3 4 5 6 7I rend
szert, egy új hidraulikus rendszert és légkondicionáló be
rendezést.

Oerlikon Aerospace ADATS 
statikus telepítésű rakétarendszer

Az ADATS statikus rendszere az egyik létező változata az 
ADATS rakétarendszernek. Különösen fontos objektumok 
légvédelmére tervezték. Ez a változat hozzáférhető loká
torral és lokátor nélkül is. A lokátor nélküli változat külső 
forrásból kaphat információt a célokról. Ez a statikus vál
tozat könnyen újratelepíthető a szállító járművével. A ra
kétarendszer megőrizte páncéltörő képességét is.

1993-ban a thaiföldi királyi légierő a repülőterek légvé
delme érdekében egy statikus telepítésű rakétaalegységet 
vásárolt, és ezt integrálta a már meglévő légvédelmi rend
szerébe. Az ADATS-indítóállványok a Skyguard légvédel
mi rendszer tűzvezető állomásáról kapják a szükséges 
adatokat. 1999 márciusában a thaiföldi királyi légierő ten
gerparti (vízfelszíni) éleslövészetet hajtott végre magas 
hőmérsékleti körülmények és nagy páratartalom mellett. 
Az ADATS-rakéta 6,7 km-en semmisítette meg a kismére
tű célanyagot. Mindeddig a thaiföldi királyi légierő ADATS- 
alegységének éleslövészeti eredményessége 100%-os.

Forrás

1. Jane’s land-based air defence 1997-1998
2. Jane's land-based air defence 2000
3. NATO's Sixteen Nations, Vol. 40. No. 3/95.

Bakos Sándor őrnagy

A KURSZK utolsó útja

Négyszázhúsz nappal elsüllyedése 
után, az orosz atomhajtású robotrepü- 
lőgép-hordozó tengeralattjárót nem
zetközi összefogással 2001. október 
8-án sikerült megemelni. Utolsó útja, a 
Roszljakovo település melletti hajója
vító üzembe vezetett, ahol a PD-50 tí
pusú úszódokkban ismét felszínre 
emelkedett, és elkezdődött a hajó újra
hasznosítása. A katasztrófáról már ad
tunk tájékoztatást, jelen cikkben a tör
ténések sorrendjében ismertetjük a ki
emelés egyedülálló, különleges fel
adatát, amelyet számos nemzetközi 
cég bevonásával az orosz haditenge
részet végzett.

Előzmények

2000. augusztus 12-én elsüllyedt az 
orosz Északi-tengeri Flotta egyik leg
nagyobb tengeralattjárója. A KURSZK 
atomhajtású robotrepülőgép-hordozó 
a 949A típusú hajóosztályhoz tarto
zott, NATO-kódneve Oszkár-2. A hajó 
fedélzetén 22 db Gránit típusú 
(SSN-19), egyenként 618 kg hagyo
mányos töltésű robbanófejjel felsze
relt robotrepülőgép, 15 különféle tor
pedó és torpedórakéta, valamint a 
legveszedelmesebb teher, a két atom
reaktor maradt. A tengeralattjáró a 
Barents-tenger halban leggazdagabb

részén, 100 m mélységben fekszik, a 
megközelítése viszonylag egyszerű, 
ezért folyamatos őrzése jelentős erő
ket köt le. A tengeralattjáró kiemelését 
követelő országok anyagi áldozatokat 
is vállaltak.

2000. augusztus 30-án Vlagyimir 
Putyin elnök bejelentette, hogy a holt
testeket kiemelik, és a veszélyes ron
csot eltávolítják. Az elnöki határozat 
meghozatalakor a szakértők még nem 
gondolták teljesen végig a megvalósí
tás lehetőségeit. A tengeralattjáró víz 
alatti vízkiszorítása 23 860 t, a hajó
test hossza 144 m. A sziklás fenékta
lajhoz ütköző hajó több tíz m-t csú-
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2. ábra: Sérült konténerből kivágott robotrepülőgép
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szott, így a fémfelületek a sziklákhoz 
ékelődtek. Ilyen hatalmas vízkiszorítá- 
sú testet 100 m-es mélységből még 
nem emeltek ki.

Az orosz haditengerészet több mint 
kilencven éve alkalmaz tengeralattjá
rókat, hivatalosan az 1909-ben e ls ü l
lyedt KAMBALAóta 115 db hajót vesz
tett el, köztük 4 db atomhajtásút 
(1970-ben K-8, 1986-ban K-219, 
1989-ben K-278 és 2000-ben K—141). 
Az utóbbi ötven év alatt a dízelhajtású 
SZ-11, SZ-80, K-129 és SZ-178 
mellett a K-429 (670 típusú, Char- 
lie-1 típusú) atomhajtású tengeralatt
járót emelték ki.

1968. augusztus 12-én fedezték fel 
az 1961-ben elsüllyedt SZ-80 hajót. 
Egyéves előkészítő munka után emel
ték ki a 200 m-es mélységből. A fel
adatot búvárok nélkül végezték. A 
KÁRPÁTI mentőhajó a tengerfenéken 
kissé felfelé emelkedő hajótest alá 
emelőkötelet húzott, majd a kissé 
megemelt hajótest alá bevontatták a 
második emelőkötelet. A munkálatot 
búvárharangok segítségével végez
ték. Az emelés közben először alkal
maztak a hullámzás hatását kompen
záló segédberendezéseket. A hadi- 
tengerészet szakemberei által készí
tett hidraulikus amortizátorok védték a 
köteleket.

A kiemelések történetében leggyor
sabban az 1983. június 24-én e ls ü l
lyedt K-429 tengeralattjárót emelték 
ki. Kamcsatka partjainál -  a képzet
lenség és hibás feladatvégzés miatt -  
fél óra alatt elsüllyedt a Charlie-1 
osztályú atomhajtású tengeralattjáró. 
A hajó vízkiszorítása 5000 t. A 
havária során az egyik szakasz víz 
alá került, 16 fő halt meg. Az előké
szítés során 1600 búvármerülést vé
geztek. A felemelést hagyományos 
pontonos emeléssel 1983. augusztus 
9-én kezdték el. A kiemelés közben 
további négy szakaszt árasztottak el 
vízzel. A hajó kiemelési és javítási 
költsége 300 millió rubel volt. A szov
jet időkben az árakat mesterségesen 
képezték, de viszonyításként ebben 
az ötéves tervben a hivatalos adatok 
alapján ilyen kiadások mellett 80-100 
ezer fő részére építettek lakótelepet 
Kijevben.

Hosszú ideig titok volt a CIA akció
ja, amikor az 1968 februárjában el
süllyedt K-129 Golf típusú dízelhajtá
sú rakétahordozót 5500 m-es mély
ségből a felszínre emelték. A feladatot 
hidraulikus fogószerkezetek segítsé
gével végezték, de emelés közben a 
sérült hajótest kettétört, és csak a ha
jótest orr-részét tudták kimenteni.

Ezek a tengeralattjárók a KURSZK- 
hoz képes csak „játékhajócskák”.
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Podjom-feladat

13. ábra: Helikopter a MAYO fedélzetén

Az elnöki határozat alapján az orosz 
szakértők meghatározták az emelés 
alapkövetelményeit, és a feladatra 
nemzetközi pályázatot írtak ki. Eköz
ben norvég segítséggel a hajótest hát
só szakaszaiból kiemelték a holtteste
ket. A jelentkezők közül az ismeretlen 
holland Mammoet cég javaslatát fo
gadták el, mert a leggyorsabb kieme
lési határidőt ajánlotta. Az emelés elő
készítésébe 20 állam 120 cégét von
ták be. A főmegrendelő a tengeralatt
járót tervező Rubin Központi Tervező 
Iroda és az orosz haditengerészet lett. 
A fővállalkozó a holland Mammoet 
cég, amely az együttműködő cégekkel 
kötött szerződés alapján elkészítette a 
GIANT-4 emelő-szállító uszályt. Az 
orosz fél a Podjom-feladat végzésére 
különleges rendeltetésű expedíciót ál
lított fel, amely vezetését Mihail Mocak 
ellentengernagyra bízták, aki az Észa
ki-tengeri Flotta törzsfőnöke. A men
tésben az Északi-tengeri Flotta 23 ha
jóegysége vett részt.

A GIANT-4 uszály hossza 141 m, 
szélessége 39 m. Rotterdamban he
lyezték a fedélzetére a 26 kötélfonatos 
emelőszerkezetet (hidraulikus csörlőt), 
amelyek egyenként 900 t-val terhelhe
tők. A csörlők munkáját számítógép 
koordinálja. Elkészítették a speciális 
acélkötélfonatot, amely 54 kötegből 
állt, kötegenként hét elemi szállal. A 
szál átmérője 18 mm. A kötélfonatot 
speciális nehézterhek emelésére fej
lesztették ki, terhelhetősége 2000 t, 
hossza 1500 m.

A fonat végére szerelt elemeket a 
hajótesten kialakított nyíláson keresz
tül vezették át, majd rögzítették. A ten
geralattjáró elsüllyedésekor többcso
mós sebességgel csapódott a sziklás 
tengerfenékhez. A fémfelületek be
ékelődését meg kellett szüntetni, 
ezért az emelés előtt a hajótestet tar
tósan a kötelek váltakozó megfeszíté
sével rázták.

Emelési munka

A mentés gyakorlati feladatait 2001. 
július 18-án kezdték el. A helyszínre 
érkezett a MAYO mentőhajó. A leme
rülő búvárok először a környezetet 
tisztították meg, majd vízsugárral eltá
volították a roncsról az iszapot és a 
hordalékot. A következő napon a nor
vég Kirkenes kikötőjébe hajóztak, ahol 
a tisztító berendezések helyére a vá
gási feladatokhoz szükséges berende
zések kerültek. A visszatérés után a 
búvárok elkezdték a fedélzeti nyílások 
kivágását. Ez a feladat nem volt annyi
ra bonyolult, mint a torpedószakasz le-

2002/1 HADITECHNIKA 35



vágása. A 15-ös ábrán megfigyelhető 
a különleges vágószerkezet működé
se. A speciális vágószerszám munka
felülete és vonószerkezete gyakran 
beszorult. A nagynyomású hajótest 
mellett más anyagokat is vágtak, emi
att elég gyakran igényelt karbantar
tást, vagyis leállást. Összesen 120 bú
várórát tartott a karbantartás. Az utol
só elakadáskor már csak néhány cen
timéter maradt a hajótestből. A holland 
szakértők attól tartottak, hogy a test 
önsúlya miatt letörik, de a robbanásve
szély miatt tovább vágtak.

A kötélfonatok rögzítése után először 
a hajótest rázását kezdték el. Öt órán 
keresztül a számítógép parancsára a 
csörlők váltakozva megfeszítették, 
majd fesztelenítették a köteleket.

Végre elkezdődött a legfontosabb 
szakasz. 2001. október 8-án 3 óra 55 
perckor a csörlők megemelték a hajó
testet. A hivatalos jelentés szerint az 
orrnál 54301, a tatnál 23001 értéket je
leztek a jeladók. Az orr emelkedése 5 
óra 10 perckor 1,8° volt, bőven a meg
engedett ± 3°-os határértéken belül. 
Ekkor a hajótest oldalra dőlése már 
nulla volt. A tervek szerint a hajótest 
emelését tíz órára tervezték. Amikor a 
tengeralattjárót már 58 m-re emelték, 
a szélsebesség 7 m/s-re növekedett, 
és a hullámzás elérte a 2 pontos érté
ket. A feladatvezető a külföldi partne
rekkel egyeztetve engedélyezte a hor
gonyok felvonását, és a vontatmány 
elkezdte 190 km-es (102 tengeri mér
föld) útját. A Kola-öbölben lévő üzem 
megközelítését 36 órára tervezték. Fél 
tizenkettőre már 50 m-re emelték a ha
jótestet. Este hétkor a hajótest tornya 
elérte a GIANT-4 fenéklemezén kiala
kított nyílást, ekkor rögzítették a hajó
testet. A búvárok a hiányzó orr helyére 
kifeszítették a speciális védőhálót, így 
védték a hajót az áramlatoktól, ame
lyek további alkatrészeket választhat
tak volna le. Ettől kezdve az АРТЕК és 
a SMIT VÁJSZ vontató már 10 km/h 
sebességgel haladhatott. A tenger
alattjáró rögzítése után a szakértők 
megállapították, hogy a vontatmány 
vízkiszorítása 800 t-val könnyebb, így 
a merülés 1 m-el kisebb, tehát egysze
rűbb a manőverezés.

Október 10-én közelítette meg az 
uszály az úszódokkot. Elkezdődött a 
mentés végső fázisa. A PD-50 típusú 
úszódokkban a roncsot a speciális tá
maszokra helyezték. Majd az uszály 
alá behelyezték az emelőpontonokat. 
Az emelés stabilitása miatt a bal oldali 
emelőpontonhoz kiegészítésként két, 
200 tonnás pontont csatlakoztattak. A 
pontonok behelyezése alatt az úszó
dokkot hét m-el megemelték. Majd a 
Mammoet cég szakértőivel végzett el
lenőrzés után megemelték az uszályt.

A mentés vége

Az úszódokkban végezték az időgrafi
kon szerinti munkákat, és utoljára 
emelkedett a felszínre a KURSZK. 
Először a függőleges kormánylap tete
jére szerelt szonárantenna bukkant ki. 
A GIANT-4 kihajózása után előbuk
kant a parancsnoki torony. A jelenlé
vők tisztelettel adóztak az elhunytak 
emlékének. Majd folytatódott a munka. 
A szükséges ellenőrzések miatt gumi
csónakkal körbevizsgálták a tornyot. 
Majd Usztyinov helyettes állam
ügyész, a haditengerészeti vezetőkkel 
elkezdte a vizsgálatot.

A Podjom-feladat során, bár a külföl
di partnerek az előre nem tervezhető 
feladatok miatt túllépték keretüket, 
összességében a mentés költségei 50 
millió USD keretén belül maradtak.

A fegyverzeti eszközök hatástalaní
tását Szeveromorszkban, a Nerp 
üzem végzi. A műszaki követelmények 
szerint a robotrepülőgép-tároló kon
ténerek a hajótesttel megegyező szi- 
lárdságúak, de a havária során a kon
ténerek védőpajzsai sérültek, így a 
zárt berendezések is víz alá kerültek. 
A robotrepülőgépek és kiegészítő be
rendezések használhatatlanná váltak. 
Az első vizsgálatok során megállapí
tották, hogy az első kilenc konténer ki
szerelhető és azokat kiemelték, de a 
többit ki kell vágni a hajótestből. A vá
gásnál külön ügyelni kell a fokozott 
robbanásveszélyre. Ezért speciális vá
gási technológiát alkalmaznak.

A tengeralattjáró újrahasznosítását 
novemberben kezdték el. A reaktorok

nem sérültek, de a belső nyomásmérő 
vezeték eltörött, emiatt szivárgás van 
a harmadik kör kiegyenlítőtartálya, az 
első kör kiegyenlítőtartálya és a mérő- 
berendezés között. A hajó újrahaszno
sítására 200 millió rubelt igényeltek.

A nehéz feladatot nemzetközi se
gítséggel sikeresen oldották meg. A 
kezdeti vizsgálatok alapján az első 
robbanás a hajón belül keletkezett, 
tehát minden külső ok kizárható. A 
második robbanás után kialakuló tűz 
égésterméke végzett a túlélőkkel. A 
végső értékelésre még várni kell, eh
hez a víz alatt maradt orrdarabot is ki 
kell emelni. Az atomreaktorok hatás
talanítása után, az orosz elnök hatá
rozatának megfelelően a KURSZK 
újrahasznosítása megoldódik, de a 
kikötőben várakozó társai hasznosí
tása még hosszú évekig fog tartani, 
és addig a katasztrófa veszélye nem 
szűnik meg.

Felhasznált irodalom

1. KURSZK-weboldal http: //kursk. 
strana.ru

2. Anatolij DOKUCSAJEV: Pobeda 
miszli i voli, Krasznaja Zvezda 
2001. okt. 18. p1.

3.0tecsesztvenyije atomnije nod- 
vodnije lodki. Tyehnika i vooruzse- 
nyije. 2000/5-6.

Szabó Miklós nyá. mk. alezredes
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F-15E Strike Eagle -  az USAF büszkesége

Az F-15  légifölény-vadászrepülőgép eredete a vietnami 
háború időszakáig nyúlik vissza. Az amerikai légierőnek 
(USAF) nem volt olyan megfelelő hatósugarú repülőgé
pe, amelyik képes lett volna elkísérni, és hatásosan meg
védelmezni a délről és Thaiföldről felszálló csapásmérő
ket az északi objektumokat oltalmazó vadászoktól. A ko
reai háború tapasztalata alapján készült F-104 hatékony, 
jól manőverező gép volt, de korlátozott hatósugara nem 
tette lehetővé, hogy a délkelet-ázsiai hadszíntéren alkal
mazzák. A bármely időjárási körülmények közt bevethető 
F-106 elfogó vagy a távolsági csapásmérő F-105  és 
F-111 valószínűleg kitűnően megállta volna a helyét egy 
nukleáris háborúban (a világ szerencséjére erről nem 
győződhettünk meg), de Vietnamban kudarcot vallottak. 
Egyedül a haditengerészet F-4 Phantom-ll-\e váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket, de ez a gép is csak úgy lehe
tett sikeres, hogy maximálisan kihasználták a légiután
töltés lehetőségét. A manőverező képesség, különösen 
fordulékonyság tekintetében a Phantom-ll sem volt az 
ideális megoldás. Még az öregecske, csupán gépágyúval 
felfegyverzett, de jól emelkedő és fordulékony MiG-17  is 
a siker reményében vehette fel vele a légiharcot, ha ka
binjában jól képzett pilóta ült.

A tapasztalatokat értékelve, az USAF 1968-ban kért 
ajánlatot a vezető repülőgépgyáraktól az FX-vadászgép 
megtervezésére, ennek eredményeként választották ki a 
McDonnell-Douglas Corporationt az F-15  kifejlesztésére 
és gyártására. A program 1970 januárjában kapott sza
bad utat. Alapkövetelmény volt a nagy belső tüzelő
anyag-készlet, kis felületi terhelés és nagy tolóerő-tömeg

viszony. A gép jellegét a kiválasztott Pratt & Whitney 
F100-PW-100 hajtómű és a Hughes APG-63 fedélzeti 
lokátor határozta meg. Kifejlesztését szovjet részről is 
élénk érdeklődés kísérte. A nyílt szaksajtóból (és egyéb 
forrásokból) szerzett információkat folyamatosan figyel
ték, és egészen az F-15  1972. júniusi hivatalos bemuta
tásáig attól tartottak, hogy a tudomásukra jutott adatok 
szándékos dezinformációt tartalmazhatnak. A náluk futó 
hasonló program eredménye lett később a Szu-27.

A sorozatban gyártott F-15  először 1974. szeptember 
24-én emelkedett a levegőbe. Az első F-75-tel felszerelt 
egység 1975 júliusában vált hadrafoghatóvá 24 repülő
géppel. Az F-15  minden szempontból beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket, igazi légifölény-vadászgép. Két hajtó
műve egyenként 10 855 kg tolóerőt biztosít felszálláskor, 
utánégető üzemmódban. 4630 km távolságra tud elrepül
ni, és ehhez még három 2271 literes ledobható póttartály 
is felfüggeszthető. A C- és D-változatra ezenkívül felsze
relhető még két úgynevezett illeszkedő tartály a törzs két 
oldalára a hajtóműgondolák mellé, a szárnyak alá, és ez 
további 4422 kg tüzelőanyagot jelent. Maximális felszálló 
tömege 30 845 kg. Fegyverzete: 1 General Electric 
M -61-A-1  hatcsövű 20 mm-es gépágyú, 940 lőszerrel 
és 6000/min elméleti tűzgyorsasággal, 4 AIM-7F Spar
row rakéta a törzs alatt, 4 AIML-9L Sidewinder a szárny 
alatti tartókon és további 5 függesztési pont áll rendelke
zésre 7250 kg teherbírással rádióelektronikai zavaró és 
egyéb függesztmények számára. 1992-ig, a sorozatgyár
tás befejeztéig az A és C együléses, valamint а В és D 
kétüléses változatokból összesen 1020 darab készült,
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3. ábra: A gép alulnézete (Sz.Sz.)
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AAQ 13 (terepkövető lokátor és FLIR)

1. lokátormodul
2. elektromos tápegység
3. lokátor-vevőegység
4. a konténer külső borítólemezei
5. lokátorantenna
6. lokátororrkúp
7. atmoszférikus adatokat feldolgozó részegység
8. lokátor-adóegység
9. FLIR (megfigyelési tartománya irányszöq szerint 

28°, eleváció 21°)
10. atmoszférikus adatokat feldolgozó részegység
11. elektromos tápegység

4. ábra: A konténermodulok szerkezeti rajza (Sz.Sz.)

AAQ 14 (célzókonténer)

1. atmoszférikus adatokat feldolgozó részegység
2. a konténer külső borítólemeze
3. AGM-65 Maverick-vezérlőegység
4. elektromos tápegység
5. elektronikai blokkok
6. lézertávmérő és célmegjelenítő rendszer
7. számítógép
8. célzóvonal-helyesbítő rendszer (Maverickhez)
9. optikai részegységek 4

McDonell-Douglas ACES II katapultülés

A -  a katapultálás folyamatát megindító vezérlőfogantyú 
В -  túlélőcsomag 
C -  rádió irányadó 
D -  biztonsági emelőkar 
E -  hevederfeszítő kar 
F -  oxigén-nyomásmérő egyseg 
G -  oxigénpalack 
H -  adatrögzítő
L -  az iránystabilizáló ejtőernyőháza 
J -  külső atmoszférikus adatokat vevő pitotcsövek 
К -  fejtámasz
L -  a mentőernyő hevederei 
M -  háttámasz
N -  vészellátó oxigénvezeték 
О -  heveder gyorskioldó 
P -  a túlélőkészlet rögzítő hevedere

5. ábra: A McDonell-Douglas ACES II katapultülés szerkezeti rajza (Sz.Sz.)
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ebből 52 jutott Izraelnek, 74 pedig Szaúd-Arábiának. A ja
pán Mitsubishi műveknél, amely korábban megszerezte 
a gyártás jogát, a gépek előállítása tovább folytatódott 
(kb, 150 db).

Bár az F-15  kimondottan légi célok elleni tevékenység
re készült, másodlagos lehetőségei alapján földi célok tá
madására is hatásosan alkalmazható. Ehhez 3 db Mk 84 
típusú, 907 kg vagy 18 db Mk 82, 227 kg-os bomba füg
geszthető fel a levegő-levegő rakéták mellé. A gép 
célzóberendezése azonban csak a látás utáni bombave
tést teszi lehetővé. Magától adódott a gondolat, hogy egy 
ilyen nagy teljesítményű gépből ideális vadászbombázó 
alakítható ki, ha megfelelő fedélzeti célzó és egyéb be
rendezésekkel látják el. Az ötlet megvalósításában a 
McDonnell cég jó üzleti lehetőséget látott, áldását és 
pénzét adta a fejlesztéshez. A számításba vehető beépí
tendő fedélzeti berendezések tanulmányozásának ered
ményeként megállapították, hogy azok repülés közbeni 
kezelése meghaladja egy ember lehetőségeit. Ezért egy 
kétüléses F-15B-1 (71—0291) építettek át, ez lett az 
F-15E, a Strike Eagle prototípusa. Az átalakított gép 
1980. július 8-án emelkedett először a levegőbe, és még 
ugyanebben az évben bemutatták Famborough-ban.

A McDonnel vezetősége jól számított, az ésszerű koc
kázatvállalás meghozta az eredményt, és 1984. február 
24-én megszületett a szerződés a gép sorozatgyártásá
ra. Az első új F-15E  1986. december 11-én szállt fel, de 
még másfél évnek kellett eltelnie, mire a légierő 1988. 
április 12-én a Luke légitámaszponton, Arizonában meg
kapta az első példányt, és újabb másfél év múlva, 1989 
októberében lett hadrafogható az első egység, a 4. Wing. 
Hamarosan ez a változat is exportra került. F-151 jelzés
sel Izrael 25 darabot, F-15S  jelzéssel Szaúd-Arábia 72 
darabot vásárolt, bár ez utóbbinak a harcászati lehetősé
gei mind légi. mind földi célok ellen némileg korlátozottak. 
Európában az F-15E  1992. február 21-én jelent meg, 
amikor az USAF Angliában, a Lekenheath légitámasz
pontra települő 48. Fighter Wingjének (FW) 492. és 494. 
vadászrepülő százada (FS) átvette az első ilyen gépeket. 
Érdekesség, hogy a Wingnek átadott utolsó, 46. F-15E  
volt a típus 200. legyártott példánya, és 1993. június 16- 
án érkezett meg Lakenheath-be.

Első pillantásra a külső szemlélő nem sok különbséget 
lát az F-15D és a Strike Eagle között. A lényeg azonban, 
mint minden más esetben, itt is a részletekben van. A 
szárny profilja NACA 64A, nyilazása 30° 42’ a húr egyne
gyedében mérve, viszonylagos vastagsága 6,6% szárny
tőben és 3% a szárnyvégeken, negatív V-be állítása 1°, 
beépítési szöge 0°. Szerkezeti kialakításának fő eleme 
egy torziós doboz, mely könnyűfém ötvözetből és titáni- 
umból készült teherviselő borításból és merevítőkből áll, 
a szárnyvégek alumínium méhsejt szerkezetűek, csak
úgy, mint a fékszárnyak és a csűrök. Az F-15E  szerkeze
ti elemeinek 60%-át az eredeti F-75-höz viszonyítva át
tervezték, ez tette lehetővé, hogy az engedélyezett üze
meltetési túlterhelés 9 g legyen, és a sárkány élettartama 
16 000 repült órára növekedjen. Kormányszervei megle
hetősen konzervatív kialakításúak, a csűröket és a víz
szintes stabilizátorokat, de a kettős függőleges vezérsí
kon lévő oldalkormányokat is hidraulikus erősítő mozgat
ja. A repülőgép kormányzási rendszere háromszoros biz
tonsággal készült, és alkalmas automatikus terepkövető 
üzemmódra is. Futóműve természetesen orrkeretes, va
lamennyi futószáron egy-egy kerékkel, mindhárom egy
séget előre húzza be, hidraulika-rendszer segítségével. 
Hajtóműve eredetileg Pratt & Whitney FW0-PW220 volt, 
melynek tolóereje felszálló üzemmódon egyenként 104,3 
kN. Az 1991. augusztus után gyártott, valamint a Szaúd-

Arábiának szállított gépeket már a 129,4 kN tolóerejű 
Pratt &  Whitney F100-PW229 hajtóművel látták el. Belső 
tüzelőanyag-készlete az integrált szárnytartályokban és 
a hat Goodyear-gyártmányú puha falú törzstartályban he
lyezkedik el, és ezek együttes űrtartalma 7643 liter, eh
hez járul még a már említett két illeszkedő külső tartály, 
egyenként 2737 literes kapacitással, és három, külső füg- 
gesztési pontra függeszthető, egyenként 2309 literes, le
dobható póttartály. így a maximális tüzelőanyag-készlet 
eléri a 20 044 litert. A kétfős személyzet, amelyre, mint 
már említettük, a fegyverrendszer kezeléséhez van szük
ség, egymás mögött, tandem elrendezésben a McDon- 
nel-Douglas ACES II 0-ás katapultülésben foglal helyet, 
az egy darabból álló, hátra és felfelé nyíló, madárütkö
zésnek ellenálló kabintető alatt. Az elektromosenergia-el- 
látásról állandó fordulatszámú generátor gondoskodik. 
Rendelkezik a gép fedélzeti oxigén-előállító rendszerrel, 
a három egymástól független hidraulika-rendszer üzemi 
nyomása 207 bar, a szivattyúkat a hajtómű forgatja. 
Allied Signal-gyártmányú segédhajtómű szolgál a fő haj
tóművek indítására, és korlátozott mértékben az elektro
mos energia és hidraulikus nyomás biztosítására, a földi 
forrásoktól függetlenül. A Strike Eagle fedélzeti lokátorát 
a Hughes Aircraft gyártja, típusa AN/APG-70, impulzus 
Doppler-elven működik. A légi célok ellen ugyanazokat a 
lehetőségeket biztosítja, mint amivel az F-15C  rendelke
zik, ezen túl azonban kiegészül a nagy felbontó képessé
gű szintetikus apertúra üzemmóddal a földi célok felderí
tésére, azonosítására és a precíziós megsemmisítési 
eszközök célba juttatására. A központi számítógép IBM- 
gyártmányú CP-1075C. igen nagy műveleti sebességű
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berendezés. A navigáció alapvető eszköze a Honeywell 
CN-1655A/ASN gyűrűs lézergiroszkópos inerciális navi
gációs rendszer, ehhez csatlakozik a Collius 
AN/ARN-118 Tacan és a szintén Collius-gyártmányú mi
niatűr fedélzeti GPS. A szemmagasságú kijelző széles lá
tószögű Kaiser-gyártmányú IR-2394/A. 1996 óta a gépe
ket Honeywell digitális térképrendszerrel is ellátják. Az 
önvédelmi berendezés részei: Northrop Grumman 
Enchanced AN/ALQ-135(V) beépített rádióelektronikai 
zavaró berendezés, amely az ellenséges radarsugárzás 
érzékelésekor automatikusan megkezdi a zavarást, Loral 
AN/ALR-56C RWR és Magnavox AN/ALQ-128EW  fi
gyelmeztető készlet, valamint a Tractor AN/ALE-45 di
pólszóró. Fegyverzete rendkívül gazdag. Maradt a 20 
mm-es, hatcsövű gépágyú, bár lőszerkészlete 512 da
rabra csökkent. Az egy-egy szárnytartóra és a törzs alat
ti tartóra levegő-levegő, levegő-föld rakéták vagy póttar
tályok függeszthetők. A szárnytartókon szabvány indító
síneket használnak az AIM-9 Sidewinger és AIM-120 
Amraam-rakétákhoz, a törzs alatti és az illeszkedő tartá
lyokon lévő tartókra A IM -7  Sparrow és AIM-120  
Amraam-rakétákat lehet függeszteni. A maximális füg- 
gesztési lehetőség négy AIM-7  és négy AIM-9, vagy 
nyolc AIM-120. Az AGM-65 Maverick levegő-föld raké
ták egyes vagy hármas indítósíneit csak a szárny alatti 
tartókra lehet felszerelni. Az illeszkedő tartályokon lévő 
függesztési pontokra oldalanként hat bombatartó keret 
függeszthető, ezek BRU-46A vagy BRU-47/A-típusúak 
lehetnek, ezen kívül további két Lau-106A/A, a törzs al
ján mindkét oldalra. Az F-15E  által földi célok ellen alkal
mazható romboló eszközök skálája nagyon széles: 26 db 
Mk 20 Rockeye, 26 db Mk 82, 7 db Mk 84, 26 db

9. ábra: A gázturbinák fúvókéi (K.A.)

BSU-49, 7 db BSU-50, 7 db GBU-10, 15 db GBU-12, 2 
db GBU-15, 5 db GBU-24, 25 db CBU-52, 25 db 
CBU-58, 25 db CBU-71, 25 db CBU-87, 25 db CBU-89 
bombák; 3 db SSU-20 gyakorló fegyver; 1 db A/A-37  
U-33  vontatott cél; 5 db B57 és B61 nukleáris fegyver. A 
GBU-15 lézervezérlésű bombákhoz szükség van az 
AN/AXQ-14 függesztményre és Laf/rn-célmegvilágító 
berendezésre. Alkalmazhatók továbbá az AGM-88 Harm 
lokátor elleni rakéták (4 db) és az AGM-65 Maverick ra
kéták is (6 db). Ezeken a maximális mennyiségeken be
lül, a végrehajtandó harcfeladat függvényében a fegyver
zet számtalan változatát lehet összeállítani.

Néhány jellemző fegyverváltozat a feladattól függően:
Nukleáris csapásmérés: 2 ledobható, 2309 literes pót

tartály; 4 AIM-9M  (önvédelem céljából); 2 Mk51 vagy Mk 
61 nukleáris fegyver. A harcászati hatósugár 1610 km, ha 
a megközelítés közepes és nagy magasságon történik.

Ellenséges légvédelem lefogása: 3 ledobható, 2309 li
teres póttartály; 4 AIM-7M  (önvédelem céljából); 4 
AGM-88 Harm. A harcászati hatósugár 1174 km közepes 
és nagy magasságú megközelítés esetén.

Közvetlen légi támogatás: 2 ledobható, 2309 literes 
póttartály; 4 AIM-9M; 4 AIM-7M; 8 Mk 82 típusú 227 kg- 
os bomba, vagy 8 GBU-12 lézerirányítású bomba páncé
lozott célok ellen. A harcászati hatósugár 1062 km, ha a 
megközelítés közepes magasságon történik, a feladat 
végrehajtása közben a gép 45 percet tölt el kis magassá
gon, és 30 percet a cél körzetében.

Az F-75E-ből az USAF részére 1998-ig bezárólag 225 
darab készült, a további 25 F-151 Izrael és 72 F-15S 
Szaúd-Arábia részére épült meg. Ezek valójában az 
F-15E  külföldre szánt változatai. Amikor Izraelben igény 
merült fel újabb gépek beszerzésére, megvizsgálva az 
F-151 harcászati lehetőségeinek és árának viszonyát, 
úgy döntöttek, hogy inkább F-16C-két vásárolnak, me
lyekből ugyanazért az árért kétszer annyi gépet kapnak.

Érdekes dolog, hogy az F-15E-ről a megszokottnál ke
vesebb adat került napvilágra. Lehet, hogy ez a gép nuk
leáris csapásmérő képességével kapcsolatos? Minden
esetre jellemző, hogy míg a magyar repülőgép-vezetők 
szinte valamennyi ismertebb nyugati katonai repülőgépet 
kipróbálhattak a Hawktó\ az Alfa Jeten, a Viggenen és 
Tornádón át egészen az F-76-ig, F-18-ig, sőt a magyar 
szempontból szinte érdektelen haditengerészeti F-74-ig, 
F-75E-vel nem repült még magyar pilóta (de F-15B-veI 
és F-15D-ve\ sem).

A Strike Eagle beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a 
világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, mind a 
légifölény kivívásában, mind a földi célok támadásában 
párját ritkító tulajdonságokkal és lehetőségekkel rendel-
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10. ábra: A Kecskeméten bemutatott példány (K.A.)
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kezik. Bizonyította ezt az Öböl-háború (veszteség: 2 
F-15E) és a jugoszláviai bevetés is. Annak, hogy az 
USA-n kívül csak két ország légiereje rendszeresítette, 
elsősorban a magas ár az oka. 1993-ban Izrael kétmilli
árd dollárt fizetett 21 db F-15l-ért. Az USAF az 1996-os 
pénzügyi évben 311 millió dollárért szerzett be 6 db 
F-15E-Í. A másik ok valószínűleg az lehet, hogy nagyon 
sok ország nem is tudná kihasználni a gép által nyújtott 
lehetőségeket. Persze az sem egy utolsó szempont, 
hogy nem mindenki számára eladó.

Főbb műszaki adatai

Szárny fesztávolsága 13,05 m
Oldalviszony 3,0
Teljes hossza 19,43 m
Magassága 5,63 m
Futómű nyomtáv 2,75 m
Tengelytáv 5,43 m
Szárnyfelület 56, 49 m2

Üres tömeg (tüzelőanyag, lőszer és
függesztmények nélkül) 14 515 kg

Maximális fegyverterhelés 11 113 kg
Maximális tüzelőanyag-mennyiség 15 613 kg
Maximális felszálló tömeg 36 741 kg
Maximális leszálló tömeg 20 094 kg 

650,5 kg/nrMaximális felületi terhelés
Maximális vízszintes sebesség 

nagy magasságban 2,5M
Maximális átrepülési távolság 

(légi utántöltés nélkül) 4445 km
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Varsányi Mihály

Czech International Air Fest 2001

2001. szeptember 1-jén és 2-án ren
dezték meg a Cseh Köztársaságban a 
CIAF 2001 elnevezésű repülőnapot, 
melynek hagyományosan Hradec 
Králové adott otthont. Az előzetes

programismertető a szlovák Biele 
Albatrosy, a francia Patrouille France, 
a spanyol Patrulla Aguila, az angol 
Red Arrows és a lengyel Őrlik- 
kötelékek imponzáns sora mellett egy

igazi ritkasággal, mégpedig egy B-1B  
Lancer géppár szereplésével is ke
csegtetett.

A statikus soron a cseh légierő repü
lőgéptípusai közül kiállították a Mi-2,
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Mi-17, MÍ-24D, MiG-21 MF,
Szu-22M4, L-29, valamint az L-39C  
egy-egy példányát. A kiállított gépek 
közül 10 gép érkezett a RAF köteléké
ből, így 4 Tornado, 2 Jaguar, 2 Hawk 
és 2 Harrier. A harmadik Harrier a zó
nában kapott helyet, hiszen ZD 407 jel
zésű GR 7-es bemutatót is repült. A dá
nok egy modernizált F-16B-1, a romá
nok pedig egy MÍG-21MF-1 állítottak ki, 
míg Németországot egy, a haditenge
részet állományában repülő Tornado 
képviselte. Az USAF kötelékéből érke
ző két lakenheath-i F-15E  és a két 
spangdahlemi A-10A a korábbi évek 
hagyományaihoz hasonlóan sajnos 
szintén csak a földi bemutatón szere
pelt. Ezeket a gépeket repülés közben 
csak a pénteki érkezéskor lehetett lát
ni, amikor is a 494. Black Panthers 
századhoz tartozó F-15-ösök több lát
ványos áthúzást hajtottak végre.

Szállító repülőgépekből idén sem 
volt hiány, sőt érkezett néhány érde
kesség is. Az USAF KC-135R típusú 
tankergépe és az óriás C-17A Globe- 
master mellett a statikus soron kiállí
tásra került egy román C-130B (amely 
eredetileg a magyar légierőé lett vol
na), egy litván L-410, holland F-60- 
as, lengyel An-26-os, cseh An-30FG, 
L-410FG  és egy német C-160  
Transall. A szlovák Biele Albatrosy kö
teléket egy An-24-es kísérte el. A fran
ciák két C-160-ast hoztak, az egyik 
Patrouille France kísérőgépeként ér
kezett, a másik pedig egy tankergép 
volt, amely egy Mirage 2000D-\/e\ kö
zösen imitált légiutántöltést mutatott 
be. Szállítógépek közül bemutatót 
csak az olasz G-222-es repült. A tőle 
már megszokott túldöntött fordulók és 
meredek siklószögű leszállás mellett 
három orsó is belekerült a programba, 
a látványos és színvonalas bemutatót 
követően a gép személyzete joggal 
lengethette az olasz zászlót. Az „olasz 
bálna” mellett egy MB-339 és egy Tor
nado képviselte Olaszországot, mind
kettő a dinamikus program részeként. 
Az olasz légierő 7bmácfóján kívül re
pült még a Luftwaffe, valamint a német 
haditengerészet /DS-változatú gépe 
is. Ha az angolok négy kiállított gépét 
is figyelembe vesszük, akkor a típust 
rendszeresítő országok közül csak 
Szaúd-Arábia hiányzott. F-16-os Bel
giumból, Hollandiából és Dániából ér
kezett, a sólymok legjobb bemutatóját 
a holland pilóta repülte. A belga gép az 
idén 50 éves 31. század tiszteletére 
készített jubileumi festést viselte. A 
dán légierő modernizált F-16 MLU- 
gépe 1978-ban készült Block 5-ös- 
ként.

A szombati rossz időjárás, a szűnni 
nem akaró eső és a körülbelül 200 mé
teres felhőalap rányomta bélyegét a

3. ábra: А С-17A szállítógép műszerfala
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napra. A kötelékek csak a vízszintes 
manővereiket repülték, és a vasárnapi 
ragyogó időjárás ellenére az angol 
Red Arrows és a szlovák Biele Albat- 
rosy már szombat délután távoztak 
Hradec Královéből. Az angolok kötelé
ke másnap már Belgiumban szerepelt. 
A francia Patrouille France vasárnap 
délelőtt, egy párperces rögtönzött be
mutatóval búcsúzott. A szombati esős, 
párás idő talán csak egy bemutatónak 
kedvezett igazán, mégpedig az USAF 
B-1B  típusú gépeinek áthúzását tette 
látványosabbá, mert a 15°-os szárny- 
nyilazással érkező gépeken a párale
válás így igen impozáns látványt nyúj
tott. A géppár, melynek gépei a texasi 
Dyess támaszponton állomásozó 7. 
bombázóezred 28. Mohawk Warriors 
századához tartoznak, egy hadgya
korlat keretében tartózkodott Európá
ban. A Lancereк vasárnap, immár két 
áthúzás erejéig ismét visszatértek a 
csehországi város légterébe. А B-1B  
szereplése mellett a vasárnapi prog
ramból kiemelkedett még a belga 
Agusta A-109HA, a francia Mirage 
2000D, valamint a spanyol Patrulla 
Aguila kötelék bemutató repülése. A 
spanyolok CASA C-íOfES-gépekkel 
repülő köteléke a látványos és színvo
nalas program záróakkordjaként mu
tatta be a csapat specialitását, a 7 gép 
szoros kötelékben végrehajtott leszál
lását.

A szombati kedvezőtlen időjárás és 
a vasárnapi létszámcsökkenés elle
nére a közönség látványos és érde
kes bemutatókat láthatott, melyek be
fejeztével a szervezők nekiláttak a 
CIAF 2002 szervezésének. Az eddigi 
tapasztalatok alapján 2002. augusz
tus 31-e és szeptember 1 -je között 
megrendezésre kerülő 9. Hradec 
Králové-i repülőnap ismét tartogat 
majd látnivalót.

(A fotókat a szerző készítette) 

Józsa Dávid

A MÍG-17F és a MÍG-17PF (lokátoros, minden idő
ben bevethető változat) hazai történetét bemutató 
írásomhoz kérem az olvasók segítségét.

Keresek mindenféle a MiG-17F-gépcsaláddal fog
lalkozó szakirodalmat, eredeti dokumentumot, le
írást, fényképeket, adatokat, rajzokat. Különlegesen 
fontos terület a fedélzeti rádiólokátor és annak a ma
gyar hadiipar által végrehajtott korszerűsítése!

Schadl György nyugállományú repülőezredes, 
volt MiG-15-, MiG-17- és MiG-21-pilóta.
Levélcím: 6000 Kecskemét, Mályva utca 42. 
Telefon: 06-76-471-922 (19-21 óráig).
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Hazai tükör

Hivatalos közlemények 
a vadászgépek bérletével kapcsolatban

A Gripen International örömmel fogadta a döntést, 
hogy a Gripenre esett a választás a magyar légierő 
számára

A Gripen International örömmel fogadta azt a mai beje
lentést, hogy a magyar kormány a Gripen új generációs, 
többfunkciós vadászrepülőgépét részesítette előnyben 
annak érdekében, hogy a magyar légierő megfelelhes
sen a nemzeti, NATO- és európai védelmi követelmé
nyeknek.

Az 1999 óta NATO-tag Magyarország az első olyan kö
zép-európai ország, amely a Gripert választotta, hogy 
eleget tegyen a XXI. század védelmi követelményeinek.

A Gripen International, amelyben a svéd Saab AB és 
az egyesült királyságbeli Bae Systems cége egyenlő ré
szesedéssel van jelen, egy, a szerződés értékének 100 
százalékát is elérő ellentételezési programmal támogatja 
a svéd kormány Gripenekről szóló bérbeadását.

„A döntés nagyon kedvező visszajelzés a Gripene к szá
mára, amelyek a ma használatban lévő legalkalmasabb, 
költséghatékonyság szempontjából a legkedvezőbb va
dászrepülőgépek, egy megfizethető és magas szintű biz
tonsági rendszert kínálnak mind a NATO, mind az európai 
védelmi igényeknek megfelelően” -  mondta lan 
McNamee, a Gripen International ügyvezető igazgatója.

A Gripen az első, használatban lévő negyedik generá
ciós, többfunkciós harci repülőgép a világon, amelyet úgy 
terveztek, hogy minden jelenlegi és jövőbeli kihívásnak 
megfeleljen, miközben eleget tesz azoknak a nagyon szi
gorú békeidős repülési biztonsági előírásoknak, mint a 
megbízhatóság, hatékony tréning és alacsony üzemelte
tési költségek.

Gripent használ a svéd légierő, amely 204 vadászrepü
lőgépet rendelt (beleértve 28 darab kétüléses gépet), a 
dél-afrikai légierő 28 db vadászrepülőgépet igényelt, elő
zetes rendelés alapján (18 db együléses és 10 db kétülé
ses).

2001. szeptember 10.

A Lockheed Martin támogatja a Magyarország 
számára benyújtott, F-16-osokról szóló új költség- 
és rendelkezésre állási tájékoztatást

Az Egyesült Államok 14 darab F-16-os többfeladatú har
cászati vadászrepülőgépről ad tájékoztatást a magyar 
kormánynak

Fort Worth, USA -  A Lockheed Martin ma bejelentette, 
teljes mértékben támogatja az Amerikai Egyesült Álla
mok kormánya által Magyarország számára benyújtott, 
14 darab F-16-os vadászrepülőgépre vonatkozó költség- 
és rendelkezésre állási tájékoztatást. A szokásos eljárás
nak megfelelően az amerikai kormány, amennyiben fel
kérik rá, az ebben a tájékoztatásban szereplő adatok

alapján ad majd hivatalos választ a magyar légierő mo
dernizációjának módosított elvárásaira.

Az új tájékoztatás 14 darab F-16 Fighting Falcon („Va
dászsólyom”) többfeladatú harcászati vadászrepülőgép 
esetleges tízéves bérletére, illetve a kapcsolódó fegyver
zet, pótalkatrészek, támogató berendezések, műszaki 
adatok, javító szolgáltatások, pilóta- és karbantartósze
mélyzet-képzés és az Egyesült Államok légiereje által 
nyújtott programmenedzsment-szolgáltatások értékesíté
sére és bérletére terjed ki. A program teljes költsége 
megközelítőleg 320 millió dollár (89,6 milliárd forint). Az 
amerikai légierő a repülőgépeken és a hajtóműveken 
rendszerfrissítést és kiterjedt felújítást hajt végre annak 
érdekében, hogy biztosítsa a további húsz évet meghala
dó szolgálati élettartamot. Az amerikai légierő a progra
mot katonai exportértékesítési (Foreign Military Sale) 
programként menedzseli annak érdekében, hogy Ma
gyarország sikerességét biztosítsa NATO-kötelezettsé- 
geinek teljesítésében. A Lockheed Martin szerény szere
pet játszik a programban; részvétele egyes támogatási 
tételek, karbantartóképzés és különféle modernizációs 
készletek szállítására terjed ki.

„A Lockheed Martin örömmel értesült arról, hogy az 
amerikai kormány megerősítette elkötelezettségét a ma
gyar légierő fejlesztésének támogatásában” -  mondta 
William E. Perkins, a Lockheed Martin Aeronautics Com
pany Közép-Európáért felelős nemzetközi alelnöke. 
„Mondanom sem kell, hiszünk abban, hogy a NATO-stan
dard F-16-os biztosítja Magyarország számára a leg
gyorsabb és leginkább költséghatékony utat ahhoz, hogy 
a NATO szövetségének erős tagjává váljon. Ez a megfe
lelő repülőgép, a megfelelő árral és rendelkezésre állás
sal -  az F-16-os nagyszerű katonai és kormányközi 
együttműködéseket hoz létre.”

A NATO-standard F-16-os vadászrepülőgépek alkotják 
az Egyesült Államok Légierejének (USAF) gerincét. Az 
F-16-os 9 NATO- és 6 EU-tagállam elsődleges többfel
adatú harcászati vadászrepülőgépe. A kilenc közül hét 
NATO-tagállam vett részt F-76-osokkal a Szövetséges 
Erő hadműveletben Koszovó felett 1999-ben. A mai napig 
több mint 4030 F -1 6  őst szállítottak le a világ 19 légiere
je számára, és az új F-16-osok gyártása a jelenlegi meg
rendelések alapján 2009 után is folytatódik. Eddig öt or
szág szerzett be készletből származó vagy használt 
F-16-őst az Egyesült Államok légierejétől saját légiereje 
számára. Idén márciusban 34 darab USAF-vadászrepülő- 
gép bérlését választva Olaszország lett a hatodik olyan 
ország, amely használt F-16-os mellett döntött.

A Lockheed Martin

A Lockheed Martin Aeronautics Company vezető a fej
lett katonai repülőgépek és kapcsolódó technológiák
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tervezésében, fejlesztésében, rendszer-integrációjá
ban, gyártásában és támogatásában. Termékei közé 
tartozik az F-16 „Fighting falcon”, az F-22 „Raptor”, a 
C-130J „Hercules” és a F -1 17 „Nighthawk” repülőgép. 
A Lockheed Martin részt vesz a több haderőnem szá
mára kifejlesztett Joint Strike Fighter gyártásáért folyó 
versenyben.

Az LM Aeronautics az amerikai Maryland állambeli 
bethesdai székhelyű Lockheed Martin Corp. egyik egysé
ge. A Lockheed Martin széles tevékenységi körű világvál- 
ialat, amely a csúcstechnológiájú rendszerek, termékek 
és szolgáltatások kutatása, tervezése, fejlesztése, gyár
tása és integrálása mellett kötelezte el magát. A vállalat 
fő profilja a rendszerintegráció, az űrtechnológia, a repü
léstechnika és a technológiai szolgáltatások.

Megjegyzés

A katonai Exportértékesítés (FMS -  Foreign Military Sale) 
program az amerikai védelmi berendezések, szolgáltatá
sok és képzés értékesítésének kormányok között megva
lósuló módja. Ezek a fegyverértékesítések erősítik a két
oldalú védelmi együttműködést; támogatják a koalíciók 
építését, és fejlesztik az amerikai védelmi erők és a ba
ráti és szövetséges államok hadseregei közötti interoper- 
abilitást. A programban tehát a megrendelő kormány nem 
a szállító cégekkel, hanem az amerikai kormánnyal köt 
szerződést.

A Cseh Köztársaság a Gripent választja

A Cseh Köztársaság kormánya a mai napon bejelentette, 
hogy a SAAB-Bae Systems 24 szuperszonikus, többfunk
ciós Gripen vadászrepülőgépét választja annak érdeké
ben, hogy lecserélje a MiG-21-esekből álló légiflottáját és 
biztosítsa az elkövetkezendő 30-40 évben az ország 
nemzeti védelmét és megfeleljen a NATO elvárásainak.

A tárgyalások sikeres befejezésétől függően, amelyek 
azonnal megkezdődnek, a cseh légierő hadrendjében lé
vő első Gripen század 2005 végéig lép működésbe. A 
Cseh Köztársaság számára a Gripen teljesen NATO- 
kompatibilis és interoperábilis lesz; biztosítja valamennyi 
NATO-prioritást az egységes eljárások és módszerek te
kintetében, beleértve a NATO-szabvány adattovábbító 
kommunikációs rendszert és a levegő-levegő újratöltő 
rendszert.

A cseh kormány döntését örömmel fogadta Julian 
Scopes, a Bae-Systems európai regionális ügyvezető 
igazgatója, és elmondta: „Mindent megtettünk annak ér
dekében, hogy a Cseh Köztársaságnak egy valóban al
kalmas és elfogadható megoldást kínáljunk annak érde
kében, hogy megfelelhessen a XXI. század védelmi kö
vetelményeinek. Tárgyalások sorozata előtt állunk, de 
maximálisan hiszünk abban, hogy ez az érintettek szá
mára sikeres megoldást jelent.”

„A Gripen a Cseh Légierő számára kiváló repülőgép-ve
zetési automatikus rendszerrel ellátott védelmi képessé
get biztosít, és ez jelenti a NATO-n belüli légfölényt, teljes 
fegyverzetet és együttműködést az L159-es légiflottával.”

A Gripen partnerei, a SAAB és a Bay Systems, közös 
tulajdonú cégükön, a Gripen Internationalen keresztül tá
mogatják a Gripen beszerzését egy olyan ellentételezési 
programmal, amely a szerződéses érték 150%-át jelenti, 
és tíz év alatt kerül megvalósításra. A szerződés teljes ér
tékének megfelelő összeg a szerződés hatályba lépte 
után két éven belül kerül megvalósításra.

A cseh kormány számára a szerződés alapján 100%- 
os visszafizetést biztosítanak, az aláírás napjától számí
tott 15 éven belül.

A Gripen finanszírozási csomag, amelyet cseh és nem
zetközi bankpartnerek konzorciuma és mind a svéd, mind 
az egyesült királyságbeli kormányzati export hitelügynök
ségek megerősítettek, 100%-os védelmet nyújt a cseh 
kormány számára az előre nem tervezhető külföldi tőzs
dei kockázatokkal szemben.

„A Gripen és az L159 kiválóan fog együttműködni a 
cseh légierőben, így előtérbe kerülnek mindkét termék 
erősségei, amelyekkel megfelelnek a különböző műkö
dési funkcióknak” -  mondja Scoopes.

Gripent használ a svéd légierő, amely 204 vadászrepü
lőgépet rendelt meg, a dél-afrikai légierő 28 darab Gripen 
vadászrepülőgép mellett döntött. A magyar légierő 14 va
dászgépre tart igényt.

2001. december 10.

Aláírták a Gripen-ellentételezési szerződést

Matolcsy György gazdasági miniszter és lan McNamee, 
a Gripen International ügyvezető igazgatója a mai napon 
aláírta a magyar kormány 14 többfunkciós Gripen va
dászrepülőgépre vonatkozó bérleti szerződéséhez tarto
zó ellentételezési megállapodást annak érdekében, hogy 
megfeleljen az ország nemzeti, NATO- és európai védel
mi elvárásainak.

A Budapesten aláírt szerződés ellentételezési értéke 
meghaladja a magyar fél elvárását a vadászrepülőgépek 
bérlésére vonatkozóan. Az ellentételezési program a 
szerződés életbe lépésétől számítva kilenc éven belül ke
rül megvalósításra.

„Már 661 millió dollár értékű elő-ellentételezés került 
megvalósításra, és több mint 40 céggel folytatunk jelen
leg tárgyalásokat az ellentételezési program keretében” -  
nyilatkozta lan McNamee.

„A Gripeneк bérlése katalizátorszerepet tölt be a ma
gyar gazdaság növekedésében és az ipari kapcsolatokon 
keresztül lehetőséget nyújt új munkahelyek teremtésére, 
az export fellendítésére, valamint -  más előnyök mellett 
-  a foglalkoztatottság növelésére is”.

Az ellentételezési program a kormány prioritásai alap
ján kiválasztott üzleti szektorokat célozza meg.

A Gripen International, amelynek részvényesei a Bae 
Systems és a Saab, egy olyan nemzetközi hálózat erős
ségeit egyesíti, amelyhez a Volvo, az Ericsson és a világ 
egyik legnagyobb konglomerátuma, az Investor is tarto
zik, annak érdekében, hogy hosszú távú gazdasági elő
nyöket biztosítson Magyarországnak, és támogassa a 
Gripen vadászrepülőgépek bérleti szerződését.

A Gripen partnerei, a SAAB és a Bae Systems vezető 
szerepet játszanak a hadi beszerzéseket támogató gaz
dasági együttműködésre irányuló ellentételezési progra
mokban. Közel 30 országban 22 milliárd dollár értékben 
valósítottak már meg ellentételezési vállalásokat.

Megjegyzés

A lengyel kormánnyal 60 új vadászgép beszerzéséről 
kezdődtek meg a tárgyalások. A brazil kormány részére a 
Gripen International benyújtotta ajánlatát 24 új vadász
gépre. Az osztrák kormány maximum 30 Gripen beszer
zéséről szóló ajánlatkérésére a következő év januárjában 
kerül benyújtásra a válasz.

2001. december 20.
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A Pentagon félhivatalos álláspontja (Aerospace Daily)

A katonai repülésiparral foglalkozó, csak előfizetőknek já
ró napilap gyorshírben közli, hogy a Pentagon, az ameri
kai hadügyminisztérium külföldi hadiipari eladások rész
legének vezetője szokatlan módon bírálta Magyarország 
és a Cseh Köztársaság azon döntését, hogy nem az 
amerikai F-16-os gépeket, hanem a JAS 39-es típusú 
Gripen vadászrepülőgépeket használja majd a két or
szág légiereje. Tome Walters altábornagy, a Pentagon 
védelembiztonsági együttműködési hivatalának feje az 
Aerospace Dailynek úgy nyilatkozott, hogy „Bármilyen or
szág, különösen egy új NATO-tagország első kérdésének 
annak kell lennie, hogy »milyen szorosan tudunk össze
kapcsolódni az amerikai légierővel?«. A három új NATO- 
országnak F-16-ossal kellett volna válaszolnia”. A hivatal 
szóvivője pedig azt mondta: „Katonai döntéseket katonai 
alapon kell hozni.” Magyarország és Csehország viszont 
üzleti alapon döntött.

Magyar Nemzet, 2002. január 5.

Ajánlat Ausztria számára: 30 új Gripen szállítása

A Gripen-csoport benyújtotta ajánlatát Ausztriának a 
SAAB Draken vadászrepülőgép-flotta cseréjére vonatko
zó tenderre annak érdekében, hogy Ausztria ki tudja elé
gíteni légvédelmi szükségleteit a következő 30 évben. A 
cég ajánlatában 30 új Gripen vadászrepülőgépet biztosít.

A Gripen napjaink legjobb képességű és legkölt- 
séghatékonyabb üzemben lévő harci repülőgépe és a 
hosszú távú ipari együttműködési programmal és az el
lentételezéssel együtt hiszünk abban, hogy ajánlatunk a 
legjobb megoldása lesz Ausztria, az osztrák légierő és az 
osztrák ipar számára” -  mondta Roger Lantz, a Gripen 
osztrák igazgatója.

A Gripen-ajániat két lehetséges megoldást kínál az oszt
rák légierő követelményeinek kielégítésére:

-  Az első megoldás 24 új, együléses és opcionálisan 
hat kétüléses Gripen vadászrepülőgépre vonatkozik, 
amelyhez átmeneti megoldásként 12 olyan Gripen 
gép bérlése kapcsolódik, amelyek jelenleg a svéd lé
gierő kötelékében szolgálnak.

-  A második lehetséges megoldás 24 új együléses és 
négy kétüléses Gripen korai szállítására vonatkozik. 
Ez a megoldás kikerüli az átmeneti bérleti periódust.

Mindkét megoldás az elmúlt 40 év katonai együttműkö
désére és tapasztalataira épít annak érdekében, hogy a 
SAAB Draken gépek cseréje zavartalanul folyhasson le, 
és mindkettő folyamatos légvédelmi felügyeletet biztosít 
az átállás időszakában is.

„Mindkét megoldás kivételes értékkel bír mind a kezde
ti beszerzések, mind a következő 30 év működését illető
en, valamint mindkettőt egy nagyszabású, minőségi ipari 
együttműködési program erősít” -  mondja Roger Lantz, a 
Gripen osztrák igazgatója.

Az osztrák fél számára kínált megoldások előnyei

-  A napjainkban üzemben lévő legjobb képességű és 
legköltséghatékonyabb harci repülőgép szállítása.

-  Az ez idáig legnagyobb mértékűnek számító minősé
gi ipari együttműködés kialakítása, az osztrák igé
nyekhez igazítva.

-  Opcionális fizetési konstrukció az Erste Bank által ve
zetett konzorciumon keresztül.

-  Költséghatékony működésbe állítás, amely a 40 éves 
múltra visszatekintő osztrák-svéd együttműködésre 
épül.

Az osztrák légierő számára kínált speciális előnyök

-  Egy teljes mértékben interoperábilis vadászrepülő
gép, amely elősegíti irányelvek és eljárások nemzet
közi egységesítését, beleértve az adatkapcsolati 
kommunikációt és a levegő-levegő utántöltési rend
szert.

-  Az első repülőszázad 2005-ben lép működésbe 
(vagy új gépek bérlése).

-  Működésbe lépés a Drakeneк kivonását megelőzően.
-  Egy 30 évre szóló megoldás a légierő követelménye

inek megfelelésére.
-  Folyamatos képzés az átállási időszak alatt.
-Teljes kiképzéssel kiegészített logisztikai rendszer,

amely tartalmaz repülési szimulátort, valamint Svéd
országban és Ausztriában lebonyolított gyakorlatokat.

-  A működési költségeket nagymértékben lecsökkentő 
Gripeneк biztosítják a működtetési gyakorlatok ma
gasabb színvonalát a költségek emelkedése nélkül.

-  Opcionális gyakorlat, melyet az Egyesült Királyság 
Honvédelmi Minisztériuma biztosíthat.

-  Ausztria számára annak a lehetőségnek biztosítása, 
hogy részt vállalhasson jövőbeli fejlesztési progra
mokban.

„A Gripen-csoport ajánlata 9 éves előkészületi munká
ra épül, amely 1993 óta, a bécsi iroda megnyitása óta fo
lyik. Minden szempontból megfelelő ajánlatot nyújtottunk 
be az Osztrák Védelmi Minisztériumnak és az Osztrák 
Gazdasági Minisztériumnak, és úgy gondoljuk, hogy a 
Gripen-ajánlat Ausztria számára a legköltséghatéko
nyabb megoldást kínálja a következő 30 évre” -  mondta 
Roger Lantz, a Gripen osztrák igazgatója.

2002. január 24.
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83 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1. ábra: Dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy és dr. Szijj Jo
lán főtanácsos megkoszorúzza az alapító emléktábláját

2. ábra: A főigazgató születésnapi köszöntője

3. ábra: Az intézmény emléktáblája

M  ISIS KWEHBEfifMN К Ш М Ш

HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR
EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTÁK

A líOOttÉVBEN A TISZTELGŐ UTÓK*. 
* •

4. ábra: Dr. Bús János alezredes átveszi az alapítványi oklevelet

■ * А

2001. november 16-án ünnepelte a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum az előd Hadimúzeum alapításának 83. évfor
dulóját. Ennek alkalmából koszorúzást tartottak az 
intézmény falaiba épített három emléktáblánál. Ezek az 
alapító, a katonai akadémikusok és az egyesített 
intézmény emlékét örökítik meg.

Ezután dr. Holló József vezérőrnagy, főigazgató mon
dott köszöntőt az intézmény születésnapján. Dr. Bencze 
László történész tartott előadást a Pacor katonacsalád 
tagjairól és a korszakról.

A hagyományok szerint az intézmény mindig egy házi 
kiállítást állít össze az évfordulóra, ezúttal a „Katon
aapák, katonafiúk” című anyag került bemutatásra. 
Fejezetek a Pacor katonacsalád történetéből, amelynek 
anyagát Galván Károly állította össze. A megnyitót Stem- 
lerné, dr. Balog Ilona, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Történeti Fényképtárának főosztályvezetője tartotta az 
anyag fotótörténeti vonatkozásairól.

A Hadimúzeum Alapítvány a múzeumot támogató öt 
személynek oklevelet és plakettet adományozott.

Sárhidai Gyula
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Az EH-101 tengerészeti helikopter és a BB-64 ÜSS WISCONSIN csatahajó

I -  5. ábra: Az EH-101 tengerészeti helikopter brit változata 
a Defence System kiállításon, Londonban 2001. szeptember
I I -  14-én a HMS Lancaster romboló fedélzetén

Fotó: Baranyai László

ш \—Ж
Ш

6-7. ábra: A BB-64 ÜSS WISCONSIN csatahajó képei a kivo
nása előtti állapotban. A hajó jelenleg konzervált tartalékban 
áll

Fotó: Amaczi Viktor
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Boeing © Szigeti Szilveszter
F-15E Strike Eagle

1. Mk 83-as 454 kg-os légibomba
2. MER-típusú, többzáras bombafüggesztő szelvény
3. Mk 82/BSU 49-es, 250 kg-os fékernyős légibomba 

(három)
4. Mk 82-es, 227 kg-os kis légellenállású légibomba 

(három)
5. AAQ-13-as Lantirn-navigációs konténer
6. AGM-84 Harpoon hajó elleni irányított rakétája
7. M61A1 Vulcan 6x20 mm-es Gatling-rendszerű 

gépágyú

8. CBU 87/89 CEM-kazettás bomba
9. dielektromos lokátororrkúp

10. 914 mm átmérőjű lokátorantenna
11. a lokátorantenna mozgató mechanizmusa
12. az avionikai rekesz első válaszfala
13. ADF-antenna
14. az avionikai rendszerek rekesze
15. Houghes AN/APG-70-es lokátor moduljai
16. pitotcső
17. UHF-antenna
18. Tacan-antenna
19. kötelékfénypanel
20. állásszögadó
21. az oldalkormány lábpedálja
22. a szélvédő jégtelenítését végző levegőfúvó rendszer

(Folytatás az 53. oldalon)
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A Hetzer múzeumi példánya

1-2. Ma a világ több harckocsimúzeumában Hetzer megjelölés alatt a svájci hadsereg kimustrált G 13 páncélosai vannak kiállítva, 
több-kevesebb eredetire kozmetikázással (Schmidt László)
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A Boeing F -15E  Strike Eagle
metszetrajza

(Folytatás a 50-51. oldalról)
23. a műszerfal tükröződését gátló borítás
24. AN/AVQ-20-as HUD
25. egyrészes szélvédő
26. felfelé nyíló egyrészes kabintető
27. jobb oldalkonzol
28. a pilóta McDonnell-Douglas ACES ll-es katapult- 

ülése
29. gázkarok
30. avionikai részegységek (a pilótakabin padlózata alatt)
31. bal oldalkonzol
32. „beépített kabinlépcső”
33. beépített kabinlétra
34. leszálló reflektorok
35. az orrfutómű behúzását végző munkahenger
36. orrfutóműszár
37. orrfutóműkerék
38. a futóműakna borítólemeze
39. a lokátorantenna mechanikus kitérítését biztosító 

botkormány
40. hátsó bal oldalkonzol és gázkar
41. a hátsó műszerfal borítása
42. a hajtómű jobb oldali levegőbeömlő nyílása
43. háttérréteg lefúvó rendszer
44. hátsó jobb oldalkonzol
45. a fegyverzetkezelő-navigátor McDonell-Douglas 

ACES II 0-0-ás katapultülése
46. a pilótakabin légnyomás-szabályozó szelepe
47. a légkondicionáló rendszer levegőkiömlő nyílása
48. UHF-antenna
49. törzsféklap nyitva
50. a törzsféklap hidraulikus munkahengere
51. törzs tüzelőanyag-tartályok (a belső tüzelőanyag 

összmennyisége 7643 liter)
52. a kabintető bekötési pontjai és az emelő mecha

nizmusa
53. légkondicionáló rendszer
54. hajtómű bal oldali levegőbeömlő nyílása
55. háttérréteg lefúvó rendszer
56. a levegőbeömlő nyílás állásszögét változtató me

chanizmus
57. a többletlevegő elvezetését végző kisegítő zsalu
58. a légi tüzelőanyag-utántöltő rendszer csatlakozója
59. Fast-típusú komformális póttüzelőanyag-tartály 

(térfogata 2839 liter)
60. AAQ-14 Lantim célzókonténer
61. LAU 3/A 19070 mm-es nem irányított rakétablokk
62. Hydra 70 mm-es (2,75”) nem irányított rakéták
63. AGM-88 Harm-lokátor elleni rakéta
64. CBU 59/B Rockeye ll-es kazettás bomba
65. AIM 120 Amraam aktív lokátorirányítású légiharc - 

rakéta
66. Mk-82-es légibombák
67. függesztési pontok
68. AIM-9 Sidewinder légiharc-rakéta
69. a főfutóműakna borítólemeze
70. szárnypilon
71. rakétaindító sín
72. futóműkerék
73. 2270 literes póttüzelőanyag-tartály
74. AGM-130-as rakétahajtóművel ellátott irányított 

bomba
75. AGM-142 Raptor irányított rakéta

76. GBU-15 (V) CWW-irányított légibomba
77. GBU-12 Paveway II 227 kg-os lézerirányítású légi 

bomba
78. GBU-10 Paveway II 907 kg-os lézerirányítású légi 

bomba
79. lokátorjelző antennák
80. kötelékfények
81. passzív kötelékfénypanelek
82. tüzelőanyag-leeresztő csövek
83. méhsejtszerkezet
84. bal oldali csűrőkormány
85. a csűrőkormány hidraulikus munkahengere
86. bal oldali fékszárny
87. a fékszárny hidraulikus munkahengere
88. fékező horog
89. kötelékpanelek
90. a hajtóművek kompresszoraiból a többletlevegő el

vezetésére szolgáló rendszer
91. szárnyfőtartók
92. a szárnypilonok bekötési pontjai
93. HF-antennák
94. megerősített szárnymerevítő bordák
95. tüzelőanyag-vezetékek
96. levegőcsatorna
97. a légi tüzelőanyag-utántöltő rendszer csővezetéke
98. a tüzelőanyag-rendszer szervizpanelje
99. bal és jobb oldali Pratt & Whitney F100-PW-220- 

as kétáramú sugárhajtómű
100. a kompresszor levegővezetéke
101 a hajtómű utánégetőtere
102 bal oldali változtatható keresztmetszetű hajtóműfú

vócső
103. a hajtóműfúvócsöveket elválasztó központi vezér- 

síkfelület
104. REH (ECM)-antennák
105. bal, teljesen elfordítható vízszintes stabilizátor
106. a vízszintes stabilizátor bekötési pontja
107. belépőéi
108. kilépőéi
109. törővég
110. oldalkormány
111. REH-antenna
112. pozíciófény
113. lokátor besugárzásjelző antennák
114. jobb oldali hajtóműfúvócső
115. a jobb vízszintes stabilizátor mozgató mechaniz

musa
116. vízszintes stabilizátor
117. jobb méhsejtszerkezetű oldalkormány
118. jobb függőleges vezérsík
119. pozíciófény
120. REH-antenna
121. REH-konténer
122. a függőleges vezérsík belső szerkezete
123. AN/ALQ 135V önvédelmi zavarórendszer blokkjai
124. jobb oldali fékszárny
125. jobb csűrőkormány
126. szárny tüzelőanyag-tartályok
127. jobb oldali szárny-törzs csatlakozás
128. a gépágyú 450 darabos lőszer-javadalmazása
129. lőporgáz-elvezető nyílás
130. az M61A1 Vulcan 6П20 mm-es gépágyú csőtorko

lati nyílása
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Egy nyugállományú elfogóvadász emlékei, l.rész

Beléptem a 70-esek táborába. Elszálltak az évek, melyek 
között voltak jók és rosszak, felejteni valók és felejthetet
lenek. Ezúttal megmaradnék a felejthetetlen éveknél és 
emlékeknél, melyek a repüléssel kapcsolatosak és -  
mintha csak a közelmúlt történései volnának -  előtűnnek 
50 év elmúltával is.

A repülés gyönyörűsége 1947-ben ragadott magával. A 
Hármashatár-hegy vöröskővári oldalán, 1947 februárjá
nak egyik napján, a Cserkészrepülők Klubjának tagjaként 
éltem át egy Tücsök típusú vitorlázó repülőgéppel, havas 
terepen az első „csúszásomat”. Ez volt az a pillanat, ami
kor megérintett az ötödik óceán végtelen kékségének 
meghódítása iránti vágy! Hónapok múlva már kész „A” 
vizsgás voltam, sőt a „B” előtt álltam, amikor motorosre- 
pülő-kiképzésre nyílt lehetőség. Mondanom sem kell, 
hogy azonnal jelentkeztem. Igaz, pár hónapig semmi 
sem történt, már arra gondoltam, csak félrevezetés volt 
az egész, ám -  ekkor már 1949-et írtunk - ,  katonai behí
vót kaptam a Budaörsön meghirdetett különleges tanfo

lyamra. Nagyon sokan, több mint háromszázan jelent
keztünk április 9-én a laktanyában. Néhány nap múlva -  
meglepetésünkre -  beöltöztettek katonai egyenruhába, 
mondván, hogy laktanyában vagyunk, itt a civil ruhás em
berek nagyon feltűnőek. Rövid idő elteltével -  ha már 
egyenruhába bújtattak -  le kellett tenni a katonai esküt is. 
A repülés érdekében ezt is megtettük, bár nem akartunk 
katonák lenni. Ezután hónapokig csak általános elméleti 
előadásokat hallgattunk és orosz nyelvet tanultunk. Pár 
hét után azt vettük észre, hogy a kezdeti létszám mintha 
csökkenne, kevesebben voltunk a reggeli sorakozónál, 
hamarabb végeztünk az ebéddel. Egyszer aztán egy bi
zottság előtt csoportokra osztottak minket, mondván: 
„Maguk lesznek a vadászok -  maguk a csatások -  ma
guk a bombázók -  maguk a technikusok!” No, ez már va
lami! -  gondoltuk, azonban repülőgépet már vagy fél éve 
nem láttunk. A történetet nem húzom tovább, 1949. au
gusztus 25-én este 22.00 órakor vonatunk kigördült a 
Nyugati pályaudvar csarnokából -  azzal, hogy a repülő-
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térre megyünk. Ez a vonatát azonban nyolc napig tartott, 
ezalatt hatezer kilométerre távolodtunk el hazánktól! In
dulás előtt annyit közöltek velünk, hogy repülőkiképzé
sünk valószínűleg fél, esetleg egy évig fog tartani. Mon
danom sem kell, hogy ebből három és fél év lett! Minden
esetre nem bántuk meg, mert elsajátítottuk a Jak-18-as 
iskolagép után a Jak-11-es gyakorló harci gépen a repü
lést, majd az akkori idők egyik legjobb vadászrepülőgé
pén, a Jak-9-esen váltunk harci pilótává. Csoportunkból
-  huszonötén érkeztünk a novoszibirszki kiképzőbázisra
-  azonban különböző okok miatt 6 fő idő előtt hazauta
zott, így a kiképzést tizenkilencen fejeztük be. Akkor ab
ban a tudatban voltunk, hogy mi vagyunk az ország első, 
ilyen típusú repülőgépre kiképzett pilótái. Arról nem volt 
tudomásunk, hogy idehaza párhuzamosan folyt a repülő
kiképzés magyar pilótákkal.

Milyen gép is volt ez a Ja/c-9-es? Egy szóval jellemez
ve: nagyszerű! Nézzük csak jellemző adatait!

Hajtóműve egy 12 hengeres, VK-107A típusú dugaty- 
tyús motor volt, 1650 LE teljesítménnyel (1800 m magas
ságon). Légcsavarja fémötvözetű, 3,1 m átmérőjű, há
romtollas kivitelű, állítható. Üzemanyagtartálya 590 lite
res volt. Normál súlya 3395 kg, ennél a tengerszinten 
mért maximális sebessége 590 km/óra volt. Emelkedve a 
gép sebessége növekedett, 1000 m-en 608 km/ó; 2000 
m-en 627 km/ó; 3000 m-en 640 km/ó; 4000 m-en 668 
km/ó; 5700 m-en érte el a maximumot 673 km/órával; to
vább emelkedve a sebesség csökkent. Utazósebessége 
490 km/óra volt, maximális hatótávolsága 1200 km. 
Emelkedési sebessége 23 m/sec, 5000 m-re 4,2 perc 4. ábra: A Jak-9-es oktató vadászgép a kényszerleszállás után
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alatt emelkedett. Csúcsmagassága 12 060 m volt. A gép 
üres súlya 2716 kg, max. súlya 3545 kg volt. Fesztávol- 
sága 9,77 m, hossza 8,71 m, magassága 2,96 m, a 
szárny felülete 17,27 m2. Fegyverzete egy 23 mm-es 
VYa-23V gépágyú 120 db lőszerrel és két 12,7 mm-es 
Berezin UB-géppuska 250 db lőszerrel. A szárny alatti 
tartókon elhelyezhető volt 2 db 180 kg-os bomba is.

A gép repülési tulajdonságai nagymértékben függtek a 
repülőgép vezetőjétől. Amire különösen oda kellett figyel
ni, az a nagy átmérőjű légcsavar giroszkopikus nyomaté
ke volt. Földön, a gép gurulásakor (pl. a felszállóhelyre 
vagy leszállás utáni beguruláskor) a légcsavarszél elő
nyösen növelte az oldalkormány hatásfokát, így a gép jól 
irányítható volt. Felszállás előtti nekifutáskor, a farok fel
emelése közben történt a legtöbb hiba, amikor a légcsa
varnyomaték eltérítő hatását a repülőgép vezetője idő
ben nem korrigálta az oldalkormánnyal. Ilyenkor a gép 
hirtelen oldalirányba eltért, sőt bepörgött, ami általában 
futótörést eredményezett. Felszállás után, emelkedés 
közben azonban már kevésbé érződött ez az eltérítő nyo
maték. Mivel a kabin nem volt hermetikusan lezárható, a 
nagyteljesítményű motor hangja erősen zavaró volt. A 
motor rezonanciája következtében a műszerek mutatói is 
erősen vibráltak, nehéz volt a megadott értékeket betar
tani. Iskolakörön, valamint a légtérben a gép stabilan vi
selkedett, a dugóhúzóba esés veszélye nem állt fenn. 
Vízszintes, valamint függőleges műrepülő figuráknál sem 
fordult elő kipörgés vagy beremegés. Siklásban és le
szállás közben, kis sebességen is jól irányítható volt.

Kiképzésünk alatt egyetlen különleges esemény tör
tént, melyet műszaki hiba idézett elő. Az egyik kétkormá- 
nyos oktatógép légcsavarállásszögének szabályzója 
meghibásodott, melynek következtében a repülőgép 
már nem tudott a leszállópályára siklani, és néhány száz 
méterre a repülőtér előtt hasra szállt. Mivel az iskola sza
bályai szerint szigorúan tilos volt fényképezni, én egy 
hirtelen elhatározással a repülési naplómba egy ceruza
rajzot készítettem, melyet azóta is őrzök. (Szemléltetés
képpen mellékelem a másolatát.) Miután a Jak-9-es gé
pen befejeztük a kiképzést, minden gondolatunk a haza
utazás körül forgott. Néhány nap után azonban közölték 
velünk, hogy újabb kormányközi megállapodás alapján 
egy kis ideig maradnunk kell! Az elszomorító híreket 
azonban pillanatokon belül az öröm pillanatai váltották 
föl. Közölték ugyanis a maradásunk okát: a MiG-15-ös 
lökhajtásos repülőgépre is megkapjuk a kiképzést! A 
„mikor indulunk már haza?” gondolatot gyorsan elfelej
tettük, helyébe a „mikor kezdünk el a lökösökön repül
ni?” gondolat lépett. Számunkra azért volt ennek a hír
nek nagy jelentősége, mert a novoszibirszki repülőgép-

5. ábra: MÍG-17PF (405) a szolnoki skanzenban (a Repülő- 
tiszti Főiskolán)

gyár „termékei” naponta ott repdestek a környékünkön, 
és mi fájó szívvel figyeltük a csillogó „madarakat” . A hal
lottak szerint tehát vágyunk teljesülni fog. Erre 1952-ben 
került sor. Az elméleti kiképzések befejezése után -  tel
jesen véletlenül -  az első kétkormányos felszállást ÚTI 
MiG-15<)S géppel április 4-én 9.10 órakor hajtottam 
végre! Örökké emlékezetes marad számomra ez a start!

7

7. ábra: RP-2 (lzumrud-2) fedélzeti lokátor képernyője 
(MÍG-17PF, PFU. MÍG-19P, PM)
1. távolsági skála (km) 2. műhorizontjel 3. jelzőlámpa (zöld) 
4. céljegyzés: távolság 9 km, irányszög jobbra 25°, cél az el
fogást végző gépnél alacsonyabban (a céllal függőleges 
szára jelzi) 5. befogási ablak 6. az Rsz-2 Usz irányított raké
ták indításitávolság-határa 7. irányszögskála (1 ff/beosztás)
8. céljegyzés: táv 6 km, irány balra 25°, cél az elfogó gépnél 
magasabban
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Már a felszállás pillanata elkápráztatott! A Jak-9-es ló
erejéhez képest a MÍG sugárhajtóművének tolóereje 
szinte bepréselt az ülésbe. A hermetikusan zárt kabin
ban a kiáramló gázsugár hangját csak halk sustorgás je
lezte. A hatalmas, 3,1 m-es légcsavartányér helyett aka
dálytalan kilátás volt előre. A műszerek vitustánca he
lyett teljesen stabil mutatók jelezték a repülési adatokat. 
Emelkedés közben a Jak-9-es után úgy tűnt, mintha 
egy otthoni fotelben ülnék. Csoportunk sikeresen teljesí
tette a követelményeket, a tanfolyamot befejeztük, és az 
októberi államvizsgák után végre hazatérhettünk. A 
MÍG-15RD, valamint MiG-15 Bisz típusok vezetésének 
elsajátításával a magyar légierők első kiképzett lökhajtá- 
sos repülői lettünk. Hazatérés után tapasztalhattuk, 
hogy az itthon kiképzett pilóták sem repülnek rosszul. A 
hadnaggyá avatás, valamint párhetes szabadság után 
csoportunk tagjai az ország különböző repülőhelyőrsé
geibe nyertek beosztásokat. Én a volt kecskeméti 66. 
vadászrepülő hadosztály 62. ezredébe kerültem, mint 
géppár parancsnok. Rövid idő múlva azonban az ezred
parancsnoki törzsbe helyeztek át, mint az ezred légi- 
lövészet-légiharc szolgálatának vezetőjét. Ellenőrizve a 
pilóták célzsákra és földi célokra végrehajtott lövészete
inek eredményeit (eredménytelenségeit!), elhatároztam, 
hogy ezen változtatni fogok. A lövésztanteremben lévő 
SZTL-1 trenázs gépre egy kispuskát, egy végtelenített 
drótkötélre pedig repülőgépmaketteket szereltettem fel. 
Az egész rendszert egy kis villanymotor mozgatta kör
ben, a tanteremben. A repülőgép-vezetők körében rövid 
idő alatt igen népszerű lett az új oktatási rendszer. A 
gyakorlati éleslövészetek eredménye ugrásszerűen 
megnőtt mind a célzsákra, mind a földi célokra végrehaj
tott lövészetek esetében. Sokáig nem hagytak meg eb
ben a beosztásban, mert áthelyeztek a hadosztálytörzs 
rajába, részben ugyanilyen beosztásba, melyet kiegé
szítettek a repülőtechnikai szemlélői feladatok ellátásá
val és a javítások utáni repülők berepülésével is. A kis- 
puskás edzőkészülékről a korabeli „Vörös sólymok” ka
tonaújság cikke és fényképe maradt meg emlékként. 
(Mellékelem a felvételt.)

Repülőtechnikai szemlélőként az volt a fő feladatom, 
hogy ellenőrizzem a hadosztály ezredéinél a hajózó állo
mány felkészültségét, repülőtudását éjjel-nappal, jó és 
rossz időjárási viszonyok között. Általában Jak-12-es fu
tárgéppel „ingáztam” -  az ezredek repülési napjainak fi
gyelembevételével -  az adott repülőterek között. Az el
lenőrző repülések során sok új, érdekes észrevétel gya-

9. ábra: A P.G. gépe felszerelt lokátorantennával (M.L.)
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rapította repülési technikámat. Megfigyeltem, hogy 
ugyanazon az ÚTI MiG-15-ös oktatógépen akárhány re
pülőgép-vezetőt ellenőriztem, mindegyik a maga módján 
hajtotta végre a feladatot, és mindegyiknek más vélemé
nye volt a repülőgépről. Az egyiknek jobbra húzott, a má
siknak fejnehéz volt stb. Ez az érzés bennem is kialakult, 
különösen akkor, amikor javítás után berepültem egy-egy 
gépet. Akkor gondoltam azokra az írásokra, amelyekben 
a gyári berepülőpilóták jellemezték az új típus repülési tu
lajdonságait. Nyilván nagy rutinnal rendelkező pilóták vol
tak, de végeredményben ők is csak a saját tapasztalata
ik alapján alakították ki véleményüket.

Berepüléseimnél különös figyelmet fordítottam a repü
lőgép „viselkedésére” már a földön: a gurulás közbeni 
iránytartásra, a fékek hatásfokára. A lökhajtásos gépek 
esetében ugyanis a kiáramló gázsugár nem vesz részt a 
gép fordulásában -  mint a légcsavaros gépek esetében
-  az oldalkormány kitérítésekor. Itt mindenekelőtt a ke
rékfékek segítenek az iránytartásban és az elfordulások
nál, ezért kell a gurulási sebességre is ügyelni. Nekifutás 
és elemelkedés közben -  részben, mert a gép orrkere
kes futóművel rendelkezik -  szemben a farokkerekes 
légcsavaros gépekkel, nem érvényesül a hajtómű 
giroszkopikus eltérítő hatása, tehát a Ш З -típusokkal lé
nyegesebben könnyebb a felszállás, mint a Jak-9-es gé
pekkel. Repülés közben -  mint már korábban említettem
-  nem zavarja semmi a tiszta kilátást, a műszerek muta
tói nem vibrálnak, a hermetikus kabinban nem hallatszik 
a hajtómű hangja. Ami a MÍG-15RD, valamint a MiG-15 
Bisz típusok közötti különbséget jelenti repülés közben, 
az elsősorban a gép kormányozhatóságában mutatko
zott meg. Az „RD”-típusok nem rendelkeztek kormány
erő-csökkentő, úgynevezett buszterrendszerrel, ezért bi
zonyos műrepülő figurák vagy légiharc-gyakorlatok köz

ben nemegyszer 10-15 kg-os erővel kellett a botkor
mányt húzni vagy nyomni. A „S/sz”-változatban ez a 
rendszer nagymértékben könnyítette a repülőgép-veze
tők tevékenységét.

A MiG-15-ösök stabilitására is ügyeltem -  ez azt jelenti, 
hogy ha repülés közben valamilyen erő hatására (széllö
kés, termikfeláramlás stb.) a repülőgép kitérne eredeti 
helyzetéből, akkor a pilóta beavatkozása nélkül a gépnek 
vissza kell térni eredeti helyzetébe. Ezzel szoros kapcso
latban állt a repülőgép kormányozhatósága. Ez viszont a 
repülőgépnek az a tulajdonsága, hogy a pilóta akaratának 
megfelelően milyen gyorsan képes egyik repülési irányból 
a másikba átállni. Gyakorlati tapasztalataim azt bizonyítot
ták, hogy a MiG-15-ös mindkét változata stabil, jól kormá
nyozható, „szófogadó” gép volt. Azonban nem tűrte a „te- 
gezést” -  azaz a fegyelmezetlenséget. Én egyetlen egy
szer próbáltam „lazítani” -  majdnem katasztrófa lett belőle. 
Egy rajkötelék-felszállásnál -  amikor egyszerre 4 repülő
gép startol -  én mint jobb kísérő, nekifutás közben, amikor 
már úgy éreztem, hogy elértük a felszállási sebességet -  a 
betonról akartam elemelni a gépem, tehát a futókról. A sza
bályzat szerint a futókat 15 m-en szabad behúzni. Még 
éreztem, hogy a betonon gurulnak a kerekek, de a futóbe
húzó kart már „benti” helyzetbe állítottam. A futóim abban 
a pillanatban becsukódtak, a gépem viszont majdnem a 
hasával súrolta a betont. Megfeledkeztem arról, hogy a 
szárnyak alatt két póttartályban üzemanyag van, ami ha 
betont ér, csodálatos tűzijáték formájában robbant volna föl 
-  velem együtt! Ilyen szamárságot többé nem csináltam.

(A 6,8,9.10,11 és 12. ábrákat Molnár László készítette) 
Vázsonyi Miklós nyá. alezredes

I. oszt. elfogóvadász
(Folytatjuk)
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Egy elfelejtett repülőgépre emlékezve 
(Jak—12 „légitaxi”)

A Magyar Néphadsereg légierejének alakulatainál az 
1950-es évek közepe táján, aránylag kis mennyiségben 
jelentek meg az egymotoros, felsőszárnyas Jak-12  típu
sú könnyű repülőgépek. Ezeket az alakulatoknál mint fu
tárrepülőgépeket alkalmazták. Ha emlékezetem nem 
csal, úgy hiszem, hogy a volt 66-os, Kecskeméten állo
másozott honi vadászrepülő hadosztály keretében is csu
pán 1-2 gépet rendszeresítettek. Számomra minden 
egyes felszállás ezzel a repülőgéppel igen emlékezetes 
maradt. Mint a volt 66-os vadászrepülő hadosztály 
reptechnikai szemlélője, gyakran igénybe vettem ezt a 
kis gépet, amikor ellenőrzés céljából Kecskemétről átre
pültem Kalocsára vagy Kiskunlacházára. Azért szerettem 
a Jak-12-es futárgépet, mert rendkívül rövid nekifutás 
után már elemelkedett, a levegőben igen stabilan, min
den kormánymozdulatra szófogadóan viselkedett, leszál
lásnál pedig rövid kifutás után megállt.

A Jak-12-es megalkotásának története érdekesen ala
kult. Tervezője, A. Sz. Jakovlev -  számos sikeres repülő- 
géptípus létrehozója -  egyenesen Sztálintól kapta a fel
adatot egy kis „mindenes” repülőgép megtervezésére. 
Sztálinnak ugyanis tudomására jutott, hogy a második vi
lágháború idején Hitler a körülzárt Berlinből, az ostrom 
utolsó napjaiban egy „Storcő” típusú, könnyű motoros re
pülőgép segítségével tartotta a kapcsolatát a külvilággal. 
Sztálin úgy gondolta, hogy hazai viszonylatban is igen 
hasznos lehetne egy ilyen repülőgép, melynek jóformán 
repülőtérre sincs szüksége, leszállhat akár az országút- 
ra, vagy egy térre is. Sztálin közölte elhatározását Bulga- 
nyinnal és utasításba adta, hogy keresse fel Jakovlevet, 
bízza meg őt, hogy tervezzen meg egy ilyen repülőgépet 
és két nap múlva jelentse, hogy elkészült vele. Jakovlev 
az utasításnak megfelelően jár el. A kidolgozott terv meg
tetszett Sztálinnak. Ennek alapján 1950. április 6-án kor
mányhatározat született, amelyben a Jakovlev-ter- 
vezőirodát megbízták, hogy záros határidőn belül a tervet 
valósítsák meg.

A következő tusinói légiparádé napjára már el is készült 
10 db Jak-12-es repülőgép, melyet be is mutattak az ér
deklődőknek. A gépek a dísztribün előtt sorakoztak fel. 
Amikor a program szerint rájuk került a sor, egymást kö
vetve, rövid nekifutás után felszálltak, majd egy kis kör 
megtétele után lényegében ugyan oda szálltak le, ahon
nan elindultak.

A bemutató nagyon megtetszett Sztálinnak. Megkez
dődhetett a repülőgépek sorozatgyártása. Az élet azon
ban mindig tartogat váratlan meglepetéseket. Az első 
„baki” éppen Sztálin kaukázusi -  Haltuboró körzetében 
lévő -  nyaralójánál történt. Sztálin, saját lépteivel kiméri 
egy 50 m-es területet a Jak-12  fogadására. A völgyet 
körbefogó hatalmas hegyek azonban lehetetlenné tették 
a besiklást, de nem biztosították volna a balesetmentes 
felszállást sem. Ezért Sztálin mindennapi postáját a 
Jak-12  helyett egy M/7-helikopter biztosította. Majdnem 
ezzel az esettel egy időben, két tábornok vadászatra in
dult egy Jak-12-ve\, melyet Sztálin fia, Vaszilij bocsátott 
rendelkezésükre. Hazatérés közben a gép fiatal pilótája 
„kivagyiságból” durva hibát követett el és a gép lezuhant.

Nem halt meg senki, csupán az egyik tábornok sérült 
meg súlyosan, de a gép összetört.

A felelősségre vonást megelőzve Vaszilij igyekezett -  a 
gép rossz repülési tulajdonságaira hivatkozva -  a felelős
séget másra áthárítani. Azonnal bizottság alakult, hogy 
megállapítsák, miért nem tudott a gép Haltuboró körzeté
ben leszállni és miért zuhant le a tábornokokat szállító re
pülőgép.

Berija, aki Jakovlev ádáz ellensége volt, arra használta 
fel ezt az esetet, hogy végleg lejárassa Jakovlevet mint 
tervezőt és betiltsa a Jak-12-esek sorozatgyártását. Ezt 
azzal indokolta, hogy az üzemeltetés közben sok hiba 
fordult elő a repülőgépen. Bár ez egyáltalán nem fedte a 
valóságot, Berija mégis elérte célját. 1951-ben beszün
tették a gép sorozatgyártását.

Eltelt két év, 1953-ban Sztálin meghalt, rá három hó
napra letartóztatták Beriját. Szeptemberben Bulganyin 
magához kérette Jakovlevet. A Honvédelmi Minisztérium
ban ennél a találkozónál jelen volt a légierők főparancs
noka, Zsigarjov, ott volt Versinyin, a honi légvédelmi csa
patok főparancsnoka, valamint Gyemenytyev, a repülő
gép-ipari miniszter helyettese is. Bulganyin megjegyezte, 
hogy amennyiben jó a Jak-12-es repülőgép, úgy semmi 
akadálya, hogy ismét elkezdődhessen annak sorozat- 
gyártása.

Azóta nagyon sok ilyen gép került részben a hadsereg, 
részben a népgazdaság szolgálatába. A polgári életben

2. ábra: A Jak-12-es az 1956-os forradalom napjaiban. A 
függőleges vezérsíkon és a szárnyakon a csillag helyén új, 
ékalakú felségjeleket festettek fel
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mentőrepülőgépként is alkalmazták. Sok gépet alkalmaz
tak más országokban is. Napjainkban azonban ritkaság- 
számba menő típus, inkább csak múzeumokban találha
tó néhány példány belőlük.

Milyen is volt valójában ez a kis gép? Aránylag kevés 
műszaki adat áll a rendelkezésemre és az emlékezetemre 
sem sokat adhatok, mivel 1956 novembere óta nem repül
tem ilyen géppel, de még csak nem is láttam Jak-12-es\. 
Az alábbi adatok csupán tájékoztató jellegűek.

A Jak-12 repülőgép

-  hossza kb. 8,85 m,
-  a szárny fesztávja kb. 12,50 m,
-  magassága kb. 3,0 m,
-  motorja 240 hp. csillagmotor,
-  rep. sebessége utazó üzemmódban 160 km/óra,
-  max. sebessége 225 km/óra,
-  szállítható szem. száma a pilótán kívül 3 fő,
-  repülési csúcsmagassága 5500 m,
-  fegyverzete nem volt.

Repülési tulajdonságai

A farokkerekes, három ponton álló gépből a motorház bi
zonyos mértékben zavarta az előrelátást, ezért a na
gyobb biztonság érdekében ajánlatos volt „kígyózó” vo
nalban gurulni. Felszállásnál, mint minden farokkerekes 
gép esetében, ügyelni kellett a légcsavarnyomaték eltérő 
hatására. Ez az erő közel sem volt olyan mértékű, mint 
pl. a Jak-9-es harci gép esetében, részben a jóval kisebb 
teljesítményű motor, részben a rövid nekifutási távolság 
miatt. Elemelkedve a földtől a Jak-12-es igen „szófoga
dó” gép volt, könnyedén reagált a kormánymozdulatokra, 
stabil repülőtulajdonságokkal rendelkezett. A fordulókban 
nem csúszkált, a bedöntési szöget megtartotta. Siklás 
közben csak oldalszél esetén kellett korrigálni az irányí
tást. A földet érés után rövid távon megállt, itt besegítet
tek a hatásos kerékfékek is.

Egy ilyen kis repülőgépről -  egyszerű ismertetés kere
tében -  talán nem is lehet többet leírni. A vele kapcsola
tos személyes élményekről viszont annál többet. Az első 
fölszállásokat -  1955. október 13-án -  oktatóval hajtot
tam végre. Három bemutató iskolakor, illetve légtérrepü
lés után két egyedüli felszállást hajtottam végre azon a 
napon. Ennyi volt az „ismerkedés”. Ezután, beosztásom
nál fogva szinte minden nap repültem vele, különböző fel
adatok végrehajtására. Sok átrepülésem volt Kalocsára, 
Kiskunlacházára, Esztergomba, Szolnokra, Pápára. Az 
1956-os események kapcsán volt, amikor légi felderítést 
kellett végrehajtanom, vagy röpcédulákat szórtam Buda
pest fölött Kecskemét népének szolidáris üzenetével.

Ez a kis gép egy életre szóló élménnyel gazdagította 
aránylag rövid repülő-pályafutásomat. Mindenekelőtt egy 
olyan géppisztoly-sorozat révén a Soroksári út fölött, va
lamint a Boráros tér körzetében, melyben a benzintartály 
mellett érte találat a gépemet, majd egy másik esetben, 
amikor felderítő repülésre kaptam parancsot és magam
mal vittem a gép technikusát is. О azzal a szándékkal, 
hogy meghálálja nekem a repülési lehetőségét, 1956. ok
tóber 30-án, amikor a légierők parancsnokságától érke
zett utasítás alapján sor került a forradalmi katonataná
csok megválasztására, engem javasolt az egyik elnöki 
posztra, amit a jelenlévő több száz katona és tiszt egy
hangúlag jóváhagyott.

Természetesen a november 4-i lefegyverzés után a 
magyar és szovjet elhárító tisztek letartóztattak és az el
fogott többi FKT-taggal együtt a reptéri legénységi fogdá
ba zártak. Innen átszállítottak a volt kecskeméti AVÓ- 
börtön zárkáiba. Napokig tartó éjjel-nappali kihallgatások 
után szovjet géppisztolyos katonák, valamint egy páncé
lozott gépjármű kíséretében, egy teherautón elvittek a 
volt debreceni szovjet katonai repülőtér fogdájába. Ke
mény dolog volt elviselni „vendégszeretetüket” a folya
matos kihallgatások közepette. Aztán úgy nézett ki a do
log, hogy ütött az utolsó óránk is, mivel minden nálunk lé
vő dolgot ki kellett raknunk a zsebeinkből, géppisztolyos 
katonák álltak készenlétben, hogy kikísérjenek utolsó 
utunkra -  amikor oroszul megszólaltam. A vizsgálatot ve
zető KGB-s ezredes tágra nyílt szemekkel nézett rám. 
Hát maga ért oroszul? -  kérdezte. Igen -  feleltem - ,  a 
Szovjetunióban végeztem a repülőtiszti iskolát és ha 
megengedi, mi nem öltünk meg senkit, az Ön tolmácsa 
csapnivalóan rosszul fordított. Semmi sem igaz az elle
nünk felhozott vádakból! Döbbenetes csend lett egy pilla
natra, majd az ezredes megszólalt -  Hát akkor maguk mit 
keresnek itt? -  és az őrnagy felé fordulva mondta -  akkor 
ők szabadok! Hát amilyen gyorsan csak tudtunk -  heten 
voltunk a reptérről -  „elhúztuk” a csíkot. Két napig jöttünk 
parasztszekéren, gyalog, tehervonat lépcsőin, amíg 
Kecskemétre értünk. Egész úton eszemben volt a 
Jak-72-esem -  de jó lenne, ha most itt teremne valami 
csoda folytán.

Hazaérésünk után itthon folytatódott a kálváriám. Lesze
reltek mint megbízhatatlant, lefokoztak, a szolgálati tiszti 
lakásból kilakoltattak, több hadbírósági tárgyalásra meg
idéztek, civil munkahelyemről elbocsátottak stb. S mindezt 
az utolsó Jak-12-es felszállásomnak köszönhettem.

Hát, ezek után megérdemli ez a típus a nosztalgiázást? 
Igen, az elmondottak ellenére állítom, hogy a gép ebben 
egyáltalán nem hibás! Az hű volt hozzám, soha nem ha
gyott cserben, én mindig jó szívvel fogok visszaemlékez
ni kedves kis gépemre.

Összeállította: Vázsonyi Miklós nyá. alezredes 
volt első osztályú repülőgép-vezető
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MAKETT GALÉRIA
1051 Budapest, Sas u. 5. 

Telefon/fax: 06-1 328-0225, 328-0226 
www.makettgaleria.com 

Nyitva naponta: 09-20 óráig

2002/1 HADITECHNIKA 61



C+D 2001

A Budapesti Vásárközpont 5. alkalommal adott otthont a 
Közép-európai Védelmi Felszerelés és Repülési Szakki
állításnak. Ez alkalommal, 2189 m2-en, a „B” pavilonban 
14 ország 97 kiállítója mutatta be termékeit az érdeklő
dőknek Ez, figyelembe véve a bizonytalan nemzetközi 
helyzetet, valamint a hazai repülőgéptender lezárását, je
lentősnek mondható. A rendezvény négy napja alatt több 
mint 5000 szakmai látogató mellett magas rangú hazai, 
ciprusi, cseh, francia, görög, indiai, nagy-britanniai, né
met, norvég, olasz, román, svéd, török delegációk tekin
tették meg a kiállítást.

Az érkező látogatót az amerikai és norvég KFOR-erők 
szabadtéri bemutatója fogadta, helikopterrel és több szál
lító járművel. A szakkiállítás hivatalosan dr. Szabó János 
honvédelmi miniszter megnyitójával vette kezdetét. A mi
niszter megnyitójában hangsúlyozta, hogy a kormány 
gazdasági stratégiájának részét képezi a hazai hadiipar 
fejlesztése. Ehhez meg kell felelni a NATO minőségi kö
vetelményeinek. A cégeknek meg kell szerezniük a „Mi-

1. ábra: Dr. Szabó János honvédelmi miniszter megnyitja a 
szakkiállítást

P G|A I Н1УДЩ

3. ábra: A HM Technológiai Hivatal standja: a főigazgató 
várja az érdeklődőket

5. ábra: Szénszálas konténer a MULTILIFT rendszerrel

nősített NATO-beszállítói” jogosítványt. Az elmúlt tíz év
ben jelentősen beszűkültek, helyenként megszűntek a pi
aci lehetőségeink. A HM a költségvetésének jelenlegi 3 
százalékos haditechnikai eszközbeszerzését folyamato
san 15 százalékra kívánja emelni, ami már jó lehetőséget 
jelent a hadiipari termelők számára.

A szakkiállítás hűen tükrözte a magyar védelmi piac pil
lanatnyi helyzetét. Elmaradtak a kiállításról az eddig
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6. ábra: Orvosi konténer belseje

7. ábra: Kínálat a gépjárműválasztékból, Rába S1828A

8. ábra: Mercedes Benz G Wagon 290 GDT könnyű tgk.

9. ábra: MAN Тур no. 633 DF09 nehézvontató

11. ábra: Az előző makett farokrésze

megszokott résztvevők a repülőgépipar részéről. Ellen
ben sok volt a gépjárműtechnikai kiállító. A látogató szé
les kínálatot talált még repülőgép fedélzeti fegyverek ar
zenáljából. A teljesség igénye nélkül néhány reprezenta
tív külföldi kiállító: az Amerikai Egyesült Államokból a 
Raytheon, Ausztriából a Glock, a Cseh Köztársaságból 
Aero-Vodochody és a TATRA, Franciaországból a 
Thales, Izraelből a Beth-el Zikhron, Norvégiából a 
NAMMO, illetve Svédországból a SAAB képviseltette 
magát Hazai gyártók szinte teljes repertoárukat felvonul
tatták, melynek a tematikai felsorolása is jelzi a kiállítás 
sokrétűségét. Fegyverzettechnikai eszközök, páncélos- 
és gépjármű-technikai eszközök, katonai elektronikai és 
híradástechnikai eszközök, repülőtechnikai eszközök, 
mérőeszközök, ABV-védelmi eszközök, áruk, szolgáltatá
sok, logisztikai rendszerek, biztonságtechnikai berende
zések, kiképzés-technikai eszközök.

A C+D hagyományainak megfelelően a hazai elméleti és 
gyakorlati szakértők ez alkalommal is konferenciát tartot
tak, „Biztonságpolitika, haditechnika, és hadseregfejlesz
tés Magyarországon” címmel, a Konferencia Központban.

A tanácskozás előadói voltak:

1. Dr. Isaszegi János mérnök dandártábornok, A Ma
gyar Honvédség Összhaderőnemi Hadműveleti 
Központjának parancsnoka (megnyitó, Az új világ
rend kihívásai)

2. Takács Béla, a Gazdasági Minisztérium főosztályve
zető-helyettese (A magyar hadiipari fejlesztés állami 
feladatai)

3. Hidas Sándor, a Gazdasági Minisztérium főosztályve
zetője (A haditechnikai beszerzések ellentételezése)
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4. Dr. Kovács Géza Péter, a Dunai Repülőgépgyár Rt. 
vezérigazgatója (A hazai hadiipar helyzete)

5 . Dr. Szabó Miklós, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem rektora (A biztonságpolitika és a haditech
nika közötti kapcsolatok)

6 . Bese Ferenc, a Honvédelmi Minisztérium Beszerzé
si és Biztonsági Beruházási Hivatalának vezérigaz
gatója (A védelmi ipar haditechnikai eszközközök be
szerzése kapcsán nyíló lehetőségeiről)

7 . Dr. Gazdag Ferenc, külügyminisztériumi főosztályve
zető (A harmadik évezred biztonságpolitikai kihívá
sairól)

Tervek szerint a 6. Közép-európai Védelmi Felszerelés 
és Repülési Szakkiállítás 2003 novemberében lesz, a 
Budapesti Vásárközpontban.

Hajdú Ferenc

Az An-24V típusú repülőgépek 
a magyar légierő hadrendjében, II. rész

A gépek nagyjavításai

A 907-es oldalszámú repülőgép az üzembe helyezés 
kezdetétől -  1967. december 9-étől -  az első nagyjavítá
sig, 1973. augusztus 7-éig, összesen 2039 órát repült, s 
1681 felszállást teljesített. Első nagyjavítása 1973. au
gusztus 7-szeptember 22. között volt. Ekkor a gépbe, 
jobb oldalra a H-4323057, a bal hajtóműgondolába a 
H-4232070 gyári számú hajóművet építették be. Máso
dik nagyjavítását 1978. szeptember 18-án fejezték be, 
melynek során a jobb hajtóműgondolába az N-4632054, 
a bal gondolába az N-46332087 gyári számú hajtóművet 
építették be.

A harmadik nagyjavítás 1983. szeptember 5-én fejező
dött be. Előző nagyjavítása óta 2123 óra 13 percet repült. 
Üzemkezdettől a harmadik nagyjavításig összesen 6233 
óra 6 percet töltött a levegőben. Az utolsó nagyjavítását 
1988. december 5-én fejezték be. A 907-es számú gép 
pályafutása 1992. december 4-én fejeződött be. A repü
lőgép üzemkezdettől a leállításig összesen 9168 óra 3 
percet repült, végrehajtott 7751 leszállást. Az utolsó 
nagyjavítása óta 1172 óra 26 percet repült és 850 felszál
lást teljesített. A típus leállításakor a gép jobb oldali haj
tóművének gyári száma: N-4232057, üzemkezdettől 
5337 óra 39 percet, az utolsó nagyjavítástól 1509 óra 50 
percet működött; a bal oldali hajtóművének a száma: 
N-4632076, mely üzemkezdettől 5391 óra 52 percet, az 
utolsó nagyjavítástól 1119 óra 47 percet működött.

A 908-as oldalszámú repülőgép ipari nagyjavításait az 
előírt időközökben (ötévente) és a lerepült óraszámok 
után rendszeresen végrehajtották. Kezdetben a kijevi re
pülőgépgyárban végezték el a nagyjavítást. A gép első 
nagyjavítását 1973. március 30-án, a következőt 1979. 
február 6-án, ezt követően 1984. március 7-én, az utolsó 
ilyen jellegű felülvizsgálatát 1989. május 24-én fejezték 
be. Az utolsó javításokat már Oroszországban Rosztov- 
Nadonu légibázison végezték.

A Honvéd Vezérkar intézkedése értelmében az 
An-24V típusú személyszállító gépeket 1992. december 
31 -i hatállyal kivonták a légierő hadrendjéből.

A 907-es oldalszámú repülőgép 1992. december 3-án 
emelkedett hivatalosan utoljára a magasba. Ekkor bú
csúztatták el Tökölön ünnepélyes külsőségek között, ka
tonai elöljárók jelenlétében a hadrendből kivont An-24- 
eseket. A gép parancsnoka, I. pilóta: Tar Imre alezredes,
II. pilóta: Farkas Bertalan ezredes volt. A repülőgép 45 
percet repült, fő célja a Ferihegyi repülőtér volt, ahol a pi
lóták egy „touch and go”-t hajtottak végre, vagyis éppen 
csak megérintették a futóművekkel a betont, s már repül
tek is tovább. Ezt követően a gép visszatért Tököl légte
rébe, a megjelenteket köszöntötték még egy tiszteletkör
rel a bázis felett, majd sikeresen landoltak. Bakó István 
repülő ezredes, a szállítógépek parancsnoka fogadta a 
„leszerelt gépet” és személyzetét. A gépben nemcsak a 
személyzet foglalt helyet, hanem azok a nyugdíjasok is, 
akik az elmúlt negyedszázad során repülték ezt a típust. 
A kiöregedett gép a Szózat hangjaira gördült be a hangár 
elé, végső pihenőjére.

A 908-as oldalszámú gép 1992. szeptember 8-án re
pült utoljára. A repülőgép parancsnoka Halász Miklós őr
nagy, fedélzeti technikusa: Lőrinczi László százados volt. 
Az utolsó repülést követően a gépet a hangárral szembe
ni állóhelyre vontatták, ahol több mint hat évet „pihent”. A 
repülőgép az üzembe helyezés kezdetétől 9078 óra egy 
percet repült, és 7489 felszállást teljesített. Az utolsó 
nagyjavítás óta 1013 óra 16 percet repült és 1360 felszál
lást hajtott végre. A rendszerből való kivonáskor a jobb 
oldali hajtóművének gyári száma: N-4232070, mely ös
szesen üzemelt: 4858 óra 39 percet, a legutolsó javítás 
óta: 1033 óra 39 percet. A bal oldali hajtóművének gyári 
száma: N-4632077, mely összesen üzemelt: 5585 óra 
55 percet, a legutolsó nagyjavítás óta: 180 óra 45 percet.

Hackermüller Tibor alezredes -  aki több mint 12 évig 
volt az alakulat parancsnoka -  kérdésemre elmondta,
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1. ábra: Az AN-24 típusú repülőgép méretei
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1 -  a fedélzeti technikus ülése; 2 -  a repülőgép-vezetők ülései; 3 -  a rádiós ülése; 4 -  a megfigyelő ülése; 5 -  csomagtérajtó; 6 -  csomagtér; 7 -  büfé; 8 -  asztal: 9 -  heverő; 
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hogy az An-24V típusú repülőgép jó repülési tulajdonsá
gokkal rendelkezett. Stabil, megbízható repülőgép volt. 
Nem volt kényelmes, dugóhúzóba szinte kényszeríteni is 
nehéz volt. Az első időszakban a légtérben a dugóhúzó
ba esést is kellett gyakorolniuk. Az üzemben tartást ala
posan kellett ismerniük, különösen a rendkívüli esetek
ben alkalmazandó teendőket. Az üzemeltetés során vé
gig üzembiztos gép volt. Füves repülőtérről is lehetett 
üzemeltetni. Bonyolult időjárási viszonyok között, a leg
nehezebb időjárási viszonyokban is biztonságos volt. A 
nyugati és keleti vakleszálló rendszerek műszerei egy
aránt be voltak építve a repülőgépekbe (ILS, VOR, ARK). 
A sebessége lehetett volna kicsit nagyobb.

A 907-es gyorsabb és fordulékonyabb volt, viszont za
josabb volt az utastere s a gép kabinja. A 908-as lustább, 
de stabilabb, jobban lehetett vele bonyolultabb időjárási 
viszonyok között repülni. Csendesebb a kabinja, s az 
utastere -  fejezte be emlékei felidézését Hackermüller 
nyugállományú repülő alezredes.

Hackermüller Tibor -  aki aktív repülőtiszti pályafutását 
befejezve Szolnokon telepedett le s jelenleg is ott él -  na
gyon jól ismeri a típust. A két Ал-24-essel összesen

4176 óra 13 percet repült, 3356 felszállást teljesített. 
1971. augusztus 1-jétől 1983. november 1-jéig volt a re
pülőszázad parancsnoka.

A repülőműszakiak elmondták az üzemeltetésről, hogy 
a gép megbízható, kiszolgálása egyszerű, könnyű volt. A 
gépeket állandóan hangárban tárolták idehaza. A repülő
gép tisztaságára, küllemére a protokollszállítások miatt 
nagyon oda kellett figyelni. Az állomány megtiszteltetés
nek vette, hogy kormánygépeket üzemeltethet. Ez egy
fajta tartást is adott nekik.

Az An-24V  típusú személyszállító repülőgépek a had
rendben tartás alatt mindösszesen: 19 246 óra négy per
cet repültek és 15 240 felszállást teljesítettek -  esemény 
nélkül. A típus kivonása után Szolnokról átcsoportosítot
tak Tökölre két db An~26P típusú katonai szállítógépet, a 
405 és a 406-os oldalszámúakat. Ezekbe beépítették a 
személyszállításra alkalmas üléseket, s azóta ezekkel 
oldják meg a protokoll- és más személyek szállítását ide
haza s külföldön egyaránt.

Kenyeres Dénes 
nyá. alezredes

A Haditechnika köszöni
Bánki Beatrix, aki lapunk olvasószerkesztője volt 1992 óta, könyvtárosi munkája mellett végezte ezt az áldozatos 
és nem könnyű munkát, amely a katonai-műszaki szövegek gondozását jelenti. Most, magasabb beosztásba 
kerülve, már nem tudja tovább vállalni ezt a feladatot. A szerkesztő ezúton is megköszöni pontos és lelkiismeretes 
munkáját.

Sárhidai Gyula

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
Hadtörténeti Közlemények

Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1280 Ft.

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 Nem zetvédelm i Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (1114 Bp., Bartók Béla út 15., 466-7008)
Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 4., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (1056 Bp., Belgrád rakp. 26., 317-1665)
Víztorony Könyvkereskedés (1045 Budapest, Rózsa u. 9., 231-0326)

Hadtörténeti Múzeum boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40., 06-20-9380-823) 
Maróti Autóm űszaki Könyvkereskedés (1205 Budapest, Nagykőrösi út 91., 285-6608; 285-0116) 

Stúdió könyvesbolt (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461)
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A 39M géppisztoly, II. rész

(A előző rész a Haditechnika 2001/4. számában. Szerk.)

A 39M géppisztoly elsütőszerkezete

Részei:
-  zármozgató
-  zármozgató szeg
-  elsütőbillentyű
-  billentyű-csapszeg
-  elsütőrúd
-  elsütőrúdrugó
-  zárakasztó
-  billentyűrugó

A zárakasztó felfelé álló két foka a tok alsó, hosszú 
áttöretébe nyúlik és egyeslövésnél, illetve kézi feszítés
nél a zárat hátsó helyzetben tartja. A kar végének vízszin
tes lapja az elsütőrúd végéhez kapcsolódik.

A társzekrény egy hasáb alakú tok, a tár vezetésére és 
felerősítésére szolgál. A társzekrényt csavar köti az 
irányzéklap nyitott gyűrűjéhez és a tokhoz.

Az alsó és felső ágy barna színű, gőzölt diófából, igé
nyesen megmunkálva készült. Az ágyban fekszik a cső 
és a tok.

Részei:
-  alsó ágy
-  felső ágy
-  társzorító rugó
-  2 db süllyesztett fejű facsavar
-  2 db távolságtartó

Az alsó ágy mellső részén egy áttöret található a behaj
tott tár befogadására. Az áttöretben rögzítették a társzo

rító rugót. Az ágy hátsó vége a tusában végződik, amely
nek üregébe a tisztítóvesszőt helyezték el. A tusa talpát 
a két csavarral ráerősített tusaborító lemez védi.

A fegyverhez tartoznak még az úgynevezett foglalvá- 
nyok, amelyek a csőnek és a toknak az ágyazattal való 
összekapcsolását, a hordszíj felerősítését és a tusa meg
védését szolgálják.

Ezek az alkatrészek a következők:
-  felső karima
-  felső karimacsavar
-  alsó karimacsavar
-  felső szíjkengyel
-  fülessín
-  alsó szíjkengyel
-  alsó szíjkengyel-szeg
-  tusaborító nyílásfedő
-  tusaborító fedőcsavar
-  tusaborító nyílásfedő szegecs
-  4 db lencsefejű facsavar

A géppisztolyhoz különböző felszerelési cikkek és sze
relvények tartoznak. A géppisztoly tára a 39M tár, amely 
40 db töltény befogadására szolgál, tömege pedig 0,8 kg. 
A lőszerek kétsoros elrendezésben találhatók az egye
nes szekrénytárban, amely a fegyverhez a társzekrénybe 
helyezve kapcsolódik és az alsó ágy áttöretéhez előre
hajtható. Az előrehajtott tárral tüzelni nem lehet, lövés 
előtt a helyére kell hajtani.

Részei:
-  tárköpeny
-  adogatórugó
-  adogatólemez
-  tárfenék
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13. ábra: A géppisztoly működése a zár mellső helyzetében

A tárköpeny barnított lemezből készült, az oldallap
ján levő szemölcs a tár behatolását határolja. A bal 
oldali oldallapon 5 furat található, amelyeken keresz
tül ellenőrizhető a tárban lévő lőszer mennyisége. A 
fegyverhez 7 db tárat rendszeresítettek, ebből egy a 
géppisztolyban, 6 db pedig a 39M tártáskában ta lál
ható.

A tártáska 27D17D5,5 cm-es vízhatlan vászonból ké
szült, s a mellső lapjára varrt részbe málházható a 39 
M tártöltő. A tártöltő segítségével lehet 4ü10-es cso
portban a tárat megtölteni.

A felszerelési cikkekhez tartozik még a 39M tisztító
vessző és a 39M puskáéval megegyező hordszíj.

A géppisztoly működése

A töltött tárat a függőlegesen álló társzekrénybe kell he
lyezni, az ott rögzítődik. A zárat a zárforgató segítségé
vel kézzel kell felhúzni, és az hátsó helyzetben marad. 
Az elsütőbillentyűt meghúzva a hátsó helyzetben levő 
zár a helyretoló rugó hatására előresiklik, és a zártömb 
egy töltényt tol a töltényűrbe. A gyorsítóemelő nem en
gedi a zárvezetőt a zártömbhöz csatlakozni. Az előre- 
siklás utolsó szakaszában, amikor a gyorsítóemelő kar
ja lebillen, a zárvezető előremozog, a zárvezetőben me
reven ágyazott ütőszeg az előremozgás végén rácsap a 
csappantyúra és elsüti a töltényt.

ütőszeg zárvezető
helyretoló rugó

társzekrény

14. ábra: A géppisztoly működése a zár elsütésekor
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A lövés kiváltása után, a lövedék elindulása pillanatá
ban, a gáznyomás hatására a zár is megkezdi a hátrasik
lási. A gyorsítóemelő foga nekiütközik a merev ütköző
nek. Ezt követően a zár már csak úgy tud hátrafelé mo
zogni, hogy a gyorsítóemelőt hátrabillenti, amelynek fel
ső karja a zárvezetőt a zártömbtől hátrataszítja és fel
gyorsítja. A súlyos zárvezetőnek ez a mozgása lassítja a 
zár mozgását. Ez az elrendezés biztosítja, hogy korai nyi
tás a géppisztolycső 50 centiméternyi hossza ellenére 
sem fordulhat elő.

Egyeslövésnél a zár mindig hátul marad, és csak a bil
lentyű elhúzása után váltható ki a következő lövés. Atűz- 
váltó sorozattűzre állítása esetén a zár előre- és hátra- 
mozgását semmi nem akadályozza, és amíg a billentyűt 
hátrahúzva tartjuk, a sorozat nem szakad meg. A zár hát- 
rasiklásakor a hüvelyvonó magával húzza az üres hü
velyt, majd a kivető jobbra és előre kidobja a tokból.

Az új géppisztolyból 1940-ben a honvédség 1566 db-ot 
rendelt, amit eredetileg a csendőrségnek és a rendőrség
nek szántak, azonban ezt a mennyiséget a Honvédelmi 
Minisztérium ll/A. anyagi osztálya visszatartotta. A csa
patpróbák során az új géppisztollyal meg voltak eléged
ve, azonban felmerült az a szempont, hogy az ejtőernyős 
csapatoknak rövidebb, behajtható válltámaszú fegyverre 
van szükségük. Az ejtőernyős ugrásoknál ugyanis több
ször fordult elő baleset, amelynek oka a cső és tus irányí
tózsinórba való beakadása volt. Ezért a géppisztolyt 
1940-ben módosították, és 39/AM jelzéssel 276 db-ot ka
pott a pápai ejtőernyős zászlóalj. A 39/AM az eredeti mo
delltől behajtható válltámaszában különbözött, valamint 
abban, hogy nem puska-, hanem karabélyszíjjal látták el.

Az 1941/42-ben a Szovjetunióban folytatott harcok so
rán a géppisztoly bevált, a csapatok meg voltak vele elé
gedve, az azonban, hogy lőszere eltért a honvédségnél 
szintén rendszerben lévő 40M német géppisztolyétól, az 
utánpótlásban nehézségeket okozott. A fegyver az orosz 
tél viszontagságai közepette is üzembiztosnak bizonyult. 
A páncéljárműves csapatok a használatukban lévő gép-

15. ábra: A 39/AM géppisztoly

pisztolyokat túlságosan hosszúnak találták, ezért 1942. 
október 12-én a tervező -  Király Pál* -  módosította és 
korszerűsítette a 39M géppisztolyt. Az új fegyver gyártá
sa azonban, alkatrészproblémák miatt, csak 1944 január
jában indulhatott meg: 43M jelzéssel. Az eredeti modell
től ez annyiban tért el, hogy a tár a csőtengelyre ferdén 
helyezkedett el, valamint, hogy az a kivető zártömbben 
van, nem pedig a tok alsó részén. A jobb fogás érdeké
ben az alsó ágyhoz pisztolymarkolatot csatlakoztattak. A 
tus helyett a géppisztolynak behajtható válltámasza van, 
amely az ágy hátsó részére van rögzítve.

Részei:
-  csuklókengyel
-  rögzítő csúszka
-  rögzítő rugó
-  gátszeg
-  csuklócsap
-  jobb és bal válltámasz-zár
-  válltámaszkioldó
-  1 db lencse fejű csavar
-  1 db határoló csavar
-  támasztólap
-  válltámaszlap-csapszeg
-  alsó szíjkengyel

tűzváltó és biztosító gyűrű zártömb tártartó kampó

rogzito

hátulsó
tokrögzitő csavar

hátsó tokkarika 
tokfenék

távolságtartó
hüvely

hüvelyvonó rugó

porfedő tárütköző fog

adogatólemez

16. ábra: A 43M géppisztoly zár- és elsütőszerkezete
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17. ábra: A 43M géppisztoly

zárfogantyú

tártartókampó

A zár felépítése is némileg eltér a 39M géppisztolyétól, 
a gyorsító emelőcsap 21,4 mm hosszú és 8 mm vastag. 
A géppisztolyhoz új 43M egységes hordszíj tartozik, 
amely 1220 mm hosszú és bőrből készült.

A tömeggyártás során az eredetitől rosszabb minőségű 
alkatrészeket építettek a fegyverbe, ezért gyakori volt a lö
vések leadásánál az akadály, illetve a zár alkatrészeinek 
törése. A gyártás egyszerűsítése és a működés biztonsá
gának fokozása céljából a géppisztoly zárát 1944 nyarától 
egy tömbből készítették, a zártömb és a zárvezető egy 
anyagból volt kimunkálva, a gyorsítóemelőt és a zárveze
tő görgőt pedig elhagyták. Az új géppisztolynak a 43M 
súlyzáras géppisztoly nevet adták. A már rendszerben lé
vő géppisztolyoknál az új zárat ki lehetett cserélni. Ez nem 
igényelt különösebb szakértelmet vagy felszerelést, s a 
csapatok fegyvermesterei is végre tudták hajtani.

A 39M /Wauser-pisztolytölténynél, az acél- és rézhüve
lyes daraboknál egyaránt gyakori volt a hüvelyfenék- 
repedés, amiért 1943-tól 0,35 g-os csökkentett töltettel 
szerelték, így a lövedék kezdősebessége az eredeti 450 
m/s-ről 365 m/s-ra csökkent. 1941-ben a töltényeknél 
„Levente lőpor” helyett a 40M géppisztolylőport alkal
mazták.

A géppisztolyból 1939-től 1944-ig több ezer darabot 
gyártottak, s a csapatok egyre inkább igényelték az új ma

gyar géppisztolyt. Az 1940. április 1-jei kellékálladék még 
1020 darabbal számolt, az 1943. évi I. hadrend, 11 000 
darabbal, a 43/44 évi M hadrend 62 000 darabbal, a Sza
bolcs hadrend pedig 100 000 darabbal. A Király-géppisz
tolyokból azonban soha nem volt elegendő, ezért a hon
védcsapatok használták még a 40M német, illetve a zsák
mányolt, 7,62 mm-es szovjet PPS géppisztolyokat. A Ma
gyar Királyi Honvédségen kívül a csendőrség és a rendőr
ség is kapott a fegyver különböző változataiból, valamint 
több ezer darabot juttattak a Szálasi-féle Nyilaskeresztes 
Pártszolgálatnak.

Mindezeket összevetve megállapítható, hogy Király 
Pál szokványostól eltérő konstrukciója összességében jó 
elgondolásnak bizonyult, egyedüli hátrányát az jelentette, 
hogy -  hasonlóan a háború előtt tervezett fegyverekhez 
-  tömeggyártásra, túlságosan jó minőségű alapanyagai 
miatt, nem volt alkalmas. A géppisztoly gyártását 1945 
elején befejezték, azonban a Dominikába távozott terve
ző a fegyverrel szerzett tapasztalatait felhasználva ter
vezte meg -  1948-ban -  a Cristobal 2 jelű géppisztolyt.

А 39M géppisztoly harcászati-technikai adatai

Űrmérete: 9 mm
Csőhossza: 500 mm
Cső súlya: 0,76 kg
Gáznyomás: 2000 atm
Irányzék beosztása: 50-600 m
Tár kapacitása: 40 db
Tár tömege: 0,8 kg
Fegyver hossza: 1050 mm (szurony nélkül)
Vo lövedék: 450 m/s
Torkolati energia: 85 mkg
Lőtávolság: 1000 m (elméleti)

600 m (gyakorlati)
Tűzgyorsaság: 650-700 lövés/perc

ütőszeg ütőszegrögzítőcsap hüvetyvonó hüvelyvonórugó

(W V M M M /V W /W V V jf )
hetyretoló rugó

18. ábra: А 43M súlyzár
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A 43M géppisztoly harcászati-technikai adatai

* Király Pál (1880, Budapest -  1950, Dominika) gépészmér
nök, fegyverkonstruktőr. 1902-ben a Budapesti Műegyetemen 
gépészmérnöki diplomát szerzett, 1907-ben ugyanitt tanársegéd 
lett. A tartalékos tiszti tanfolyamot 1909-ben végezte el, tartalé
kos tüzér hadnagyi rendfokozatot szerezve. 1914-ben bevonult 
és a háború végét századosi rendfokozatban érte meg. Első tu
dományos munkája 1915-ben jelent meg „Az önműködő kézi lő
fegyverek zárjának működése” címmel. 1918-ban Svájcban tele
pedett le, és a neuhauseni SIG Fegyvergyárban kezdett dolgoz
ni. A 20-as években megtervezte a KE jelzésű golyószórót.

1929-től Magyarországon dolgozott, de továbbra is fenntartotta 
a SIG gyárnál betöltött állását, így magyar és svájci fegyvereket 
egyaránt tervezett. Nevéhez fűződik a svájci Neuhausen gép
pisztoly, a KD Danuvia pisztoly és a M. kir. Honvédségnél rend
szeresített 39M géppisztoly. 1944-ben Svájcba, majd onnét Do
minikába távozott, ahol 1948-ban San Cristobalban fegyvergyá
rat alapított az olasz Beretta cég segítségével. Itt tervezte és 
gyártotta a Cristobal 2 géppisztolyt és a 62 gépkarabélyt.

Felhasznált irodalom

-  Tervezet anyagismeret 39M (39/AM) géppisztoly. M. kir. 
Haditechnikai Intézet, Bp. 1942.
-Tervezet anyagismeret 43M géppisztoly. Bp. 1944. HM.
-  Folyó háború tapasztalatainak ismertetése. Gyalogság. 
Bp., Attila Nyomda Rt.,1942.
-  Egyszerűsített lőkiképzés, második füzet. Bp., Stádium 
Sajtóvállalat Rt. 1944.
-  Kováts Zoltán-Nagy István: Kézi lőfegyverek. Típus
könyv. Bp., Zrínyi, 1986.
-  Schweizer Waffen Magazin, 1987 11. sz.
-  Magyar Katonai Szemle, 1942. IV. A 39M géppisztoly

Turóczi Attila

Túri János tűzoltó zászlós szeghalmi gyűjteménye

Szerény külsőségek között nyílt meg Szeghalmon, a 
Sárréti Múzeum időszaki kiállításoknak helyet adó ter
mében, a Mundérba bújt történelem című kiállítás, 2001 
augusztus elején.

A kiállítás Túri János szeghalmi katonairelikvia-gyűj- 
tő jubiláló gyűjteményéből mutat be gazdag válogatást 
az érdeklődő közönségnek. A tíz éve elkezdett gyűjtő
munka ez ideig már alig számon tartható mennyiségű 
egyenruhát, hozzájuk való kiegészítőket és természe
tesen haditechnikai eszközt eredményezett, melyek az 
év legnagyobb részében az érdeklődők elől elzárva „pi
hennek”.
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Űrmérete: 9 mm
Cső hossza: 425 mm
Cső súlya: 0,73 kg
Gáznyomás: 2000 atm
Irányzék beosztása: 50-600 m 
Tár kapacitása: 40 db
Tár tömege: 0,3 kg (üresen)

0,8 kg (tele)
Vo lövedék: 425 m/s
Tűzgyorsaság: 650-700 lövés/perc
Tömege (tár és szurony nélkül): 3,7 kg
Tömege (tár nélkül, szuronnyal): 4,2 kg



4. ábra: Amerikai egyenruhák

5. ábra: NATO-tagállamok egyenruhái

A szeghalmi kiállításokon kívül az anyag szerepelt már 
Vésztőn és Okányban, Kábán és Táborfalván, továbbá 
Békéscsabán, Kiskőrösön és Kecskeméten, nemegyszer 
a helyőrségek meghívására.

A relikviagyűjtő -  saját bevallása szerint, ha ez egyál
talán megvalósítható lesz -  akkor érzi majd, hogy gyűjte
ménye teljes, ha a földkerekség minden államából, ha 
nem is teljes egyenruhát, de legalább kitüntetést, egy ка-

z. ábra: Magyar és szovjet öltözetek a II. világháborúból

tonai vagy karhatalmista sapkát, rangjelzést szeretett 
gyűjteményében tudhat. Jelenleg a legértékesebb darab
jai, amelyek a jelenlegi bemutatón is szerepelnek, az 
USA tengerészgyalogságának ruházata, a Magyarorszá
gon állomásozó amerikai erők ruházata, teljes francia 
idegenlégiós egyenruha, a Szlovák Köztársaság katonai 
attaséjának alezredesi és az Orosz Föderáció katonai at
taséjának ezredesi ruhája. Mindezek mellett német, bel
ga, angol és francia zubbonyok is találhatók a kiállításon. 
A magyar egyenruhák, az ÁVH-t kivéve, az 1940-es 
évektől napjainkig kísérik történelmünket, a második vi
lágháború Don-kanyart megjárt századosi zubbonya és a 
hadifogságban jelzéseitől megfosztott őrnagyi köpönye
ge kiegészül az ötvenes évek híradótiszti teljes ruházatá
val. A magyar gyűjtemény nevesebb darabjai Lőrincz Kál
mán és Végh Ferenc vezérezredesek, Póka Ferenc dan
dártábornok és Kositzky Attila ruházati tárgyai.

A közönség egyre inkább igényli, hogy állandóan látha
tó legyen az érdekes gyűjtemény, így jelenleg még dédel
getett álomként egy állandó bemutató szerepel a tervek
ben, melyhez kiállítótársként más gyűjtők (haditechnikai 
modellezők, éremgyűjtők, dokumentátorok) is csatlakoz
nak. Ennek múzeumi-szakmai hátterét a Sárréti Múzeum 
biztosítja majd, a működtetésben pedig a szeghalmi vá
rosi rendőrkapitányság és a városi tűzoltóság segítene.

Kele József muzeológus

Helyesbítés: A 2001/4. számban a 4. oldalon Winkler László halálának pontos dátuma 2001. szeptember 11.
A hibáért elnézést kérünk. Szerk.
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NATO-kompatibilis
vegyivédelmi kutatólaboratórium Magyarországon

Dr. Simon Miklós, az Országgyűlés honvédelmi bi
zottsága elnökének jelenlétében került sor Magyaror
szág első, a NATO-szabványoknak is megfelelő, 
vegyivédelmi kutatólaboratóriumának átadására. 
2001 óta az ismét magyar tulajdonú Respirátor Rt. Il
latos úti telephelyén bővítette és korszerűsítette ku
tatólaboratóriumát, mely mostantól NATO-szabvá- 
nyok szerint is alkalmas egyéni és kollektív védelmi 
rendszerekkel kapcsolatos fejlesztő, kutató és minő
ségellenőrző vizsgálatok elvégzésére.

A Respirátort még 1928-ban alapították és az azóta is fo
lyamatosan működő cég kuriózum a magyar hadiipari cé
gek palettáján. Külön öröm, hogy Balogh Lajos és Batogh 
Hajnalka eredményes üzleti tevékenységének köszönhe
tően ismét hazai kézbe került egy jelentős hadiipari kapa
citás. A tulajdonosok azonban már távolabbra tekintenek. 
Megmérették magukat a nemzetközi piac és kutatás-fej
lesztés porondján is. Köszönhetően a magyar mérnökök 
és a hazai tőke együttműködésének, nincs okunk szé
gyenkezésre. Több olyan fejlesztést mutattak be amerikai 
és holland partnereiknek, melyek méltán keltették fel a 
külföldi kutatók érdeklődését is. Itt fejlesztették ki a védő
ruházatok sérülés nélküli bevizsgálásának lehetőségét is. 
Máshol a mintavételre kiválasztott ruhából, melyet koráb
ban mostak, használtak, vagy egy új fejlesztés prototípu-

2. ábra: Jerzsabek Lajos, az Oktatási Minisztérium főtaná
csosa; Ráth Tamás, a HMTH főigazgatója; Szászvári Lajos 
miniszteri főtanácsadó (balról jobbra)

3. ábra: Mérgező harcanyagok analízisére szolgáló gázkro- 
matográf

4. ábra: Vegyivédelmi ruha anyagának vizsgálatára szolgáló 
berendezés

sa volt, kivágtak egy darabot, melyet megvizsgáltak. Ez
zel azonban tönkretették a mintát. A Respirátornál ezt ma 
már sérülésmentesen is képesek elvégezni. Más újítás, 
hogy bizonyos vizsgálatokat, melyekhez állandó hőmér
séklet és páratartalom szükséges, olyan inkubátorban vé
geznek el, melyet az újszülötteknek fejlesztettek ki. Ter
mészetesen több nagy értékű berendezést nem lehetne 
helyettesíteni találékonysággal, ezért korszerű gázkro- 
matográfot és tömeg-spektrométert szereztek be. Mind
ezekhez segítséget nyújtott a Honvédelmi Minisztérium 
Technológiai Hivatala, mely támogatásával, szakemberei
vel és kapcsolataival meggyorsította a kutatólaboratórium 
fejlesztését.

A laboratóriumavatás díszvendégét, a honvédelmi bi
zottság elnökét, Balogh Lajos az Rt. elnök-igazgatója kí
sérte végig a cég területén. Bemutatta különböző ipari és 
katonai szűrőberendezések teljes gyártására alkalmas 
üzemcsarnokát. „Más országokban a szűrők elemeit kü
lön cégek gyártják, és egy helyen szerelik ezeket össze” 
-  mondta, majd a vendégeket végigkísérte minden csar
nokon és raktáron. A nap zárásaként Simon úr megkö
szönte a tájékoztatást. Köszöntőjében kiemelte, hogy 
mennyire fontos az ország számára a saját hadiipari ka
pacitás és a lehetőségekhez képest megrendelésekkel 
kell támogatni ennek stabil fennmaradását.

Hajdú Ferenc
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Haditechnika-történet

Királytigrisek Magyarországon, VII. rész
AZ 503. nehézpáncélos-osztály magyarországi szereplése

Az OKH (Oberkommando der Wer- 
macht) ezt a helyzetet úgy próbálta 
megoldani, hogy a Hatvan környéki 
arcvonalrövidítéssel szabaddá tett 23. 
és 1. páncéloshadosztályokat a LVII. 
páncéloshadtest parancsnokának, 
Kirchner tábornoknak az irányítása 
alatt átdobta erre az arcvonalszakasz
ra. A 23. páncéloshadosztályt megerő
sítették a 325. rohamlövegosztállyal 
és az 503. nehézpáncélos-osztállyal, 
amelyet személyi feltöltés után Vácról 
vasúton szállítottak a térségbe. Az 
osztály műhely-alegységeinek azon
ban az előző hadműveleti területen 
kellett maradniuk (Erdőkürt, Vágsely- 
lye), mert a nagyszámú sérült harcko
csit lehetetlen volt ilyen gyorsan a 
rakodópályaudvarokra vontatni. A von
tatáshoz továbbra sem álltak rendel
kezésre megfelelő vontatóeszközök. 
Az osztályparancsnok helyzetjelenté
se alapján az alkatrészhiányból faka
dó hosszú javítási idők negatívan ha
tottak a harci morálra, csakúgy, mint a 
téli ruházat további hiánya is.57

December 1-jén Fromme százados 
és von Rosen hadnagy Budapesten 
keresztül az új hadműveleti területre 
utazott és felvették a kapcsolatot a 
LVII. páncéloshadtest és a 23. páncé
loshadosztály parancsnokságával. Az 
osztály aznap 11 bevethető harckocsi
val rendelkezett.58

Az osztály másnap Balatonkenesén 
és Cecén rakodott ki. Az elkövetkező na
pokban Simontornyánál biztosítási fel
adatokat látott el, majd egy kisebb köte
lék kivételével Balatonkenesére vonult 
vissza. A visszamaradó néhány Király
tigrissel von Rosen hadnagy maradt az 
arcvonalban. Ez a kis harccsoport más
nap, a 23. páncéloshadosztállyal együtt
működésben, részt vett a német véde
lembe beékelődött szovjet erők ellenlö
késekkel történő felszámolásában.53

December 4-én késő délután vissza 
kellett vonulniuk Lepsény irányába a 
támadó 62. gárda-lövészhadosztállyal 
szemben. Ekkor már az 1. páncélos
hadosztály 1. páncélosezred aláren
deltségében találjuk a harccsoportot. 
Az osztály harcálláspontját Polgárdira 
telepítették át.

December 5-én két ízben is ellenlö
kést hajtottak végre Siófoktól 5 km-re 
nyugatra, a gyalogság visszavonulá
sának fedezésére. Egészen hatodikén 
hajnalig tűzharcban álltak a szovjet 
csapatokkal.

December 6-án az osztályt ismét 
megosztva vetették be. Három Király
tigris von Rosen hadnagy vezetésével 
Dég körzetében hajtott vége ellenlö
kést, melynek során hat szovjet pán
céltörő ágyút semmisítettek meg. A 
másik csoport Királytigrisei, Koppe 
hadnagy irányításával, Siófok térségé
ben támadtak, majd egy magaslaton 
tüzelőállást foglalva több gyalogsági 
rohamot hárítottak el. A szovjet pán
céltörő ágyúk többet megrongáltak és 
egyet kilőttek a Királytigrisek közül. Itt 
esett el a 2. század állományába tarto
zó Kitzmann (Kitzmer?) törzsőrmester. 
Ezt a tényt mindkét fél elismerte.60

Időközben az Erdőkürt-Külmajornál 
maradt javítóbázison az osztály 15 javí
tás alatt álló harckocsija veszélyes hely
zetbe került a Hatvan-Budapest irány
ban kibontakozó új szovjet támadás mi
att. A német hadvezetés azt hitte, hogy 
az adott térséget még tartani tudják. így 
történhetett meg, hogy egy meglepetés
szerű orosz áttörés során váratlanul el
lenséges harckocsik jelentek meg a ja
vítóbázis közvetlen közelében.

Néhány Királytigris tornyát a szere
lőknek sikerült a szovjetek irányába 
fordítaniuk. Ezek a páncélosok csak
nem a teljes szovjet támadóéket meg
semmisítették. Másnap a szovjetek is
mét erős páncélos kötelékekkel tá
madtak, amelyek egy részét ezúttal is 
kilőtték. Bornschier őrmester elesett, 
amikor harckocsiját telitalálat érte. A 
szovjet harckocsik mindkét szárnyon 
átkarolták a kis települést. Nem ma
radt más választás, mint az ellenség 
által bekerítéssel fenyegetett harcko
csikat felrobbantani. Ez a veszteség 
nagyon negatívan hatott a harci morál
ra és az osztály harcértékére.61

Szintén december 7-én hajnalban 
az 3./503 század körleteit erős pergő
tűz érte. Már este jelentette hat harc
kocsi-parancsnok, hogy a sárban el
akadtak harckocsijukkal. A hat Király

tigris közül ötöt sikerült többórás fára
dozással az ellenséges tüzérségi tűz- 
ből kimenteni. A hatodikat meg kellett 
semmisíteniük. Von Rosen hadnagy 
ezen alkalommal ismét megsebesült 
az arcán, ugyanakkor felkarlövést is 
kapott, melynek következtében kór
házba került.62

December 8-án egy öt Királytigris
ből, pár légvédelmi páncélosból és né
hány fegyverhordozó lövészpáncélos
ból összetevődő harccsoport frontális 
jellegű támadást indított Polgárdi irá
nyába, hogy eltereljék a figyelmet a 
tőlük balra támadó 1. páncélosezred
ről, amely megpróbálta átkarolni a 
helységet.

Az elterelőnek szánt frontális táma
dás nem várt sikert hozott. Miután az 
első század élen haladó harckocsijai 
az őket követő második századhoz 
tartozó Királytigrisek tűzfedezete mel
lett leküzdötték a település szélén be
ásott szovjet páncéltörő ágyúkat, az 
ékalakzatot átrendezve betörtek a te
lepülésre. A szovjet katonák tömege
sen adták meg magukat. A települé
sen feltorlódott szovjet járművek és a 
hadifoglyok összeszedése és lefegy
verzése megtörte a támadás lendüle
tét, mert a gyalogság biztosítása nél
kül nem lehetett a helységben tovább 
nyomulni. Az egyik német páncélos 
egy PO-2-es repülőgépet is lelőtt.63 A 
német harckocsik csak a település 
végétől 100 m-re álltak meg. A bal 
szárnyon fokozódni látszott a szovjet 
ellenállás. A 124-es harckocsit egy 
szovjet páncéltörő ágyú lesállásból, 
közvetlen közelről egyszerűen átlőtte. 
A személyzet két tagja (a vezető és a 
rádiós lövész) azonnal meghalt, de a 
többiek el tudták hagyni az égő harc
kocsit. A lesállásból tüzelő szovjet lö- 
veget az időközben beérkező 1. pán
célosezred harcjárművei semmisítet
ték meg. A Királytigrisek Balatonfőka- 
jár felé folytatták a támadást, melynek 
során további három szovjet páncél
törő ágyút semmisítettek meg.

Délelőtt 10-kor riadót rendeltek el az 
osztály harcálláspontján a Polgárdi irá
nyából kibontakozó újabb szovjet tá
madás miatt. A harcálláspontot előbb
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A Királytigris megsemmisítő képessége más harckocsikkal szemben (m-ben)*

Típus T-34/85 ISZ-2 Sherman M4A2 Sherman M4A2 Cromwell Churchill
Szemből 2600 -3500 1800-2600 2000-3500 2000-3500 3500 3400-3500
Oldalról 3500 3400-3500 3500 3500 3500 3500
FHátulról 3500 1800-2500 3500 3500 3500 3500

* Doyle-Jentz-Sarson: Kingtiger, Osprey Military, London 1993. 34-35. о.
Schneider, Wolfgang: Tiger in combat Vol. 1., Fedorowich Publishing Inc., London 1995. 13-14. o.

Néhány típus megsemmisítő képessége a Királytigrissel szemben (m-ben)

Típus T-34/85 ISZ-2 Sherman M4A2 Sherman M4A2 Cromwell Churchill
Szemből 0 0 0 0 0 0
Oldalról 500-1600 1800-2900 0-100 900-1800 0-100 0-100
Hátulról 100 900 0 400 0 0

A szovjet csapatok által leggyakrabban használt harckocsik, rohamlövegek és páncéltörő eszközök
főbb harcászattechnikai adatai

Típus T-34/76 T-34/85 ISZ-2 M4A2
Sherman SZU-100 ISZU-122 SZU-76 ISZU-152

Fegyverzet 76,2
mm-es hk.á.

2 x 7,62 
mm-es gpu.

85
mm-es hk.á.

2 x 7,62 
mm-es gpu.

122
mm-es hk.á.

2 x 7,62 
mm-es gpu.

75
mm-es hk.á. 

2 x 7,7 
1 x 12.7 

mm-es gpu.

100
mm-es hk.á.

2 x 7,62 
mm-es gpu.

122
mm-es hk.á.

1 x 12.7 
mm-es gpu.

76
mm-es hk.á.

1 x 7,62 
mm-es gpu.

152
mm-es hk.á.

1 x 12.7 
mm-es gpu.

Páncélzat 18-45 mm 18-60 mm 19-132 mm 15-76 mm 20-45 mm 20-75 mm 10-35 mm 20-75 mm
Motor 500 LE 500 LE 600 LE 500 LE 500 LE 550 LE 170 LE 550 LE
Tömeg 26,2 t 32 t 46,25 t 31,5 t 30 t 41 t 11,5 t 43 t
Sebesség 50 km/h 50 km/h 37 km/h 45 km/h 56 km/h 41 km/h 56 km/h 41 km/h
Hatótávolság 300 km 300 km 200 km 160 km 300 km 250 km 230 km 250 km
Személyzet 4 fő 5 fő 4 fő 5 fő 4 fő 5 fő 4 fő 5 fő

A szovjet csapatok által leggyakrabban használt páncéltörő eszközök főbb harcászattechnikai adatai

Típus ZISZ-3 Z ISZ-2 PTRD-40 PTRS-41
Megnevezés vontatott 

páncéltörő ágyú
vontatott 

páncéltörő ágyú
egylövetű 

páncéltörő puska
ötlövetű

páncéltörő puska
Tömeg 1116 kg 1150 kg 15.8 kg 20,8 kg
Űrméret 76,2 mm 57 mm 14,5 mm 14,5 mm
Lőszertömeg 6.2 kg 3,19 kg 64 g 64 g
Kezdősebesség 680 m/s 990 m/s 1010 m/s 995 m/s
Páncélátütő
képesség

Űrméret alatti gránáttal 
(Vo= 965 m/s)

95 mm 500 m-ig

145 mm 500 m-ig 35 mm 300 m-ig 
25 mm 500 m-ig

35 mm 300 m-ig 
25 mm 500 m-ig

Székesfehérvárra, majd Várpalotára 
telepítették át, míg az egyik műhely
szakasz Bodajkon rendezkedett be.64

December 9-én Fromme századost 
új beosztásba helyezték, a páncélos 
csapatiskolára (Panzertruppenschule 
in Munster) és elkerült az osztálytól. 
Az új parancsnok dr. Nordewin von 
Diest-Koerber százados lett, aki ko
rábban a 3./509 század parancsnoka 
volt. 17-én vette át az osztály irányítá
sát. Megérkezéséig Wiegand száza
dos irányította az osztályt.

December 10-16. között az osztályt 
Székesfehérvár térségében alkalmaz
ták a szovjet áttörés megakadályozá
sára. Az elkövetkező napokban Vág- 
sellyéről több kijavított Királytigris tért

vissza az osztályhoz. Ennek köszön
hetően 15-én a meglévő 28 harckocsi 
közül már 15 harci és 2 parancsnoki 
Királytigris volt bevethető. A hét légvé
delmi páncélos közül csak 2, a tizen
egy lövészpáncélos közül viszont 9 
volt még bevethető állapotban. A von
tatószakasz még három meglévő von
tató-harckocsijából (Bergepanther -  a 
Párduc műszaki mentő változata) csak 
egy volt működőképes. A személyi ál
lomány feltöltöttsége meghaladta a 
95% -ot, azonban a lőszerkészlet csak 
60% körül mozgott (a 37 mm-es légvé
delmi gépágyúkhoz csak az előírt ja
vadalmazás 16%-a állt rendelkezés
re), míg az üzemanyagkészlet 40% 
körül volt. Az alkatrészkészletek nem

haladták meg az 50%-ot.65 Az osztályt 
a hadtest közvetlen alárendeltségébe 
vonták.66

December 17-én az Oemler had
nagy által vezetett első század hat Ki
rálytigrisét vetették harcba. A nap fo
lyamán az ellenséges páncéltörő 
ágyúkkal folytatott harcban ezek közül 
kettő sérüléseket szenvedett. 16 ne
hézharckocsi állt javítás alatt vagy volt 
beérkezőben az osztályhoz. Aznap ér
kezett meg az osztály új parancsnoka.

December 18-án az osztály már a
III. páncéloshadtest alárendeltségé
ben harcolt. Breith (páncélos) tábor
nok (a Ili. páncéloshadtest parancs
noka) az osztályt megerősítésül az 1. 
páncéloshadosztály alárendeltségé
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be utalta. Az éjszaka folyamán azon
nali áthelyezésre kaptak parancsot 
Balatonkenesére, ahová 19-én meg 
is érkeztek, a tervezett támadás 
azonban elmaradt. Ekkor az osztály 
már ismét 13 bevethető harckocsival 
rendelkezett.

December 20-án Koppe hadnagy 
(3./503 század) felderítést hajtott vég
re a környéken. Az egyik javítósza
kasz Várpalotára települt. Székesfe
hérvárt szovjet rohamcsapatok támad
ták meg, és két nap múlva el is foglal
ták. A támadás részét képezte a buda
pesti német-magyar csoportosítás tel
jes bekerítését célzó hadmozdulatok
nak.67

December 20-án az osztály az 1. 
páncéloshadosztály mögött feltöltése
ket hajtott végre. Még 22-re virradó éj
szaka riasztották az osztályt és 
Nádasdladányra irányították, hogy 
részt vegyen az 1. páncéloshadosz
tály erőiből szervezett „Huppert” pán
céloscsoport ellenlökésében a Falu- 
battyán -  Szabadbattyán körzetében 
csoportosuló szovjet csapatok bal 
szárnya ellen. Az 1. páncéloshadosz
tály erői nem értek időre a kijelölt meg
indulási körletbe és csak dél körül tud
tak harcba lépni. A harccsoport pa
rancsnoka (Huppert alezredes) rövid 
pontosítás után a Királytigriseket az 
Úrhida ellen induló német csoportosí
táshoz osztotta be. Az osztályparancs
nok azt a parancsot kapta, hogy továb
bi hét Pz. IV harckocsival és 200 grá
nátossal vegye birtokba a települést. A 
meginduló német ellenlökést heves 
szovjet elhárító tűz fogadta, amely so
rán öt Királytigris sérüléseket szenve
dett. Az egyik századparancsnoki 
harckocsinak például a lövegét lőtték 
szét. Ennek ellenére a településre si
került betörni. A harcok még éjszaka is 
folytak annak birtoklásáért. A harcok 
során a németek 6-10 páncéltörő 
ágyút és egész sor aknavetőt semmi
sítettek meg. A még bevethető Király
tigrisek az utolsó ellenálló tűzfészke
ket is leküzdve, a sötétség leple alatt 
keresztülnyomultak, és a falutól kelet
re felvették a kapcsolatot az ott harco
ló saját csapatokkal. A nap folyamán 
visszaérkezett a kórházból von Rosen 
hadnagy is, akit időközben főhad
naggyá léptettek elő.

Másnap reggel a falut teljesen meg
tisztították az ellenségtől. Ennek során 
egy Királytigris (133-as toronyszámú) 
még egy lesállásban lévő páncéltörő 
ágyút lőtt ki.

Székesfehérvár kiürítése az arcvo
nal további rövidítésével járt együtt. Az 
osztálynak alárendeltek hét Pz. IV és 
nyolc Pz. V „Párduc” harckocsit. Az így 
létrehozott páncéloscsoportosítás a 
nap folyamán még tartotta Úrhidát.

Három Királytigris a nap folyamán más 
arcvonalszakaszon került alkalmazás
ra. Este 19 óra tájban az Úrhidát védő 
német csoportosítást kivonták a kör
zetből és a nádasdladányi gyülekezte- 
tés után megkezdték átcsoportosítását 
Fehérvárcsurgó térségébe.

Az átcsoportosítás egyben azt is je
lentette, hogy az osztályt a 4. lovas
dandárnak rendelték alá. Az osztály 
műhelye Dudaron települt.68

December 24-én 5 óra körül a Király
tigrisek beérkeztek Fehérvárcsurgóra, 
majd másfél óra múlva Sárkeresztes tér
ségébe indultak. A feladat végrehajtása 
során a 4. lovasdandárral kellett szoro
san együttműködniük. A Királytigriseket 
a 3. páncéloshadosztály „Weymann” 
páncéloscsoportjába osztották be. Az 
osztálytól egyelőre csak 8 harckocsi ér
kezett be, közülük csak hat volt teljesen 
hadrafogható. A támadáshoz felvonuló 
német csapatokra virradatkor heves tü
zérségi tűz zúdult. Támadás helyett vé
delemre kellett berendezkedniük, hogy 
elhárítsák a meginduló szovjet táma
dást. Rambow hadnagy vezetésével itt 
nyolc percen belül 7 ellenséges páncé
lost semmisítettek meg. A szenteste is 
folyó harcok során a hadnagy harckocsi
ja elakadt, ezért fel kellett robbantani.69

Az osztályt, december 25-én a teljes 
Weymann-harccsoportot, így a Király
tigriseket is, a 23. páncéloshadosztály
nak rendelték alá. Sárkeresztes, Fe
hérvárcsurgó, Mór és Pusztavám kör
zetében folytattak harcokat, melynek 
során az év végéig további hat orosz 
harckocsit, három páncéltörő ágyút, 
egy légvédelmi harckocsit és egy II-2 
típusú csatarepülőgépet semmisítettek 
meg. Szilveszter napján az osztályt a 
hadtest tartalékába helyezték. Von 
Rosen hadnagy vette át a harccsoport 
irányítását. A bevethető Királytigrisek 
száma aznap mindössze négy volt.70

A Budapest körzetében kialakult egy
re fenyegetőbbé váló helyzet megoldá
sa végett 1945. január elején az OKH 
páncéloscsapatokat csoportosított át 
Magyarországra. A korábban leharcolt
IV. SS-páncéloshadtestet előbb feltöltöt- 
ték és kissé pihentették. A III. páncélos 
és IV. SS-páncéloshadtesteknek Buda
pestig kellett volna előrenyomulniuk. Ez 
volt a „Konrad” hadművelet-sorozat. Az 
első támadás január 1-én, az esti órák
ban indult. Január 11-ig a legmesszebb 
jutott 5. „Viking” SS-páncéloshadosztály 
a magyar fővárostól 21 km-re fekvő 
Csabdi településig nyomult előre. A 
„Konrad-Г hadművelet ott elakadt.

Ezzel párhuzamosan, kissé délebb
re még mindig védelmi jellegű harcte
vékenységet kellett folytatnia az ott el
helyezkedő német csapatoknak.

Január 1-jén az 503. nehézpáncé- 
los-osztály négy Királytigrise elhárító

harcot vívott Mór térségében, amelyet 
a nap folyamán szovjet légitámadás is 
ért. A sikeres ellenlökést végrehajtó 
harckocsik parancsnoka von Rosen 
főhadnagy volt. A támadás során egy 
harckocsi elakadt, de csak este tudták 
elvontatni. Az elfoglalandó magaslatot 
a szovjet 52. gárda-lövészhadosztály 
erői védték. A Királytigrisek a magas
latot a 4. lovasdandár erőivel együtt
működésben délutánra elfoglalták. Ez
zel a lépéssel sikerült megállítani a 
szovjet előrenyomulást és megakadá
lyozni, hogy elfoglalják Mórt. A nap fo
lyamán a harcoló kötelékhez még öt 
újonnan kijavított Királytigris csatlako
zott. Az osztály harcálláspontját ezzel 
egy időben Súrra helyezték át.71

A következő napokban is sikeresen 
tudták támogatni a térségben harcoló 
4. lovasdandárt. Ennek során vissza
foglalták Pusztavámot, majd a harcko
csik visszatértek móri körletükbe. Az 
osztály műhelye Bakonyszombathely- 
re települt át.

Január 4-én kapta meg az osztály- 
parancsnok a parancsot, miszerint az 
osztály nevét azonnali hatállyal „Feld- 
herrnhalle” névre változtatják (a pa
rancs száma: OKH/Gen.St.d.H. 
Org.Abt. No.1,/16698/44 AHA 
Nr.6526644/44).72 Az addigi 503. had
rendi számot egy SS-„Tiger” osztály 
kapta, csakúgy mint az addigi 501., 
502. számokat. Aznap az osztálynak 
még 13 bevethető harckocsija volt.

Másnap Rubbel hadnagy az 1. szá
zad állományából átvette a 3. század 
második szakaszának parancsnoksá
gát. Az osztályparancsnok a III. 
páncéloshadtest harcálláspontján 
igyekezett kiharcolni, hogy az osztály 
korábban ott bevetett két légvédelmi 
páncélosát visszakapja. Ezek a jármű
vek 6-án visszatértek az osztályhoz.73

Új név alatt

Január 6-án, a másnap induló „Kon- 
rad-ll” felmentési kísérletet végrehajtó 
csapatok átcsoportosításának fedezé
se céljából, az osztály 5 Királytigrise a 
4. lovasdandárral együttműködésben 
felkészült egy -  Bakonycsernye térsé
géből végrehajtandó -  támadásra. Ja
nuár 7-én 7 órától a „Feldherrnhalle” 
nehézharckocsi-osztály részei Fehér
várcsurgó térségéből a 4. lovasdan
dárral együtt Zámoly irányába hajtot
tak végre elterelő és tehermentesítő 
támadást az I. lovashadtest középső 
arcvonalszakaszán. Két harccsoport
nak kellett délről és északról egyidejű
leg támadnia a szovjet védelem egyik 
helyi kulcsát jelentő Zámolyt. A táma
dás főerőkifejtése a szemközt védő 7. 
és 5. gárda-légideszant hadosztályok
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A Magyarországon használt ismertebb német harckocsik és rohamiövegek néhány harcászattechnikai adata

Típus Pz.VI.B Königtiger Pz.VI. Tiger Pz.V Panther G Pz.IV. H/J Pz.ll. E
Fegyverzet 88 mm-es hk.á. 

2-3 x 7,92 mm-es 
gpu.

88 mm-es hk.á. 
2-3 x 7,92 mm-es 

gpu.

75 mm-es hk.á. 
2-3 x 7,92 mm-es 

gpu.

75 mm-es hk.á. 
2-3 x 7,92 mm-es 

gpu.

20 mm-es hk.á. 
1 x 7,92 mm-es 

gpu.
Páncélzat 80-185 mm 60-100 mm 40-100 mm 20-80mm +5 mm pót 14,5-30 mm
Motor 700 LE 700 LE 700 LE 300 LE 180 LE
Tömeg 69,5 t 56,9 t 44,8 t 25 t 10 t
Sebesség 40 km/h 38 km/h 46 km/h 38 km/h 55 km/h
Hatótávolság 120 km 90 km 160 km 180/270 km 160 km
Személyzet 5 fő 5 fő 5 fő 5 fő 3 fő

Típus Jgdpz. IV StuG III G Jagdpanther Pzjäger Marder III Pzjäger Hetzer
Fegyverzet 75 mm-es hk.á.

1 x 7,92 mm-es gpu.
75 mm-es hk.á.

1 x 7,92 mm-es gpu.
88 mm-es hk.á.

1 x 7,92 mm-es gpu.
75 mm-es hk.á.

1 x 7,92 mm-es gpu.
75 mm-es hk.á.

1 x 7,92 mm-es gpu.
Páncélzat (mm) 20-80 30-50(+20) 40-80 11-25 20-60
Motor 300 300 700 150 LE 160 LE
Tömeg 25,8 25,4 46 t 10,5 t 16 t
Sebesség (km/h) 35 40 46 45 42
Hatótávolság (km) 180 130 150 210 260
Személyzet 4-5 fő 4 fő 5 fő 4 fő 4 fő

(20. gárda-lövészhadtest) csatlakozá
sára irányult. A német csapatok 3-4 
km szélességben és 2 km mélységben 
törtek be a szovjet fővédőövbe. A Ki
rálytigriseket a siker kifejlesztése érde
kében vetették be.'4

A nehézharckocsik 11.40-kor Ma
gyaralmáson át Borbálapuszta felé in
dultak támadásra, két csoportot alkot
va. A déli csoportosításnál tartózkodott 
az osztályparancsnok és von Rosen 
főhadnagy. A Királytigrisek támadása 
eleinte lendületesen haladt. A második 
védelmi állás egyik páncélelhárító cso
mópontját támadva ISZ-2 harckocsik 
vették tűz alá őket szárnyból. Az egyik 
tapasztalt harckocsiparancsnok, Gärt
ner őrmester harckocsija oldaltalálatot 
kapott, melynek következtében a pa
rancsnok súlyosan megsebesült felső
combján. A segélyhelyre történő szállí
tás során elvérzett. A támadás az 
összefogott páncéltörőtűzben elakadt. 
Az osztály visszatért megindulási állá
saiba.75

Január 8-án az osztályt az ellent
mondó parancsoknak köszönhetően 
ide-oda küldözgették. Másnap Piep- 
gras hadnagy négy harckocsiból álló 
csoportja hét ellenséges harckocsit 
lőtt ki, miközben a 4. lovasdandárt tá
mogatta egy 80 harckocsival végrehaj
tott szovjet támadás elhárításában.

Az osztály többi része -  a 23. pán
céloshadosztály alárendeltségében -  
az osztályparancsnok vezetésével 
Alsópusztáról déli irányba támadott. A 
támadást gyalogsági támogatás nél
kül, de harckocsik számára kedvező 
terepen kellett végrehajtaniuk. Az el
lenséget visszaverték és számos fog
lyot ejtettek. Ugyanakkor egy harcko

csit elvesztett az osztály. A nap végére 
vissza kellett vonulniuk Alsópusztára, 
mert egy szovjet harckocsiárokba üt
köztek, amit a gyér gyalogsági támo
gatás miatt nem tudtak leküzdeni. A tá
mogató gyalogságot még von Diest- 
Koerber százados személyes példája 
sem tudta rohamra ösztönözni. Még a 
támadás elején Rambow hadnagy 
harckocsijának csöve szétrobbant. En
nek ellenére a harckocsi csak két nap 
múlva ment műhelybe.76

Január 10-én ismét egy Zámoly elle
ni támadásra kaptak parancsot, de azt 
másnapra halasztották. A támadás 
reggel 7-kor kezdődött. Az osztálypa
rancsnok által vezetett 13 Királytigris a 
tüzet maximálisra fokozva betört az 
szovjet állásokba. A 3. század pa
rancsnoki harckocsija a motornál ol
daltalálatot kapott. Mozgásképtelenné 
vált, de nem gyulladt ki. Von Rosen 
főhadnagy átszállt egy másik harcko
csiba. A támadás tért nyert Zámoly irá
nyába. Sachs őrmester (3. szd.) érte el 
elsőként azt a magaslatot, amely a tá
madás tulajdonképpeni célját képezte. 
Arról jól belátható volt a környék. In
nen könnyebben tarthatták a sikeres 
támadás során létrejött kiszögellést. A 
magaslatra felérkezve Sachs őrmester 
észrevette, hogy a zámolyi tábori rep
téren három orosz repülőgép készülő
dik leszálláshoz. Repeszgránátokkal 
megsemmisítette őket.77

Rövid gyülekezés és feladatponto
sítás után a németek felújították a tá
madást. Ennek elhárítására a szovje
tek SZU-152-es rohamlövegeket ve
tettek be igen hatékonyan. Egy órán 
belül három Királytigrist lőttek ki. Hat 
halott és ugyanannyi sebesült volt az

osztály vesztesége. Von Rosen 
főhadnagy kocsija itt is találatot ka
pott, de ő ismét ép bőrrel úszta meg. 
Mindezek ellenére Zámolyt sikerült 
visszafoglalni. Miután a német gyalog
ság átvette az elért terepszakasz biz
tosítását, a Királytigrisek visszavonul
tak Alsópusztára, hogy végrehajtsák a 
szükséges feltöltéseket.

Az osztály ezen a napon huszonegy 
harckocsit és rohamlöveget, húsz 
páncéltörő ágyút, három repülőgépet 
és egy sorozatvetőt semmisített meg, 
miközben maga is súlyos vesztesége
ket szenvedett. Az éjszaka folyamán 
számos harckocsijukat kellett elvontat
ni a harcmezőről. A 3. századnak ez 
csak erős ellenséges páncéltörő- és 
aknavetőtűzben sikerült. A nap végére 
már csak három harckocsi volt bevet
hető állapotban. Két harckocsit végle
gesen elvesztettek (totálveszteség). 
Hat fő meghalt, tíz megsebesült az 
osztály állományából. 12-én Von Ro
sen főhadnagyot kinevezték a 3. szá
zad parancsnokának és megkapta a 
„Német Kereszt” arany fokozatát.78

1945. január 12-17. között az osz
tály erői átcsoportosítást hajtottak vég
re Alsópusztáról Magyaralmásra, ahol 
végrehajtották a már nagyon szüksé
ges javításokat. A Balek páncélos tá
bornok által vezetett 6. hadsereg
parancsnokság a Budapest felmenté
sére irányuló újabb felmentési kísérle
tét („Konrad-lll”) január 18-ra tűzte ki.

Január 18-án 6.45-kor az osztály 8 
Királytigrise a „Kujacinski”-páncélos- 
csoport kötelékében Margitmajortól 
lendült támadásba DK-K-i irányba. Ez
zel egy időben a főcsapásra Székesfe
hérvár mellől, Gyulamajor-lmremajor
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terepszakaszról, Budapest irányba ke
rült sor, amelynek közelebbi feladata 
Székesfehérvár visszavétele volt.

Az élen haladó Királytigrisek csakha
mar egy ellenséges páncéltörő ágyúk 
által biztosított aknamezőhöz értek. A 
128. páncélgránátos ezred utászai át
járót nyitottak a harckocsik tűzfedezete 
mellett. Az egyik erősen iszapos patak
medret a harckocsik csak nagy nehéz
ségek árán tudták leküzdeni. A szovjet 
41. harckocsidandár és a 438. önjáró 
páncéltörő tüzérezred ellenlökést indí
tott. A szovjet alakulatok rohamlövege- 
ivel és harckocsijaival a Királytigrisek 
elkeseredett találkozóharcba kevered
tek. Hét harckocsit és tíz páncéltörő 
ágyút semmisítettek meg, ugyanakkor 
a tüzérségtől és aknavetőktől több sé
rülést szenvedtek a német harckocsik 
is. Az osztályparancsnok gépe például 
a lövegén kapott találatot, ami miatt ki
esett a további küzdelemből. Négy né
met nehézpáncélost kellett különböző 
sérülések miatt hátravontatni. A páncé
los harccsoport Panzer IV és Párduc 
harckocsijai is számos találatot kaptak. 
Az este során a Királytigriseket, kettő 
kivételével, kivonták az arcvonalból és 
Magyaralmáson gyülekeztették őket.

Január 21-ig maradt idejük a sérülé
seket kijavítani. Amikor 21-én este az 
1. páncéloshadosztálynak elkesere
dett harcok után sikerült betörnie Szé
kesfehérvárra, a „Kujacinski” harccso
port a „Feldherrnhalle” kilenc Királytig
risével -  mint a 23. páncéloshadosz
tály páncélostartaléka -  22-én 1.00 
körül támadásba lendült a várostól 
északkeletre, hogy a szovjet csapatok 
visszavonulási útvonalait elvágja és 
erőit megsemmisítse.

Szemközt a szovjet 84. lövészhad
osztály és a 41. harckocsidandár vé
dett.79 A szovjet gyalogságot repesz- 
gránátokkal lőtték, kilőttek két T-34/85- 
ös harckocsit és 7 rohamlöveget, ame
lyek megpróbáltak megkapaszkodni 
az egyik tereplépcsőn. A 174,0 méte
res magassági pont környékén a harc
csoport további támadást hajtott végre 
erős páncélelhárítással rendelkező re
teszállások ellen. Tizenöt páncéltörő 
ágyút hallgattak el repeszgránátokkal, 
de négy Királytigris is sérüléseket 
szenvedett. Estefelé az előrenyomulás 
elakadt, mert elfogyott a lőszer. Éjfélig 
a még harcképes öt Királytigrist feltan
kolták és lőszerrel is feltöltötték.80

Huszonharmadikán folytatták a tá
madást Csala irányába. A harccsopor
tot a magyar 2. páncéloshadosztály 8 
Pz. IV harckocsijával erősítették meg. 
Néhány kilométer után ismét páncél
törő ágyúk és harckocsik erős elhárító 
tüzébe kerültek. Az egyik átkaroló 
manőver során a Királytigrisek öt el
lenséges harckocsit lőttek ki. Ennek

során viszont két német harckocsi is 
aknára futott és az orosz tüzérség köz
vetlen tűz alá vette őket. A harckocsik 
és a biztosító páncélgránátosok betör
tek Csala településre, amelyet később 
meg is tisztítottak a szovjet csapatok
tól. Szovjet IL-2 típusú csatarepülőgé
pek és a szovjet tüzérség több csapást 
mért a német-magyar csapatok által 
megszállt településre. A német táma
dás estére kifulladt. A Királytigriseket 
visszavonták Székesfehérvárra. Egy 
nappal később a Királytigriseket ismét 
Magyaralmásra irányították.81

Az elkövetkező napokban ismét 
csak kisebb harccselekményekre ke
rült sor. Huszonhatodikán magyar Pz. 
IV harckocsikkal (11 db) és Nimród ön
járó páncélozott légvédelmi gépágyúk
kal (4 db) együtt három Királytigris haj
tott végre kisebb támadást Lajamajor 
körzetében, de az erős szovjet elhárí
tó tűzben valamennyi harckocsi olyan 
sérüléseket szenvedett, hogy vissza 
kellett vonulniuk. A német parancsnok 
nem volt megelégedve a magyar harc
kocsik harci teljesítményével.82

A hónapból még hátralévő néhány 
napban az osztály főként a harckocsik 
javításával volt elfoglalva. Volt olyan 
nap (01. 27.), amikor egyetlen bevet
hető harckocsival sem rendelkezett az 
osztály. 30-án az osztály harcállás
pontja Iszkaszentgyörgyre települt.

Január 31-én kilenc üzemképes Ki
rálytigris -  von Diest-Koerber száza
dos vezénylete alatt -  a 4. lovasdan
dár nehézosztályával együtt lendült tá
madásba Gyulamajor irányába. Egy 
Királytigris súlyos toronytalálatot ka
pott. Koppe hadnagynak három harc
kocsijával sikerült elérnie a települést, 
amit azonban este elhagyni kénysze
rültek. Másnap az odavezényelt friss 
gyalogoserőkkel ismét benyomultak 
Gyula-majorba. A támadást Piepgras 
hadnagy két géppel a 214 m-es ma
gassági pontról biztosította, míg az 
osztályparancsnok keleti irányból ke
rülte meg a települést. A majort ismét 
sikerült bevenni. Ekkor egy rádión ér
kezett parancs szerint a településtől 
délre lévő 166 m-es magaslatnál meg
jelenő 50 ellenséges harckocsi ellen 
indult a még bevethető három német 
harckocsi, Koppe hadnagy parancs
noksága alatt. Az osztályparancsnok 
is délre tartott harckocsijával. Koppe 
hadnagy mindhárom harckocsija, 
különböző hibák miatt lemaradt útköz
ben, így von Diest-Koerber százados 
egyedül haladt tovább. Piepgras had
nagy támogatást ajánlott neki, de ő 
nem várta be az erősítést.

Az osztályparancsnok az egyik út 
töltése mögött 20-30 harckocsira fi
gyelt fel. Nyílt terepen állva tüzet nyi
tott. Néhány percen belül több találatot

is kapott, miközben néhány ellensé
ges harckocsit kilőtt. Királytigrise ekkor 
a futóművén kapott újabb találatokat, 
amitől mozgásképtelenné vált. A pa
rancsnok erre kiugrott a járműből és 
fekve próbálta az egyik a lánctalpba 
beékelődött futógörgőt kiráncigálni. 
Szerencsére ekkor beérkezett Piep
gras hadnagy és két másik lemaradt 
harckocsija, melyek még három orosz 
harckocsit lőttek ki és biztosították, 
amíg a parancsnok gépe óvatosan 
hátrálni nem kezdett és el nem távo
zott a helyszínről.83

Késő délután a szovjet csapatok 
újabb páncélostámadást indítottak. A 
nap folyamán összesen 17 ellenséges 
harckocsit és rohamlöveget tettek 
harcképtelenné a Királytigrisek. A 
harcban különösen Piepgras hadnagy 
tüntette ki magát. Az egyik -  javításból 
a harcolókhoz igyekvő, kijavított -né 
met harckocsi lápos talajon elakadt és 
ezért fel kellett robbantani.84

Február 10-ig az osztályt még a tér
ségben alkalmazták. Harmadikán a 
„Fürbringer” harccsoport (8 db Király
tigris) az 5. „Wiking” SS-páncéloshad- 
osztály részeivel együtt Gyulamajor 
irányába támadt. A támadás eredmé
nyeként öt szovjet páncéltörő ágyút 
zsákmányoltak. A Királytigrisek Gyula
majoron maradtak. Másnap nyolc 
szovjet harckocsit és öt páncéltörő 
ágyút semmisítettek meg egy szovjet 
támadás elhárítása során, majd a sö
tétedés beálltával visszavonultak Sár- 
keresztes irányába. Február 10-ig lé
nyegében csak szovjet tüzérségi tevé
kenység volt tapasztalható a körzet
ben, így az osztálynak nem kellett be
vetést végrehajtania. Az osztály min
den erejét a javításokra fordíthatta. Ki
lencedikén parancsot kaptak, hogy ké
szüljenek fel átcsoportosítás végrehaj
tására, noha az új alkalmazási terület 
helyét még nem ismerték.85

Tizenegyedikén az osztály meg
kezdte a bevagonírozást Mórnál és 
másnap Nagysurányba (ma szlovákiai 
település) indult az első szerelvény. Az 
osztály 44. „Hoch- und Deutschmeis
ter” birodalmi gránátos-hadosztály alá
rendeltségébe került, hogy részt ve
gyen a Garam nyugati partján létreho
zott szovjet hídfők felszámolására irá
nyuló „Déli szél" (Südwind) fedőnevű 
ellentámadásban. Mivel a szállításhoz 
szükséges speciális pőrekocsikból 
most sem állt elegendő rendelkezésre, 
így az átcsoportosítást ismét csak 
több lépcsőben tudták végrehajtani.86

Február 15-én az osztályparancs
nok a századparancsnokokkal szem
revételezést hajtott végre Kürt körzeté
ben és felvették a kapcsolatot a köz
vetlen harcérintkezésben lévő páncél
gránátos kötelékek parancsnokságai
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val. Ezt követően -  a megfelelő álcá
zási rendszabályok betartásával -  a 
századparancsnokok is szemrevéte
lezték alegységeiket. A támadást feb
ruár 17-én kellett végrehajtani. A 
„Feldherrnhalle” npc. o. ezzel befejez
te szereplését a jelenlegi Magyaror
szág területén.

Az osztály sok katonája esett el 
vagy sebesült meg Magyarországon. 
Von Rosen főhadnagy az itteni tevé
kenységéért kapta meg a „Német Ke
reszt” arany fokozatát. Rajta kívül 
Linkenbach hadnagy nevét is megem
lítette a német szárazföldi csapatok 
dicsőségkönyve. Magyarországi tevé
kenységéért az osztály tizennégy ka
tonája kapta meg a „Vaskereszt” első 
fokozatát. A törzs, valamint az ellátó- 
és javítószázadok további kilenc kato
nája érdemelt ki még magas kitünte
tést ebben az időszakban.
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Magyarország II. világháborús 
bombázásakor alkalmazott brit bombák, III. rész

(,A előző rész a Haditechnika 2001/4. 
számában. Szerk.)

A hasáb alakú bombák felső részét úgy 
alakították ki, hogy az egyes bomba
testeket egymásba lehetett tolni. A 
bombatest anyaga 1 mm vastag acél
lemez volt, amelybe 3 kg tömegű 
nitroglicerin és kálium-klorát keverékű 
töltetet helyeztek el. Egy SBC. 250 LB 
szórószekrénybe 40 darab AT. 9 LB 
bombát lehetett szerelni. A gyújtók mű
ködtetése céljából a biztosítószegek 
szalagjait az előző bomba fenékrészé
hez csatlakoztatták. A szórószekrény 
kinyitása után a bombák füzérszerűen 
kihullottak. A bombák egymásból ki
csúszva kihúzták a bekötött szalagok 
által a gyújtók biztosítószegét. A bom
ba becsapódásakor az ütőszeg tehe
tetlenségénél fogva a csappantyúba 
ütött és indította a robbanótöltetet.

Betonerődítmények, hadihajók, ki
kötőberendezések, páncélozott eszkö
zök, valamint földfelszín alatti célpont
ok leküzdésére páncéltörő bombákat 
alkalmaztak. Hatásukat jellemezte, 
hogy a nagy mozgási energiájú bomba 
átütötte a beton- vagy páncélfalat, és 
csak ezt követően robbant.

A sárga bombatestre különböző szí
nű gyűrűket festettek. A színes gyűrűk 
közül a zöld azt jelentette, hogy a 
bombát TNT-vel szerelték, a piros azt, 
hogy a préstesteket a gyújtófészekbe 
építették, míg a fehér gyűrű a bomba 
fajtáját jelezte.

Alakjukat tekintve lehettek tüzérségi 
lövedékhez hasonlóak vagy csepp 
alakúak. A bombákat No 28 vagy No 
30 csapódó fenékgyújtókkal szerelték, 
esetenként kb. 1 másodperces (rövid) 
késleltetési idejű késleltető töltetette! 
együtt.

A páncéltörő bombák speciális fajtá
ját képviselték a SAP (Semi Armor 
Percing) bombák, amelyek felépítésü
ket tekintve azonosak voltak a páncél
törő bombákkal. Lényeges különbség 
abban mutatkozott, hogy a SAP bom
bákban több robbanóanyagot alkal
maztak, viszont falvastagságuk vala
mivel kisebb volt, mint a páncéltörő 
bombáké. Ez a páncéltörő hatás kis
mértékű csökkenését, de a repesz
romboló hatás növekedését eredmé
nyezte. A páncéltörő bombák típusait 
és azok robbanóanyag-tömegeit az 5. 
táblázat tartalmazza.

Az AP. 2000 LB páncéltörő bomba 
felépítése a 21. ábrán látható. A tüzér
ségi lövedékhez hasonló hengeres 
bombatest átmérője a fejrészétől a fe
nékrészéig csekély mértékben, foko
zatosan csökkent. A vastag falú acél 
bombatest csúcsrészét keményre 
edzették. A bombatest vízszintes füg- 
gesztését két függesztőszem tette 
lehetővé. A vezetőszárny rugós kap
csolóval csatlakozott a bomba fenék
részéhez. A légcsavar tengelyét a 
vezetőszárnyba építették.

A TNT robbanótöltet a bomba teljes 
tömegének csupán a 5-15%-át tette 
ki. A töltet alatt, a fejrészben viaszból 
készült párnát helyeztek el, amely 
csökkentette a becsapódásakor fel
lépő, s a robbanóanyagra ható káros 
erőket, ugyanis a páncélfelületbe be
csapódó bomba végsebessége a be
csapódáskor -  a robbanás pillanatáig 
-  akár nullára is csökkenhetett. Ebben 
az esetben a robbanótöltet tehetetlen
ségénél fogva olyan elmozdulást, „sű
rűsödést” szenvedhetett, amely idő 
előtti robbanáshoz vezetett.

Hasonlóan a repeszbombákhoz, a 
páncéltörő bombák összeszerelésekor 
is a csappantyús gyutacsot helyezték

22. ábra: 500 LB mélyhatású rakéta
bomba
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26. ábra: INC.4LB simatöltetű gyújtóhasáb

először a gyújtófészekbe, majd a gyúj
tót csavarták be. Ezt követően a veze
tőszárnyat tolták rá a bomba fenékré
szére. Ebben a helyzetben a légcsa
vartengelyen lévő kapcsolóvilla a gyúj
tó biztosítóvillájával csatlakozott. A 
bomba befüggesztése után a vezető
szárny légcsavarjának vetési biztosíté
kát a vetőkarhoz kapcsolták.

A mélyhatású rakétabombák olyan 
robbanó hatású páncéltörő bombák 
voltak, amelyeket föld alatti építmé
nyek rombolására alkalmaztak. A víz

szintes vetésű bombák becsapódási 
sebessége kb. 250 m/s volt, amely 
lehetővé tette, hogy a bomba a talaj 
minőségétől függően 1-3 m mélyen 
hatoljon be a cél közegébe. A késiete
tés következtében a robbanás gyakor
latilag akkor következett be, amikor a 
bomba nyugalmi helyzetbe került. A 
bomba becsapódási sebességének, 
következésképpen behatolási mélysé

gének növelése érdekében a bomba 
fenékrészét hajtócsővel (hajtóművel) 
látták el, és a rakétaelv felhasználásá
val növelték a bomba végsebességét. 
Ennek köszönhetően akár 5-6 m-es 
behatolási mélységet is el tudtak érni. 
A bombatest színezése megegyezett 
a páncéltörő bombák színezésével. A 
mélyhatású rakétabombákat No28 il
letve No30 fenékgyújtókkal szerelték.
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A 22. ábrán bemutatott 500 LB 
csepp alakú, hegyes csúcsú mélyha
tású rakétabombát szívós acélból ké
szítették. A 110 mm csúcsvastagságú 
bombatest a középrészénél volt a leg
vékonyabb (22 mm). A bombatest 
csúcsrészét keményre edzették. A 
bombatest alsó részéhez csatlakozott 
a hajtócső, amelynek tengelyvonalá
ban helyezték el a légcsavartengely 
vezetésére szolgáló hüvelyt. A fúvó
csőben végződő hajtócső alsó részé
ben foglalt helyet a csöves lőporból ál
ló lőportöltet. A hajtócső alsó végén el
helyezett elektromos gyújtásbeveze
tés a repülőgép elektromos rendszeré
hez csatlakozott. A lőporcsövek gyúj
tását izzógyújtó biztosította.

A fej részben, a robbanótöltet alatt vi
aszból készült párna helyezkedett el, 
amely becsapódásakor a bombára ha
tó káros erőket csökkentette.

A bomba vetésekor, miközben a 
hajtócső az elektromos rendszerről le
szakadt, elektromos áram jutott a 
hajtócsőben elhelyezett izzógyújtóra. 
Az izzógyújtó indította a gyújtó lőpor
töltetet, amely a hajtócső csöves lő
portöltetét gyújtotta be.

A keletkezett lőporgázok a fúvócsö- 
vön távoztak, és a fellépett reaktív erő 
növelte a röppályán haladó bomba se
bességét. Becsapódáskor a gyújtó 
működésbe jött s az 1 másodperces 
késleltetési idő letelte után indította a 
40 kg-os TNT főtöltetet. A viszonylag 
nagy becsapódási sebesség lehetővé 
tette, hogy a bomba 1 másodperc alatt 
mélyen a cél közegébe hatoljon vagy 
átüsse a vastag páncélzatot.

A páncéltörő bombák 
robbanóanyag-tömegei

5. táblázat
Bombatípus Robbanóanyag 

tömege (kg)
AP. 2000 LB 182
AP. 450 LB 21
SAP. 500 LB 40
SAP. 250 LB 20

Ipari létesítmények, raktárak, erdők 
pusztítására, illetve kiterjedt tüzek elő
idézésére gyújtóbombákat alkalmaz
tak. A bombákat szilárd vagy folyé
kony gyújtóanyaggal töltötték fel. A 
bombatest színe sötétvörös, a fej felőli 
részen 70 vagy 75 mm széles, halvány 
vörös gyűrűvel. Gyújtóként No 38 vagy 
No 846 csapódó fejgyújtót alkalmaztak 
0,5 másodperces rövid késleltetéssel.

Az 500 LB folyadéktöltésű gyújtó
bomba felépítését a 23. ábra mutatja. 
A bombatest 4 mm vastag hengeres 
tartály, amelynek növelt falvastagságú 
fejrésze gömb alakú volt. A fejrész nö
velt falvastagsága következtében a 
bomba ellenállóbb volt a becsapódás
nál fellépő erőkkel szemben. A bomba 
fenékrészén elhelyezett töltőcsavar a 
gyújtótöltet betöltését tette lehetővé. A 
bomba fenékrészéhez kúpos és hen
gerpalásttal ellátott vezetőszárny csat
lakozott.

A folyadéktöltet nyers benzol és 
nyers kaucsuk keveréke volt. E nyúlós 
állapotú keverékbe esetenként aprított 
textildarabokat is helyeztek, amelyek a 
gyújtóanyagot magukba szívták. Be
csapódáskor a gyújtó indította a feke
te lőport tartalmazó detonátort, amely
nek robbanó hatására egyrészt szétre
pedt a bombatest, másrészt meggyul
ladt és szétfröccsent a folyadék-gyúj
tótöltet. A célfelületre szóródott gyújtó
töltet -  ragadós tulajdonságánál fogva 
-  minden anyagon megtapadt és azon 
égve tűzfészket képzett.

A 30 LB foszforos gyújtóbombáknál, 
amelyeket az SBC. 250 LB szórószek
rényből vetettek, gyújtóanyagként 4 kg 
tömegű benzol, foszfor és műgumi, il
letve benzin, nyersgumi, foszfor és 
kén keverékét alkalmazták. A foszfor a 
bomba működésekor szétfröccsent és 
nem égő, elszigetelt töltetrészek ön
gyulladását idézte elő azáltal, hogy a 
levegő oxigénjének hatására oxidáló
dott, és amikor az oxidáció folyamán a 
hőmérséklet elérte a kb. 16-18°C-ot, 
öngyulladás következett be.

Gyújtásra nemcsak bombákat, ha
nem gyújtólapokat, gyújtóhüvelyeket, 
foszforládákat és gyújtóhasábokat is 
alkalmaztak (24. ábra).

A gyújtólapok négyszögletes alakú 
celluloidlapocskák voltak. Méretük 50,

100 és 150 mm között változott, töme
gük 5-10 g volt. A lapocskákat közé
pen lyukkal látták el. A lyuk felett zacs
kóban helyezték el a foszfort, amelyet 
a celluloidlaphoz kapcsoltak. A gyújtó
lapokat SBC. 250 szórószekrényből 
oldották ki, ahol víz alatt tárolták. A 
szórószekrény megnyitása után a 
gyújtólapok kihullottak, a víz kiömlött. 
A gyújtólapok szétszóródtak a célterü
leten. Amikor a levegő oxidáló hatásá
ra a foszfor hőmérséklete elérte a már 
említett kb. 16-18°C-ot, az öngyulla
dás bekövetkezett.
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30. ábra: 250 LB világ ítógyertyás célkitűző bomba

A gyújtóhüvelyek 100 mm hosszú 
és 15 mm átmérőjű celluloidcsövek 
voltak, amelyekben foszforzacskót he
lyeztek el. Alkalmazásuk, működési el
vük és gyújtóhatásuk a gyújtólapoké
val azonos volt.

A 20 kg tömegű, 420 mm magas és 
240x240 mm keresztmetszetű fosz
forládákat (bádogdobozt) vörös szín
re festették. Töltetük benzin, foszfor és 
nyersgumi keveréke volt. Gyújtószer
kezettel nem rendelkeztek. Vetésük

SBC. 250 szórószekrényből történt, 
amelyben három foszforláda foglalt 
helyet. A szórószekrény megnyitása 
után a célba csapódva a ládák szétre
pedtek, és a folyadéktöltet szétlocs- 
csant. A folyadék öngyulladásának fo-
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lyamata az előzőekben ismertetett mó
don zajlott le.

Az INC. 4 LB gyújtóhasábok, ame
lyek lehettek sima, szóró- és robbanó
fejes kivitelűek, lényegében hatszögle
tű elektrontermit gyújtóbombák voltak. 
A bombatest testetlen, szürkésfém szí
nű, nehezéke fölött halvány vörös 
csíkkal. A bombatest fejnehezékének 
fenékrészét szintén vörösre festették.

Az INC. 4 LB szórótöltetű gyújtóha
sáb szerkezeti felépítése a 25. ábrán 
látható.

Gyújtója a bomba szerkezetével 
szervesen egybeépített, tengelyirányú 
csapódógyújtó, amelynek biztosítását 
biztosítócsapszeg végezte.

A bomba teljes hosszúságában azo
nos, hatszög keresztmetszetű hasáb 
volt. Főbb részei: az üreges és lemez
ből készült vezetőszárny, a gyújtó, az 
elektrontest a termittöltettel és az acél 
fejnehezék. A bomba fejrésszel történő 
becsapódását a fejnehezék és a 
vezetőszárny biztosította. A gyújtó al
katrészeit a gyújtóház foglalta magá
ban. Legfelül az ütőszeg, amelyet egy 
rugó tartott távol a csappantyútól. A 
csappantyút a gyújtótest aljának lezá
rására szolgáló csavarban helyezték 
el. Az ütőszeg szállítási biztosítékát a 
biztosítócsap képezte, amely benyo
mott helyzetben meggátolta az ütő
szeg elmozdulását. A gyújtóhasábokat 
a szállító ládában méhsejtszerűen he
lyezték el, aminek következtében a biz
tosítócsapot a szomszédos bombatest 
nyomta be. A csappantyút lángerősítő 
töltet követte, ami a termit (vasoxid és 
alumíniumpor keveréke) gyújtását 
idézte elő. A lángerősítőtől jobbra és 
balra kifúvónyílást képeztek ki, ame
lyeket tárolási helyzetben parafadu
góval zártak le. A bombatest anyaga 
elektronfém4 volt. A bombatestet ter- 
mitpogácsákkal töltötték meg. Atermit- 
pogácsák alatt a nehezék csapjához 
csatlakozva bárium-nitrát vagy lőpor 
töltésű celluloid henger (szórótöltet) 
foglalt helyet. A bomba vetésekor, miu
tán a szórószekrényből kihulló hasá
bok egymástól eltávolodtak, a biztosí
tócsapok kiemelkedtek és a gyújtó be
élesedett. Becsapódáskor az ütőszeg 
tehetetlenségénél fogva a csappantyú
ra ütött. A csappantyú lángja meggyúj
totta a lángerősítőt, amelynek lángja a 
termitpogácsát gyújtotta be. Az e folya
mat közben keletkező gázok a 
kifúvónyílás parafadugóját kilökve tá
voztak. Amikor a termit égési hőfoka 
olyan magasra emelkedett, hogy az 
elektronfém meggyulladt, akkor azzal 
együtt égett tovább. Az égés vakító 
fény kíséretében zajlott le. Az elektron
termit égésekor, amikor a hőmérséklet 
elérte a 2000-3000°C-t, a celluloid hen
gerben lévő szórótöltetet elpuffantotta,

aminek következtében az izzó részek 
10-15 m-es körzetben szétszóródtak 
és gyújtást idéztek elő. Leírások sze
rint a gyújtóhasábok igencsak félelmet 
keltettek az oltásra kivezényelt légoltal
mi személyzet körében is. Egy SBC. 
250 LB szórószekrénybe 90 darab 
gyújtóhasáb fért el.

Működésében és szerkezeti felépí
tésében az előbb ismertetettel majd
nem megegyező gyújtóhasábot mutat 
be a 26. ábra, különbség csupán ab
ban mutatkozik, hogy ennél a változat
nál nem alkalmaztak szórótöltetet.

A világítóbom bákat ejtőernyővel 
látták el, és a bombázandó célpontok 
megvilágítására alkalmazták. Működé
sük a fényerejüknek megfelelő magas
ságban, a célpont felett következett be. 
A bombatest színe fekete, a fejrészen 
vörös gyűrűvel. A bombákhoz No 42, 
No 848 időzített, illetve No 860-as 
időzített barometrikus gyújtókat alkal
maztak. A No 848 időzített gyújtóval 
szerelt ejtőernyős világítóbomba szer
kezeti felépítését a 27. ábra mutatja. A 
hengeres alakú bombatest 0,5 mm fal- 
vastagságú alumíniumlemezből ké
szült. A gyújtót a bomba fejrészébe 
szerelték. A bombatest fejrészében 
lévő fabetétben a lökő lőportöltetet he
lyezték el. A fabetéthez csatlakoztak a 
világítótestek. A lőporgázok távozását 
megakadályozandó a világítótesteket 
alul, középen és felül nemezgyűrűk 
vették körül. A világítóbomba felső ré
széhez zsinórok által kapcsolódott az 
ejtőernyő. Az ejtőernyőt három faléc 
vette körül, amelyek alul a világítótes
tek felső peremére, felső végükkel pe
dig a zárófedélhez támaszkodtak. A 
zárófedél bajonettzárszerűen csatlako
zott a négysíkú vezetőszárnnyal ellá
tott bombatest fenékrészéhez. A világí
tótest töltete magnézium volt, amely fe
hér fényt adott. A világító fényt színez
ték, s ennek megfelelően a magnézi
umhoz különböző színezőanyagot ke
vertek. Fő színezőanyag a bárium-nit
rát, amely zöld, illetve a stroncium-nit- 
rát volt, amely piros színt adott.

A világítótestek gyújtását a lökő lő
portöltethez csatlakozó részbe elhe
lyezett gyújtócseresznye indította. A 
gyújtócseresznye anyaga bárium-nit
rát, vagy bárium-nitrát és lőpor keveré
ke volt. A bomba vetése után a kibizto
sított gyújtó a cél fölött kb. 1000 m ma
gasságban beindította a bombát. Ek
kor a gyújtó a lökőtöltetet meggyújtot
ta. A lökő lőportöltet égése egyrészt 
beindította a világítótestek gyújtócse
resznyéit (azaz a világítótestek gyújtá
sát), másrészt a lökő lőportöltet égése 
során keletkezett lőporgázok -  a vilá
gítótestek alsó felületére hatva -  azo
kat kilökték a bombatestből. Ugyanak
kor a világítótestek felső peremére tá

31. ábra: SBC. 250 LB szórószekrény

maszkodó falécek a bomba zárófede
lét lökték le, és az ejtőernyő a szabad
ba jutott. A kinyílt ejtőernyőn a világító- 
test égve lógott és alsó felületével 
megvilágította a célterületet. A világí
tótest égési ideje 3-5 perc, fényereje 
pedig 3-5 millió gyertyafény (kb. 3-5 
millió candela) volt.

A fényerő fokozása céljából gyakran 
3 -6 -9  világítóbombát is összekötöttek 
heveder segítségével és mint köteget 
oldották ki. A kioldás után a bombák 
széthullottak.

A villanóbombákat nagy fényere
jüknél fogva éjjeli légi felvételek készí
tésénél a célterület megvilágítására, 
továbbá csapatjelzések leadására al
kalmazták. Légi felvétel készítése so
rán a cél fölött kb. 1500 m magasság
ban, csapatjelzés leadása esetén kb. 
1000 m magasságban következett be 
működésük.

A bombatest színe fekete volt, fejré
szén vörös gyűrűvel. A bombák 40 LB 
kivitelben készültek. Szerkezeti felépí
tésüket a 28. ábra mutatja.

A villanóbombáknál No 42, No 848 és 
No 860 időzített gyújtókat alkalmaztak.

A hengeres alakú bombatest 0,5 mm 
vastag alumíniumlemezből készült. A 
négysíkú vezetőszárnyat a bombatest
hez rögzítették. A bombatest hosszten
gelyében helyezték el a robbantócsö
vet, amely a gyújtófészekhez csatlako
zott. A bombatest fenékrészét bajonett
zárszerűen zárófedél zárta le. A bomba 
fejrészébe szerelték a gyújtót.

A bomba töltete -  hasonlóan a vilá
gítóbombákhoz -  magnézium volt, 
amely fehér színt adott. A különböző 
színek előállításához bárium-nitrátot 
(zöld) vagy stroncium-nitrátot (piros) 
alkalmaztak. A robbantócső töltete 
kálium-klorát és lőpor keveréke volt. A
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32. ábra: A II. világháború során fel nem 
robbant, majd később hatástalanított 
HC.4000 LB aknahatású bomba, az 
Első Honvéd Tűzszerész Aknakutató 
Zászlóalj múzeumkertjében

gyújtó a robbantócső töltetéhez csatla
kozott. A bomba vetése után a kibizto
sított gyújtó az időzítésnek megfelelő 
magasságban robbantotta a bombát. 
Ekkor a gyújtó iniciálta a robbantó
csőben levő töltetet, az pedig a bomba 
villanótöltetét. A robbanásnál keletke
zett fényerő kb. 30 millió gyertyafény 
(kb. 30 millió candela) volt. E fényha-

33. ábra: A II. világháború során fel nem 
robbant, majd később hatástalanított 
GP. 500 LB rombolóbomba, az Első 
Honvéd Tűzszerész Aknakutató Zász
lóalj múzeumkertjében

tás kb. 50 km átmérőjű területre terjedt 
ki. Éjjeli légitámadások során a világí
tó- és villanóbombákat egyaránt alkal
mazták.5

A világítógyertyás célkitűzőbom
bákat éjszakai támadások során alkal
mazták, amikor a bombázandó cél
pontot kellett kitűzni, hogy a beérkező 
bombázókötelék a világítógyertyák ál
tal kijelölt célterületet bombázza. A 
bombatest színe fekete volt.

A bombákat No 42 vagy No 848 idő
zíthető vagy No 860 barometrikus 
időzíthető gyújtóval szerelték. A gyúj
tók időzítését a repülőtéren, a bevetés 
előtt végezték el.

A 250 LB világítógyertyás célkitűző
bomba felépítése a 29-30. ábrákon 
látható. A bombatest 3 mm vastag 
hengeres tartály, melynek fejrésze fél
gömb alakú. A bombatest fejrészében 
elhelyezett fabetét kúpos furatába lökő 
lőportöltet szereltek. A bomba belső 
részében két egymásra helyezett csé- 
vét helyeztek el. A csévék lapjai közé 
helyezték a kb. 60 db világítógyertyát. 
A két cséve érintkező lapjait lőportöltet 
választotta el. A csévék alsó lapjain 
látható fúvónyílások vezették a lőpor
lángot a világítógyertyákhoz. A csévék 
tengelyében közlőcső helyezkedett el, 
amely a lőporgázok elvezetésére szol
gált.

A 250 mm hosszú és 60 mm átmé
rőjű világítógyertyák világítótölteteit 
kéregpapírba burkolták, amelyeknek 
felső vége zárt, alsó vége pedig nyitott 
volt. A világítótöltet fehér szín esetén 
magnéziumot, zöldnél bárium-nitrátot, 
piros színnél pedig stroncium-nitrátot 
tartalmazott. Más színeket az előzőek
ben felsorolt anyagok megfelelő ará
nyú keverésével értek el.

A bomba vetésekor, az időzítési idő 
letelte után, a gyújtó indította a lökőtöl
tetet. A lökőtöltet égése során egy
részt meggyulladt a csévék közötti 
lőportöltet, amely a fúvónyilásokon ke
resztül begyújtotta a világítógyertyá
kat, másrészt az elégett lőporgázok 
hatására a közlőcsövön keresztül ha
ladó gázok lelökték a bomba fenékré
szét és vezetőszárnyát. A csévék alsó 
felületére ható gáznyomás a csévéket 
is kilökte a bombatestből. A csévékből 
kiszóródó világítógyertyák kb. 10 per
cig világították meg a 50-70 m 
átmérőjű célterületet.

A világítógyertyákat előre meghatá
rozott színskálában alkalmazták, pl.: 
fehér-piros, piros-fehér-zöld stb. A 
bombázóköteléknek a parancs kiadá
sa a színhatások alapján történt.

Az SBC.250 LB szórószekrényben 
(31. ábra) kisebb méretű gyújtóbom
bákat vagy gyújtóeszközöket helyez
tek el. A szórószekrényekben az aláb
bi bombatípusokat lehetett elhelyezni:

-  90 db (3x30) INC. 4 LB gyújtóha
sáb

-  12 db (3x4) INC. 25 LB6 többszö
rös működésű gyújtóbomba

-  12 db (3x4) INC. 30 LE? gyújtó
bomba

-  gyújtóláda -  a gyújtóláda 20 db 
INC. 4 LB gyújtóhasáb helyét foglalta 
el, ennek megfelelően a szórószek
rény fajtájától függően 3-4  db gyújtó
ládát lehetett elhelyezni.

-  gyújtóeszközök (gyújtólapok, gyúj
tóhüvelyek) -  a szekrényben külön el
helyezett tartályokban foglaltak helyet 
a foszforos gyújtóeszközök. Az ön
gyulladás elkerülése érdekében a 
gyújtóeszközöket a tartályban víz alatt 
tárolták. Vetéskor a gyújtóeszközök a 
vízzel együtt szóródtak ki tartályból.

Jegyzetek

4. Az elektronfém kis százalékban alu
míniummal és rézzel ötvözött mag
nézium.

5. A 40 LB villanóbomba külsőleg telje
sen megegyezett a 40 LB világító
bombával, különbség csak a bom
bán lévő feliratban mutatkozott. Az 
előbbi bomba felirata piros színű 
„FLASH”, az utóbbié pedig fehér szí
nű „FLARE" volt.

6. A bombák kioldása négyesével, 
vagy összvetéssel történt.
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A 44M Tas nehézharckocsi ismertetése 
modellépítési szempontból

A Tas nehézharckocsi történetével és szerkezeti leírásá
val nem foglalkozom. Ezt már megtette évekkel korábban 
kiváló modellezőtársam, Bíró Ádám. (HT. 1993/1. szám) 
Rövid, de részletes tanulmányt írt a Tas harckocsiról, amit 
igen jónak tartok, de nem mindenben értek egyet vele.

Ismertetve a modell elkészítésének módját, előrebocsá
tom, hogy a Tas harckocsi modelljét kis eltérésekkel több
féleképpen is meg lehet építeni. Ez azért lehetséges, mert 
a megmaradt fényképek alapján -  illetve az ezek után ké
szült rajzon -  nem egyértelmű az alkatrészek alakja és el
helyezkedése. Főleg vonatkozik ez a motorházfedélre, 
részben a harckocsi hátuljára és a parancsnoki kupolára. 
A fényképeket tanulmányozva, valószínű, hogy fényesre 
festették a Tasról készült 1:10 méretarányú makettet. 
Megállapítható az is, hogy nem tökéletesek a fényképek. 
Rengeteg a fénytörés rajtuk, a sötét és világos részek kö
zött óriási a különbség. A másik sajnálatos tény, hogy fe- 
lülnézetből vagy ferde síkból nem készült felvétel róla (il
letve lehet, hogy elveszett). A rajzot és a fényképeket né
zegetve nagyon sokat kellett gondolkodni, hogy vajon mi
lyen lehetett pontosan a motorházfedél vagy a parancsno
ki kupola. A kipufogók elhelyezkedései pedig végképp 
megállapíthatatlanok. Csak sejti az ember, hogy hol is le
hettek. Ezért sikeredett kis eltérésekkel kétféle modell. A 
Bíró Ádám-féle és az enyém. Ez nem baj, hogy melyik a 
jó, azt talán száz százalékig sosem lehet eldönteni.

A modell

A Tas modelljét úgy építettem meg, mintha már legalább 
fél évet kinn töltött volna a harctéren. A többi harckocsit is 
tanulmányozva, amelyek valóban részt vettek a harcok
ban, itt kissé eleresztheti az ember a fantáziáját, persze 
csak az ésszerűség határáig. Minden szakember előtt is
meretes, hogy egy harckocsi másképpen viselkedik a rajz
asztalon, másképpen a próbapályán és másképpen a 
harctéren. A harctéren szerzett tapasztalatok alapján sok 
mindent megváltoztatnak a harckocsi belső szerkezetében 
és a külső alakján. Ami a külső alakot illeti: utólag felsze
relhető kiegészítő védőpáncélzatot helyeznek el a legjob
ban veszélyeztetett helyekre, ami részben megváltoztatja 
a harckocsi alakját, és egy kicsit megnöveli a súlyát. így 
volt ez minden olyan harckocsival, amelyik a háborúban 
részt vett. így történt volna ez a Tas harckocsival is, ha 
megéri, hogy kijusson a csataterekre. Az én fantáziámban 
kijutott, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit is változtattak 
volna meg rajta vagy miket szereltek volna fel rá utólag.

A parancsnoki kupolánál kezdtem. A megfigyelő-néző
kék kissé kiállnak a kupola szélétől. Ezeket a megfigyelő
nézőkéket kötöttem össze a széleikhez és a torony fedő
lemezéhez utólagosan odahegesztett, kb. 10 mm-es kör
gyűrűvel. Ennek az lett volna a feladata, hogy a parancs
noki kupolát ért találat esetén kissé csökkentse a becsa
pódás erejét. Arról nem tudunk semmit, hogy a levegő
cserét hogyan oldották meg. Az akkori legmodernebb 
harckocsikon a torony tetején páncéllal fedett, kör alakú 
nyílások voltak, melyekben legtöbb esetben kis ventilláto
rok működtek. Egy ilyen levegőzőnyílást tettem a torony

elülső részére, amely előtt félkör alakú védőpáncél van. 
Ugyanilyen légzőnyílást tettem a vezető és a géppuskás 
búvónyílása közé.

A Tas harckocsinál a lövegkiszerelés a lövegpajzzsal 
együtt történt. Márpedig ez csak daruval történhetett. 
Más harckocsiknál -  nem mindnél -  kis fordított U alakú 
emelőfüleket hegesztettek a lövegpajzs két szélére. Én is 
tettem ilyen emelőfüleket a Tas lövegpajzsára. Jobb he
lyeken, ahol sokat adtak a harckocsi védelmére, a torony 
alsó széle köré körpáncélt hegesztettek a toronykoszorú 
védelmére. Ez a körgyűrű 2-3 cm vastag lehetett. Leg
több esetben megakadályozta, hogy a lövedék kárt te
gyen a toronykoszorúban. Az oda becsapódott lövedék 
majd minden esetben végzetes következményekkel járt, 
de elég volt, ha 1-2 géppuskalövedék beszorult a torony
koszorú és a torony közé, a tornyot már nem tudták for
gatni. Úgy gondolom, hogy a harctéri tapasztalatok alap
ján ez is felkerült volna a Tasra.

Azután itt van a fényszórók védelme. Kinn a fronton 
nem sokáig maradtak volna a helyükön, ha védőrácsot 
nem szereltek volna fel a védelmükre. Dokumentum
felvételeken sok ilyen sérült fényszórót, vagy már csak a 
helyüket lehet látni.

Ami a homlokgéppuskát illeti: ezt sem lehet tudni, volt- 
e vagy sem. A fényképeken és a rajzon sincsen semmi 
nyoma. Ez pedig az élőerők, másképpen a puha célpont
ok ellen fontos volt. Úgy gondolom, hogy a harctéri ta
pasztalatok alapján és más modern harckocsikat tanul
mányozva a sorozatpéldányokra már felszereltek volna 
homlokgéppuskát. Hogy a német vagy az orosz példát 
követték volna, nem tudni. Én az orosz típusú homlok
géppuskát szereltem föl kis alakmódosítással. Ami a 
láncvezető kerekek és a járókerekek közötti rés védelmét 
illeti: tudott dolog, hogy a harckocsiteknő oldalpáncélja 
nem volt vastag. Ha ott találat érte, szinte bizonyos, hogy 
a lövedék átütötte a páncélt. A korabeli harckocsikra ol
dalpáncélt szereltek, főleg azokra, amelyeken ez a rés 
elég nagy volt, pl. az angol és a német harckocsikra. Ez 
az oldalpáncél előbb-utóbb fölkerült volna a Tas harcko
csira is. Hogy az alakja milyen lett volna, és hány részből 
állt volna, azt csak sejteni lehet. Én csak a harckocsi 
egyik oldalára szereltem fel. A másik oldalon a tartóesz
közöket tettem rá, hogy látni lehessen, miként fogatták föl 
az oldalpáncélt. Ezzel a lehetséges módosítások ismer
tetését be is fejeztem.

A modellkészítés kezdetéről

A rajzok, a fényképek vagy esetleg a kis, élethű műanyag 
modell tanulmányozása után az egész harckocsiról leg
alább négy nézeti rajzot kell készíteni, persze csak kör
vonalrajzot, a kisebb alkatrészek elhagyásával. A rajz 
1:20 méretarányú.

A méretek megállapításánál mindig a T-34/85 az alap. 
Ennek a harckocsinak ugyanis a hosszúsági és szélessé
gi adatai majdnem teljesen kerek számok. A magasság 
méretét is könnyen meg lehet jegyezni. Ehhez szabva ki 
lehet számolni az elkészítendő modell méreteit.
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A modell három részből áll: a teknő, a test és a torony. 
Mindig ateknővel kell kezdeni a munkát. Ennek lehetőleg 
egy darabból kell készülni, hogy viszonylag szilárd alap
ja legyen a harckocsinak. Ollóval kivágni, és a páncélle
mezre, jelen esetben 1 mm-es alumíniumlemezre ráraj
zolni. Azután jöhet a lemezvágás keserves munkája. A ki
vágás után az éleket egy kicsit leszedjük reszelővei. Ami
kor ez megvan, jöhet a hajtogatás. Ezelőtt azonban a haj
tási vonalon belülről egy kis hidegvágóval érdemes egy 
soron végigmenni. A felhajtandó rész könnyebben fölhaj- 
lik, és a külső vonalán nem lesz repedés. A hajtogatás 
után nem árt belülről pántok odaragasztásával szilárdab
bá tenni a falakat. Ezután jöhet a test vagy másképpen a 
fölépítmény elkészítése. A fölépítmény dobozát már nem 
kell egy darabból csinálni. így sokkal könnyebb. A dara
bok össze ragasztása előtt ki kell vágni az ajtónyílásokat, 
a motorházfedelet. Ez a munka élesre köszörült kis csa
varhúzóval történik. A különböző méretű reszelőknek az 
elejétől a végéig van munkájuk.

Az ajtók is olyan vastagságú anyagból készülnek, mint 
a harckocsitest. Az ajtónyílások belső pereméhez lehet 
ragasztani még egy sor lemezt, ami vastagabb látszatát 
kelti. Az ajtók csuklópántjainak is élethűnek kell lenniük. 
Ezek nagyon vékony, puha alumíniumból vannak. A ki
szabásukhoz kisméretű papírvágó olló kell. A csapsze
gek vékony szögekből vagy drótból vannak. A harckocsi 
elkészítéséhez nem sok acélszerszám kell. Egy-két dom
borító prést kell esztergályozni keményfából.

Amint már leírtam, a Tas harckocsi modellje és a többi 
is 1:20 méretarányú. Anyagukat tekintve 1 mm-es rideg- 
alumínium-lemez, műanyag és keményfa. A harckocsi- 
teknő, a test és a torony minden esetben alumíniumból 
készül. A meghajtó fogaskerék szintén alumíniumból van. 
A járókerekek és a láncfeszítő kerék lehet műanyagból 
vagy keményfából, de ha küllősek, akkor csak alumíni
umból lehetnek. A kisebb, tömör alkatrészeket is lehet ke
ményfából készíteni.

A lövegcső mindhárom anyagból készülhet, de a cső- 
szájfék csak alumíniumból, mert itt már kézi munka is 
van. A futóművet kezdjük a meghajtó fogaskerékkel: ke
vés kivétellel küllősek vagy lyukak vannak rajta. A fogas

koszorú és a küllős rész külön kiesztergályolt. A kerékagy 
vagy távtartó szintén. A koszorúra a fogakat kézzel kell 
vágni. Először fémfűrésszel ki kell vágni a fogak közötti 
hézagot, és utána reszelővei finomítani a fogak alakját. A 
küllős részre a küllőket megint csak fémfűrésszel vágjuk 
ki a kívánt alakúra.

Amikor a fogaskoszorú és a küllős rész készen van, a 
kettőt össze lehet ragasztani. A belső fogaskerék nem 
minden esetben küllős. Ez a vastag, befelé szélesedő 
távtartó vagy kerékagy miatt van. Ez estben csak a foga
kat kell ráreszelni.

A harangszerű kerékagyat külön kell kiesztergályozni. 
Lehet keményfából vagy műanyagból. A két fogaskereket 
úgy kell fölragasztani a kerékagyra, hogy a szemben lé
vő fogak teljesen egy irányban legyenek egymással.

Természetesen már itt is előre ki kell fúrni a tengelyfura
tot kb. 3 mm-es fúróval. A tengely ridegalumíniumból vagy 
vasból van. A felső láncvezető kerekek lehetnek kemény
fából vagy műanyagból. A járókerekek szintén. Ha küllő
sek a kerekek, akkor csak alumíniumból. Ebben az eset
ben külön kell kiesztergályozni a külső abroncsot és külön 
a küllős részt. A Tas esetében is így van, csak itt a küllő
ket vékony, turbinaszerű lemezek helyettesítik. Persze a 
valóságban ezek legalább 1 cm-es acélküllők voltak, me
lyek mélysége befelé kb. 10 cm volt. Egy keréken 32 db 
van, mivel dupla kerékről van szó. A Tasnál a kerékab
roncs műanyagból van, a kerékagy alumíniumból. Ezt a 
kettőt gyöngén rá kell ragasztani egy üveglapra úgy, hogy 
központosak legyenek egymással, utána szépen bele le
het szabni a 16 db küllőt. 12 duplakerék, 384 db kis küllőt 
kell kézzel beigazítani a helyére. Amikor megszárad, óva
tosan fel lehet feszíteni az üveglapról, és a kész kereke
ket rá lehet ragasztani az előre kifúrt távtartókra.

A Tas láncfeszítő kerekén 6 lyuk van, a lyukak között 
merevítőkkel. A külső és belső kereket külön kell kieszter
gályozni alumíniumból. A lyukakat acélfúróval kifúrni, és 
utána kis gömbölyű reszelővei a megfelelő alakúra kire
szelni. A merevítőket kézzel kell kiszabni, reszelni és a 
helyére ragasztani. Amikor az készen van vagy még előt
te, a tengely furatát esztergagépen kifúrni. A kézben való 
fúrás pontatlan lehet, és „kalimpálni” fog a kerék.
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A rugózás megoldása

A Tasnak 6 db futógörgője van egy oldalon. 2 db görgő 
van egy himbára szerelve. A himba középen ki van fúrva. 
A két görgő a himba két végén helyezkedik el. A 6 db gör
gő három himbán van rögzítve. Ha öt görgőjű a harcko
csi (T-34), akkor a középső görgő egykarú himbán, pl. 
töltőtollrugón nyugszik.

A lánctalp elkészítése

Talán ez a legnagyobb pontosságot igénylő művelet, egy
ben a legunalmasabb is. A házilag gyártott lánctalp alu
míniumból és gumiból készül. A guminak vászon betétes
nek kell lennie, tehát nem szabad, hogy nyúljon. Másik 
feltétel, hogy nagyon hajlékony legyen. Egy tábla gumiból 
éles késsel vagy szikével kivágjuk a megfelelő hosszúsá
gú és szélességű gumicsíkot. A gumi vastagsága kb. 2 
mm. Azért kell vászonbetétes gumi, mert az nem feszül 
meg a kerekeken, hanem ugyanolyan lazán lóg, mint az 
igazi lánctalp. Azután a kivágott gumicsíkot odaillesztjük 
a kész meghajtó fogaskerék oldalához olyan ívben, mint 
a kerék íve. A gumicsík aljának a fogak tövénél kell kör- 
besimulni a keréken. Elég, ha csak fél kerék hosszúság
ban simul oda. Amikor ez megvan, hegyes ceruzával a 
gumira jegyezzük egy vonalkával a fogak középvonalát. 
Elvesszük a fogaskeréktől a gumit, és vonalzóval ezeket 
a jelzéseket áthúzzuk a lánctalp teljes szélességén. Ez 
lesz a fogaskeréklyukak egymás közti távolsága.

Következik a fogaskerék szélességének mérése.
Ráhelyezzük a fogaskereket a gumicsíkra úgy, hogy a 

fogak külső széle mindkét oldalon egyenlő távolságra le
gyen a gumicsík szélétől. A fogak közepét most már fe- 
lülnézetből ráhelyezzük a gumira. Ezt a vonalat meghúz
hatjuk a gumicsík teljes hosszában. Ahol a hosszanti és 
a keresztben lévő vonalak metszik egymást, ott lesznek 
a lánctalpon a fogaskeréklyukak. Ezeket nagyon ponto
san kell bejelölni, mert ha pl. 10 cm távolságon 2 mm-t té
vedünk, a fogaskerék le fogja dobni a láncot. A lyukak ki
vágása bőrlyukasztóval történik. Mivel szögletes bőrlyu
kasztót nem gyártanak, sajnos kerek lyukasztóval lehet 
csak a lyukakat kivágni. A lyukaknak akkoráknak kell len
niük, hogy a fogak egy kicsit lötyögjenek benne.

A lánctalp kapaszkodóinak is élethűnek kell lenniük. 
Ezeket alumíniumból lehet kiszabni, hajlítani, reszelni 
egyenként. Ahány harckocsi, annyiféle lánctalp. Amikor 
készen vannak, nagyon vékony és hajlékony dróttal fölerő
sítjük a gumira a lyukak köré. Árral átszúrjuk a gumit, és az 
U alakúra hajlított drótokkal tesszük föl a kapaszkodókat.

A Tas esetében annyi kis dróttal kell felerősíteni, hogy 
azok hűen ábrázolják a lánctagok illeszkedését. A lánc
talpak külsején lévő merevítő bordákat is ezekkel a vé
kony drótokkal lehet ábrázolni.

A vezetőtüskéket szintén alumíniumból kell elkészíteni. 
A megfelelő alakúra kivágott tüskéket kis reszelővei fino
mítjuk. Az éleket teljesen el kell tüntetni, mert így köny- 
nyen siklik a dupla kerekek között.

Fölerősítésük a következőképpen történik. A lánctalp 
középvonalában végighúzunk egy csíkot, és a két fogas
keréklyuk között megjelöljük a tüskék helyét. Azután egy 
kisméretű csavarhúzóval, amit előzőleg jó élesre köszö
rültünk, a jelölés helyén átütjük a gumit. Utána már csak 
át kell nyomkodni a kis réseken, melyeken megszorul a 
vezetőtüske. Ügyelni kell rá, hogy pontosan egy vonal
ban legyenek.

A végső művelet a lánctalp elkészítése során a lánctalp 
két végének összevarrása. Ez fekete cérnával, jó sűrű öl

tésekkel történik. Ez a varrás nem fog látszani, mivel a 
kapaszkodó eltakarja. A lánctalpat olyan hosszúra kell ki
szabni, hogy laza legyen, ezáltal lesz egy kis belógása. A 
két lánctalp elkészítése igazi türelemjáték.

A kerekek felfogatása különbözőképpen történhet. A 
keréktengelyek végére kb. 2 mm hosszan menetet kell 
vágni. Az élethű kerékfelfogó kúp belsejét úgy kell kiesz- 
tergályozni, hogy abban egy kis mélyedés legyen. Ebbe 
pontosan bele kell férni egy kis anyának, amit belera
gasztunk.

Egy kissé megolajozzuk a tengelyt, ráillesztjük a kere
ket és a kúpot fölcsavarjuk. Az egyszerűbb kivitelű kerék- 
felfogók kis műanyag karikák, melyeket különböző vas
tagságú villanydrótok szigeteléséből vágunk a megfelelő 
szélességűre. A kerék feltétele után ezt ráhúzzuk a ten
gelyre, az ott megszorul, és nem engedi leesni a kereket. 
A csavarok és szegecsek utánzása kis Epokit-gombó- 
cokkal történik. Amikor megszáradtak, egy kissé megla
pítjuk őket, és föl lehet ragasztani a helyükre.

A motorok beépítése

Mindegyik modellemben 2 db motor van, a Tasban is, 
akárcsak a valóságban volt. Azzal a különbséggel, hogy 
itt a modellben elöl vannak a motorok. Ez azért van, mert 
a Tas harckocsi elsőkerék-meghajtású volt. Mivel nem tu
dok kardántengelyt csinálni, a valóságtól eltérően, elöl 
foglalnak helyet a motorok. Ez esetben 2 db Piko-motor 
van benne, amelyek teljesen függetlenül működnek egy
mástól. Az egyik motor a jobb oldali láncot, a másik mo
tor a bal oldali láncot hajtja. Ezeket a gyári játékokból kell 
kiszerelni. A valamikori NDK-ban gyártották ezeket a 
T-54, Г-62-harckocsikat, valamint ezek alvázára épített 
rakétavetőket, darukat stb. Most már csak az ócskapi
acokon vehetjük meg ezeket. A motor kivétele után a fo
gaskerék-áttételt át kell alakítani, és egy csomó felesle
ges vasat kidarabolni. A motor és a kihajtó fogaskerék 
között 6 db fogaskerék van. A kihajtó fogaskerék számá
ra a harckocsitestben egy lyukat fúrunk, amiből a fogas
kerék félig kint van. Ez a kihajtó fogaskerék kapaszkodik 
abba a nagy fogaskerékbe, ami a lánchajtó fogaskerekek 
belső oldalára van ragasztva. A motorokat 2-2 kis csavar 
rögzíti a harckocsi fenéklemezéhez. Az irányító szerke
zetet is a gyári modell adja. A harckocsi fenéklemezének 
a hátulján egy kis lyuk van fúrva, melyen a vékony zsinó
rok kibújnak. Ezek hossza kb. 110 cm. Ezek végén van
nak az irányító dobozok, melyben jelen esetben a lapos
elemek foglalnak helyet.

A dobozok tetején vannak a gombok, melyek nyomko
dásával a járművet előre-hátra, jobbra és balra lehet irá
nyítani. Helyben is meg tud fordulni, ha egyik láncot elő
re, a másikat pedig hátra forgatjuk.

Amikor mindezek készen vannak, össze lehet rakni az 
egész harckocsit, és megnézni, hogy minden jól műkö- 
dik-e rajta, illetve benne. Ha minden jó, akkor ami lesze
relhető róla, levesszük, és kezdődhet a festés. Ez is ké
nyes munka. Az apróbb alkatrészek nehezen foghatók. 
Az alapszínt kis vízfestékecsettel is föl lehet vinni. Ha te
repszínű, akkor a foltokat kis modellfúvó pisztollyal lehet 
ráfújni.

Száradás után következik az összerakás. Amikor ez a 
kényes művelet is megvan, ott áll a kész modell 5-6 hó
napi munka után. Nincs nagyobb öröm a modellező szá
mára, mint amikor dübörögve, csikorogva elindul a hatal
mas acélszörnyeteg...

Szőke László
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A cseh gyártású,
német Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos

A második világháború kirobbanásától 
kezdve állandó -  és némely ország 
hadseregének teljesen új -  feladatot 
jelentett a harctereken addig elképzel
hetetlen mennyiségben megjelenő 
páncélosok elleni harc.

Az ennek részeként bevetett -  első 
időben még kisebb, 20-40 mm űrmére
tű -  páncéltörő lövegek mozgatása ki
alakulóban volt. A kezdetben fogatolt 
lövegeket rövidesen a gyorsabb sze
mélygépkocsik, rajkocsik vagy teherau
tók vontatták. A korlátozott terepjáró ké
pességen túl valamennyi vontató egy
értelmű hátránya volt a lövegek lassú

sebb kaliberű német páncéltörő ágyúk 
is elvesztették jelentőségüket.

Az új, 75 mm-es Pák 39 U48, a Pák 
40 U46 és mindenekelőtt a 88 mm-es 
Pák 43 U71 lövegek nem csak átütőe
rejükben jelentettek óriási előrelépést, 
de tömegük is növekedett. Mozgatá
suk, teljes harcértékük csak az újon
nan kialakított vadászpáncélosokban 
érvényesülhetett. E páncélosok kevés 
kivétellel minden esetben egy már ki
forrott, gyártásban lévő harckocsitek- 
nőre épültek.

A torony elhagyásával, azonos ütkö
zeti tömeg mellett erősebb páncélzat

és az eredetinél nagyobb kaliberű lö- 
veg beszerelése vált lehetővé.

A háború utolsó éveiben a német 
hadsereg szinte folyamatosan defen
zív harcmódjából adódott, hogy hátor
szága több, jól páncélozott és tűzerős 
vadászpáncélost készített, mint harc
kocsit.

A követelményekhez igazodó ipar 
ma elképzelhetetlen gyorsasággal és 
igen jó konstrukciókkal reagált a meg
változott igényekre. Az ebben az idő
ben létrehozott páncélvadászok mesz- 
sze a háború után is iránymutató 
konstrukciónak számítottak. Ezeket a
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1. ábra: A Jagdpanzer 38(t) Hetzer nézeti rajza

és nehézkes tüzelőállásba juttatása, 
valamint a személyzet védtelensége 
még a gyalogsági fegyverek ellen is.

Olykor a páncéltörő ágyút -  részben 
szükségmegoldásként -  teherautókra, 
rajkocsikra telepítették, mely az ese
tenként rögtönzött páncélzat ellenére 
sem felelt meg az elvárásoknak. A jár
mű egésze és a kezelőszemélyzet így 
is védtelen maradt.

Az első ígéretes konstrukció a löve
gek már korszerűtlen vagy leselejte
zett harckocsiteknőre telepítése volt. 
Ezek a páncélosok biztosították elő
ször az elvárható tűzerőt, mozgékony
ságot és olykor már a védettséget is. 
Ez tulajdonképpen egészen a vadász
páncélosok megjelenéséig elfogadha
tó megoldás maradt.

A háború előrehaladtával, különösen 
az igen sok tekintetben mérföldkőnek 
számító szovjet T-34-es harckocsi 
megjelenésével, az addig használt ki-

Megjegyzés: a megadott értékek a homlokpáncélra leadott lövésre értendőek, 
a középvonaltól számított 60°-os oldalirányú becsapódási szög esetén

2. ábra: A Jagdpanzer 38(t) és egykori, lehetséges ellenfeleinek páncélátütő képessége
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páncéljárműveket általában az alkal
mazó csapatoktól függően nevezték 
el. A tüzérségnél alkalmazottak a ro- 
hamlöveg, a páncélosalakulatok hasz
nálta példányok a vadászpáncélos 
megjelölést kapták.

Az elnevezések további árnyaltságát 
jelzi, hogy a gyengébben páncélozott tí
pusokat általában páncélvadásznak, az 
erősebb páncélvédettségűeket vadász
páncélosnak nevezték. Külön érdekes
ség, hogy a következőkben leírt egy
azon Hetzer páncélost először vadász
páncélos, a háború végén pedig már 
páncélvadász elnevezéssel jelölték.

Berlin 1943. november végi bombázá
sa során az addig rohamlövegeket 
gyártó helyi Alkett cég olyan súlyos sé
rüléseket szenvedett, hogy e páncélo
sok gyártásához másik helyszínt kel
lett keresni.

A számításba jöhető gyárakat vizs
gálva jó lehetőségeket kínált a csehor
szági CKD (Cseh-Morva Gépgyár). A 
gyár adottságai azonban csak a 25 
tonnánál kisebb tömegű harckocsik 
gyártását tették lehetővé.

így az igények és a lehetőségek fi
gyelembevételével merült fel egy kön
nyű, a csehszlovák tervezésű és eddig

itt gyártott Pz 38(t) német típusjelű 
könnyű harckocsi fő elemeinek fel- 
használásával készülő 13 tonnás, így 
viszonylag vékony páncélzatú, de ezt 
kiegyenlítendő, nagy sebességre ké
pes, mozgékony páncélvadász, a 
Jagdpanzer 38(t) gyártása.

Ez a döntés a CKD adottságainak 
legjobb kihasználását jelentette, és 
több csehországi gyár, így többek kö
zött a pilzeni és a Hradec Kralové-i 
Skoda művek együttműködésével már 
december közepén elkészültek egy 
ilyen tömegű páncélos konstrukciós 
rajzai.

A terv szerint egy hátrasiklás nélküli 
löveg került volna beszerelésre, de 
minthogy ennek próbái még nem zá
rultak le, a már hosszabb ideje gyártott 
és bevált -  a IV-es típusú páncélva
dászba is beszerelt -  Pák 39 75 mm- 
es páncéltörő löveg került a tervbe. 
Sok más mellett a löveghez tartozó 
csőszájfék gyártása is akadozott, így 
azt nem szereltek a beépített lövegek- 
re. A csőszájfék helyén vékonyabbra 
lemunkált és a menetes csővég teljes 
falvastagságát biztosító, belül mene
tes gyűrűt csavartak a lövegcsőre, 
mely végig egyik jellemzője maradt a 
Hetzereknek.

Az új páncélos famodelljének 1944. 
januári szemléje után -  mely már a ké
sőbbi Hetzer minden jellegzetességét 
bemutatta -  a gyár azonnal megren
delést kapott három példány márciusi 
szállítására.

Az elvárt védettség elérése céljából 
valamennyi páncéllemez megfelelően 
döntött volt. A páncélteknő felső hom
loklemeze 60°-os dőlésszög mellett 60 
mm, az alsó homloklemez 40°-os dő
lésszög mellett ugyancsak 60 mm vas
tag volt. A 40°-ban döntött felső és az 
50°-ban döntött alsó oldalpáncélzat 20 
mm-es acélból készült.

A Hetzer fő fegyverzete az addig gyár
tott rohamlövegektől eltérően -  ahol a 
löveg a páncélteknő fenéklemezén volt 
rögzítve - ,  itt egy kardánszerűen kiala
kított ágyazatban a páncélteknő hom
loklemezén volt felfüggesztve.
A lövegnek a páncélos középvonalától 
eltolt beépítése oldalirányban két elté
rő mértékű irányzást tett lehetővé (bal
ra 5°, jobbra 10°-ot). A löveg aszim
metrikus beszerelésének következté
ben a jobb oldali futómű terhelése 850 
kg-mal meghaladta a bal oldalit. A pán
céltest tetejére szerelt, belülről kezel
hető, 7,92 mm-es MG 34 golyószóró 
körkörös tüzelést tett lehetővé.

A harckocsi erőforrásaként a korábban 
itt gyártott Prága 38(t) harckocsi vízhű
téses benzinmotorjának módosított -  
erősebb -  160 LE-s változata szolgált. 
A nagyobb teljesítményt a motor fordu
latszámának 2200-ról 2600 f/percre 
emelésével érték el. Ugyancsak növel
ték a páncélos üzemanyagtartályainak 
űrtartalmát is 218 l-ről 320 l-re.

A futómű meghajtó és láncfeszítő ke
reke a 38(t) Prága harckocsiétól alig 
tért el (elmaradt a korábbi meghajtó
kerék furatkoszorúja) az oldalankénti 4 
futókerék a korábbinál valamivel na
gyobb átmérőjű, a gumiabroncs csa
varjainak számát a felére csökkentet
ték. A láncot felül, oldalanként itt csak 
egy támgörgő vezette vissza. Az ala
pul szolgáló Pz 38(t) harckocsi 1780 
mm-es nyomtávja a teljesen új kialakí
tású páncélteknőnél 2123 mm-re nőtt.

A szériagyártásra kész jármű töme
ge végül a tervezett 13 helyett 161 lett, 
így a hajtáslánc és a rugózás a terve
zettnél nagyobb terhelés alatt műkö
dött. Mindezen túl a nagyobb löveg mi
att a páncélos „fejnehéz” volt.

Mindez szükségessé tette a konst
rukció bizonyos módosítását, ennek 
során a terhelést elosztották és meg
erősítették a rugózást.

A németek 1944-es háborús helyze
tét figyelembe véve érthető, hogy a fej
lesztés rendkívül sürgős volt. A proto-

3. ábra: A hátrasiklás nélküli löveggel szerelt Hetzer képe

4. ábra: A műszaki mentő változat
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típus megépítésétől a sorozatgyártás
ra kész példány kialakításáig mindös
sze 4 hónap telt el.

Nem kis részben a cseh konstruktőr
gárda felkészültségének és igyekeze
tének tudható be, hogy a gyártás és a 
páncélosok alkalmazása során műsza
ki problémák szinte alig merültek fel.

A gyártás racionalizálása és a front 
visszajelzései alapján a gyártás teljes 
időszaka alatt természetesen több 
módosítást is végrehajtottak a páncé
loson. A javító szándékú változtatások 
érintették többek között a lövegblende 
alakját, a lőszer-javadalmazást, a fű
tést, a hidegindítási készséget és a 
személyzet elhelyezkedését is.

Valamennyi panasz azonban nem 
volt megoldható. A német harckocsikra 
jellemző meghajtókerék előtét-áttétel- 
probléma -  ha kis számban is - ,  de en
nél a páncélosnál is gondot okozott. 
Ennek egyik oka a löveg kis oldalirány
zási szöge, amit minden esetben a tel
jes páncéltest mozgatásával kellett ki
egészíteni. Ehhez járult még a megfele
lő szilárdságú fogaskerekek előállításá

hoz szükséges ötvözőanyagok hiánya.
1945 januárjában az előtét-áttétel 

fogaskerekeinek áttételét megváltoz
tatták, így azok terhelése csökkent, és 
ez a probléma gyakorlatilag megszűnt. 
A gyártás során ismét felmerült az ere
detileg tervezett hátrasiklás nélküli lö
veg beépítése. A rendelkezésre álló 
néhány ilyen ágyút be is szerelték 14 
harckocsiba. Annak ellenére, hogy a 
szó mai értelmében vett hátrasiklás 
nélküli löveg több változata is rend
szerben volt ekkor már a német had
seregnél, ennél az ágyúnál nem egy 
ilyen lövegre kell gondolni.

Tulajdonképpen egy szokványos 
páncéltörő ágyút építettek be a páncél
testbe, de hátrasikló szerkezet nélkül.

A hátrasiklás erejét itt maga a pán
céltest vette fel. A harckocsi viszony
lag kis tömegét figyelembe véve ez 
azonban minden lövés leadásakor alig 
elviselhető ütést jelentett a személy
zetnek. Előnyként ígérkezett e lövegek 
egyszerűbb gyártása és alacsonyabb 
ára mellett a löveg középvonalhoz kö
zelebbi beépíthetősége. A kísérletként

megépített példányokon túl ilyen löve- 
gekkel több Hetzert nem szereltek fel. 
A módosítások sorában meg kell emlí
teni, hogy alulmotorizáltságra hivat
kozva a németek szorgalmazták egy 
180 LE-s, léghűtéses, V8-as Tátra- 
motor beépítését is. Az erősebb, egy
ben nagyobb motor beszerelésével 
kapcsolatos módosítások azonban 
(más sebességváltó, módosított hűtő- 
rendszer stb.) az amúgy is erőltetett 
gyártást átmenetileg visszavetették 
volna, így arra a háború végéig már 
nem került sor.

A már prototípusként is sikeresnek 
ígérkező konstrukciót igyekeztek a le
hető legnagyobb darabszámban gyár
tani. Ennek szellemében a termelés 
folyamatos gyorsításával 1945 márciu
sára már havi 1000 Hetzer kibocsátá
sát tervezték. A valóságos darabszá
mok a következőképpen alakultak: Az 
1944 áprilisában átadott 3 db után má
jusban 50, júniusban már 100 db ké
szült el. A tetszetős számok mögött 
azonban a műszakilag átvett páncélo
sokon számos kisebb, az alkalmazha
tóságot lényegesen befolyásoló hiá
nyosság volt. Például hibás tömítések, 
karburátor- és üzemanyag-szivattyú- 
problémák.

A kedvezőtlen jelenségek alapján a 
német fegyverzetügyi hivatal a terv
számokat csökkentette, hogy az át
adott harckocsik valóban bevethetők 
legyenek. A szövetségesek bombatá
madásai hatására Csehországban is 
megosztották a termelést. A beszállí
tókra utalt Hradec Kralové-i Skoda 
gyár 1944. október végén súlyos bom
batámadást szenvedett el, melynek 
nyomán az ebben a hónapban gyártott 
400-as darabszámot abban az évben 
már nem tudták megismételni. 1945 
januárjában a teljes gyártási időszak 
során a legtöbb, -  434 -  Hetzert adtak 
át a német hadseregnek.

A háború akkor már mindenre kiter
jedő hatásai -  áramszünetek, beszállí
tások kimaradása stb. -  egyre komo
lyabb mértékben gátolták a termelést, 
mely először lassan, majd egyre gyor
sabban csökkent.

Néhány Hetzer azonban még 1945. 
május első napjaiban is elkészült. A tá
volabbi, 1945 nyarára tervezett, lénye
ges változások mindenképpen egy dí
zelmotoros változat gyártását szorgal
mazták, Jagdpanzer 38(d) típusjelzés
sel. A beszerelésre kerülő erőforrás 
egy 14,8 l-es, 210 LE-s, léghűtéses 
Tátra-motor lett volna. Ez a változat a 
tervek szerint egyben szélesebb alkal
mazású harckocsicsalád alapját ké
pezte, melynek változatai azonos fő
darabokkal a vadászpáncéloson túl a 
lőszerszállító és lövészpáncélosokig 
terjedtek.
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Mindenképpen a cseh ipar rendkívül 
komoly teljesítményeként kell értékel
ni, hogy a háború utolsó két évében 
még 3021 db Hetzer vadászpáncélost 
tudott gyártani. Az alaptípuson túl 
mintegy 25 változat tervei készültek el, 
melyek közül többet, kisebb-nagyobb 
példányszámban gyártottak is.

Ilyen volt a lángszórós változat, a 
Flammpanzer 38(t), ahol a löveg he
lyére egy szórócső volt beszerelve. A 
mindössze 14 mm átmérőjű csövet ál
cázásképpen lemezborítással látták 
el, hogy távolabbról ne legyen felis
merhető a páncélos más fegyverzete.

Ezek a harckocsik 700 liter lángolajat 
tudtak felvenni. A leadható lángcsóvák 
száma az indítótöltetek mennyiségétől 
függött. Egy elvileg lehetséges, folya
matos szórás esetén a teljes lángolaj- 
feltöltés 90 mp alatt kiszórható volt, 
maximum 60-70 m távolságra. Össze
sen 20 lángszórós Hetzer készült.

További változat volt még a Bergepan- 
zer 38(t) jelzésű csörlős, hegytámaszos 
műszaki mentő páncélos, mely azon
ban csak 180 példányban készült.

A háború végén a Hetzer gyártása nem 
fejeződött be. A Skoda művek elsődle
gesen a Csehszlovák Néphadsereg ré
szére gyártott további 200 példányt 
egészen 1950-ig. A németek által is 
gyártatott változatokon túl, ST-III típus
jelzéssel, egy toronyutánzattal felsze
relt, fegyverzet nélküli, harckocsiveze- 
tő-oktató páncélostípus is készült, mely 
a 60-as évekig használatban maradt.

Ezen túl azonban a háború menetét 
érthető módon figyelemmel követő 
Svájc rendelt a páncélosokból 
1946/47-ben. Az alapkonstrukciót nem 
érintő módosításokkal (csőszájfék, kí
vül felfüggesztett pótkerék, megváltoz
tatott láncfeszítőkerék, más optika és 
figyelőberendezés stb.) leszállított 158 
darab vadászpáncélos G 13 jelzéssel 
került a svájci hadseregbe.

A harckocsik egy részénél 1952/53- 
ban az eredeti Skoda-motor helyett 
Saurer V8-as dízelmotort szereltek be. 
Az így módosított Hetzerek egészen 
az 1970-es évekig rendszerben álltak 
a svájci páncéloscsapatoknál.

Alkalmazása

A megfelelő próbák és a személyzet 
kiképzése után a Hetzern к először 
1944 augusztusában kerültek a harco
ló csapatokhoz, a keleti frontra. Az 
eredeti tervek szerint minden német 
gyalogoshadosztály ezekkel a páncé
losokkal jutott volna egy rendkívül 
mozgékony páncélelhárító fegyver
hez. Ezért a kiszállított példányok leg

7. ábra: A dunántúli harcok során egy kukoricaföldön elakadt és feladott magyar Het
zer, „Marika” felirattal. A lövegblendén látható szám a szovjet csapatok zsákmánynyil
vántartó alakulatának jelzése

nagyobb része páncélgránátos, va
dász és lovashadosztályokhoz került, 
akkor már azok főként védekező har
cait támogatva.

A háború előrehaladtával a nyugati 
fronton is megjelentek, részt vettek 
többek közt az ardenni offenzíva har
caiban. A hazánkat is elérő harci cse
lekményekben ugyancsak jelentős 
szerepet játszottak. Ez nem csak a né
met kézben lévő példányokra vonatko
zik. Német adatok szerint 1944 de
cemberében a Magyar Királyi Honvéd
ség is átvett először 50, majd 45 db, 
1945 januárjában pedig további 24 db 
Hetzert (más adatok szerint a gyári ki
szállításban csak 75 db-ot kapott, a 
többi Hetzert a fronton, német páncé
losegységek adták át a magyar alaku
latoknak).

A magyar honvédségnél a rohamtü- 
zérosztályok fegyverzetében kerültek 
bevetésre, és jelentős szerepet ját
szottak a dunántúli harcokban, a 
Heeresgruppe Süd alárendeltségé
ben. A magyar alkalmazás dacára 
hosszú ideig egyetlen fotó sem volt is
mert a honvédség keretében használt 
Hetzerekről. Először egy, a Magyar Ki
rályi Honvédség fegyverzetét ismerte
tő könyvben jelent meg azonosítható
an magyar felségjelű Hetzer-kép.

A legutóbbi időben pedig a dunántú
li harcokat, illetve az annak során fel
adott vagy kilőtt harckocsikat bemuta
tó orosz fotógyűjtemény hozott nyilvá
nosságra több, láthatóan magyar szol
gálatban alkalmazott 38(t) vadászpán
célost. Egyértelműen a páncélosok 
nemzetiségét mutatják például a veze
tő kinézőnyílása alatt felfestett „Mó
kus” és „Marika” nevek.

Érdekes még ezeken a magyar Het- 
zerekről készült képeken a német fel
ségjel fölé a háromtagú szám előtt fel
festett „T” betű, ami talán a magyar ala
kulat „tüzér” (rohamtüzér) voltára utalt.

Műszaki adatok

Ütközeti tömeg: 16 000 kg
Személyzet: 4 fő
Fegyverzet: 7,5 cm Pák 39 L/48,

1 db 7,92 MG 34 
Lőszer-javadalmazás: 40 db 75 mm, 

600 db 7,92 mm 
Teljes hossz: 6270 mm
Teljes szélesség: 2630 mm
Magasság: 2140 mm
Hasmagasság: 380 mm
Láncszélesség: 350 mm
Motor: Praga ера AC 2800 soros, 

hathengeres, 160 LE, 7754 cm3 
Sebességváltó: Praga-Wilson (5/1) 
Üzemanyagtartály: 320 liter
Fordulókor átmérője: 4,54 m
Hatótávolság: 170 km
Legnagyobb sebesség: 45 km/h
Árokáthidaló képesség: 1,5 m
Gázlóképesség: 1100 m
Páncélzat: 60-8 mm
Rádiókészülék: Fu 5,

ill. a parancsnoki hk.-ban Fu 8
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A WISCONSIN csatahajó története

Az Egyesült Államok WISCONSIN (BB64) nevű csata
hajójának gerincét 1941. január 5-én fektették le a Phi
ladelphia Navy Yard-ban. WISCONSIN névvel a BB64 a 
második hadihajó volt. A hajót 1943. december 7-én bo
csátották vízre Walter S. Goodland asszony jelenlété
ben, és áprilisban lajstromozták Earl E. Stone sorhajó
kapitány parancsnoksága alatt. A WISCONSIN az 
IOWA hajóosztály egyik képviselője. Ebbe a hajóosz
tályba tartozik még a névadó IOWA csatahajón kívül a 
NEW JERSEY és a MISSOURI is. Ez utóbbi arról híres, 
hogy a japánok a fedélzetén írták alá a fegyverletételt 
1945. szeptember 2-án.

A vízi próbákat, illetve a legénység kiképzését a 
Chesapeake-öbölben folytatták, majd Norfolkba hajózott, 
ahonnan Brit Nyugat-lndiába kellett mennie. A hajó bejá
ratása után visszaindult a gyártó telephelyére a bejáratás 
utáni szükséges javítások és változtatások elvégzésére.

1944. szeptember 24-én a WISCONSIN elindult szol
gálati helyére, átszelve a Panama-csatornát a csendes
óceáni flottánál jelentkezett október 2-án. A hawaii vize
ken folytatott kiképzések után William F. Halsey 3. flottá
jához csatlakozott.

Az új, erős csatahajó akkor került a 3. flottához, ami
kor a Fülöp-szigetek visszafoglalásáért folytak a harcok. 
A hadműveleti tervek partraszállást írtak elő Mindoro dél
nyugati partjainál, Luzontól délre. Erről a helyről az ame
rikai csapatok veszélyeztetni tudták a japánoknak a Dél- 
kínai-tenger felé irányuló hajóútjait.

A WISCONSIN által támogatott TF38 harccsoport hadi
tengerészeti repülői teljes harcászati meglepetéssel, 
gyorsan kivívták a légi fölényt, és elsüllyesztettek vagy 
használhatatlanná tettek 27 japán hajót, megrongáltak 
több mint hatvanat, megsemmisítettek 269 repülőgépet, 
és bombázták a parti létesítményeket.

A következő nap, 1944. december 18. gyászos emlékű 
volt Halsey tengerészei számára. Egy hatalmas tájfun sö
pört át a flottán. Három romboló, a HULL, a MONAGHAN 
és a SPENCE felborult és elsüllyedt, valamint több más 
hajó megrongálódott. A WISCONSIN jó tengerálláságá- 
nak köszönhetően sértetlenül vészelte át a vihart.

Azok a heves harcok, amelyeket a Mirando környéki 
hadműveletek során folytattak, csak bevezető volt azok
hoz a harcokhoz, amelyek a japánok által megszállt Fü
löp-szigetek visszafoglalására irányultak. A WISCONSIN 
következő feladata Luzon elfoglalása volt. A déli partokat 
megkerülve az amerikai partraszálló csapatok a Lin- 
gayen-öbölnél léptek szárazföldre, azon a helyen, ahol 
majd három évvel korábban a japánok szálltak partra.

A WISCONSIN nehéz légvédelmi lövegeivel felfegyve
rezve kísérő feladatot látott el a TF38 harci különítmény 
mellett, a Tajvan, Luzon és Nansei Hoto elleni légi csapá
sok idején, hogy semlegesítse a japán csapatokat, és fe
dezze a Lingayen-öböl menti hadműveleteket. Ezek a 
harcok 1945. január 3-tól 22-ig tartottak, beszámítva egy 
támadást a Dél-kínai-tengeren annak reményében, hogy 
a nagy japán úszóegységeket harcra tudják késztetni.

A Saigon és a Camranh-öböl térségében mért légi csa
pások komoly veszteséget okoztak az ellenségnek. A 
TF38 harccsoport repülőgépei elsüllyesztettek 41 hajót 
és súlyosan megrongáltak dokkokat, raktárkörleteket és 
repülőtéri létesítményeket. Legalább 112 ellenséges re

pülőgép olyan súlyosan megrongálódott, hogy soha töb
bet nem lehetett már bevetni.

Később a WISCONSIN -  már az 5. flotta állományában 
a TF58 harccsoport kötelékében -  északi irányban, Tokió 
térsége felé hajózott. 1945. február 16-án a harci kötelék 
a kedvezőtlen időjárási körülmények fedezetében, rejtve 
elérte a japán partokat, és így teljes harcászati meglepe
tést okozott. Ennek eredményeképpen lelőttek 322 ellen
séges repülőgépet, több mint 177 gépet megsemmisítet
tek a földön, súlyos csapás érte a japán kereskedelmi és 
hadihajókat is. Továbbá súlyosan megrongáltak hangáro
kat és repülőtéri berendezéseket is. Ezekben a harcok
ban az amerikai haditengerészet mindössze 49 repülőgé
pet vesztett.

Február 17-én a harccsoport Iwo Jima felé hajózott, hogy 
közvetlenül támogassa a partraszállási hadműveleteket.

Március 1-jén a felderítő repülőgépek egy utolsó repü
lést végeztek Okinawa fölött a partraszálló hadműveleti 
terv elkészítéséhez szükséges adatok pontosításáért. A 
WISCONSIN a harci kötelékkel Ulithibe hajózott az anya
gi készletek feltöltésére. Március 14-én a kötelék elindult 
Japán felé, hogy megtörje a japán hátország légi erejét, 
amely hatásosan támogatta Okinawát. A térségben sú
lyos harcok folytak a japán flottaegységekkel, nagy vesz
teségeket okozva a japánoknak, akik viszont kamikazetá- 
madással megrongálták a FRANKLIN (CV-13) repülő
gép-hordozót.

Március 24-én a WISCONSIN 40,6 cm-es ágyúival el
kezdte lőni az Okinawa partjain lévő célokat. A többi ha
dihajóval együtt lőtte a japán állásokat és parti létesítmé
nyeket a partraszállás előkészítése során. A halálra szánt 
japánok szívósan védekeztek, bár egyre fogytak repülő
gépeik és kiképzett pilótáik. A japán flottát állandóan 
bombázta az 5. flotta légiereje, amelynek így egy egyre 
növekvő erejű határozott ellenséggel kellett folyamato
san szembenéznie. Április 16-án az elszánt japán YAM- 
ATO csatahajó támadást indított az Okinawát körülvevő 
amerikai partraszálló erők ellen 45,6 cm-es űrméretű lö
vegeivel. Egy amerikai hordozókötelék repülőgépeivel ta
lálkozva a YAMATO, a YAHAGI könnyű cirkáló és négy 
romboló a tenger fenekére került, bizonyítva a biztos 
amerikai légi fölényt. A japán flotta ezek után már nem

1. ábra: A csatahajó orrának sérülése
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2. ábra: A sérült hajó dokkba érkezése

volt képes újra komolyabb veszteséget okozni az ameri
kaiaknak a Csendes-óceán térségében.

A térségben egyre növekvő számú kamikazetámadá- 
sokat folyamatos légi őrjáratozással igyekezett megaka
dályozni az amerikai flotta. Egy, az őrjáratozó gépek vo
nalán áttörő japán kamikazénak így is sikerült szétzúznia 
a HANCOCK (CV19) hordozó fedélzetét. Április 11-én a 
„Pokoli szél” hadművelet során a japánok megsokszoroz
ták erejüket. Csak a drasztikus manőverek és a heves 
ágyútűz tudta megvédeni a TF58 harccsoportot. A fanati
kus pilóták közül egyiknek sem sikerült közvetlenül az 
amerikai hajókra zuhannia, de a hajók közelében történt 
becsapódások számos esetben kisebb-nagyobb sérülést 
okoztak. A következő napon 151 ellenséges repülőgép 
próbált meg öngyilkos támadást elkövetni a harci kötelék 
hajói ellen, de a WISCONSIN 127 mm-es, 40 mm-es és 
20 mm-es lövegei, valamint a többi repülőgép-hordozót 
kísérő hajók lövegei távol tartották vagy a célba érés előtt 
megsemmisítették a vakmerő ellenséges kamikazerepü- 
lőket. A következő nap a kamikazék megkétszerezve ere
jüket, sikeresen rázuhantak három amerikai hajóra, sú
lyosan megrongálva az INTREPID (CV-11), a BUNKER 
HILL (CV-17) és az ENTERPRISE (CV-6) hordozókat.

1945. június 4-én tájfun söpört át a flottán. A WISCON
SIN ismét sértetlenül került ki a viharból, de három cirká
ló, két repülőgép-hordozó és egy romboló komoly sérülé
seket szenvedett. A támadó hadműveletek június 8-án 
folytatódtak Kyushu-sziget elleni légitámadással. A japán 
ellenállás nagyon gyenge volt, 29 repülőgépet semmisí
tettek meg a földön. Azon a napon a WISCONSIN hidro- 
plánjai kimentették a tengerből a SHANGRI-LA hordozó 
egyik szerencsétlenül járt pilótáját.

Június 18-án a hajó befutott a Leyte-öbölbe, és ott hor
gonyt vetett javítás és a készletek feltöltése céljából. Há
rom héttel később újból japán vizek felé tartott a csataha
jó, kíséretével együtt, hogy csapást mérjen a hordozókról 
az ellenséges hátország központjaira. TF38 harci különít
mény hordozóiról felszállt repülőgépek kilenc nap alatt 
megsemmisítettek a földön 72 repülőgépet és szétrom
bolták az ipari létesítményeket Tokió térségében. A japán 
légierő ekkor már csak igen kis veszélyt jelentett.

1945. július 16-án ismét megszólaltak a WISCONSIN üte
gei, és 406 mm-es lövedékek záporoztak a Hokkaido-sziget 
Murorau acélműveire és olajfinomítóira. Két nappal később 
a WISCONSIN romba döntötte a Hitachi Miro körzetében te
lepült ipari létesítményeket. A japán partok ágyúzásához 
csatlakozott egy brit csatahajó is az Északi Flotta állomá
nyából. A háborúnak ebben a szakaszában a szövetsége
sek már zavartalanul tudták ágyúzni a japán partokat.

A TF38 harccsoport repülőgépei folyamatosan támad
ták Yokosuka japán tengerészeti támaszpontot, és harc- 
képtelenné tették a megmaradt két japán csatahajó egyi
két, a hajdani zászlóshajót, a NAGÁTO-t.

A WISCONSIN a megszálló erők részeként szeptem
ber 6-án érkezett a tokiói-öbölbe, miután testvérhajója, a 
MISSOURI fedélzetén a japánok aláírták a fegyverleté
telt. A WISCONSIN rövid háborús pályafutása során 105 
830 tmf utat tett meg, kísérő rombolóit 250 alkalommal 
töltötte fel.

Később Okinawába hajózva szeptember 22-én fedél
zetére vette a hazatartó amerikai katonákat a „Va
rázsszőnyeg” hadművelet keretében, majd Pearl Harbor 
érintésével október 15 én befutott San Franciscóba

1946-ban Norfolkban a hajón elvégezték a szükséges 
javításokat és változtatásokat. 1947-ben szinte egész év
ben oktatóhajóként alkalmazták a haditengerészeti tarta
lékosok kéthetes továbbképzési tanfolyamai keretében. 
Ezek az utak a New Jersey állambeli Bayonneben kez
dődtek és Guantánamót, Kubát és a Csatorna-övezetet 
érintették. 1947 nyarán a Haditengerészeti Akadémia 
hallgatóival Észak-Európa vizein hajózott.

1949 januárjában a hajó Norfolkba ment, hogy meg
kezdjék a munkálatokat az Atlanti Tartalék Flotta állomá
nyához való csatlakozásra, majd július 1-jén törölték az 
aktív állományból. Ez a tartalékállomány átmenetinek bi
zonyult, mert a koreai háború miatt a WISCONSIN-t 
1951. március 3-án újra aktív állományba helyezték, 
Thomas Burrowes sorhajókapitány parancsnoksága 
alatt. Egy összekovácsolási gyakorlat után a hajó két 
nagy utat tett meg tengerésztiszt-jelöltekkel Európába, il
letve Kubába, majd visszatért Norfolkba. 1951. október 
25-én elindult innen a Csendes-óceán térségébe, és no
vember 21-én érkezett meg Japánba Yokosuka kikötőjé
be, ahol felváltotta a NEW JERSEY-t, a 7. flotta parancs
nokának, H. M. Martin altengernagy zászlóshajóját. De
cember 2-án a WILTSIE (DD-716) romboló kíséretében 
tüzével támogatta a Koreai Köztársaság csapatait 
Kasong Kosong térségében. December 3. és 6. között az 
1. Amerikai Tengerészgyalogos Hadosztályt és az 1. Ko
reai Köztársasági Hadtestet támogatta tüzével, megsem
misítve harckocsikat, ütegállásokat, megakadályozva 
csapatösszevonásokat. Ez idő alatt egy esetben, a Kore
ai Hadtest kérésére világító lövedékeivel világította meg 
a támadó ellenséget, hatalmas veszteséget okozva ez
zel. December közepéig folytatta a tüzérségi támogatást, 
majd Sasebóba hajózott készletei feltöltésére. Visszatér
ve a harci zónába ismét terepmegvilágító feladata volt, 
amelyet gránátjaival jól megoldott.

Később részt vett egy jól szervezett földi-légi csapás
mérésben, Wonszan térségében, ahol előre felderített 
célokat kellett megsemmisíteni. Hatásos tüzével meg
előzte a Wonszan térségében lévő szigetek elleni táma-
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dást. Karácsonyig folytatta a tüzérségi támogatást az 
ENSZ-csapatok védelmében.

1952. január 12-én tért vissza a WISCONSIN újra a 
tűzvonalba, heves tüzével támogatta a szárazföldi csapa
tokat, rombolva az ellenség vezetési pontjait, fedezékeit, 
csapatösszevonási körleteit és aknavetőállásait, valamint 
tűztámogatási készültségi szolgálatot látott el arra az 
esetre, ha a szárazföldi csapatok támogatást igényeltek. 
Készletei fogytán Sasebóba ment vételezni, hogy újból a 
tűzvonalba hajózzon január 8-án. Három nap múlva Kojo 
körzetében kellett jelentkeznie, hogy tevékeny részese 
legyen egy összehangolt földi-légi csapásnak. Február 
folyamán Hodo Pando, Kojo, Koszong térségekben

ágyúzta az ellenséges célpontokat, miközben Sasebo és 
Yokosuka kikötőiben töltötte fel készleteit.

Március 15-én a WISCONSIN megérkezett Songjin 
partjaihoz, ahol tüzét az ellenséges vasúti szállítmányok
ra koncentrálta. A délután folyamán megsemmisített egy 
ellenséges szerelvényt, amely egy felrobbantott alagút 
előtt vesztegelt. A csatahajó ezen a délutánon szenvedte 
el az első közvetlen találatot. Egy 155 mm-es parti üteg 
négy kilőtt lövedékének egyike becsapódott a jobb oldali 
40 mm-es lövegtoronyba. Az anyagi kár ugyan jelenték
telen volt, de három tengerész megsérült. A WISCON
SIN, mielőtt folytatta volna útját, egy 406 mm-es sortűz- 
zel elhallgattatta az ellenséges üteget.

96 HADITECHNIKA 2002/1



1952. április 3-án az osztály névadó hajója, az IOWA 
vette át a zászlóshajói szerepet. A WISCONSIN visszain
dult az Egyesült Államokba. Közben megállt Guam szi
getnél, ahol a haditengerészet legnagyobb úszó dokkjá
ban sikeres ellenőrző vizsgálaton esett át, bizonyítva, 
hogy egy IOWA osztályú hatalmas csatahajót is ki lehet 
ott szolgálni. Útját folytatva Pearl Harbor és a kaliforniai 
Long Beach érintésével megérkezett Norfolkba.

A nyár folyamán először a tengerésztiszt-jelöltek ki
képzését szolgálta, majd a Mainbrace (keresztvitorla-for- 
dító kötél) fedőnevű NATO-gyakorlaton vett részt Észak- 
Európában. Visszatérve Norfolkba, kisebb és nagyobb 
javítások és a déli vizeken folytatott kiképzőutak után is

mét Távol-Keletre ment, visszavette a zászlóshajói tisz
tet a NEW JERSEY(BB-62)-től, és csak 1954. májusban 
tért vissza Norfolkba, ahonnan kiképzőutakra futott ki, 
majd a 2. fotta zászlós hajójaként részt vett egy atlanti
óceáni gyakorlaton, 1954 januárjában pedig Spring
board (ugródeszka) fedőnévvel egy hasonló kiképzési 
rendezvényen.

Egy részletes műszaki vizsgálat után egy másik 
Springboard gyakorlaton vett részt, amelynek során 
mexikói és kolumbiai kikötőket látogatott meg.

1955 májusában a WISCONSIN a sűrű ködben össze
ütközött az EATON (DDE-510) rombolóval. A csatahajó, 
orrán a hatalmas sérüléssel, megérkezett Norfolkba,
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ahol egy héttel később a hajógyár szárazdokkjába került. 
Egy szokatlan megoldás tette lehetővé, hogy a WIS
CONSIN végre tudta hajtani a nyárra tervezett gyakorla
tot a tisztjelöltekkel. A készülőiéiben lévő KENTUCKY 
csatahajó 120 t tömegű és 20,672 m hosszú orr-rész da
rabját Newport News-ból uszályon egy darabban áthoz
ták Norfolkba. Éjjel és nappal folyó megfeszített munká
val a norfolki szakszemélyzet 16 nap alatt összeillesztet
te az orr-részeket. 1956. június 20-án a hajó menetkész 
volt, és 700 tisztjelölttel a fedélzetén 1956. július 9-én el
indult Európába. Novembertől a következő év januárjáig 
komoly nagyjavításon esett át Norfolkban. Több kisebb- 
nagyobb gyakorlat után márciusban rövid ideig a Földkö
zi-tengeren hajózott, részt vett a Vörös támpont nevű 
NATO-gyakorlaton. A későbbiek folyamán megmentett 
egy szerencsétlenül járt pilótát a FORRESTAL (CVA-59) 
hordozó állományából. Visszatérve Norfolkba még szá

mos más gyakorlaton vett részt ebben az évben, mind az 
atlanti-, mind a csendes-óceáni vizeken, többek között 
egy olyan európai NATO-gyakorlaton, amelynek során 
meglátogatta a franciaországi Brest kikötőjét is. A WIS
CONSIN napjai ekkora már meg voltak számlálva. 1957 
novemberében a hajó a New Jersey állambeli Bayonne 
kikötőjébe ment a tartalékállományba helyezés előtti mű
szaki felülvizsgálatra, ahol törölték a lajstromból 1958. 
március 8-án. Ezzel olyan állapot következett be, amely 
1896 óta nem volt: az Egyesült Államoknak nem volt 
egyetlen aktív csatahajója sem.

Harminc év pihenő után 1988. október 22-én a WIS- 
CONSIN-t újra létszámba vették, tűzerejét Tomahawk és 
Harpoon típusú robotrepülőgépekkel jelentősen megnö
velték és az Öböl-háború idején harcba vetették. 1991 
februárjában 40,6 cm-es lövegeivel lőtte a szaúdi határ 
közelében a partokat, a szárazföldi csapatokat támogatva 
testvérhajójával, a MISSOURI-val együtt. Majd a háború 
végéig Faylakah-sziget és Kuvait City ellen irányította ha
talmas lövegeit. Irak -  mint ismeretes -  1991. február 28- 
án fegyverszünetet kért. A WISCONSIN-t 1991. szeptem
ber 30-án végleg törölték az aktív szolgálatból. A norfolki 
haditengerészeti támaszpontról 2000 májusában a norfol
ki hajógyárba került. A Pearl Harbor-i emléknapon, 2000. 
december 7-én a WISCONSIN-t kikötötték Norfolk belvá
rosánál a Nemzeti Tengerészeti Központnál, hogy hajó
múzeum legyen. Az öt harci csillaggal ékesített hajót 
2001. április 16-án nyitották meg a látogatók számára.

Műszaki adatok

Hossz-. 270,6 m
Szélesség-. 33 m
Merülés: 11,6 m
Vízkiszorítás: 57 500 t
Hajtómű: 8 db Babcock-Wilcox kazán 

4 db General Electric gőzturbina 
4 db hajócsavar

Teljesítmény. 105 000 kW (242 800 LE)
Hatótávolság. 15 000 tmf, 15 csomó sebesség mellett

Fegyverzet:
16 db Harpoon 
32 db Tomahawk

9 db 406 mm L/50 Mk7 löveg hármas toronyban 
12 db 127 mm L/38 Mk28 löveg kettes toronyban 
4 db Phalanx Gatling légvédelmi gépágyú

Elektronikai berendezések:
1 db SPS-49 2D légtérfelderítő lokátor 
1 db SPS-67 felszíni felderítő lokátor 
7 db tűzvezetőrendszer 
1 db SLQ-32 (V)3 elektronikaiharc-rendszer
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A WISCONSIN fegyverzete Légvédelem

9 db 406 mm űrméretű L/50 löveg 
Lőtávolság: 41,4 km
Lövedék: páncéltörő 1224,72 kg

romboló 861,84 kg 
Lőpor: 6 db 49,896 kg lőporzacskó
Tűzgyorsaság: lövegenként 2 lövés/min 
Alkalmazás: felszíni és parti célok ellen

12 db 127 mm űrméretű L/38 löveg 
Lőtávolság: 16,2 km
Lövedék: 24,948 kg
Lőpor: 13,608 kg
Tűzgyorsaság: lövegenként 15 lövés/min
Alkalmazás: felszíni, légi és parti célok ellen

4 db Phalanx légvédelmi rendszer 20 mm űrméretű 
Gatling gépágyúval 
Tűzgyorsaság: 50 lövés/sec

Robotrepülőgépek

32 db hajó vagy szárazföldi cél ellen indítható Toma
hawk robotrepülőgép 8 db páncélozott konténer
ben

16 db Harpoon robotrepülőgép 4D4 db-os indítható 
konténerben

Amaczi Viktor, Steinman Tünde

Pályázati eredményhirdetés
A Haditechnika 2001-es pályázatára beérkezett 19 pályamű értékelése során a bírálóbizottság, a felkért lektorok vé
leményét összegezve, az alábbi döntést hozta:

20 000 Ft-os I. díjban részesítette Bartha Tibor mk. alezredest a „Csökkentett felpattanású gyakorló lőszer”;

15 000 Ft-os II. díjban részesítette Kiss Kálmánt „Az Áradó E 555 típuscsalád stratégiai nehézbombázó tervei”; 
Kovács Zoltánt „A brit 1. pc. ho. műszaki csapatai” és Schottner Tamást „A RIMAMURÁNY Rt. salgótarjáni gyáregy
ségének hadiipara az I. és II. világháborúban” című pályamunkájáért.

10 000 Ft-os III. díjban részesítette dr. Berkovics Gábor mk. alezredes és dr. Krajnc Zoltán mk. őrnagy „A Magyar 
Honvédség 36M légvédelmi gépágyúja 1936-1945” és „A Magyar Köztársasággal határos délszláv államok légiere
jének általános értékelése” című munkáit és Hajdú Péter „Super Etandardok a Falkland/Malvin-szigeteki háború
ban” című pályamunkáját. Megvásárolt későbbi közlésre további 6 művet, javítások után felhasználhatónak minő
sített 5 művet, beküldött cikknek tekintett 1 művet. A díjakat átutaltuk.

Szerk.

Magyarország éghajlati atlasza
Magyarország éghajlati adatait térképeken megjelenítő atlasz, önálló 
kiadványként, utoljára 1960-ban jelent meg. A megújítás azért szük
séges, mert ma már nem tekintjük a klímát olyan stabil, változatlan 
rendszernek, amelyben az eltéréseket csupán a véletlen ingadozások 
okozzák, hanem elfogadjuk, hogy maga a klíma változékony. A jelen 
éghajlati atlasz az 1961-1990 időszak adatai alapján készült, de van
nak olyan adatsorok, amelyek nem voltak ilyen hosszúak, mégis ér
demesnek találtuk bemutatni azokat. Az éghajlati adatok bemutatásá
nál döntő mértékben a vizuális megjelenítést alkalmaztuk, amely tér
képek vagy grafikonok formájában az összkép kialakítását segíti elő. 
Lehetőséget nyújt Magyarország egyes földrajzi, tájegységi, éghajlati 
jellemzőinek összehasonlítására, illetve bizonyos változók esetében 
az időbeli lefutás és változékonyság érzékelésére. A térképek színe
zésénél tudatosan a színátmenetes módszert választottuk, mivel a 
meteorológiai elemek és a belőlük képzett statisztikák többsége tér

ben folytonos eloszlású. Minden ábra mellett röviden ismertettük az ábrákon szereplő éghajlati jellemzőket. A dőlt betűvel szedett, 
kevésbé ismert szakmai jellegű szavakat, kifejezéseket a kötet végén elhelyezkedő Kislexikonban magyaráztuk meg.

Ajánljuk az atlaszt minden érdeklődő olvasónak, aki természeti értékeink iránt fogékony, ismereteit a klimatológia terén el akarja 
mélyíteni vagy fel akarja frissíteni.

107 oldal, 3950 Ft. Készült 2000 példányban.
Kiadja: az Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. Telefon: 06-1/346-4600. Fax: 06-1/346-4669.
Forgalmazzák: a Nemzeti Tankönyvkiadó boltjai.
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Moduláció 2000
Korszerű digitális modulációs eljárások

B ir ta la n  T ib o r  é s  Z e i t le r  S á n d o r

Bevezetés

Az információátvitel nagyrészt már napjainkban is -  és a 
következő évezredben még inkább -  digitális jelek/jelso- 
rozatok továbbításával történik.

Digitális jelek továbbításakor nem az alakhű jelátvitel a 
fontos, hanem az, hogy a vevő a vett jelben a véges szá
mú, ismert átviteli-jelkészlet elemeit minél kisebb hibava
lószínűséggel azonosítani tudja. Ezért a digitális átvitel 
minősége mindössze két fő paraméterrel jellemezhető. 
Ezek: a hibavalószínűség vagy hibaarány és a jitter.

A megfelelő minőséget, a rendszer kapacitásának le
hetőleg minél jobb kihasználása mellett, még elfogadha
tó bonyolultságú rendszerrel kell biztosítani.

A híradó rendszerek tervezésekor számításba veendő 
korlátozó tényezők alapvetően két csoportra oszthatók: 
az áthághatatlan fizikai korlátokra (termikus zaj, közegjel
lemzők stb.) és a tervezés során optimalizálható ténye
zőkre (rendelkezésre álló technológia, gazdaságosság, 
szabványosítási korlátok stb.).

Katonai alkalmazásokban döntő szerepet játszanak a 
rádióhullámok útján történő, vezeték nélküli összekötte
tések.

Egy rádiós átviteli rendszer költségeit alapvetően há
rom tényező szabja meg:

• a szükséges adóteljesítmény;
• az elfoglalt frekvenciasáv és
• a jelfeldolgozás bonyolultsága.

A három tényező technikailag egymásba szinte korlát
lanul transzformálható. A rendszer költségeit döntő mér
tékben az elfoglalt frekvenciasáv határozza meg, a jelfel
dolgozás költségei nagymértékben a rendelkezésre álló 
technológiától függenek, a nagyobb adóteljesítményhez 
viszont nagyobb zavarkibocsátás és könnyebb felderít- 
hetőség párosul.

Mindhárom említett tényezőre valamint a teljes rend
szer minőségére domináns hatása van az alkalmazott 
modulációs módnak, modulációs technikáknak.

A moduláció tehát -  melynek alapvető célja az átvinni 
kívánt alapsávi információnak az átviteli közeghez törté
nő illesztése a minél hatékonyabb és megbízhatóbb in
formációtovábbítás érdekében -  számos egyéb olyan jel
lemzőt is meghatároz, amely az egész rendszer tulajdon
ságait befolyásolja.

Ilyen, a katonai rendszerekben kiemelt fontosságú tu
lajdonságok lehetnek:

• nagyfokú zavarvédettség (szándékos zavarás ellen is);
• alacsony szintű zavar- (és hasznosjel-spektrum) kibo

csátás;
• felderítés és megtévesztés elleni védettség;
• megbízható, interferenciamentes összeköttetés;
• alacsony átviteli hibaarány;
• információvédettség.

•

•  •

•

•  •

•  • 

•  •

•

•  •

•

•  •

•  •  

•  •

1. ábra: A QPSK és 16Qtu modulációk ábrázolása

A digitális moduláció főbb jellemzői

A digitális információ átvitelére szolgáló modulációs mód
szereket két nagy csoportba oszthatjuk:

• forráskódolási eljárások és alapsávi modulációs mód
szerek;

• vivős modulációs rendszerek.

Előbbiek (PAM, PDM, PPM) feladata, hogy egy véges 
elemű jelkészlet elemeit, egyértelmű megfeleltetéssel 
egy másik szimbólumkészletbe transzformálja. Az átala
kítás célja, hogy az így előállított, járulékos (szinkronizá- 
ciós, hibakorlátozó/javító stb.) elemekkel kiegészített 
kódszimbólumkészlet az alapsávi (aluláteresztő jellegű 
csatornán történő) továbbításra, illetve további moduláci
óra nézve optimális, az eredő hibaarány pedig a lehető 
legkisebb legyen.

Jelen cikkünkben a -  digitális jeleknek sáváteresztő jel
legű csatornán történő átvitelére alkalmas -  vivős modu
lációs módszerekkel foglalkozunk részletesebben.
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3. ábra: A hagyományos GMSK és az Edge (8-PSK) modu
lációk ábrázolása

A digitális információ átvitelére is analóg csatorna áll 
rendelkezésre, ezért a digitális szimbólumok átvitele is 
modulált analóg jelekkel történik.

Az alapvető vivős modulációk a vivőnek vagy az amp
litúdóját (ASK), vagy a fázisát, illetve frekvenciáját változ
tatják (PSK, FSK). Elterjedten alkalmazzák továbbá ezek 
kombinációit is (MÁM). A digitális modulációk alaptípusai 
-  napjainkban is elterjedt alkalmazásuk mellett -  azért 
fontosak, mert a legkorszerűbb módszerek is ezeken ala
pulnak, például a fázismoduláció speciális esetei, a foly
tonos fázisú modulációk (MSK, GMSK). Emellett egyre 
inkább teret hódítanak a -  későbbiekben részletezett -  
modulált jelek spektrumát kiterjesztő eljárások.

Az átviteli csatorna, ugyancsak analóg paraméterekkel 
leírható minőségi jellemzőit károsan befolyásoló fő ténye
zők:

• additív zaj;
• lineáris és nemlineáris torzítás;
• interferencia.

Az alkalmazott modulációval szemben alapvető elvá
rás, hogy a segítségével az analóg csatornán átjuttatott, 
zajos és eltorzult jel demodulációja és dekódolása után 
kapott digitális jelsorozatból az eredeti információ minél 
kisebb döntési hibával legyen előállítható.

A gazdaságos modulációs eljárás keskenyebb frekven
ciasávot foglal el. Adott forrássebesség esetén az egyet
len lehetőség a sávszélesség csökkentésére több bit 
összefogása egyetlen szimbólumba (n bit összefogása 
esetén a frekvenciasáv n-ed részére csökken, a lehetsé
ges állapotok száma ugyanakkor 2"-re nő.).

A forrásjelek szimbólumkészlete egy többdimenziós or
togonális térben elhelyezkedő vektorokkal ábrázolható. 
Az ábrázolás a -  leggyakrabban használt -  bináris rend
szerek esetében kétdimenziós vektortérben (síkban) egy
szerű és szemléletes (1. ábra).

A döntési hiba valószínűsége annál kisebb, minél távo
labb van egymástól két szomszédos állapot a vektoráb
rán. Kisebb távolság esetén csak kisebb zajszint mellett 
hozható azonos biztonságú döntés a vevőben. A jel-zaj 
viszony javítása adott esetben adóteljesítmény-növelés
sel lehetséges. Ismét látható tehát, hogy a sávszélesség
beli nyereség árát máshol kell megfizetni.

Kimutatható, hogy M < 6 esetén az m-állapotú PSK 
(MPSK) a legjobb, de nagyobb állapotszám esetén a 
kombinált amplitúdó és fázismoduláció jobb eredményt 
ad. A nagy állapotszám esetén szinte kizárólagosan al
kalmazott moduláció az MQAM.

A nemlineáris torzítás hatásai:
• időtartománybeli => jeltorzulás
• frekvenciatartománybeli => káros oldalsávok megje

lenése

Előbbi hatás a torzítási termékek minimalizálása/kivo- 
nása útján csökkenthető (lineáris transzverzális szűrő), 
utóbbi kompenzálása előtorzítás alkalmazásával lehetsé
ges. Mindkét eljárást célszerű adaptív módon alkalmazni, 
vagyis, visszacsatolt hurokkal a kiegyenlítés mértékét fo
lyamatosan kontrollálni.

A lineáris torzításra egyébként az amplitúdómodulációt 
(is) használó rendszerek érzékenyek.

Módszerválasztás

Minden alkalmazási igényt kielégítő, egyedül üdvözítő 
modulációs módszer nem létezik. A felhasználói igények
hez legjobban illeszkedő eljárást mindig annak előnyeit és 
hátrányait (valamint természetesen a technikai és gazda
sági korlátokat) mérlegelve kell kiválasztani/kifejleszteni.

A legfontosabb paraméterek általában az átvinni kívánt 
adatsebesség és minimálisan szükséges hibaarány.

Katonai rendszerek esetében olykor (például digitali
zált beszédátvitel) a hibaarány olyan mértékű leromlása 
is elviselhető lehet, amely mellett az átvitt üzenet még fel
ismerhető (a katona által).

Ezzel szemben kiemelt fontosságú és még nagyobb 
bonyolultság és költség árán is elérendő célok a zavarás
állóság és a felderítés elleni védelem.

Mobilrendszerek kézi készülékeinél a kis tömeg és mé
retek miatt olyan modulációs eljárás alkalmazása kívána
tos, amelyhez a szükséges vevőkészülék nem igényel 
bonyolult, nagy méretű RF-szűrőket.

A következőkben néhány olyan perspektivikus modulá
ciót és eljárást ismertetünk, melyek vagy még ritkán 
használatosak vagy használatuk egyre terjed, de techni
kájuk dinamikusan fejlődik és a katonai híradás eszköz
tárából nem hiányozhatnak.

Folytonos fázisú modulációk (CPM)

A folytonos fázisú modulációk több előnyös tulajdonság
gal rendelkeznek:

• takarékosan bánnak az elfoglalt frekvenciasávval;
• spektrális teljesítménysűrűségük m4 szerint csökken, 

ezért a vevőbe nem kell bonyolult szűrő;
• kódolási nyereségük van;
• kevéssé érzékenyek a nemlineáris torzításokra.

A CPM-modulációknál az amplitúdó állandó, a fázis pe
dig folytonos. Gyakorlatban alkalmazott CPM-rendszerek 
az MSK és a GMSK.

Az MSK (Minimum Shift Keying) olyan minimális (0,5) 
modulációs indexű FSK, amely még ortogonális.

A GMSK modulációs indexe szintén 0,5, de a frekven
ciaimpulzus nem négyszög alakú, hanem annak gaussi 
szűrőn átvezetett alakja. A módszer előnye, hogy a 
spektrális teljesítménysűrűsége a frekvencia 4-ik hatvá
nyánál meredekebben csökken (2. ábra).

A GMSK-moduláció gyors elterjedését a GSM-rendsze- 
rekben történő alkalmazása okozta. Újabban a GSM-rend- 
szerek bizonyos hálózati interfészeinél a 8-PSK-modulá- 
ciót használják (Enhanced data rate for GSM and 
TDMA/136 evolution = Edge), amellyel nagyobb spektrális 
sűrűség és magasabb adatátviteli sebesség érhető el, mér
sékelten nagyobb bonyolultság mellett. Ezzel a megoldás
sal 271 kbit/s szimbólumsebességnél 69.2 kbit/s-os adatát
viteli sebesség érhető el szemben a jelenlegi 22,8 kbit/s- 
mal, a GSM-előírásokkal összeférő módon. (3. ábra)
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4. ábra: A QORC struktúrája

Egy másik modulációs technika a QPSK- és az MSK- 
modulációk előnyös tulajdonságait egyesíti. A (Quadra
ture Overlapped Raised-Cosine Modulation = QORC) 
modulációs eljárás során mind az I, mind a Q adatcsator
nák bitjeit átlapolt emelt koszinuszos impulzusokká ala
kítják és azután egy QPSK-modulátorba vezetik. Az im
pulzusformálást az eddigiektől eltérően nem a frekven
ciatartományban, hanem az időtartományban oldják 
meg, a 4. ábra szerint.

A QORC-moduláció hullámformája az I és Q csatornák 
impulzusformáló áramkörei által szolgáltatott átlapolt, ko
szinuszos időfüggvényű impulzusokból áll. Itt az NRZ- 
szekvenciák az I és Q csatornákra különülnek el. Az R = 
1Я adatsebességű I és Q csatornákat mintavételezés és 
tartás, illetve demultiplexálás segítségével páros és pá
ratlan adatfolyamokra szedik szét. Ezután a páros és pá
ratlan adatfolyamokat folytonos, 2T periódusú koszinu
szos hullámforma-generátor segítségével súlyozzák, 
majd újra egy adatfolyammá egyesítik. Végül az adatfo
lyamokat egy QPSK-, vagy egy SQPSK- (Staggered 
QPSK) modulátorra vezetik (4. ábra).

A QORC-moduláció előnyös tulajdonságát legjobban 
spektruma szemlélteti. Ha a QORC, MSK és QPSK mo- 
dulációjú hullámformák spektrális teljesítménysűrűségét 
(PSD) rendre Sqorc(f), Smsk(f) és Sqpsk(f) -val jelöljük, 
akkor az Sqorc(f) pontosan az Smsk(f) és az Sqpsk(f) 
szorzata lesz. Mindhárom modulációs fajta spektrális sű
rűsége a frekvencia függvényében az 5., 6. ábrákon lát
ható. A QORC oldalsávjai a frekvencia hatodik hatványa 
szerint nagyon meredeken esnek, ráadásul, mint látható, 
az első nullahelyek megegyeznek a QPSK/SQPSK-val. 
Az MSK első nullahelyei a frekvenciatengelyen a QPSK 
nullahelyeinek 1,5-szeresein vannak. A QORC többi nul
lahelyeinek száma kétszer több, mint a többi itt tárgyalt 
moduláció esetén. Egy másik szempont, ami a QORC 
mellett szól az, hogy mivel az időtartományban előállított 
koszinuszos impulzus nagysága a 2T intervallumon kívül 
nulla, a gyakorlatban könnyebben lehet digitális módsze
rekkel realizálni az áramköröket.

Spektrum kiterjesztéses módszerek

Világszerte a haditechnikai kutatólaboratóriumokban 
évek óta kiemelkedő figyelmet szentelnek a spektrumki
terjesztési technikák és a kódosztásos, többszörös hoz
záférésű (CDMA) eljárások fejlesztésének, tökéletesíté-
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5. ábra: 80 Mb-os adás modulációs teljesítményspektruma

sének, amelyet többek között az elektronikai harc (EW) 
sikeres megvívásának kényszerítő igénye tesz szüksé
gessé. Olyan adási módszerek kutatása-fejlesztése fo
lyik, amelyek mind diszperzív (futási idő, doppler elcsú
szás), mind időben változó tulajdonságú, -  adott esetben 
interferenciákkal is erősen terhelt -  kommunikációs csa
tornák esetén is sikeresen, megbízhatóan működnek. 
Ilyen módszerek a direkt szekvenciális szórt spektrum 
(DS-SS), a frekvenciahopping (FH) és napjainkban újra a 
figyelem középpontjába kerülő többvivős modulációs el
járások (MCM).

A spektrumkiterjesztő eljárás esetén a modulált jel tel
jesítményét az információ továbbításához minimálisan 
megkövetelt szükséges sávszélességnél jóval nagyobb 
rádiófrekvenciás sávszélességgel sugározzák ki. Három 
alapvető technika használatos:

• a direkt szekvenciális (DS) modulációs rendszerek, 
amelyekben egy vivőt egy olyan digitális kódsorozat
tal modulálunk, amelynek ismétlődési frekvenciája 
(chip rate) sokkal nagyobb az információt hordozó 
kódsorozaténál, és spektruma zajjellegű;

• a frekvenciahopping (FH) rendszerek, amelyekben a 
vivő frekvenciája egy kódszekvencia által meghatáro
zott minta szerint változik diszkrét értékekkel egy adott 
frekvenciasávban; léteznek idő-frekvenciahopping 
rendszerek is, amikor a kódszekvencia mind az adás 
frekvenciáját, mind az időtartamát meghatározza;

• az impulzus -  FM (PFM) vagy „chirp”-moduláció, ahol 
a vivő frekvenciája egy adott impulzusidő alatt széles 
frekvenciasávban folyamatosan változik.

Ez utóbbival itt nem foglalkozunk.
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6. ábra: QORC, QPSK, MSK spektrális teljesítménysűrűségeinek összehasonlítása

Egy fontos -  a különböző modulációs rendszerek, 
technikák, eljárások összehasonlítására alkalmas -  para
méter a processzálási nyereség. Ez lényegében nem 
más, mint az alkalmazott eljárás által eredményezett ki
meneti jel-zaj viszony javulás.

G p= 10log(BWRF/Rinfo) (DS)
Gp= Wlog(M) (FH), (1)

ahol Gp a processzálási nyereség dB-ben,
SVVfjp a rádiófrekvenciás sávszélesség,
Rinf0 az alapsávi csatorna információsebessége, 
M az ugrási frekvenciák száma.

Nyilvánvaló, hogy ha az ellenséges zavarás szintje 
meghaladja a processzálási nyereséget, a kommunikáció 
szétesik.

A spektrumkiterjesztő rendszerekben alkalmazott kü
lönböző szintű kódolási eljárások három alapvető célt 
szolgálnak: •

• Interferenciák elleni védettség. Ez spektrumszóró kó
dolási eljárással érhető el.

• Zajhatások csökkentése. Ez megfelelő hibadetektáló 
és hibajavító kódolással oldható meg.

• Lehallgatás és megtévesztés elleni védelem. Ez titko
sító algoritmussal valósítható meg.

Alapvetően alkalmazott kódolások:

FH-rendszerekben
BCH
Reed-Solomon
Konvoluciós
Redundáns
Hamming

DS-rendszerekben
Golay
BCH
Konvoluciós
Hamming

A spektrumszóró rendszerek nagy sávszélességű 
spektrumát többféle módon hozhatjuk létre. A DS-SS- 
technikában, mint azt a fentiekben is említettük, a szo
kásos eljárás az, hogy a kódoló jelsorozattal egy vivőt 
modulálunk. Maga a moduláció gyakran kétszeresen ki
egyenlített, szélessávú modulátorok (DBM) segítségé
vel realizált fázismoduláció. Ez lehet BPSK, QPSK 
OQPSK, SCQPSK, MSK stb. Az elnyomott vivőjű modu
láció előnye a jel „elrejtésében”, valamint a nagyfrek
venciás teljesítményerősítők hatásfokának javításában 
mutatkozik meg.

Annak ellenére, hogy a frekvenciahopperek frekvenci
áját is kódszekvencia vezérli, nagy sávszélességű spekt
rumuk a DS-rendszerekétől eltérően jön létre. A frekven- 
ciahopping-rendszereknél a szélessávú jelspektrum 
megvalósítását nem a vivő modulációjával oldják meg, 
hanem a kódgenerátor állapotainak számával megegye
ző számú, diszkrét frekvenciákra ugró frekvenciaszinté- 
zerek vezérlésével vagy direkt frekvenciaszintézis segít
ségével. Az ugrási sebesség alapján gyors (FFH) és las
sú (FH) „hopping”-ot különböztetünk meg. Az FFH-rend- 
szerekben egy szimbólum ideje alatt is akár több ugrás 
történhet. A lassú FH ugrási olyan kicsi, hogy egy szim
bólum ideje alatt ugrás nem történhet. Ez utóbbit pl. harc
ászati rádiókban alkalmazzák gyakran, ahol az ugrási se
besség 10-300/sec.

Az információt általában a frekvenciát vezérlő kódszek
venciába ágyazzák függetlenül attól, hogy DS-SS vagy 
FH spektrumszóró technikáról van szó. Ha tehát az infor
máció a vezérlő kódsorozat egy része, akkor az informá
ciótovábbítás szempontjából indifferens, hogy melyik 
rendszerben tölti be vezérlő feladatát. Ugyanaz a szek
vencia a DS-rendszerben kétfázisú vagy négyfázisú mo
dulátorra kerül, míg az FH-rendszerben alacsonyabb se
bességgel az ugrási frekvenciákat határozza meg. Az in
formáció beágyazását kódmódosító (kódmodifikátor)
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áramkörök végzik. A folyamatot úgy kell elképzelni, hogy 
az eredeti kódsorozatot és a digitalizált információs bite
ket modulo-2 összeadókkal összegzik. Ennek az lesz az 
eredménye, hogy az információs adatfolyamban minden 
egyes bitváltás kódinverziót okoz. A vevőoldalon, ahol 
rendelkezésre áll referenciaként az eredeti szekvencia, -  
szinkronitás esetén -  a beérkező kompozit-szekvencia 
és a helyi referencia-kódsorozat modulo-2 összegzése 
az adatfolyamot eredményezi.

A spektrum-kiterjesztő rendszerek jellemzőit nagymér
tékben meghatározza az alkalmazott alapsávi moduláció 
fajtája.

Analóg jelek (főleg beszédjelek) digitalizálásának több 
módja van. Széles körben elterjedt a pulzus-kódmodulá- 
ció (PCM). Beszédhang digitalizálására általában 8 szin
tű PCM-et használnak (3 bites PCM). Nagyobb minőségi 
követelményeket a kvantálási szintek növelésével lehet 
elérni, amely adatsebesség-növekedéshez vezet. Ahogy 
az (1) képletből is látszik, az információs adatsebesség 
növekedése, a processzálási nyereség csökkenését 
okozza. Ezért a spektrumkiterjesztéses technikákban 
PCM-et ritkán alkalmaznak. Helyette annak módosított 
változata, deltamoduláció terjedt el a gyakorlatban, mivel 
feladatát -  tulajdonságaiból fakadóan -  kisebb informáci
ós adatsebességgel tudja ellátni. Napjainkban -  a kor
szerű katonai rádiókommunikációban -  a deltamoduláció 
módosított változata a legelterjedtebb. Ez az eljárás a 
„Continously Variable Slope Delta” (CVSD) elnevezést vi
seli. A működés lényege az, hogy a bejövő jelek változá
sának jellegét is figyelve, folyamatosan változtatja integ
ráló tagjának időállandóját. így sokkal kisebb torzításúak 
az így felépített A-D, ill. D-A konverterek. Erre a célra 
már több cég is kifejlesztette feladatorientált, integrált 
áramköreit, amelyek 16 kbit/s sebességű digitális be- 
széd(adat)átvitelt is szolgáltató korszerű harcászati VHF- 
rádiókban mindenhol megtalálhatók.

A processzálási nyereség javítására egy másik eljárás 
a lineáris prediktív kódolás (LPC). Ezt főleg a 2400 b/s 
adatsebességű rövidhullámú harcászati rádiókban alkal
mazzák. A CVSD-hez képest ennek a processzálási nye
resége 10log(16000/2400) = 8 dB, mivel az LPC 2400 b/s-os se
besség mellett képes a beszédjelet digitalizálni. Amíg a 
CVSD még 102 BER-értéknél is elfogadható minőséget 
ad, addig az LPC-technika jobb jel-zaj viszonyt követel 
meg hasonló minőség eléréséhez.

Többvivős modulációs rendszerek

A többvivős modulációs technikák (MCM) elve az, hogy a 
továbbításra szánt adatfolyamot több, párhuzamos bitso
rozatra osztják fel, amelyek sebessége külön-külön ki
sebb lesz az eredetinél. Mindegyik bitsorozat ezután egy- 
egy segédvivőt modulál.

Már az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején az 
USA-ban alkalmazták először ezt a modulációs technikát 
a rövidhullámú katonai hírrendszerekben. Az azóta is fo
lyó kutatómunkák terméke az ortogonális frekvenciaosz
tásos multiplex technika (OFDM). Itt a vivőket annyira sű
rűn helyezhetik el, hogy a modulációs spektrumok egy
mással átlapolódhatnak. így a korábbi, régi analóg SSB 
trönkölt FDMA-rendszerekben megszokott és megköve
telt nagy meredekségű sávszűrők elmaradnak. A „trükk”, 
akárcsak az előbbiekben tárgyalt QORC modulációs eljá
rásnál, itt is az, hogy az időtartományban megfelelően ki
alakított hullámformákkal biztosítják az olyan mértékű

ortogonalitást, hogy spektrumátlapolódás is megenge
dett. Ezt mind az adóoldalon mind a vevőoldalon alkal
mazott gyors Fourier-transzformációval (FFT) tudják 
megvalósítani. A gyakorlati alkalmazások bevezetésének 
gátját sokáig a valós idejű FFT-technikához szükséges 
áramköri elemek hiánya jelentette, nem is említve az 
adókban és vevőkben alkalmazott oszcillátorok szigorú 
stabilitási követelményeit, valamint a rádiófrekvenciás 
teljesítményerősítőktől megkövetelt linearitási elváráso
kat. Az 1980-as évektől napjainkig tartó további intenzív 
kutatások eredményeképpen áttörés mutatkozik az 
MCM-technikák területén is. Azóta sok realizálási problé
mán túljutottak, és azóta az MCM több szabvány részé
vé vált.

A Fourier-transzformáció adó- és vevőoldali alkalmazá
sa az MCM-kommunikációban egy sor olyan intézkedést 
feleslegessé tesz, amelyeket az idő/frekvencia csúszá
sok, szóródások ellen dolgoztak ki a korábbi rendszerek 
alkalmazásánál. Például egy lineárisan visszacsatolt 
siftregiszter szekvenciáját felhasználva egy időben szó
ródó frekvencia szelektív csatorna késleltetési jellege 
megállapítható. Ha most egy MCM-rendszerben továbbí
tunk egy ilyen szekvenciát, egy Fourier-transzformációt 
követően a frekvenciaszóródásos csatorna Doppler-ösz- 
szetevőit megtalálhatjuk. Ez a mobil rendszerekre jellem
ző többutas terjedés esetén rendkívüli fontosságú képes
ség. Egy MCM-vevő ugyanis az FFT kimenetein megjele
nő -  a késleltetések okozta -  szekvenciamódosulatok 
analizálásával az egyes összetevőket képes detektálni. 
Az eredményül kapott korrelációs mintával a lokál oszcil
látor frekvenciáját szabályozzák a jobb jelkövetés érde
kében.

A bizonytalan, többutas terjedésű csatornákon való rá
diókommunikáció problémáira egyedül az MCM-technika 
nem nyújt megoldást.

A csatorna ingadozó futási ideje miatt néhány segéd
vivő annyira csillapodhat, hogy ezeken a frekvenciákon 
az átvitel lehetetlenné válhat. Megfelelő eljárásokkal, a 
kódolt segédvivők összegzésével a jel teljes mértékben 
helyreállítható, felhasználva az MCM-technikában rejlő 
frekvencia-diversity előnyöket. Természetesen a vivők 
kódolásán kívül más lehetőségek is rendelkezésre áll
nak a csatornafutási idő ingadozási problémáinak meg
oldására:

• interleaving technika alkalmazása;
• a részcsatorna bitsebességének adaptív változtatása 

a csatorna állapotától függően;
• a különböző segédvivők körüli ortogonális jelkiterjesz

tés.

Az MCM-technika kiváló tulajdonságai miatt egyre több 
területen hódít tért. Széleskörűen alkalmazzák telefonhá
lózatokban, nagy sebességű digitális jelátvitelre csavart 
érpáron keresztül (ADSL).

A digitális rádió műsorszórás-kísérleti üzeme napjaink
ban folyik és általános bevezetése a közeljövőben várha
tó. Ennek előnye a kiváló minőségen kívül a mobil rádió
zásban mutatkozik meg. Az OFDM-technikát választva 
további fontos előnye a rendszernek, hogy a főállomások 
és a rádiórelék telepítésekor csak egyfrekvenciás hálóza
tokról kell gondoskodni, lévén, hogy az adók ugyanazt a 
segédfrekvencia-készletet használhatják. Az ilyen rend
szer diversity-nyereséggel rendelkezik, ellenáll a többu
tas terjedésből adódó fadingnek is.

A digitális televíziózás területén is sikeres kutatások és 
kísérletek folynak.
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A várható jövő

A napjainkban elterjedten használt és az újabban megje
lenő modulációs módszerek elméletei általában többévti
zedes múltra tekinthetnek vissza.

Korábbi elterjedésüket elsősorban az adott kor techni
kai színvonala korlátozta. A technika fejlődése és ezzel a 
híradástechnikai eszközök egyre szélesebb körű elterje
dése gerjeszti is az igényt az újabb módszerek kidolgo
zására. Nagy lökést adott ennek a folyamatnak a mobilte
lefonok és a műholdas hírközlés alkalmazásának általá
nossá válása.

Csaknem mindegyik jelenleg használatos technikáról 
elmondható azonban, hogy elméleti alapjaik kidolgozásá
ban nagy szerepe volt a katonai kutatásoknak.

A digitális modulációs eljárások jövőjét illetően is érvé
nyes, hogy a további előrelépés is az igények és a tech
nológiák fejlődésének ütemében képzelhető el.

A továbbiakban elsősorban a már kidolgozott elméletek 
gyakorlati megvalósításában várhatók jelentős lépések, a

módszerek fejlődésében a korszakalkotó újítások helyett 
inkább a már ismert elméletek finomítására, kombinálá
sára lehet számítani.
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A Magyar Köztársasággal határos 
délszláv államok légierejének általános értékelése

Dr. Berkovics Gábor mk.alez. (ZMNE) -  Dr. Krajnc Zoltán mk.őrgy. (ZMNE)

Az 1918. december 1-jén megalakult Szerb-Horvát-Szlo- 
vén Királyság1 -  népszerű és pontatlan nevén Jugoszlávia 
-  nem bizonyult történelmileg tartós államnak, államszö
vetségnek. A hat nagyobb és sok kisebb nemzetiség2 lak
ta országot történetének kezdetétől felbomlásáig erős bel
ső ellentétek, feszültségek jellemezték. Jugoszlávia több 
mint 80 éves fennállása alatt, mintegy három évtizedet le
számítva, hazánkkal való kapcsolatát is a konfliktusok ha
tározták meg. A területi, nemzetiségi, gazdasági politikai 
viták, ha nem is mindig egyszerre, de egyaránt megjelen
tek a két ország között. Jugoszlávia a tárgyalt időszakban 
katonailag végig erősebb volt Magyarországnál, s 1938-ig 
szövetségeseivel együtt politikailag, területileg és katona
ilag szinte „bekerítette” hazánkat.3 Jugoszlávia történeté
nek nagy részében komoly, s általában sikeres erőfeszíté
seket tett, az ország lehetőségeinek, képességeinek meg
felelő légierő kiépítésére, fenntartására, modernizálására, 
illetve a harci repülők, alkatrészek hazai gyártására. Ez a 
két világháború közötti s a II. világháború utáni időszakra 
egyaránt igaz.

A rendszerváltó, változtató nyolcvanas évek vége és a 
kilencvenes évek jelentős változásokat hoztak Jugoszlá
via, s később a jugoszláv utódállamok légiereje számára 
is. A nemzetiségek közötti évtizedes (sok relációban év
százados) feszültségek a Jugoszláv Szocialista Szövet
ségi Köztársaság felbomlásához vezettek. Ezek a folya
matok korántsem olyan békésen mentek végbe, mint pl. 
Csehszlovákia esetében. A viszonylag gyors és kevéssé 
véres szlovén kiválást a lényegesen több harci cselek
ménnyel történő horvát függetlenedés és a bosznia-her- 
cegovinai háború, polgárháború követte. Kosovó-Metohi- 
ja konfliktusa pedig még napjaink eseménye. Magyaror

szágot több szempontból is negatívan érintették a déli 
határai mentén történt változások. A politikai, területi, 
gazdasági, diplomáciai relációk mellett -  azok többnyire 
igen problémás következményein felül -  egy katonailag 
is drasztikusan átalakult helyzetet kellett értékelni s azok 
hatásait elemezni.

Magyarország s a Magyar Honvédség egyrészt kény
telen volt reagálni a volt Jugoszlávia területén s gyakran 
határaink közelében zajló fegyveres tevékenységekre, 
másrészt rövidebb-hosszabb távon az eddigi egységes 
„egy” jugoszláv légierő helyett három új ország légierejét 
kell figyelembe vennünk. A barcsi incidens megmutatta, 
hogy még egy nem közvetlenül ellenünk irányuló háború
nak is lehetnek ránk nézve katonai hatásai. Ezek legve
szedelmesebb, legkevésbé kivédhető eseményei a 
légierőkhöz kapcsolódnak. Bár egy újabb, déli határaink 
közelében vívott háború most nem tűnik valószínűnek, de 
szomszédaink katonai potenciáljának ismerete minden
kor szükséges.

írásunkban a szlovén, a horvát és a jugoszláv légierő 
felépítésével, szervezeteivel, diszlokációjával, eszköz- 
rendszerével s várható jövőjükkel kívántunk foglalkozni. 
A nevezett légierők szomszédaikkal szembeni lehetősé
geit nem vizsgáltuk, hiszen egyelőre a folyamatos válto
zás, átalakulás állapotában vannak. Ez igaz a légierők 
összetételére, alkalmazási alapelveire, céljaira éppen 
úgy, mint a fegyveres erők felhasználását meghatározó 
állami vezetések helyzetére, kapcsolataira, jelen és jövő
beli szövetségi, valamint integrációs törekvéseire. Véle
ményük szerint a három ország légi hadviselési potenci
áljával érdemes egy íráson belül foglalkozni, hiszen min
den konfliktus ellenére is gyökereik közösek, valamennyi-
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nek a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
megfelelő haderőneme az elődje. Ezen kívül az „örök
ségből” kifolyólag még sokáig hasonló lesz a kiképzési, 
kiképzettségi alapja is.

A három ország légiereje igen nagy különbségeket mu
tat. A déli határaink4 védelme azonban indokolja mind
egyikük vizsgálatát, s az is valószínűsíthető, hogy Hor
vátország s valamennyire Szlovénia is erősödni fog repü
lőeszközeit tekintve, míg Jugoszlávia ekkora eszközpar
kot nem tarthat huzamosan rendszerben.

Az egykori Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság légiereje és légvédelme

A Varsói Szerződés és a NATO fémjelezte évtizedekben 
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság semle
ges (el nem kötelezett) államként önálló, független (kato
nai szövetséghez nem tartozó) hadsereggel rendelke
zett. A haderő szervezetét, fegyverzetét és alkalmazási 
elméletét is egyfajta önállóság, ún. harmadik utasság jel
lemezte, amelyben tetten érhető volt mind a nyugati, 
mind a szovjet hadtudomány elveinek adaptálása, amit 
hazai kutatásokkal, tapasztalatokkal egészítettek ki. A ju
goszláv fegyveres erők három haderőnemes, klasszikus 
haderőszervezettel rendelkeztek, ahol a szárazföldi csa
patok és a haditengerészeti erők mellett, önálló haderő
nemként funkcionáltak a légierő és légvédelmi csapatok, 
állományukban mintegy 30-32 ezer fővel.

A haderőnem alaprendeltetése volt a szövetségi köz
társaság területének légvédelmi oltalmazása, amelynek 
megvalósításához „légvédelmi rendszerit terveztek lét
rehozni mintegy 14-15 vadászrepülő századból (MiG-21 
és -29), SA-25 és SA-3  (minden tagköztársaságban 
megtalálható) stacioner légvédelmi rakétaegységekből, 
valamint a harctevékenységek vezetését és végrehajtá

sát biztosító rádiótechnikai alegységekből. Az összhad- 
erőnemi légvédelmi rendszer aktív komponensébe tarto
zott még -  a szárazföldi csapatok közvetlen oltalmazásá
ra rendszeresített -  jelentős mennyiségű „csöves” légvé
delmi tüzérség, valamint a hat tagköztársaság fővárosá
nak oltalmazására telepített SA-6  mobil légvédelmi raké
taegységek is.

A haderőnem állományába tartoztak még a szárazföldi 
csapatok közvetlen támogatására, a harcászati légi fel
derítésre, valamint a légi szállításra és a légi biztosításra 
szervezett harcászati repülő- és helikopter-alegységek. 
Az ország erőssége a hadiipari kapacitása volt, amely ké
pes volt saját fejlesztésű és licenc szerinti merev- és for
gószárnyas harci repülőeszközök előállítására egyaránt.

Az 1991-ben kezdődött válság és háborúk eredménye
ként „Nagy-Jugoszlávia” széthullott, s ezt követően a Ma
gyar Köztársaságnak az eddigi egy helyett három déli 
szomszédja lett (Horvátország, Szlovénia, Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság). Ezek az országok háborúban 
születtek, így a haderőt és a fegyverrendszereket sem 
békésen, arányosan osztották fel, mint a Cseh és Szlo
vák Köztársaság szétválásakor. A fegyverzet jelentős ré
szét a Szerbia és Montenegró alkotta Jugoszláv Szövet
ségi Köztársaság -  a gyakran csak „Kls-Jugoszláviá”-nak 
nevezett ország -  hadereje integrálta, a többi utódállam 
csak a maradék romjaiból, a háborúk során szerzett ha
dizsákmányból és az ENSZ által elrendelt fegyverembar
gó megsértésével tudta a fegyveres erejét fejleszteni.

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 
légiereje és légvédelme

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság jogutód
jaként -  Szerbia és Montenegró szövetségeként -  létre
jött állam örökölte a volt Jugoszlávia haderejének, vele

Jugoszlávia haditechnikai eszközei
(Forrás: The Military Balance 1990-91)

1. táblázat
Repülőgépek Légvé- Helikopterek

vadász támogató felderítő szállító futár kiképző delmi
rakéták

fegyveres tengeralattj.
fedélzeti

futár kiképző

130
MiG-21 

16 MiG-29

134
Jastreb,
Super
Galeb,
Orao-2

65 Galeb, 
Jastreb, 
Orao-1

11 An- 
12, 15, 26; 
4 Cl—215; 
6 Jak-40; 
2 Falcon; 
2 Learjét; 
9 PC-6

46
UTVA-66

80 Galeb; 

30 Jastreb; 

70 UTVA

8 SA-2;
6 SA-3;

SA-
6, 7, 9, 13; 
15 ezred 

létü.

70 Mi-8 

120
Gazelle

8 Ka-25; 

2 Ka-28

50
Partizán

20
Gazelle

Összesen: 455 harci repülőgép, 198 fegyveres helikopter

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Haditechnikai eszközei
(Forrás: The Military Balance 1995-96 és Bimbó: A NATO Jugoszlávia elleni légi tevékenysége)

2. táblázat
Repülőgépek Légvé-

delmi
rakéták

Helikopterek
vadász támogató felderítő szállító futár kiképző fegyveres tengeralattj.

fedélzeti
futár kiképző

76
MiG-21 

5 MiG-29

80
Jastreb,
Super
Galeb,
Orao-2

29
MiG-21

6 An- 
12, 15, 26; 
4 C1-215; 
6 Jak-40; 
2 Falcon; 
2 Learjét;

46
UTVA-66

60
Galeb,

Jastreb;

100
UTVA

24 SA-2; 
16 SA-3;

SA- 
6, 7, 9;

15 ezred 
létü.

110 Mi-8 4 Mi—14; 

4 Ka-25; 

2 Ka-27

14
Partizán

20
Gazelle

Összesen: 251 harci repülőgép, 110 fegyveres helikopter
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együtt a légi hadviselési fegyverrendszereknek a zömét. 
Ez annak volt köszönhető, hogy a többségében szerb és 
Crna Gora-i vezetésű politikai és katonai vezetés az erők 
és eszközök javarészét szerb területekre telepítette át, 
még a háború kitörése előtt.

Az ország hadereje megmaradt a klasszikus három 
haderőnemre épülő szervezetben, amelyben a légi had
viselést döntően a légierő és légvédelmi haderőnem hi
vatott megvalósítani. A haderőnem parancsnokságból, 
repülő-, légvédelmi és repülést támogató hadtestekből 
áll. A repülőhadtest felderítő, vadászbombázó, támogató, 
szállító és futár rendeltetésű repülő- és helikopteregysé
gekből, -alegységekből áll; rendeltetése a szárazföldi 
csapatok harcának közvetlen és közvetett légi támogatá
sa, harcászati légi felderítés, valamint a harcok és had
műveletek légi biztosítási feladatainak végrehajtása. A 
hadtest technikai eszközeinek6 zöme saját fejlesztésű 
vagy licenc alapján gyártott fegyverrendszer, amely tech
nikai színvonalát tekintve közepesnek tekinthető.

A légvédelmi hadtest hivatott az ország területét, ki
emelt gazdasági és politikai objektumait, valamint a szá-

1. ábra: Super Galeb kiképzőgépek a régi felségjelzéssel

razföldi csapatok főbb csoportosításait oltalmazni a légi
támadások ellen. A hadtest a légvédelmi oltalmazást az 
állományába szervezett, mintegy 5-6 század7 vadászre
pülő-, valamint kb. 20 célcsatornányi kis- és közepes ha-
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2. ábra: Jugoszlávia légierő és légvédelmi haderőnemének diszlokációja (változat)
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tótávolságú SA-2,3 és SA-6  légvédelmi rakétacsapatok
kal kívánja megvalósítani. A repülést támogató hadtest 
rendeltetése a légi bázisok üzemeltetése és a hadtest ve
zetését megvalósító központi harcálláspont (Fruska Go
ra), valamint a harcoló egységek légihelyzet-információk- 
kal való ellátása. A hadtest technikai eszközparkját alap
vetően korszerű vagy átlagos korszerűségű amerikai, an
gol radarok, illetve 20-30%-ban szovjet gyártmányú loká
torok képezik, amelyek egy része a Jugoszlávia által mo
dernizált felderítő- és magasságmérő radarokból áll.

A légvédelmi rendszert összhaderőnemi és összfegy- 
vernemi szemlélettel kívánják létrehozni, amelyben a lég
védelmi hadtest elsődleges rendeltetés szerinti légvédel
mi fegyverrendszereit szükség szerint kiegészítik a repü
lőhadtest légvédelmi képességekkel is bíró eszközei, va
lamint a szárazföldi csapatok, főleg közvetlen oltalma
zásra rendszeresített légvédelmi csöves tüzérsége és 
közeli hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexummal 
(SA-7,9) felszerelt alegységei is.

A légvédelmi rendszer hatékony működtetésére az or
szágot több légvédelmi körzetre osztották fel, amelyek fő 
vezetési pontjait egy-egy rádiótechnikai egység (a repü
lést támogató hadtest alárendeltségében) látja el légi- 
helyzet-információkkal.

A haderőnem minden elemét gyengítette az 1999 tava
szán lezajlott NATO-légitámadások sorozata, amelynek 
kezdetén a NATO-légierő kivívta a légi fölényt, és passzív 
tevékenységre kényszerítette a légierőt, a légvédelmet. 
Ennek ellenére a NATO-repülőgépekre folyamatos ve
szélyt jelentettek az SA-3  és SA-6  légvédelmi rakéta- 
komplexumok, a vállról indítható, közeli hatótávolságú 
eszközök, valamint a csövestüzérség is. A repülőerők al
kalmazását alapvetően nem kockáztatták a hatalmas 
mennyiségi és minőségi erőfölény miatt, bevetésükre 
csak elvétve került sor, fő célnak a gépek megőrzését te
kintették. A csapások következményei ellenére mind a 
mennyiséget, mind a minőséget tekintve, valamint az állo-

Légierő és Légvé
delmi Psáiz.
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o fö
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Pula 4  j - \
S ,  \  I t
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4. ábra: Horvátország légierő és légvédelmi haderőnemének diszlokációja (változat)
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mány harci tapasztalatát nézve a jugoszláv légierő komoly 
légi hadviselési potenciált képez a környezetünkben.

A haderőt, benne a légierőt fejleszteni kívánják, ennek 
során joggal alapoznak a hazai hadiipar tapasztalataira 
és lehetőségeire. Figyelemre méltó a korszerű légibázis
ra alapuló szemléletmód és gyakorlat is, amely szerint a 
bázis képes biztosítani bármely technikával felszerelt 
repülő-(helikopter-) egység kiszolgálását, fogadását és 
irányítását, így a repülőerők alkalmazása nagyfokú rugal
masságot ad a vezetés számára.

Jugoszláviában a milosevicsi éra gyakorlatilag még 
nem ért véget (a cikk írásakor -  a szerk.), nem dőlt el 
végérvényesen, hogy az ország demokratikus vagy sajá
tos, tekintélyelvű önkényuralmi pályára áll, csak abban 
bízhatunk, hogy az európai gondolkodásmód és politikai 
kultúra győzedelmeskedik.

Horvátország

Horvátország hadereje -  Jugoszláviához hasonlóan -  
szintén három haderőnemből áll, amelyben a szárazföldi 
hadsereg és a haditengerészeti erők mellett, megtalálha
tóak a légierő és légvédelmi parancsnokság (Zagreb/Ple- 
so) alárendeltségébe szervezett légi hadviselési erők és 
eszközök.

Önállóvá válása után a Horvát Köztársaság a rend- 
fenntartó erők bázisán kezdte el kiépíteni a fegyveres 
erőit. Haditechnikai eszközparkját főként az egykori Ju
goszláviából ott maradt, elavult, majdnem használhatat
lan felszerelések, hadizsákmányból szerzett eszközök, 
valamint a fegyverembargó kijátszásával beszerzett fegy
verek képezik. Az ország védelmét, hasonlóan a térség 
más országaihoz, egyfajta területvédelemmel kívánják 
megvalósítani. Hat úgynevezett hadműveleti zónát alakí
tottak ki, ennek megfelelően strukturálták a szárazföldi 
erőiket. Az ország területét négy légvédelmi körzetre osz
tották fel, amelyben a repülőerőket légibázisokon helyez
ték el. Hosszú távú terveik szerint korszerű légierő és ha
tékony légvédelmi rendszer létrehozása a céljuk, azon
ban most még csak a szervezeti keretek megteremtése 
és a humánerőforrás biztosításánál tartanak. Pillanatnyi
lag a haderőnem képességei még nem kielégítőek, lég
védelmi és támogató feladatokra kis számú és korszerűt
len harci repülőeszközök állnak rendelkezésére, továbbá 
a földi telepítésű légvédelem (SA-7, 9, 10, 13, 14 rakéta- 
komplexumok) is csak főleg közeli hatótávolságú légvé
delmi rakétafegyverzettel és légvédelmi tüzérséggel ren
delkezik.

Korszerűnek tekinthető az a vezetési gyakorlat, mely 
szerint a szárazföldi csapatok alárendeltségébe tartozó 
légvédelmi rakéta-tüzéralegységek hadműveleti vezeté
sét, azaz a légi célokra történő feladatszabást a légierő 
és légvédelmi haderőnem vezetési pontjairól végzik, így

nagyobb összhatékonyság biztosítható a légvédelmi 
rendszer működésében.

A légierő vezetését, a harcfeladatok és békeidős repü
lések rádiólokációs biztosítását mintegy 17-20 rádiótech
nikai század 60-70 radarja végzi, amelyben megtalálha
tóak a korszerű nyugati típusok mellett az elavultnak te
kinthető régi orosz gyártmányok is.

Szlovénia

Az 1991. június 25-től független Szlovénia politikáját a 
semlegesség, illetve az euro-atlanti integrációra való tö
rekvés jellemzi. Nem tekint semmilyen más államot ellen
ségének, védelmi stratégiáját a területvédelemre építi, 
amely szerint egy esetleges agresszió esetén nem a ha
tárai védelmére helyezi a fő hangsúlyt, hanem a kiépített, 
mélyen lépcsőzött védelemre.

A területvédelemben az országot területvédelmi körze
tekre, a körzeteket pedig szektorokra osztották fel, ame
lyek élén törzsek állnak, ezek vezetik a békében keretjel
legű vagy alig feltöltött szárazföldi dandárokat, zászlóal
jakat. A Köztársasági Törzs alárendeltségében levő kü
lönleges dandárt a magas feltöltöttsége, az eszközpark
jába rendszeresített páncélos, nagy tűzerejű és mobilitá- 
sú technika képessé teszi arra, hogy az ország területén 
bárhol megkezdje a védelmet az esetleges agresszió 
esetén, felvegye a küzdelmet a terrorizmus ellen, vala
mint más különleges feladatot lásson el.

7. ábra: SA-342 Gazelle könnyű helikopter
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Horvátország haditechnikai eszközei
(Forrás: The Military Balance 1995-96)

3. táblázat
Repülőgépek Légvédelmi rakéták Helikopterek

vadász és támogató szállító fegyveres futár, kiképző, 
könnyű szállító

21 MiG-21 2 An-2 SA-7, 9, 10, 13, 14 5 Mi-24 18 Mi-8
6 Galeb 2 An-26 1 UH-1
1 Orao-2 5 UTVA-66 MD-500

Összesen: 28 harci repülőgép, 5 fegyveres helikopter

Szlovéniában az egykori Jugoszlávia idején 4-5 rádió- 
technikai század, két Sz-125 légvédelmi rakétaosztály 
(Ljubljana, Postojna) települt. Az önállóvá válást követő
en szinte minden légvédelmi eszközt kivontak az ország 
területéről.

Szlovénia légierővel, illetve légvédelmi csapatokkal 
mint önálló haderőnemmel nem rendelkezik. A repülő- és 
légvédelmi erők és eszközök -  a szárazföldi csapatok 
alárendeltségében -  egy repülő- és egy légvédelmi dan
dárba szerveződnek. A légvédelmi dandár 4-5 osztály- 
(zászlóalj-) szintű katonai szervezetet integrál. Állomá
nyába tartozik 9-10 SA-9  közeli hatótávolságú légvédel
mi rakétakomplexummal felszerelt alegység és a légi- 
helyzet-információk biztosítására létrehozott rádiótechni
kai zászlóalj, 4-5 századdal, amerikai, brit és francia 
gyártmányú radarral.

A repülődandár állományába néhány futárrepülőgép és 
10-12 darab Augusta A109, Augusta Bell és B-412 heli
kopter található, amelyeket rendészeti feladatok elvégzé
se esetén a rendőrség helikoptereivel egészíthetnek ki.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy nincs a légvédel
mi rendszer aktív elemeként, valamint légi felségjog biz
tosítására alkalmas vadászrepülőgép és földi telepítésű 
kis-, illetve közepes hatótávolságú légvédelmi rakéta-tü
zér eszköz a hadsereg eszközparkjában. Szlovénia kö
zéptávú terveiben szerepel a három haderőnemes fegy
veres erő létrehozása, amelyben az ország teherbíró ké
pességének és az esetleges nemzetközi kötelezettsé
geknek megfelelő légierő kialakítására fognak törekedni.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy erejét, eszköz- 
rendszerét tekintve jelenleg csak a Jugoszláv Szövetsé
gi Köztársaság légiereje jelent potenciális veszélyt Ma
gyarország számára. A horvát és szlovén légierő, illetve 
azok kezdeményei egyrészt állapotuk, másrészt terve
zett alkalmazásuk, alkalmazási alapelveik, harmadrészt 
országaik európai integrációs törekvései folytán, Ma
gyarországra nem jelentenek sem valós, sem potenciá
lis veszélyt.

Jugoszlávia vonatkozásában ugyan más a helyzet, 
azonban a politikai folyamatok jelenleg arrafelé mutat
nak, hogy a belső, elsősorban etnikai konfliktusok hosz- 
szabb távra lekötik a jugoszláv hadsereget és légierőt. 
Ezek megszűnte esetén pedig valószínűleg és remélhe
tően ők is az európai integráció felé fognak közeledni. 
Mindenesetre kijelenthető, hogyha nem is fegyveres erő
ink állapota miatt, de NATO-tagságunkból adódóan, 
egyik légierő Magyarország elleni tevékenységével sem 
szükséges nagy valószínűséggel számolnunk.

A légi hadviselési eszközök és az alkalmazási lehető
ségeik fejlődése, fejlesztése, valamint az államok erre 
irányuló politikai akarata 1903 óta töretlen.8 Napjainkban

egyetlen ország, szövetség sem rendelkezik olyan védel
mi erőkkel, eszközökkel, melyek egy levegőből történő 
csapás 100%-os megelőzésére, illetve kivédésére alkal
masak. Különösen igaz ez az olyan fegyveres erőkkel, 
védelmi potenciállal rendelkező országokra, mint hazánk.

A környezetünkkel, közvetlen szomszédainkkal való 
konszolidált, konszolidálódó kapcsolatok ellenére sem 
mondhatunk le felelősséggel katonai erejük, lehetősége
ik megismeréséről, számontartásáról.
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Jegyzetek

1. 1929. október 3-tól Jugoszláv Királyság, 1945. novem
ber 29-től Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, majd 
1963. április 7-től Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság.

2. Szerb, horvát, crna gorác, szlovén, macedón, bos- 
nyák, valamint albán, német, magyar, olasz, bolgár 
stb.

3. 1920. augusztus 14.: „Csehszlovák-Jugoszláv szövet
ségi szerződés”; 1920. szeptember 18.: „Csehszlo
vák-Jugoszláv katonai megállapodás”; 1921. április 
23.: „Csehszlovák-Román védelmi szövetség”; 1921. 
június 7.: „Román-Jugoszláv védelmi szövetség”. For
rás: HL, VKF 2. o. 122064/Eln. 1929.

4. A magyar-jugoszláv határszakasz hossza: 151 km, a 
magyar-horvát határszakasz hossza: 329 km, a ma
gyar-szlovén határszakasz hossza: 102 km.

5. Szerbiában, Horvátországban és Bosznia-Hercegovi
nában települtek békében.

6. Pl. Jastreb, Super Galeb, Orao-2.
7. MiG-29 és MiG-21 különböző modifikációival felsze

relve.
8. Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910-1970. 

Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1980., 11. oldal.
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Őfelsége
SZENT ISTVÁN nevű hadihajója V. rész

Magyarország egyetlen, szerencsétlen sorsú dreadnoughtja
Erwin F. Sieche

Hajótervezés és kivitelezés

Sok szó esett a TEGETTHOFF osztály hibás tervezésé
ről, valamint a SZENT ISTVÁN gyenge kivitelezéséről és 
szegecseléséről.

Scheltema de Heere különös súlyt helyez a hibás 
szegecselésre34. Feltételezései az egyik túlélő, Kari Mohi 
főgépész tiszthelyettes jelentésén alapszanak35. A szerző 
ugyan még soha sem volt süllyedő hajón, hogy meg
mondhassa, szoktak-e a szegecsek ilyenkor kipattanni 
vagy nem, de talán nem olyan különös, ha igen.

A tartalék stabilitás hiánya és a SZENT ISTVÁN vízbiz
tos elválasztásainak hiányosságai miatt (lásd a próbaút- 
ról készült jelentést), egy torpedótalálat, amely mindkét 
kazánházat elárasztotta, halálos volt, ha a szóba jöhető 
sérülések listáját vizsgáljuk. A rossz szegecselés nem le
hetett a fő ok, de talán tovább rontott a már amúgy is fa
tális helyzeten.

Általában biztosra vehetjük, hogy egy dreadnought 
ilyenfajta belső rekeszeléssel egyszerűen nem tudott túl
élni egy szerencsétlen kettős torpedótalálatot a kazán
házban. Vegyük észre, hogy testvérhajója, a VIRIBUS 
UNITIS majdnem azonos vízbetörés miatt süllyedt el, és 
a HMS AUDACIOUS elvesztése 1914. október 27-én ha
sonló okra vezethető vissza.

Hol található a SZENT ISTVÁN hajóroncsa?

Ha felrajzoljuk a SZENTISTVÁN-bó\ és TEGETTHOFF-bó\ 
álló dreadnought-csoport útját, hamarosan kiderül, hogy 
nem lehet egyértelműen meghatározni az elsüllyedés he
lyét. Az 1. pozíciót (44° 15’ É/14° 13’ К) a parancsnok, Seitz 
kapitány adta meg a hivatalos jegyzőkönyvben és ezt az 
adatot gyakran publikálták. Ez biztosan hibás, mivel 7,5 
tengeri mérfölddel arrébb van! A 2. és 3. pozíciók (44° 15’ 
06” É/14° 23’ 03 К és 44° 16’ É/14° 23’ К) a Tb 76 és Tb 77 
kísérő torpedónaszádoktól származnak, szárazföldi irány
pontok alapján számították ki. Néhány száz méter pontos
sággal tükrözhetik a torpedótalálat tényleges helyét. A 4. 
pozíció (44° 12' 06” É/14° 17’ 05” K) Perglas kapitány, a 
TEGETTHOFF parancsnoka jelentéséből származik, és 
éppen a csoport utolsó meghatározott irányának meghosz- 
szabbításába esik. Az 5. pozíció (44° 12’ É/14° 27’ K) egy 
olasz adat, amelyet a La Spezia-i Olasz Haditengerészeti 
Múzeum Rizzo-emlékkiállításán adtak meg. Egyik pozíció 
sem vonatkozik arra a rövid időre, amikor a SZENT IST
VÁN 100 fokos irányban haladt a Brgulje-öböl felé, és utol
só, elkeseredett próbálkozással ott akart partra futni.

A magas rangú jugoszláv katonai hivatalnokok nagyon is 
jól ismerik a hajóroncs pontos helyét. 1974 vagy 1975 körül 
Tetar Djuric, a jugoszláv haditengerészet búvárja eljutott a 
roncshoz búvárcsapatával, és víz alatti videofelvételeket 
készített. Felvételeit „Az Adria titkai” címmel sugározta a 
szerb televízió (Televisia Beograd) is. Filmjét a belgrádi té
vé dokumentumosztályán tárolják, 1501/75, és 2015/75

szám alatt. Ennek az információnak a birtokában sem si
került a videofelvételről kópiát szerezni. Kérjük, hogy aki 
a film tartalmáról információt tud adni, jelentkezzen.

Búvárok készülődnek

A jelenlegi technikai szint lehetővé teszi, hogy még na
gyon mélyen fekvő roncsokhoz is eljussunk, mint azt dr. 
Bob Ballard a Massachussets-i Woods Hole Institute-tól a 
TITANIC és a BISMARCK esetében megmutatta. Követ
kező célja a HMS HOOD, amit meglehetős nemtetszés
sel fogadnak Nagy-Britannia tengerészeti köreiben.

Nem csoda, hogy olyan roncs, mint a SZENT ISTVÁN 
60 m mélységben, vonzza a búvárokat. A jugoszláv pró
bálkozásokat már ismertettük. Egy másik jelölt az olasz 
Lido di Roma-i lakhelyű Enrico Scandurra úr, aki a ‘grup- 
po attivitá subacquee Fiorentino’ (GASF) tagja. Húsz éve 
álmodik az expedícióról, de nem talált szponzort. Végül a 
Olasz Rádió- és TV (RAI) belegyezett, hogy a filmjogokért 
cserébe támogatja, és 1990-ben előre folyósította a kívánt 
összeget. Scandurra úr azonnal hozzálátott, és megkapta 
Zadar városi tanácsának hozzájárulását („Skupstina 
Opcine Zadar”) az 1990. áprilisi expedícióhoz. Zadar- 
ban,1990 májusában kibérelték a helyi PLOMIN halász
csónakot, amelynek tulajdonosa Smiljan Mudrojna úr és a 
GASF-csapat a 44° 12’ 07” É/14° 27’ 05” К pozíció körül 
kutatott, szonárral. Némi keresés után megtalálták a ron
csot, és a jugoszláv főbúvár, Plesic, lemerült és megjelöl
te azt egy bójával.

Másnap, május 25-én Signor Scandurra és GASF-beli 
társa, Luciano Bailo, végrehajtották első merülésüket 64 
méter mélységben. Június 3-án két RAI operatőr érke
zett, mindkettő amatőr könnyűbúvár, de a rossz időjárás 
miatt nem tudtak lemerülni. Június 8-án a PLOMIN újra a 
helyszínen volt, egy jugoszláv rendőr-motorcsónak fel
ügyelete alatt. A búvárok erős áramlást jelentettek, ami 
lehetetlenné tette a filmezést. A következő nap az idő el
romlott, és megérkezett a sirokkó, így az expedíciót fel 
kellett függeszteni.
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1990 szeptemberének első hetében a GASF-team újra 
a helyszínen volt és legalább a roncs tatrészét sikerült le
filmezniük. Ezt a riportot néhány nappal később bemutat
ták a RAI adásában. Mit lehetett ebben a rövid filmben 
látni? A roncs tattal felfelé fekszik a talajon, és kb. 40 cm 
vastagon teljesen be van borítva korallal és tengeri élőlé
nyekkel. Ez azt jelenti, hogy nem lehet részleteket kiven
ni. Nyilvánvalóan a roncs akadályt jelentett a helyi, talaj
hálóval dolgozó halászok számára, mert a két óriási pro
peller beakadt hálókkal van borítva. Sem a felépítmény
ből, sem a kiesett lövegtornyokból nem látszik semmi 
ezen a háromperces felvételen. A Rizzo torpedói által vá
gott lyukak sem láthatók. Történelmi, valamint víz alatti 
régészeti szempontból Scandurra felvétele nem válaszolt 
meg egyetlen kérdést sem; erre a célra sokkal több pénzt 
kéne költeni. De kérdéses, hogy valamelyik intézmény 
költ-e ennyi pénzt megfelelő víz alatti régészeti kutatásra, 
csak azért, hogy megválaszolja néhány, a haditengeré
szetért lelkesedő ember kérdéseit. A helyi dalmát újságok 
egyébként is nemtetszéssel fogadták az olasz búvárok 
vizsgálódását, riportjaik a „Hagyjuk őket a mélyben pi
henni!” címmel jelentek meg.

MOLNÁR Imre (fűtő-fedélzetmester) 
PASVÁNY Márton (lövegmester) 
PEPELÁN Sándor (matróz)
SCHALL Lajos (matróz)
SZILVA Ferenc (torpedómester) 
SIMCICH Jusztusz (torpedómester) 
SNEF János (gépészsegéd)
SPAK Somin (lövegmester) 
STANCSICS Jaziut (matróz) 
SZIPSAK Gyula (lövegmester) 
SZŰCS Antal (kormányos-matróz) 
VARGA Pál (torpedómester)

„B ” függelék

Azért, hogy az olvasót segítsük a mai térképeken kiiga
zodni, összehasonlítjuk a régi olasz és későbbi horvát 
helységneveket. Az osztrák-magyar haditengerészeti 
szekció 1916-ban elrendelte a horvát nevek használatát, 
ezért a SZENT ISTVÁN elsüllyedését jelölő térképen, a 
rendeletnek megfelelően, horvát nevek láthatók.

Olasz Horvát
Köszönetnyilvánítás Asinello llovik

Bergudi Brgud
A szerző köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik informá Brioni Brijun
cióval, hasznos megjegyzésekkel és fotókkal segítették Cattaro Kotor
munkáját: Cherso Cres

Dr. L. Baumgartner, Bécs; D.K. Brown, H Eng, C Eng, Fasana Fazana
FRINA, RCNC, BATH, GB; Dipl.-lng F. Jahn, Bécs; dr. F. Fiume Rijeka
v. Juba kapitány, Bécs; P. Kemp, MA, IWM London; Ing. Galiola Galijula
F. Prasky, Bécs; E. Scandurra, Lido di Roma, Olaszor Gravosa Grúz
szág és H. Stockinger, Bécs. Lussin Losinj

Lussigrande Mali Losinj
Melada Molat

„A ” függelék Pola Pula
Quarnero-csatorna Kvarner

A magyar nemzetiségű halottak listája Ragusa Dubrovnik
Mint az osztrák-magyar haditengerészet minden hajó Sansega-sziget Susak

ján, a SZENT ISTVÁN-on is vegyes, a dualista monar Selve Silba
chia minden nemzetiségéből származó legénység tartóz Tajer-öböl Telascica, luka
kodott. Mivel ez a cikk ennek a dreadnoughtnak a ma Unie Unije
gyarságát hangsúlyozza, szerepeljen itt a magyar állam Zara Zadar
polgárságú halottak neve (és rangja):

Robert MAXON de RÖVID (sorhajóhadnagy) „C ” függelék
BÁLINT Sándor (matróz)
ВАТА Gábor (torpedóinstruktor) Mindkét naszád (MAS 15 és MAS 21) parancsnoka capi-
BÉR Márton (matróz) tano dl corveta (korvettkapitány) Luigi Rizzo.
BELACIC Vince (fűtő)
BRISKY Mihály (matróz) Az olasz MAS 15 legénységének listája a következő:
BUDAI Sándor (matróz)
BUDREAN György (fűtő) Capo timoniere d. 2. classe (altiszt) Armando Gori
CAGLJEVICS Antal (gépész) S.C. Cann. A (lövegmatróz) Giorgio Varchetta
DUMEMCICS István (kormányos) Torpediniere S (torpedós) Eraldo Bertucci
DAGICEVICS Mihály (matróz) Marlnalo S.C. (matróz) Francesco Bagnato
FERENC Antal (matróz) Donato Letterio
FRUDA Áron (matróz) Fuochista A. (fűtő) Salvatore Annalore
GELLIN János (matróz) Fuochista Giuseppe De Fara
GRIZICICS János (matróz)
HAMMECZ Henrik (gépész)
HELD Ferenc (matróz) Jegyzetek
KRANEJECZ József (távírászmester)
KUBACZ István (fűtő) 34. Lásd Warship International, No. I. 1973, 82., 83. old.
KUKULJÁN Pál (fűtő-fedélzetmester) 35. Kari Mohi úr először egy1 1936. november 27-én
MADAR József (matróz) Badenben megtartott eladáson adta elő tapasztalata-
MIATOVICS Sándor (lövegmester) it. Az irat megtalálható a Kriegsarchivban, először

16 HADITECHNIKA 2002/2



1965-ben publikálta a Kriegsarchiv akkori igazgatója, 
Heinrich Bayer von Bayersburg, a „Schiff verlassen!” 
c. könyvében, 40. old. A történetet az MGH 4/1988- 
as száma is publikálta, 148. old.
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Lánctalpas eszközök kormányzása
Vartman György

Külső szemlélő számára nehezen ért
hető lehet egy lánctalpas jármű kor
mányzása, amikor a vezetőtérbe néz. 
Jól megszokott dolgok hiányoznak, el
sősorban a kormánykerék, amellyel 
minden jogosítvánnyal bíró laikus azo
nosítja az irányítás lehetőségét.

A lánctalpas eszközök kormányzá
sának elve könnyen ismertethető, és 
hamar érthetővé válik, ha sebesség- 
vektorokat feleltetünk meg a lánctal
pakhoz, és ezekkel jellemezzük a lánc
talpas jármű ívmenetét. Természete
sen ezt a felosztást az egyenes menet
től indítva a sarkon forduláson át, az 
egy helyben történő megfordulásig kell 
vizsgálnunk, a jobb oldali (vj), a bal ol
dali (vb) láncág és a járműközéppont 
(vk) sebességének figyelembevételé

vel. A középpont sebességének akkor 
van fontos szerepe, amikor a kanyaro- 
dásiteljesítmény-igényt vizsgáljuk.

A kanyarodás elvi lehetőségei a kö
vetkezők (1. ábra):

a) egyenes menet (a kanyarodás íve)
b) ívmenet
c) sarkon fordulás
d) helyben fordulás

Az 1a ábrán az egyenes menetnél 
jól látható, hogy mindhárom sebes
ségvektor nagysága megegyezik, eb
ből következően a jármű egyenesen 
halad.

Az 1b ábrán különbség van a bal ol
dali láncág és a jobb oldali láncág se
bessége között. Az ábra a jobbra ka

nyarodás esetét mutatja be. Amennyi
vel nagyobb a bal láncág sebessége a 
középsebességnél, annyival kisebb a 
jobb oldal sebessége. Ebből követke
zik, hogy a középpont sebessége vál
tozatlan marad. Persze majd láthatjuk, 
hogy ez a (vk = áll.) megállapítás csak 
a differenciálműves kormányzási ki
alakításokra lesz igaz, a bolygóműves 
és oldal-sebességváltós rendszerekre 
nem. Ugyanis ott a középpont sebes
sége csökkenni fog, mégpedig úgy, 
ahogy a kívánt kanyarodási irányba 
eső láncág sebességét változtatjuk.

Az 1c ábrán a sarkon fordulás ese
tét vizsgálhatjuk differenciálműves ki
alakításnál, ahol a kívánt kanyarodás 
irányába eső láncágat megállítjuk (az 
ábrán vj = 0), és így a kanyarodási su-
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1. ábra: A kanyarodás sebességvektor-ábrája

gár B/2, azaz a nyomtávolság fele 
lesz. Ennek a kanyarodási módnak la
za talajon nagyon nagy teljesítmény
igénye van, ezért magasabb sebes
ségfokozatban történő végrehajtása 
nem ajánlott. Egyrészt lefulladna a jár
mű, másrészt a kormányzást biztosító 
fékszalagot terhelnénk túl, amely emi
att megrongálódhat. Nem beszélve a 
járműben lévő személyekről, akik ko
moly sérüléseket szenvedhetnének.

Az 1d ábrán az egyik leglátványo
sabb mozgási módot láthatjuk, melyet 
előszeretettel mutatnak be a gyártók 
harckocsit népszerűsítő filmeken, be
kapcsolt lövegstabilizátor mellett. Ek
kor a jármű egy helyben fordul meg 
(rk = 0), mert mindkét láncág azonos 
nagyságú, de ellentétes irányú moz
gással „halad”, miközben a löveg fo
lyamatosan egy adott pontra, a célob
jektumra néz.

Megjegyzem, hogy a gyakorlatom
ban nem találkoztam még olyan, a Ma
gyar Honvédségben rendszeresített 
lánctalpas harcjárművel, amely ezt az 
elméletnek megfelelő pontossággal 
képes végrehajtani.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a 
lánctalpas járművek kormányozható- 
sága nem olyan finoman szabályozha
tó, mint a kerekes járműveké. Ezt 
azonban sok rendkívül hasznos tulaj
donságukkal kompenzálni tudják, me
lyek főleg a terepen történő mozgásnál 
előnyösek. Ilyen például az alacsony 
fajlagos talajnyomás, a kiemelkedően 
jó mozgékonysági mutatók, vagy az 
előbb említett kormányzási lehetősé
gek közül a sarkon fordulás és az egy 
helyben történő megfordulás, amelyre 
a kerekes járművek nem képesek. 
Nem beszélve egy jól képzett vezető 
tudásáról, mellyel ezen „hiányosságok” 
teljesen feledtethetők, bár ez utóbbi le
hetőség mindkettőre egyaránt igaz.

Máraz előzőekben említettem, hogy 
egy adott lánctalpas jármű nem biztos, 
hogy mindegyik elvi kanyarodási lehe
tőségre képes. Ezen tulajdonságát 
nagymértékben meghatározza erőát
vitelének kialakítása, melyen keresztül 
a kormányzását megvalósítjuk.

Ezek lehetnek:
a) egyszeres differenciálműves
b) kettős differenciálműves
c) bolygóműves (BMP-1, T-55 hk., 

PTSZ)
d) oldal-sebességváltós (T-72  hk.)

Egyszeres differenciálműves 
kormányzás

A legrégebbi és egyben a legelőnyte
lenebb kormányzási rendszer. A diffe
renciálmű a sebességváltó kimenő 
tengelyére van szerelve. Féltengelyei
re egy-egy szalagfék hat, ezek segít
ségével valósítjuk meg a kormány
zást. A haladási sebesség kanyaro
dáskor nem csökken. Mivel ívmenet
ben a gördülési ellenállás mellett még 
jelentős kanyarodási ellenállás is fel
lép, a rendszer lefulladásra érzékeny. 
Sarkon fordulásra képes, az adott ol

V  /

V

X  \

X
2. ábra: Egyszeres differenciálműves 
kormánymű

dali fékszalagot a kívánt kanyarodási 
sugárnak megfelelően ívmenetben kell 
csúsztatni. A csúszás miatt ez jelentős 
hőveszteséggel jár. Hátránya még az, 
hogy a differenciálmű elvéből adódóan 
mindig ugyanakkora nyomatékot ad 
mindkét oldal irányába, figyelmen kí
vül hagyva a kanyarodáskor fellépő 
változó nyomatékszükségletet. Megál
lítani mindkét fékszalag befékezésével 
és a hajtáslánc egyidejű megszakítá
sával lehet.

Kettős differenciálműves 
kormányzás

Szintén egy elavultabb kormányzási 
megoldás. Egyenes menetben a fékek 
oldva vannak. Sarkon fordulásra nem 
képes. Kanyarodáskor csak a külső 
napkereket fékezzük vagy állítjuk 
meg, amihez képest a kettős bolygó
kerék legördülve még biztosít hajtást a 
belső napkerék felé, az adott oldal irá

В

3. ábra: Kettős differenciálműves kor
mánymű

nyába. A kihajtás mértékét a belső átté
tel határozza meg -  ib=(AxE)/(BxF) - , 
ib mindig nagyobb, mint egy, ebből kö
vetkezően a minimális kanyarodási 
sugár mindig nagyobb, mint a nyomtáv 
fele (Rbmin>B/2). (A, E, B, F az ábrán 
jelölt fogaskerekek fogszámai.)

Bolygóműves kormányzás

Ilyen elven működő, oldalanként egy- 
egy kormánymű található a T-55-ös 
harckocsiban és a BMP-1-es harcjár
műben. Különbség a vezérlési megol
dásokban van, az előbbié mechanikus, 
míg az utóbbié hidraulikus, ebből faka
dóan szerkezetileg is eltérnek kissé. 
Minden sebességfokozatban képesek 
sarkon fordulásra. A szerkezeti ele
mek, valamint az utasok védelme érde
kében azonban csak az alsóbb (egyes, 
kettes) fokozatokban van értelme, nem
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beszélve a kanyarodáskor fellépő 
többlet-erőkifejtésről, mely így biztosít
ható. Kanyarodáskor a jármű haladási 
sebessége csökken, mivel a kívánt ka
nyarodási irányba eső láncágat lassít
juk. Ezáltal teljesítménytöbblet keletke
zik a kanyarodáshoz. A 4. ábrán a 
BMP-1-es harcjármű kormányművé
nek vonalas vázlata látható. A kanyaro
dás íve a kiemelt szerkezeti egységek 
működési helyzetétől függ.

Egyenes menetben a kormány-ten
gelykapcsoló (KTG) rögzített, míg a 
kormányfék (KF) és az üzemi fék (ÚF) 
oldott helyzetben van.

ívmenetben, a kanyarodás megkez
désekor a kormány-tengelykapcsoló fo
kozatosan oldani kezd. Ennek hatására 
-  a kanyarodás irányába eső belső 
láncág gördülési ellenállása miatt -  a 
napkerék és a koszorúkerék között rela
tív elmozdulás jön létre. A bolygókere
kek legördülnek a napkeréken, így a ki
hajtás az adott irányba lassul. A kanya
rodás íve a kormány-tengelykapcsoló 
oldottságától és a talaj ellenállásától 
függ. Az ívmenet legutolsó fázisában a 
kormány-tengelykapcsoló teljesen old, 
és ekkor a kormányfék állóra fékezi a 
napkereket. Az áttétel ekkor i = 1,44, a 
kanyarodási sugár pedig megközelítő
leg hétméteres. Ezt nevezzük „felezős” 
ívmenetnek. Mind ez idő alatt az üzemi 
fék végig oldott állapotban van.

Sarkon fordulásnál a kormány to- 
vábbfordításával a hidraulikus vezérlé
sen keresztül továbbra is oldva tartjuk a 
kormány-tengelykapcsolót, oldjuk a kor
mányféket, majd ez után az üzemi fék
kel állóra fékezzük az adott oldali lánc
ágat, azaz sarkon fordulunk a járművel.

Oldal-sebességváltós kormányzás

Ezt a fajta megoldást alkalmazzák a 
T-72-es harcjárműben, hidraulikus ve
zérléssel működtetve. Négy sorba fű
zött bolygómű alkotja a sebességvál
tót, melyek szerkezeti elemeinek féke
zésével biztosítja a különböző sebes
ségfokozatokat. Oldalanként egy-egy 
ilyen egység van. Kanyarodáskor az 
irányba eső láncágnál egy sebességi 
fokozatot visszakapcsol, így biztosítva 
az ívmenetet. Az ívmenet sugara az 
egyenes menetben alkalmazott sebes
ségfokozatok csökkentésével folya
matosan csökken. Természetesen eb
ből az is következik, hogy a kanyaro
dás íve mindig sebességfokozat-füg- 
gő, és csak egyes vagy hátrameneti 
sebességfokozatban lehet sarkon for
dulni. A harckocsi középpontjának se
bessége az előbb leírtak alapján csök
ken, tehát itt is szabadul fel teljesít
mény, mely a kanyarodási ellenállás 
leküzdésére fordítható.
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Ezen esetek táblázatban összefoglalva

Kormány TGK Kormányfék Üzemi fék
Eqyenes menet + . . . . . .

ívmenet <  + . . . . . .

Felezős ívmenet — + . . .

Sarkon fordulás . . . . . . +
-V : csökkenő hatás 
+ : kapcsolt állapot 
— : oldott állapot

Meg kell említeni az úgynevezett 
„keresztbe kormányzás” lehetőségét, 
melyet ez a fajta kialakítás biztosít. 
Emelkedőn felfelé haladva nem szük
séges a sebességváltón egy sebessé
gi fokozatot visszakapcsolni -  ezzel 
motorfordulatszámot és lendületet ve
szíteni hanem elég mindkét botkor
mányt behúzva továbbhaladni, így biz
tosítva a visszakapcsolást egy sebes
ségfokozattal. Ez után az emelkedőn 
való kanyarodást már úgy tudjuk csak 
megvalósítani, hogy a kívánt kanyaro
dási iránnyal ellentétes oldalon a bot
kormányt előre (kiinduló helyzetbe)

toljuk. így ezen az oldalon eggyel na
gyobb sebességfokozatot kapcsolunk.

A kanyarodási erőszükséglet (6. áb
ra) a peremfeltételeket figyelembe vé
ve a következőképpen alakul.

Peremfeltételek
-  a súlypont középen helyezkedik el a 

szimmetria-középpontban, így a G 
súlyerő megoszlása is egyenletes,

-  a kanyarodás sík talajon történik,
-  a talajellenállás végig egyenletes,
-  a kanyarodás állandó szögsebes

séggel történik,
-  a centrifugális erő elhanyagolható.

Ellenállásként a lánctalpakon a gör
dülési ellenállás Fg1 és Fg2 erők, Fg1 
= Fg2 = 0,5xGxf, valamint kanyaro
dáskor a lánctalp csúszásából adódó 
megosztó erőrendszer lép fel. Ez he
lyettesíthető egy eredő Fr erővel, Fr = 
(pxG)/4, mely erőpárként lép fel, és 
növeli a külső láncágon, illetve csök
kenti a belső láncágon kifejtendő vo
nóerőt.

így a vonóerők: Fv1 = 0,5xGxf + 
(pxG)/4B, Fv2 = 0,5xGxf -  (gxG)/4B. 
Ahol: ц: a kanyarodási ellenállás té
nyezője, értéke talajfüggő (0,15-0,7), 
f: a gördülési ellenállás tényezője, ér
téke talajfüggő (0,03-0,15).

A teljesítményszükséglet szempont
jából jól látszik, hogy miből adódik az a 
fellépő teljesítménytöbblet, mely a mo
tort kanyarodáskor terhelni fogja. így 
könnyebb megérteni azt az előnyös tu
lajdonságot, mely a bolygóműves és 
oldal-sebességváltós rendszereket jel
lemzi. Kanyarodáskor, mivel a jármű 
haladási sebessége csökken, ezért 
teljesítménytartalék keletkezik ezen el
lenállások leküzdésére, mert a belső 
„íven” levő láncot lassítjuk. Ez a meg
állapítás a differenciálműves rendsze
rekre nem igaz, lásd az első ábrát.

A cikkben csak rövid, egyszerű be
mutatásra törekedtem, amely alkalom 
a különböző megoldások ismertetésé
re és összehasonlítására. Remélem, 
egyúttal sikerült kedvet csinálnom ah
hoz, hogy -  amennyiben lehetőség kí
nálkozik lánctalpas harcjármű vezeté
sére a kedves olvasó kipróbálja. Ek
kor átérezheti azt a fantasztikus él
ményt, melyet egy harckocsi vezetése 
nyújthat.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Szerbia légvédelme a NATO légi hadműveletei idején

A NATO Kis-Jugoszlávia elleni légi hadműveletei során 
íródott orosz anyag összefoglaló a hadsereg akkori lég
védelméről és fegyverzetéről. Mivel az események köz
ben túlhaladták, kissé rövidített formában közöljük. Ezen
kívül Kis-Jugoszlávia területén Koszovó és Montenegró 
valójában megszállt területek voltak, ténylegesen csak 
szerb hadseregről lehetett beszélni.

(A szerk.)

A jugoszláv területek elleni támadásokkal a hadsereg lé
giereje és a légvédelmi csapatok szálltak szembe. Eze
ket az erőket két hadtestbe szervezték: az egyik a légvé
delmi hadtest volt, fegyverzetében vadászrepülőkkel, ra
darokkal és légvédelmi rakétakomplexumokkal, a másik 
a légierő-hadtest, amelyben csak repülőgépek és heli
kopterek voltak.

1. ábra: Sz-125 légvédelmi rakéták a Jugoszláv Néphadse
reg díszszemléjén Belgrádban, 1990 előtt

A légvédelmi hadtest fegyverzete MiG-29 és MiG-21 
bisz elfogóvadászokból és különböző légvédelmi rakéta- 
komplexumokból állt. Ezek a komplexumok védték a főbb 
stratégiai objektumokat, valamint a jugoszláv fővárost, 
Belgrádot. A légtérvédelem alapját 14 osztály képezte 
(mintegy 60 indítóállvánnyal). Ezeken az Sz-125M Pe- 
csora, a Nyeva-M exportváltozata volt. Ezt a komplexu
mot 1956-ban fejlesztették ki, alacsony és közepes ma
gasságú célok megsemmisítésére, majd a komplexumot 
1956 júniusában rendszeresítették 5V24 jelű rakétákkal. 
Ezek indítása 5P71 kétsínes és 5P73 négysínes indítóáll
ványokról történik. 1964-ben rendszeresítették a moder
nizált Sz-125M  komplexum bővített távolsági és magas
sági megsemmisítési tartománnyal. Az Sz-125M, 5V27 
jelű rakétával 4-22 km ferdetávolságon képes a célt 
megsemmisíteni. A célok megsemmisítésére 700 m/sec 
sebességig és 100 m-től 14 000 m magasságig képes.

Az 5V18 robbanófej repeszei 20 m-es céltévesztés 
(mellélövés) esetén is hatásosan megsemmisítik a repü
lőgépet. A „százhuszonötös” jól bevált a szovjet hadse
regnél. Nem volt olyan kiváló, mint az Sz-75-ös, amellyel 
lelőtték Powers U-2-es gépét, de megbízható és igényte
len volt. A komplexum a harcban eléggé aktívan részt 
vett. Először az „elhúzódó háborúban”, 1970-ben néhány 
amerikai építésű izraeli vadászgépet lőttek le vele. Az 
Sz-125 javára írják az első F-4 Phantom-ll lelövését Vi
etnamban, 1972-ben. Ugyanakkor Vietnam dzsungeljei- 
ben nagyobb veszélyt jelentettek az amerikaiakra a na
gyobb teljesítményű Sz-75 komplexumok. 1973-ban az 
arabok az izraeliekkel való összetűzésben használták a 
Pecsorát. Az 1973-as háborúban a Pecsora csak árnyé
ka volt a sikeresebb Kirónak. A továbbiakban a komple
xumot több ízben modernizálták, ennek következtében a 
80-as években is komoly veszélyt jelentett a korszerű re
pülőgépekre és helikopterekre.

3. ábra: Kub légvédelmi rakétaüteg menetben
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A 125-ös komplexum „idősebb testvérét", az Sz-75 
Dvináí is megkapták a jugoszlávok. A 80-as években 8 
osztálya volt, osztályonként 6 indítóállvánnyal, rádióloká- 
toros felderítéssel és rávezetéssel, valamint kisegítő esz
közökkel. A 20-D rakéták a komplexum későbbi változa
tainál kerültek rendszerbe, ezek 300 m-től 30 km-ig terje
dő magasságon és 7-43 km távolság között képesek a 
célok megsemmisítésére. Az Sz-75 komplexum Viet
namban bizonyította alkalmazhatóságát, mivel (az ameri
kaiak adatai szerint) összesen 150 repülőgépet -  köztük 
6 db В-52Л -  lőttek le vele. Az Sz-75-öst és a jobb jel
lemzőkkel rendelkező Sz-75M Volhovot -  néhány adat 
szerint -  Jugoszláviában korszerűsítették. Bizonyos for
rások szerint az Sz-75-öst 1996-ban kivonták a hadrend
ből. Más adatok szerint 40 indítóállvány van, ami 6 tele
pített osztálynak felel meg.

Volt még néhány Sz-200 VE (Vega-E) nagy hatótávol
ságú komplexum, amelyek egy ezredbe tömörülve Belg- 
rád körül voltak telepítve, a főváros és az egész ország 
védelmét látták el. Az Sz-200 VE komplexumok 5V28V 
rakétái 250 km megsemmisítési hatótávolsággal bírnak. 
1982-ben egy Szíriában telepített „Kétszázas” szovjet 
személyzettel lelőtt egy AWACS-E-2C Hawkeye típusú 
amerikai fedélzeti légiirányító repülőgépet, amely az izra
eli légierőhöz tartozott. Az izraeliek -  meggyőződve teljes 
biztonságukról -  járőröztek a tenger felett, ahonnan a Li
banont támadó vadászgépek bevetését és rávezetését 
irányították és koordinálták. A szovjet személyzet kb. 170 
km távolságon lévő célt semmisített meg, ami abban az 
időben elképzelhetetlen volt. Az Angara komplexum ra
kétái Jugoszlávia területén kívüli célok megsemmisítésé
re is képesek. Az Sz-200-as maximális távolságon is el
ér olyan nagy célokat, mint a B-52. A maximális meg
semmisítési magasság 29 km. A rakéta sebessége na
gyobb, mint 4 M. (a hangsebesség négyszerese).

Egyes, a sajtóban megjelent hírek szerint a Belorusz 
Köztársaság adott el Jugoszláviának egy osztály Sz-300 
PSZ légvédelmi rakétakomplexumot. Ez igen nagy telje
sítményű, korszerű típus, de alkalmazásáról nem érkez
tek adatok.

Mindegyik komplexum (kivéve az Sz-300 PSZ) telepí
tett (állandó állás), bár rendelkezik korlátozott mobilitás
sal. Ezáltal a légvédelmi rakétakomplexumok nem kellő
en mozgékonyak ahhoz, hogy gyorsan változtassák hely
zetüket, és új tüzelőállásból indítsanak. Ezekkel a jellem
zőkkel azok a légvédelmi rakétakomplexumok rendelkez
nek, amelyek a szárazföldi légvédelem fegyverzetében 
találhatók.

A szárazföldi haderő három légvédelmi hadseregből és 
egy speciális rendeltetésű hadtestből állt. A 3. hadsereg az 
ország déli és délnyugati részén települt, az albán zónát, 
Koszovót és Macedóniát felügyelte. A 3. hadsereghez két 
légvédelmi rakétaezred tartozott (a 311-es és még egy); 
ezek Kvadrat komplexumokkal voltak felfegyverezve.

A szárazföldi csapatok légvédelmét 4 légvédelmi raké
taezred és 11 (más adatok szerint 15) légvédelmi tüzér
ezred képezte. A rakétaezredek közepes hatótávolságú 
Buk-9K37és Kvadrat 2K12 (a szovjet Kub exportváltoza
ta) komplexumokkal, kis hatótávolságú Sztrela-1 (113 
db) Sztrela-10M  (17 db) és hordozható Sztrela-2, 
Sztrela-2M, Sztrela-3és lgla-1 (850 db) komplexumok
kal voltak ellátva. A kis hatótávolságú rendszerek megta
lálhatók a gyalogsági és harckocsizó egységek légvédel
mi ütegeinél. A légvédelmi tüzérezredek önjáró légvédel
mi indítóállványokkal és vontatható csöves tüzérségi esz
közökkel voltak ellátva. A légvédelmi tüzérezredek fegy
verzetét mintegy 5000 löveg képezte, közöttük az önjáró 
indítóállványok.

5. ábra: Az Sz-200 komplexum indítóállása

6. ábra: Az Sz-200 komplexum rakétájának szállítása

W f t t lí  шЦ & Г  T i i i r
7. ábra: Az Sz-200 komplexum szállító és indítóberendezé
se (gépjármű és indítóállvány)
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A hadsereg légvédelmének gerincét mintegy 70 db 
Kvadrat 2K-12  légvédelmi rakétakomplexum képezi. Ez 
elég régi rendszer (1996-ban rendszeresítették), mind
emellett nem rossz hatékonyságú még a korszerű repülő
gépek ellen sem. A Kvadrat az arab-izraeli háborúban, de 
a boszniai háborúban is hatékony eszköznek bizonyult.

Ennek a komplexumnak a 9M9 rakétájával lőtték le 
1995-ben az USA légierő F -1& osát Scott O'Gredy szá
zadossal. 1998. október elején három KVadraf-osztályt 
telepítettek Koszovó, Pristina, Djakovác és Glopovác 
melletti térségben. Nyugati adatok szerint 1998 októberé
ben Oroszország -  az embargót megsértve -  új gyújtó és 
robbanófejeket szállított 2K12 komplexumokhoz a raké
ták önrávezetéséhez. Ezeken kívül hőérzékelő és televí
ziós célkövető rendszereket, lézer távmérőket és rádiólo
kátor-állomásokat kapott a jugoszláv hadsereg. A jugo- 
szlávok minimális ráfordítással korszerűsítették ezeket a 
rendszereket a mai színvonalnak megfelelően. Jelenleg 
a Kvadrat 9M9M3 rakétákkal 3,7-24 km távolságig és 
50-12 000 m magasságig képes repülőgépek és helikop

terek megsemmisítésére. A rakéta repülési sebessége 
2,8 M., a harci rész tömege 59 kg.

A gépkocsizó lövész- és harckocsi-hadosztályok légvé
delménél a Kub komplexum leváltására a Bük komplexu
mot hozták létre. Ez, elődjének mozgékonyságát megőriz
ve, jobb jellemzőkkel bír. Az önjáró (Szőj) 9A310M1 alváz 
4 db 9M37M1 rakétát szállít (összehasonlításként a Kub 
2P25 harcjármű és a Kvadrat 3 db rakétát visz). A komp
lexumnál megjelentek a 9A39M1 -  szállító-töltő -  gépjár
művek (TZM), melyek két javadalmazást (8 rakétát, míg a 
ZIL-131 TZM csak 3 db rakétát, vagyis egy javadalma
zást) képesek szállítani, ugyanakkor a Szőj párban is ké
pes a tűzvezetésre. A komplexum maximális lőtávolsága 
35 km, megsemmisítési magassága 15-22 000 m. A cél 
max. sebessége 830 m/sec lehet. Nyugati adatok szerint 
Jugoszlávia kapott Buk-M1 9K37M1 korszerűsített válto
zatot is, melynek jellemzőiről már volt szó.

A jugoszláv hadsereg légvédelménél kis hatótávolsá
gon a mobil légvédelmi rakétaegységek, alapegységek 
Sztrela-1 9K31 eszközökkel rendelkeznek. Ez volt az el
ső mobil, kis hatótávolságú szovjet komplexum. A 
BRDM-2 alvázra épült 9P31 harcjármű elfordítható plató
ján 4 db 3M31 rakétát helyeztek el. Ennek lőtávja 
600-8000 m, a célmegsemmisítési magassága 15-4000 
m. A rakéta infravörös önrávezető fejjel van ellátva (G- 
SZ-N = önrávezető fej), ezért a komplexum abszolút 
passzív üzemmódban működik, amely magas fokú fe
dettséget biztosít. A Sztrela-1 komplexum további fej
lesztéseként jött létre a Sztrela-10SZV 9K35 komple
xum, melyet 1976-ban rendszeresítettek a szovjet hadse
regben. A jugoszláv hadseregnél a Sztrela-10M 9K35M 
változatát alkalmazzák, melyet három évvel később hoz
tak létre. A harcjármű két változatban készül: a 9A35M 
passzív rádiópelengátorral és a 9A34 anélkül. Mindkettő 
MT-LB  könnyű, többcélú, páncélozott vontatón van elhe
lyezve. A vontató felső részén elforgatható indítóállvány 
található 4 db 9M37M rakétával. Konstrukcióját tekintve 
hasonlít a már alkalmazásban lévő 9P31 indítóberen
dezésre. A rakéták párosával vannak csoportosítva, a

2002/2 HADITECHNIKA 23



forgó keret alsó részén helyezkedik el a rakétát indító ke
zelő búvónyílása. A jármű hátsó részében található a 4 
db rakétából álló javadalmazás. A megsemmisítési távol
ság 800-5000 m, a magasság 25-3500 m. Ajugoszlávok 
korszerűsítettek néhány Sztrela-1 OM-et. A korszerűsített 
változat a Sztrela-2M2J Szava nevet kapta. Erről a vál
tozatról nincsenek adatok.

Nyugati források megerősítik, hogy a jugoszlávok 
Oroszországtól vásároltak néhány új Tor 9K330 típusú 
komplexumot.

A mobil (önjáró) komplexumokon kívül a jugoszláv had
sereg nagyszámú szovjet gyártmányú hordozható komple
xummal rendelkezik: Sztrela-2 9K32, Sztrela-2M 9K32M, 
Sztrela-3 9K32 és lgla-1 9K310. Jugoszláviában korsze
rűsítették a Sztrela-2 és Sztrela-2M komplexumokat, pon
tosabb ismeretek erre vonatkozóan sincsenek.

A csapatoknál háromféle önjáró légvédelmi gépágyút 
(ZSzU) alkalmaztak, ezek a jugoszláv BOV-3, a cseh
szlovák BOV-30 (M-53/59) (266 db) és a szovjet 
ZSzU-57-2 (54 db).

A BOV-3 a jugoszláv BOV-MA páncélozott felderítő 
gépjármű bázisára épült. Fegyverzete: háromcsövű 20 
mm-es légvédelmi gépágyú állványon. A tüzérségi részt 
az M-55 vontatott gépágyúból vették át. Ez utóbbi auto
matikus légvédelmi tűzeszköz 3 db 20 m-es Hispano 
Suiza HSS 804-3  gépágyúval, a Hispano Suiza HSS 
630-3  lövegtalpon. Mind a tüzérségi rész, mind a löveg- 
talp -  licenc alapján -  jugoszláv gyártmányú, gyakorlati 
lőtávolsága 1500 m. Tűzgyorsasága csövenként 700 lö
vés. A vontatott rendszer javadalmazása 3 db dobtár 
(minden csőhöz), táranként 50 db lövedékkel. Az önjáró 
berendezés által szállított javadalmazás nagyobb. Ezt a 
járművet széles körben alkalmazták a boszniai konfliktus
ban, ahol a földi célok ellen vetették be.

A BOV-30 az M-53/59 csehszlovák gépágyú moderni
zált változata. Sajnos a prototípustól eltérő jugoszláv vál
tozatról nincs információ. Az M-53/59 a részben páncé
lozott Praga V3S tehergépjármű alvázán épül, a hátsó ré
szén kétcsövű 30 mm-es automata gépágyút helyeztek 
el. Az M-53-as kétcsövűt eleinte vontatták, majd a tüzér
ségi rész levételének lehetőségét kihasználva önállóan 
alkalmazták. Tűzgyorsasága 450-500 lövés csövenként. 
A szállított javadalmazás 800 lőszer, 10 lőszer táranként. 
Légi célok elleni hatótávolsága 3000 m, ugyanakkor víz
szintes lőtávolsága 9700 m. Az önjáró löveg tömege 10 
300 kg. Csehszlovákiában továbbfejlesztették az 
M-53/70  gépágyút, eltérés csupán a korszerűsített 
célzóberendezésben volt, lehet, hogy a jugoszlávok ezt 
alkalmazzák BOV-30 megjelöléssel. Ezek a gépágyúk 
nagyon erős fegyverzetnek bizonyultak a koszovói har
cokban. A ZSzU-57-2  jelenleg már korszerűtlen (1955. 
februárban rendszeresítették), nem kellőképpen haté

ra. ábra: ZSzU BOV-30 (M-53/59) harc közben, 1991-ben 
Horvátországban

13. ábra: BOV-30 repülőgépbe történő berakása légi szál
lításra

14. ábra: ZSzU BOV-3 harc közben, Boszniában

kony, még alacsonyan, kis sebességgel repülő célok el
len sem. A ZSzU-57-2 T-54-es harckocsialvázra épült. 
A nyitott, felső, forgó toronyban 2 db Sz-68-as 57 mm-es 
löveg van, javadalmazása 300 lőszer. A célok megsem
misítése 100-4000 magasságon, 5500 m távolságig biz
tosított. A tűzgyorsasága 220-240 lövés percenként. Kis 
hatékonysága miatt a szovjet hadseregnél hamar lecse
rélték a Silka-ra, amely 1962-ben állt rendszerbe.

A légvédelmi tüzérség fegyverzete igen széles skálát 
mutat, mivel ebben az arzenálban szovjet, jugoszláv, 
amerikai, angol és svájci berendezések találhatók. A ju
goszláv hadseregben főként szovjet Sz-60-as 57 mm- 
es gépágyúk (kb. 250 db). Az 1939M típusú 37 mm-es 
(kb. 400 db) és a 40 mm-es Bofors /U70  angol és ame
rikai gyártmányú (128 db). A légvédelmi lövegek több
sége hagyományos optikai berendezéssel van ellátva, 
és csupán a kismagasságú célokra veszélyesek. Né
hány tűzvezető módszer, pl. a szovjet 85 mm-es 
KSz-12  és az 57 mm-es Sz-60, összekapcsolva a 
PUAZO-6 vezetési ponttal és a SzON-9 lövegrávezető 
állomással, igen komoly veszélyt jelent a NATO repülő
gépeire és helikoptereire.

A jugoszláv hadseregnél a légvédelmi eszközök több
sége elavult, és nincs is esély arra, hogy Jugoszlávia új 
fegyvereket kapjon az ENSZ 1991. évi embargós határo
zata miatt. így a beszerzésnek, korszerűsítésnek kicsi a 
valószínűsége.

Tanko Maszter 99/2., Alekszandr Kosavcev Nebesznij 
sit nad Balkanami cikke nyomán

Fordította: Gelencsér György ny.á. ezredes
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MiG-21 a finn légierőben

A magyar közvélemény mindig érdeklődéssel kísérte a 
finnekkel kapcsolatos eseményeket. Katonai kapcsolata
ink egészen a legutóbbi időkig gyakorlatilag nem létez
tek, eltekintve talán az 1939-40-es úgynevezett téli há
borúban a magyar önkéntesek inkább jelképes, mint va
lós eredményt hozó részvételétől. Éppen ezért nem so
kak előtt ismert az a tény, hogy a közelmúltban volt egy 
jó harmincéves időszak, amikor mindkét légierő alapvető 
vadászrepülőgép-típusa azonos volt, mégpedig a 
MiG-21 F-13, majd később a MiG-21bisz.

Finnország 1917. december 6-án, az oroszországi for
radalmi események nyomán nyerte el függetlenségét. 
Egész azt követő történelmére rányomta a bélyegét a 
nagy szomszéd jelenléte. Két vesztes háború keserű ta
nulsága kellett ahhoz, hogy Finnország mai politikája és 
annak nyomán irigylésre méltó gazdasági helyzete és 
eredményei kialakuljanak. 1939-ben a Szovjetunió Lenin
grad közeli területek átadását követelte szomszédjától, 
amibe -  pontosabban a számára előnytelen területcseré
be -  az nem ment bele. Az ezt követő háborúban a Szov
jetunió végül elérte célját, a kívánt területeket megkapta, 
de az aránytalanul nagy anyagi és emberveszteség arra 
is megtanította, hogy a finnekkel nem jó ujjat húzni. A má
sodik világháborúba északi rokonaink nem annyira ideoló
giai megfontolásokból, mint inkább az elvesztett területek 
visszaszerzésének reményében kapcsolódtak be Német
ország oldalán. Hamar rádöbbentek azonban, hogy remé
nyeik valóra váltására nincs esély, és 1944 szeptemberé
ben a szovjet-finn fegyverszüneti egyezmény megkötésé
vel kihátráltak a háborúból. Ezzel azonban csak a felesle
ges további vérontást és veszteségeket sikerült elkerülni
ük, a következményeket nem, amelyek három év múlva, 
1947-ben, a párizsi békeszerződésben öltöttek testet. A 
Szovjetunió megtartotta az 1939-ben megszerzett terüle
teket, és szigorúan korlátozták a Finnország által fenntart
ható haderő létszámát és eszközeit. Ez a légierőt illetően 
maximum 60 vadászrepülőgépet jelent.

A finnek katonai doktrínájuk kidolgozásánál az ország 
szigorú semlegességi politikájából (amíg ennek a kétpó
lusú világrendszerben volt értelme) és a földrajzi helyzet
ből indultak ki. Finnország Európa ötödik legnagyobb ki
terjedésű állama, területe több mint 300 000 km2, mely
nek negyede az északi sarkkörön túl fekszik. Felületét 60 
000, egyes adatok szerint 70 000 tó borítja, télen nem rit
ka a -30, -40  -os hőmérséklet, és ezek a körülmények 
szinte lehetetlenné teszik modern, gépesített katonai 
egységek alkalmazását. A doktrína szerint a finn haderő 
feladata a létfontosságú déli központok védelme, miköz
ben a lehető legnagyobb veszteséget kell okozni a beto
lakodónak. Ennek megfelelően alakul a légierő szerepe 
is. A szárazföldi csapatok harcába közvetlenül beavat
kozni nem tud, nem lévén rá eszköze. Feladata tehát a 
levegőben megsemmisíteni azokat az ellenséges gépe
ket, amelyek a földi csapatokat támadhatnák.

E feladat ellátásához kellenek a korszerű, magas harc- 
értékű vadászrepülőgépek, méghozzá pontosan 60 da
rab. Amikor a hatvanas évek elején a világban széles 
körben kezdtek elterjedni az igazi, 2M sebességre képes 
szuperszonikus harci gépek, Finnországnak is, hogy légi

ereje a katonai doktrínában meghatározott követelmé
nyeknek meg tudjon felelni, ilyen gépeket kellett besze
reznie. Az ország, lévén semleges, abban a sajátos hely
zetben volt, hogy bárhonnan megvásárolhatta hadfelsze
relését. Széjjelnézve a nemzetközi piacon, a legkedve
zőbb ajánlatnak a Szovjetunó által kínált MÍG-21F-13 
látszott. Sebessége, csúcsmagassága, kiváló 
manőverezőképessége, korszerű fegyverzete alkalmas
sá tette a finn légierő előtt álló feladatok megoldására. 
Igaz, fedélzeti lokátorral nem rendelkezett, de abban az 
időben ez még nem volt olyan fontos követelmény, mint 
manapság, másrészt a hadműveletek végrehajtására al
kalmas időszakra arrafelé a hosszú nappalok és rövid éj
szakák a jellemzőek.

Ilyen előzmények után és meggondolásokból kapta 
meg a finn légierő (Suomen llmavoimat) első szuperszo
nikus repülőgépeit 1963-ban. Itt kell megjegyezni, hogy 
ez mindössze egy évvel az után történt, hogy Magyaror
szág a Varsói Szerződés tagállamai közül elsőként rend
szeresítette ugyanezt a típust a Honi Légvédelmi Csapa
toknál. A 22 darab MÍG-21F-13 1963-ban érkezett meg 
a „Fekete hiúz” jelvényes HavLLv 31 repülőterére, Kuo-
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pio-Rissalába. A HavLLv rövidítés egy kis magyarázatra 
szorul. A finn légierő, az llmavoimat alapvető harci egy
sége a Havittajalentolaivue, rövidítve HavLLv, amit az an
gol nyelvű szakirodalomban „fighter squadron”-nak fordí
tanak, ez magyarul egyértelműen vadászrepülő-század. 
A finn légierő három ilyennel rendelkezik. Csakhogy a 
rendszeresített repülőgépek számát tekintve, a mi fogal
maink szerint ez inkább ezred. A HavLLv-Ье három vagy 
négy alegység tartozik, angolul „flight” , ami lehet repülő
raj, de repülőszázad is, két vadász, egy kiképző és egy 
futár. Éppen ezért én a „squadron” helyett az „egység”, a 
„flight” helyett pedig az „alegység” szót tartom helyesnek, 
ha a finn légierőről van szó.

A MiG-21-es gépek finn szokás szerint kaptak jelölést, 
ami két betűből, jelen esetben MG, és sorszámból állt, 
melyek a következők voltak: MiG-31-től 35-ig, 46-50, 
61-65, 76-80 és 91-92. Az F-13  fegyverzete 1 darab 
beépített 30 mm-es NR-30 típusú gépágyú és 2 darab 
K-13 (AA-2 Atoll) infravörös önrávezetőfejes levegő-le
vegő rakéta volt. A hajózó állomány átképzését kezdet
ben a négy, 1962-ben vásárolt MiG-15L/77-val végezték 
(ugyanúgy, mint nálunk), és csak 1965-ben érkezett két 
MiG-21 U (MK-103 és 104). Később, 1974-ben a gyakor
ló gépek száma megduplázódott, amikor szolgálatba állt 
még két MÍG-21UM (MK-105 és 106). A hetvenes évek 
elején a MiG-е к rövid időre feltűntek a HavLLv 11-ben is, 
Rovaniemi repülőterén.

A hetvenes évekre egyre zavaróbbá váltak a 
MÍG-21F-13 hiányosságai, elsősorban a fedélzeti loká
tor hiánya. Ezzel egy időben terjedt el a nézet, hogy az 
llmavoimat harci technikája egyharmad részének kelet
ről, egyharmad részének nyugatról, egyharmad részének 
pedig semleges országból kell származnia. Az elvnek 
megfelelően 1972-től rendszeresítették a svéd Saab J35 
Draken vadászgépet, melyből összesen 37 darabot vá
sároltak, illetve a Valmet művek licencben építette eze-

2. ábra: Egy MÍG21 F12 géppár 1979-ben

3. ábra: Egy MÍG21 F12 leszállása Rovaniemiben

4. ábra: MÍG-21F-12 a 31. vadász-században 1974-ben

5. ábra: Az MG31 számú MiG-21 F-12 1974-ben

két; túlnyomó többségük már rendelkezett fedélzeti loká
torral. (A hasonló cipőben járó magyar Honi Légvédelmi 
Csapatok fegyverzetében már 1965-ben feltűnt a lokáto- 
ros MIG-21PF.) Ezzel párhuzamosan a finn vezetés a 
szovjeteknél is puhatolódzott, MiG-23-mai szerették vol
na felváltani az erkölcsileg elavult MIG-21F-13-masokat. 
Az üzlet azonban valamilyen okból nem jött létre (valószí
nűleg a szovjetek nem egyeztek bele, hogy a 23-asba 
Finnországban Ferranti inerciális navigációs rendszert és 
Smith’s szemmagasságú kijelzőt építsenek). Aztán 1977 
végén váratlanul bejelentették, hogy a finn légierő „közel
30 darab” MiG-21bisz-1 vásárol. Közvetlen ezután 50 fős 
állomány utazott a Szovjetunióba, átképzésre. A gépek 
első csoportját 1978 júliusában repülték át szovjet pilóták 
Kuopio-Rissalába, és az év végéig mind a 26-ot átadták. 
Ezek valószínűleg nem új gyári példányok voltak, hiszen 
a típus gyártását már négy évvel korábban befejezték. Az 
új gép rendszerbe állításával a MiG-21 F-13  elvesztette 
jelentőségét, bár 10 közülük egészen 1985-ig repült a 31 - 
eseknél. Néhány múzeumba került, néhányat pedig átad
tak a felderítőknek, a Tiedustelulentolaivue-nak a 
Tikkakoski repülőtérre, ahol azok 1986-ig repültek. A 
bisz-eк szintén az MG betűjelet kapták 111, 114-125, 
127-136 és 138-140 sorszámmal. Az utolsó két MiG-21 
1980-ban került a llmavoimathoz. Ez két UM volt 
(MK-126 és 143), cserébe viszont visszaküldték a Szov
jetunióba a két 21 U-\.

A MiG-21bisz beépített fegyverzete egy GS-23L típu
sú, 23 mm-es, ikercsövű gépágyú. Teljes rakétafegyver
zete, mely négy függesztési ponton helyezhető el, R-3R  
(AA-2C Atoll), K-13M (AA-2D Atoll) és R-60 (AA-8 
Aphid) levegő-levegő rakétákból áll, csak 1984-re érke
zett meg. Nem kapták viszont meg az 57 mm-es Sz-5m  
és Sz-5k nem irányított levegő-föld rakétákat, amelyek 
egyértelműen földi célpontok támadására szolgálnak. A
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bisz-eк végig a HavLLv 31-nél szolgáltak, bár néhányat 
(általában hatot) 1995-ig átadtak használatra a felderítők
nek. Ezeket a gépeket a Viten típusú fotófelderítő konté
nerrel szerelték fel, és 1981-től Elettronica SpA besugár
zásjelző berendezéssel is ellátták. Az így átalakított gé
peket nem hivatalosan MiG-21bisz/t-nek nevezték. Kül
sőleg ezek a függőleges vezérsík kilépőélén levő két an

tennáról és a szárnyvégeken látható kisméretű tartókról 
ismerhetők fel. Ha már a változtatásokról esett szó, az 
UM-ek fegyverberendezését is átalakították, és alkalmas
sá tették az fí-60-rakéták függesztésére és indítására, 
ami azért lényeges, mert a finnek értelmezése szerint a 
60 darabos korlátozás csak az együléses vadászgépek
re vonatkozik, a kétüléses gyakorló változatra nem, bár
milyen fegyverzettel látható is az el.

A bisz-e к kivonása a fegyverzetből 1996-ban kezdődött 
az F-18 Hornét rendszerbe állításával párhuzamosan. 
1996 végére már csak 14 maradt szolgálatban, és az 
utolsó repülésre 1987-ben került sor. Ezzel három évvel 
megelőzték magyar társaikat, igaz, ott a váltótípusról már 
jó előre gondoskodtak.

Az évek folyamán az llmavoimat hat bisz-\ veszített el 
balesetek és katasztrófák következtében, melyek részben 
műszaki hibák, részben emberi okok miatt következtek 
be. Megmaradt viszont mind a négy kétkormányos UM.

Kuopio-Rissalában számunkra elképzelhetetlenül ked
vező körülmények között üzemeltették a MiG-е két. A gé
peket sziklába vájt barlanghangárokban tartották, ezeket 
a több méter vastag oldalfal és tető, valamint az egy mé
ter vastag ajtó hagyományos fegyverrel gyakorlatilag se- 
bezhetetlenné tette. A hangárokban végezték a kisebb ja
vításokat és a repülés előtti előzetes előkészítést, ami az 
ottani időjárási viszonyokat figyelembe véve nagyon fon
tos körülmény. Csak a kiképző repülésre kijelölt gépeken 
hajtották végre a szabadban a közvetlen felkészítést. 
Éles helyzetben, veszélyeztetés esetén lehetőség van a 
hajtómű indítására is a hangárokban, az innen felszállás
hoz kiguruló gép mindössze két-három percig tartózkodik 
a földön védtelenül, kiszolgáltatott helyzetben.

A finn pilóták szerették és nagyra értékelték a 
MiG-21 bisz-X. Ragyogó gépnek tartották, amely egy 
egész korszakot jelentett a finn légierő történelmében. 
Véleményük szerint jól manőverezik, de meglehetősen 
instabil, és vezetése a pilótától állandó odafigyelést köve
tel. Ez teljes mértékben megegyezik a hazai tapasztala
tokkal, nálunk is hasonló értékelés alakult ki az évek fo
lyamán. Nekik viszont volt lehetőségük az összehasonlí
tásra is, hiszen évekig párhuzamosan használták a Saab 
J35 Draken-nel. A két gép nagyjából azonos osztályt kép
visel és azonos generációhoz tartozik. A finn tapasztala
tok szerint a J35 fedélzeti lokátora és célzóberendezése 
nagyobb teljesítményű, korszerűbb, rakétáinak nagyobb 
a hatótávolsága. A MÍG manőverezőképessége lényege
sen jobb, közeli légiharcban fí-6 0  rakétáival messze fe
lülmúlja a svéd vadászt.

Persze ma már mindez történelem. A DrakenA éppúgy 
kivonták az llmavoimat fegyverzetéből, mint a MiG-21- 
est, helyüket új típus, az F-18  foglalta el, ami már egy 
másik korszakot képvisel, és minden szempontból haté
konyabb elődeinél.

Varsányi Mihály

Makettezőknek
Super Galeb (Jumo 1:72) makett kapható

Érdeklődni lehet: 06-77-428-690, Kiskovács Attila
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Az EP-3E ARIES II elektronikus felderítő repülőgép

Az elmúlt évben összeütközött egy kí
nai F-8  elfogóvadász a dél-kínai- 
tenger felett járőröző amerikai „kém”- 
repülőgéppel. A légi katasztrófa a fi
gyelmet erre az alig ismert felderítő re
pülőgépre irányította. Jelen cikkünk
ben nem foglakozunk a repülőese
ménnyel, helyette a nyílt publikációk 
segítségével bemutatjuk az amerikai 
haditengerészet repülő elektronikai „la
boratóriumát” . A légi felderítő integrált 
elektronikai rendszer (Airborne Recon
naissance /ntegrated Electronic Sys
tem) feladata az amerikai tengerészet 
felső vezetése részére az adott körzet
ben működő híradó- és rádiólokációs 
berendezések (elektronikus sugárfor
rások) működésének észlelése, a su
gárforrás műszaki paramétereinek 
meghatározása, tartózkodási helyének 
bemérése, a jellemzők alapján a be
azonosítása, az aktivitásának (harcké
szültségének) megállapítása, és szük
ség esetén a működésének zavarása.

Az EP-3E  repülőgép fedélzetén mű
ködő integrált rendszer általánosság
ban SIGINT elektronikai felderítést vé
gez, elődjéhez, a P-3 Orion egyes vál
tozataihoz hasonlóan, de sokkal jobb 
műszaki paraméterei és több felderíté
si lehetősége van.

A légi felderítő
integrált elektronikai rendszer

Az ARIES a híradó-kommunikációs 
eszközök (COMINT) bemérése mel
lett a rádiólokáció teljes frekvencia- 
sávjában működő radarok felderítését 
(ELINT) is végzi.

A felderítőrendszer feladatait három 
alrendszerbe csoportosíthatjuk: az 
Electronic Support Sensors, a Special 
Station Sensors, valamint a Special 
Electronic Support Common Subsys
tem rendszerek működését végzi. A 
fedélzeti elektronikai berendezések 
működtetését a három alrendszer sze
rint tekintjük át, majd az egyes na
gyobb berendezéseket mutatjuk be.

Az Electronic Support Sensors meg
határozza a vett elektronikus jelekkel 
közvetlenül összefüggő jellemzőket 
(pl. radarnál a műszaki jellemzők 
elemzése, a radar helyének beméré
se) a következő berendezések segít
ségével:

-  A GTE cég AN/ALR-44  típusú 
0,5-18 GHz frekvenciasávban mű
ködő besugárzásérzékelője, ame
lyet a repülőgép önvédelmére alkal
maznak;

a Lockheed Martin cég 
AN/ALR-76 típusú elektronikai irány
mérő-készülék, amely a frekvenciasáv 
alsó tartományában működik;

a Condor Systems cég 
AN/ALR-81/V  típusú elektronikai 
iránymérő készüléke, amely a frekven
ciasáv felső tartományában működik;

-  a NAWC-központ AN/ALR-82 tí
pusú szélessávú vevőkészüléke, az 
elektronikai jelek kutatására, mérésére 
és osztályozására;

-  a Carlisle Group cég elektronikai 
mérőkészüléke;

-  a SDI cég AN/USH-34 (V)2 típusú 
adatrögzítő berendezése, amely a to

vábbi feldolgozás érdekében rögzíti és 
előválasztja a mért adatokat;

-  az OE-319 (Big Look) antenna- 
rendszer, amely NAWC központban 
készült;

-  a Litton cég OE-320 A/A típusú 
iránymérő antennarendszere.

A Special Station Sensors (SSS) al
rendszer az előző alrendszerhez ha
sonlóan csak a híradó-kommunikációs 
eszközökre irányul:

-  A Sanders cég AN/ALD-9 (V) típu
sú iránymérő berendezése, amelyet 
elsődlegesen a jelmérésre alkalmaz
nak, a berendezés résantennáit a re
pülőgép sárkányának különböző pont
jaira telepítették;

-  a Magnavox cég AN/ARR-81 rádió
vevője, híradóeszközök bemérésére;

-  a Watkins cég AN/URR-71 és 
AN/URR-78 típusú beméréshez alkal
mazott polgári kommunikációs csator
na vevője;

-  a SDI cég AN/USH-34 (V)2 típusú 
adatrögzítő berendezése.

Az SESCSS alrendszer feladata az 
adatgyűjtés, azok rögzítése, a jelek 
részleges elemzése, a digitális adatok 
beolvasása, feldolgozása és listázása.
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Az alábbi berendezések végzik a fenti 
feladatokat:

-  Az AN/ASQ-192 típusú szinkroni
záló berendezés, az iránymérések 
összehangolására;

-  a CP-1799/AYK-14 (V) típusú 
számítógép, a Haditengerészet légi
erejének központi számítógépe, modul 
rendszerű, feladatra állítják össze;

-  az AN/USH-26 típusú adatrögzítő;
-  a Sanders cég IP1515 típusú be

rendezése a rendszer elemeinek irá
nyítására és ellenőrzésére;

-  a Radstone cég MU-962 típusú ki
egészítő memóriaegysége az adatrög
zítő képesség növelésére;

-  a Raytheon Е-Systems cég 
OM-75 típusú demodulátora.

A fenti felsorolásból látható, hogy a 
felderítő repülőgép számos mérőmű
szere miatt valóságos elektronikai la
boratórium. Természetesen néhány 
berendezésről a titkosítás miatt nincs 
nyilvános információ, de ez a repülő
gép feladatai alapján érthető. A felde
rítési lehetőségekről kapott tájékozta
tás mellett minden zavarással kapcso
latos információ titkos, emiatt jelen cik
künkből ez a rész hiányzik. Általános
ságban megállapíthatjuk, a repülőgép 
képes közvetlenül zavarni az összes 
bemért elektronikai sugárforrás műkö
dését, de ha szükséges, erre a fel
adatra speciális repülőgépeket irányít
hat. A továbbiakban a repülőgép leg
fontosabb berendezéseit vizsgáljuk 
meg részletesen.

4. abra: EP-3E repülőgép

5. abra: Jól lathato a felső antenna

6. ábra: A leszálló EP-3E repülőgépen jó! látszanak a késantennák

Az AN/ALR-76 elektronikai 
automatikus felderítőberendezés

A berendezés duplázott vevőcsator
nái egyenként a négy spirálantennáról 
érkező jeleket dolgozzák fel. Az egyik 
vevőcsatorna szélessávú, a másik kes
kenysávú. A berendezés képes a folya
matos, körkörös felderítésre. A speciá
lisan kiválasztott középfrekvencia és 
az unikális, feldolgozási algoritmusok 
alapján a berendezés viszonylag gyor
san, nagy sebességgel reagál automa
tikusan a vett jelekre. Az AN/ALP-76 
képes impulzusüzemű vagy folyama
tos jelek vételére. A precíziós iránymé
rő alrendszer segítségével lerövidítet
ték a helyzetmeghatározás időtarta
mát, továbbá a cél osztályozását is.

A berendezés antennarendszerét a 
szárny végére szerelt konténerekbe 
szerelték.

A mért jeleket összehasonlítják a 
többi fedélzeti berendezés által mért 
adatokkal, és a harcászati helyzetérté
kelő indikátoron már az összegzett 
adatokat jelenítik meg. Reális vész
helyzetben a berendezés hangjelzés 
mellett automatikusan aktivizálja az 
infravörös vagy rádiólokációs csapda
vető berendezéseket.

A négy vevőcsatorna jeleit a jelkom
penzátor dolgozza fel, amelyet speciá
lis processzor vezérel. A jelfeldolgozás 
során automatikusan hasonlítják az

Az automatikus berendezés alapvető
en a fedélzeti radarok, navigációs be
rendezések és adatközlő rendszerek 
mért jelei alapján deríti fel a sugárfor
rásokat, majd a repülőgép berendezé
seivel meghatározza annak tartózko
dási helyét.

Másodlagosan az EP-3E  önvédel
mének növelése érdekében, célkövető 
és tűzvezető radarok besugárzása 
esetén riasztja a személyzetet.

3. ábra: Az AN/ALR-76 radar antenna
konténere

2002/2 HADITECHNIKA 29



előzetesen mért adatokhoz, továbbá a 
memóriában tárolt adatokhoz. Megál
lapítja a sugárforrás típusát, és szük
ség esetén képes a csapásmérő esz
közök riasztására. A berendezés fel
építése és a repülőgép többi berende
zése segítségével képes a horizonton 
túli jelforrások bemérésére, azok köve
tésére.

A berendezés teljes tömege 61 kg, 
és összesen 657 W elektromos ener
giát igényel.

Az AN/ALP-76 típusú berendezés 
egyidejűleg 200 célpontot, hangsebes
ség alatti merev- és forgószárnyú repü
lőeszközt képes követni, egyes helyze
tekben a horizonton túli körzetben is.

Az AN/ALR-81 (V) 
elektronikai iránymérő

A mikrohullámú iránymérő berendezés 
a radar-frekvenciatartomány felső sáv
jában (0,5-10 GHz) üzemelő, ala
csony belsőzajszintű mérőműszer. A 
belső felépítése lehetővé teszi a méré
senként! a sávszélességváltást. A be
rendezés több antennáról érkező jel 
egyidejű feldolgozására is alkalmas, 
amit az AS-135  típusú vevőegység 
segít. Az iránymérő antennarendsze
rének mérete 0,48x0,61 m.

Az AN/APS-134 (V) 
felderítő lokátor

A 9,5-10 GHz frekvenciasávban műkö
dő felderítő lokátort elsődlegesen a ten
geralattjáró-felderítésre fejlesztették ki. 
A radar képes a tíz méternél is maga
sabb hullámok között bemérni a tenger
alattjáró periszkópját. Az antenna vi
szonylag nagy forgássebessége és a 
jelek teljesen digitalizált feldolgozása 
támogatja a megbízható működést. Há
rom üzemmódban alkalmazzák.

Az A üzemmódban a felderítési kör
zet határa 59 km. Ekkor az antenna 
forgássebessége 150 fordulat/perc és 
az ismétlődési frekvencia 2000 Hz. 
Ezek lehetővé teszik a nagy felbontó- 
képességű mérést.

А В üzemmódban a határ 278 km, 
de az antenna forgássebessége 40 
fordulat/perc és az ismétlődési frek
vencia 500 Hz.

A C üzemmódban a 278 km-es kör
zetet 6 fordulat/min sebességgel ellen
őrzik.

Az első két üzemmódban 9,5-10 
GHz-es frekvenciasávban működtetik, 
a harmadikban 9,6-9,9 GHz-es tarto
mányban. Az adó impulzusteljesítmé
nye 500 kW. A sugárnyaláb vízszintes 
szélessége 2,4°, függőleges 4°, a kisu
gárzott jelek polarizációja függőleges.

7. ábra: Kezelői munkahelyek
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A lokátor alapvetően a harmadik 
üzemmódban működik. A másodikra 
több különböző helyzetű célpont ész
lelése után térnek át. Az elsőt a cél
pont azonosításakor alkalmazzák.

2001-ben a Raytheon TI System 
szerződést kötött a radar korszerűsíté
sére. A 18 millió USD értékű szerződés 
értelmében kidolgozzák az inverz szin
tetizált apertúrájú radart, kódjele 
AN/APS-137 (V) 6. Ez a lokátor 15-20 
cm méretű tárgyakat képes felderíteni. 
Nincs információ arról, hogy az új loká
tor miatt a repülőgép külső formája 
megváltozik. Ezzel a lokátorral jelentő
sen megnövekszik a felderítőképesség.

Az AN/ULQ-16 (V)2 típusú 
spektrumanalizátor

A berendezés manuális és automati
kus üzemmódban működik. Bármelyik 
mikrohullámú vevőberendezés kime
netéről vett jelet elemezheti. Az ameri
kai fegyveres erőknél az analizátor 
több változatát alkalmazzák. A repülő
gépek részére fejlesztették ki a (V)2 
változatot. A kezelő a felkínált menü 
alapján vezérli a berendezést. A jelfel
dolgozási mód és az adatbázis függ
vényében alakítja át a jeleket, amelye
ket az elemzés végén automatikusan 
rögzít a memóriában.

Az analizátor kimenetén az alábbi 
információkat rögzíthetik: ismétlődési 
frekvencia, impulzus-időtartam, je l
amplitúdó, az antenna forgássebessé
ge stb. Szükség esetén többcsatornás 
kimenetre is működhet.

A korszerűsítési program keretében 
az analizátort az ARIES rendszer bel
ső igényei szerint alakították át.

A Link 16 adatátviteli rendszer

A TADIL harcászati digitális felderítő 
adatátvitel (Tactical Digital intelligence 
Link) egy titkosított digitális adatátvite
li rendszer, amely 2-30 MHz-es frek
venciasávban amplitúdómodulált for
mában, a 225-400 MHz-es sávban 
frekvenciamodulált formában továbbít
ja az adatokat. A 32 bites kötegekben 
26 bit a kódolt adat, 6 bit a rendszerve
zérlő kód. A hatótávolság FM-üzem- 
módban 46 km, AM-üzemmódban 557 
km. A rendszer kétféle adatátviteli se
bességgel működik.

Az OE-319 antennarendszer

Az 1,2x2,7 m méretű OE-319 típusú 
antennarendszer eredetileg a Big 
Look típusú elektronikai elemzőberen
dezéshez készült. A rendszert mecha

nikus forgatószerkezettel látták el, és 
képes a 0,3-18 GHz-es frekvencia- 
sávban a jelek vételére, valamint a 
0,3-10 GHz-es tartományban a jelek 
kisugárzására. Az antennarendszer 
elemeit az eredetileg AN/APS-20 típu
sú radarnál alkalmazott rendszerből 
vették át.

A rendszer egyidejűleg képes körkö
rös és szektoros felderítésre. A rend
szer együttműködhet az AN/ALQ-108 
típusú rendszer fázisvezérelt rácsan
tennájával.

A repülőgép külső jellegzetessége 
az OE-319-es rendszert takaró ovális 
dielektrikus aerodinamikai burkolat, 
amelyet a repülőgép pilótafülkéje alatt 
helyeztek el.

Az OE-320
rádió-iránymérő antennarendszer

Az iránymérő antennarendszer két 
frekvenciasávban (0,5-2 és 2-18 
GHz) működik. A pontosan nem ismert 
számú antennák közül a legnagyobb 
60 cm-es, az antennák 200 fordu- 
lat/min sebességgel forognak. Szekto
ros méréskor 150, 300, 600 és 1200- 
as szélességben mérnek, ilyenkor az 
antenna tengelye a mért térség közép
pontja felé irányul. A frekvencia függ
vényében 1-27 dB szinten erősíti a 
vett jeleket. Az antennákat a repülő

gép gerincén és a törzs alján lévő 
dielektrikus burkolat alatt helyezték el.

Az ARIES II rendszert alkalmazhat
ják a Joint SIGINT rendszer nagy- és 
kisfrekvenciás típussorozat-vevőivel. 
A prototípust 1998-ban tesztelték. A 
vevőket speciális konténerbe helyezve 
szerelték a repülőgépre. A készüléke
ket Boszniában is alkalmazták.

Alkalmazási sajátosságok

Az integrált elektronikai légi felderítő
rendszert először 1971-ben mutatták 
be a nyilvánosságnak. A rendszer első 
változatát 1968-ban kezdték fejleszte
ni, az első két repülőgépet 1969 júliu
sában vehette át a haditengerészet. A 
repülőgépek az 1. számú légi felderítő 
egység (VQ-1) állományába kerültek. 
Az első két P-3A Orion repülőgépből 
átalakított példányt további 10 követte.

1986-ban rendelték meg a tovább
fejlesztést. Dél-Kaliforniában a Lock
heed Aeromod Centerben készültek 
az új A RIES II változatok. Az első, 
156507 fedélzeti számú repülőgép 
1990. április 11-én emelkedett a leve
gőbe. A 12. példány 1997-ben készült 
el. De csak 1993-ban rendszeresítet
ték az EP-3E  repülőgépeket, mert a 
fejlesztés során a légierő RC-135 tí
pusú repülőgépeivel való együttműkö
dés számos problémát okozott.
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A normál működéskor a fedélzeten 
24 fős személyzet tartózkodik. A repü
lőgép irányítását három fő végzi, de 
munkájukat támogatja az ARIES-nél 
dolgozó kommunikációs kezelő és a 
navigátor, akik kettős feladatot végez
nek. Tevékenységük egyik része a re
pülőgép irányításához kapcsolódik. A 
kommunikációs kezelő a hagyomá
nyos híradókapcsolat mellett a repü
léshez szükséges egyéb elektronikai 
feladatokat is végzi.

A navigátor beosztásának pontos 
megnevezése -  elektronikai harctevé
kenység navigátora (Sectronic И/arfare 
Aircraft Л/avigator), ő egy többéves gya
korlattal és tapasztalattal rendelkező 
repülőnavigátor. Az EWAN integrált te
vékenységét jelentősen támogatja az 
ARIES II rendszer. A navigátor munka
helyén megjelenik az összes fedélzeti 
navigációs berendezés (navigációs ra
dar, GPS stb.) adata, ezek segítségével 
határozza meg a repülőgép pontos tar
tózkodási helyét. Ez elengedhetetlen a 
további feladatok végzéséhez, mivel 
minden helyzetmeghatározást (repülő
gépek, felszíni hajók és tengeralattjá
rók) ehhez viszonyítanak. Egyik legfon
tosabb békefeladata a nemzetközi inci
dens elkerülése érdekében a határsér
tés megakadályozása, különösen ami
kor a járőrözést más állam határainak 
körzetében végzik. így kijelenthető: a 
repülőgép működése, túlélőképessége 
alapvetően a navigátor kiképzettségé
től, tapasztaltságától függ.

Az elektronikai harctevékenység re
pülőparancsnoka (Sectronic И/arfare 
Aircraft Commander) tapasztalt pilóta, 
aki nagy gyakorlattal és alapos isme
retekkel rendelkezik az elektronikai 
harctevékenység terén. Ő a bevetés 
repülőparancsnoka.

Az elektronikai harctevékenység 
harcászati főelemzője (Senior Sec
tronic И/arfare Tactical Evaluator) ta
pasztalt elektronikai harctevékenység- 
irányító, aki többéves gyakorlata és 
alapos ismeretei alapján mint vezető
menedzser tervezi a repülőgép útvo
nalát, meghatározza a felderítési fel
adatokat, összegzi a SIGINT-adatokat, 
és azok alapján elemzi a járőrözési

körzetben kialakult elektronikai harc
helyzetet. Harcászati jelentés formájá
ban rendszeresen tájékoztatja a flotta- 
és a hadszíntér-parancsnokságokat a 
mért adatokról.

A bevetés parancsnoka (Mission 
Commander) a járőrözés céljától füg
gően duplírozza az előbb felsorolt ki
emelt kezelők (EWAN, EWAC, SEVAL) 
tevékenységét, és saját tapasztalata 
és ismerete alapján segíti munkájukat. 
A számukra szükséges szinten tájé
koztatja a személyzetet a bevetés cél
járól, a speciális eseményekről és az 
esetleges speciális feladatokról.

A kezelőállomány minden tagja 
szakmailag magas végzettségű és ké
pességű személy, akik a konkrét regio
nális politikai helyzetnek megfelelően 
képesek a harcászati elektronikai hely
zet (híradó- és elektronikai aktivitás 
alapján meghatározzák a követett re
pülőgépek, hajók és tengeralattjárók 
harckészültségi fokát, tevékenységük 
jellegét) értékelésére, elemzésére az 
időjárástól és a napszaktól függetlenül.

Jelenleg az amerikai haditengeré
szet 12 db ARIES II repülőgéppel ren
delkezik. A repülőgépek két egységé
ben 6-6 teljesít szolgálatot. Az 1955- 
ben alapított VQ-1 egység a Whidney- 
szigeten (Washington állam) állomá
sozik, de az állomány nagy része ide
iglenesen a misawai légibázison (Ja
pán) tartózkodik. A légibázisról rend
szeresen repülnek Kínához közeli ten
gerszakaszon. 1992 óta a Perzsa
öbölben is rendszeres a jelenlétük. Az 
egységnél az EP-3E  repülőgépek 
mellett UP-ЗА kommunikációs támo
gató-repülőgépek is szolgálnak. A re
pülőgépek Afrika keleti partvidékétől 
Amerika nyugati partvidékéig ellenőr
zik az óceánokat.

A másik egység a Rota légibázison 
(Spanyolország) települt VQ-2, ame
lyet szintén 1955-ben alapítottak meg. 
Az egység fegyverzete az EP-3E és a 
P-3C  repülőgépekből áll. Hadművele
ti céllal az egység előretolt bázisát a 
Szuda-öbölben (Kréta) alakították ki. A 
Földközi-tenger térsége mellett az At
lanti-óceánon végeznek felderítő repü
léseket.

A repülőgép feladata és jellemzői

A Lockheed Martin P-3C Orion hadi
tengerészeti járőr-repülőgép tovább
fejlesztésének eredménye az EP-3E 
ARIES II (Airborne Reconnaissance 
integrated Sectronic System) elektro
nikus felderítő repülőgép. A repülőgép 
alapfeladata a harctér körzetében min
den rádió-elektronikus jel észlelése és 
felderítése. Tehát a hagyományos hír
adórendszerek bemérése mellett az 
összes rádiótechnikai vagy elektroni
kai adó bemérése, a kisugárzott jelek 
azonosítása, elemzése és az integrált 
adatforgalmi rendszeren keresztül a 
felderítési adatok azonnali továbbítá
sa. A repülőgép személyzete 3+2 fő, 
az elektronikus felderítő berendezése
ket 19+2 fő kezeli.

A repülőgép maximális sebessége 
703 km/h, felderítéskor 333 km/h se
bességgel repül. A repülőgép harcá
szati átrepülési távolsága 2533 km, 
miközben 4 órán keresztül felderítést 
végez. Felderítés nélkül 4076 km. Fel
derítési magassága 663 m, maximális 
repülési magassága 8535 m. A négy 
darab Allison T-56-A-14  típusú gáz
turbina teljesítménye 4x3430 kW. A re
pülőgép hossza 35,36 m, fesztávolsá- 
ga 29,9 m, magassága 10,26 m. Fel
szállótömege 62 500 kg.

Az EP-3E ARIES //típusú elektroni
kai felderítő repülőgép az USA hadi
tengerészetének egyik legfontosabb 
hírszerző eszköze. Érzékeny készülé
kei és nagy felbontóképességű beren
dezései segítségével képes hatalmas 
terület ellenőrzésére, sőt a horizonton 
túli térségből érkező elektronikai jelek 
feldolgozására. A mért adatokat a me
móriában tároltakkal összehasonlítva 
valós időben képes az elektronikai 
helyzet elemzésére, értékelésére, és 
erről tájékoztatást ad a flotta- és had
színtér-parancsnokságoknak. Az 
1993-1997 között rendszerbe állított 
ARIES II rendszer még hosszú ideig 
fogja megbízhatóan ellenőrizni a világ 
óceánjait.

Szabó Miklós nyá. mk. alezredes 
Hajdú Ferenc mk. őrnagy

Felhívás Olvasóinkhoz
A jelen számunkkal együtt elkészült a Haditechnika 1997-2001-es repertóriuma. Ezt előfizetőink ingyen kapják 
meg, az érdeklődők az árusítást végző szaküzletekben juthatnak hozzá. Ezt a Lapker hálózata nem terjeszti. A 
2002/3. számmal egyidejűleg fog megjelenni a lap első számú melléklete, 240 forintos áron. Ez csak második 
világháborús időszakból kigyűjtött tematikus cikkeket tartalmaz, amelyeket a normál számokban helyhiány miatt 
nem tudunk megjelentetni. Ez a szám a lapot árusító terjesztőknél megvásárolható, az előfizetők térítés nélkül 
kapják (a szerk.).
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Nyomtalanul eltűnt
Viktor Markovszkij

A repülőkatasztrófák közt ma is előfordulnak olyanok, me
lyeknek az okát nem sikerül kideríteni. A szakértők rendel
kezésére álló valamennyi korszerű technikai eszköz mind 
hatástalannak tűnik, pedig képesek a legapróbb részlete
kig rekonstruálni a repülést a fedélzeti adatrögzítők, a rá
dióforgalmazás magnófelvételei és a sérült berendezések 
vizsgálata alapján. Esetenként a tragédia helyszínén ta
lált, roncsolt fémdarabok is némák maradnak. Az is előfor
dul, hogy a repülőgép nyomtalanul eltűnik. Nem sikerül 
megtalálni még a katasztrófa helyszínét sem, a kivizsgá
lás találgatásokra és feltételezésekre szorítkozik.

1996 őszén a Krímben történt a legutóbbi ilyen eset, és 
mind a mai napig nem tudták kideríteni, hogy valójában 
mi történt. Oleg Kulik őrnagynak MiG-29-esével a 
kirovszkojei légitámaszpontról át kellett repülnie a Kijev 
környéki Vaszilkov repülőtérre. Az 1. osztályú vadászpiló
ta, aki a vaszilkovi 146. vadászrepülő ezredben század- 
parancsnok-helyettesi beosztást látott el, éppen befejez
te a Krími Repülőkísérleti Komplexumban a repülőgépve- 
zetés-technikai továbbképző tanfolyamot. A krími komp
lexum a szovjet időkben a Légierő Tudományos Kutató- 
intézetének egyik legfontosabb részlege volt. Minden le
hetőség rendelkezésre állt itt a repülőgép-vezetők mes
terségbeli tudásának továbbfejlesztéséhez: jól felkészült 
oktatók, akiknek nagy része berepülőpilóta volt, kimagas
lóan jó repülőtéri körülmények és nem utolsó sorban ál
landóan kedvező időjárás, ami lehetővé tette, hogy na
gyobb szünetek nélkül folytassák a repülőkiképzést. Fon
tos szerepet játszott a komplexum vezetése is, melynek 
parancsnoka Viktor Rosszosanszkij ezredes volt, aki 
4000 óránál is többet repült több tucat különböző típusú 
repülőgépen. Részvételével hozták létre Kirovszkojéban 
a nemzetközi Vadászrepülő Akadémia részleget, mely 
különböző országok pilótáinak felkészítésével foglalko
zott, és ő szervezte meg az „Ukrán Sólymok” műrepülő
köteléket is, mely külön osztályt képviselt a hazai és kül
földi repülőbemutatókon. A kötelék hat MiG-29-esét a 
vaszilkovi ezred állította ki, és rendszeresen küldtek on
nan pilótákat, hogy gyakorolhassanak a krími égen. A két 
hónapos program befejeztével Kulik őrnagynak vissza 
kellett térnie a hazai repülőtérre.

A meteorológiai viszonyok a Krím felett és az útvonalon 
kedvezőek voltak, a repülőgépen minden szükséges elő
készítést elvégeztek. Október 28-a derűs reggelén a 
MiG-29 felszállt, és a repülőtér felett a krími földszoros 
irányába fordult. A tapasztalt repülőgép-vezetőre 650 km- 
es megszokott útvonal várt, olyan lakott terület felett, 
amely bővelkedik jó tájékozódási pontokban és földi na
vigációs eszközökben. Az út végrehajtása nem okozha
tott volna különösebb nehézséget még bonyolult időjárá
si körülmények között sem. Ennek ellenére a gép nem ér
kezett meg Vaszilkovba. A felszállás után 15 perccel Ku
lik őrnagy rádiókapcsolatba lépett a földi irányítással, je
lentette, hogy elhagyta Dzsankoj fordulópontot, és 320°- 
os irányra állt Vaszilkov felé. Ezek voltak utolsó szavai. A 
38-as fedélzeti számú MiG-29 eltűnt, szó szerint felszí
vódott a krími égen.

A földi repülésirányító szolgálat adatai szerint az 
északnyugat felé tartó gép 10 600 m magasan 116 km-re

volt Szimferopoltól, amikor váratlanul visszafordult, és 
gyorsan veszítve magasságából elindult Szivas felé. Ez a 
manőver inkább zuhanásra emlékeztetett, néhány má
sodperc alatt a MÍG 7000 m-t süllyedt. A lokátorok rögzí
tették, hogy 3500 m-en került a gép vízszintesbe, és déli 
irányba repült tovább, majd teljesen eltűnt az indikátorok
ról. A rádióösszeköttetés helyreállítására tett valamennyi 
kísérlet eredménytelen maradt.

Az eltűnt vadászgép felkutatására levegőbe emelked
tek a légierő, a Fekete-tengeri Flotta és a polgári repülés 
kutató-mentő repülőgépei és helikopterei, de a MiG-29- 
nek semmi nyomát nem találták. Az esemény kivizsgálá
sát az ukrán légierő kijelölt bizottsága végezte Viktor 
Sztrelnyikov altábornagy, főparancsnok-helyettes vezeté
sével. Nem sokat tudtak tisztázni. A repülés menetének 
rekonstruálására az eltűnt MiG-29 útvonalát végigrepül
te egy másik, ugyanolyan típusú repülőgép Kirovszko- 
jéból. Kideríteni ugyan nem sikerült semmit, de ennek a 
repülésnek is megvolt a maga sajátos eredménye, ami a 
valamikor egységes ukrán légiirányító szolgálat kataszt
rofális helyzetére világított rá. A földi szolgálatok által az 
ellenőrző repülésről rajzolt vázlat semmilyen közös vo
nást nem mutatott a levegőben, a valóságban végrehaj
tott manőverekkel és repülési profillal.

Nagyon szűkszavú volt az ukrán légierő sajtószolgálata 
részéről Anatolij Tobika százados is, aki azt javasolta, 
hogy „egyáltalán ne írjanak az eseményről”. Amikor telje
sen hiányzik a valós információ, hamar különböző hírek, 
híresztelések kelnek szárnyra. A kijevi újságokban már 
néhány nap múlva „egy ukrán MiG-29 dezertálásáról” le
hetett olvasni. Hová? Természetesen Oroszországba! Ez 
a gyorsan terjedő vád azokon a korábban megtörtént ese
teken alapult, amikor a 7200 repülőszakember közül, akik 
a Szovjetunió szétesése után elhagyták Ukrajnát, néhá- 
nyan valóban saját repülőgépükkel repültek át Oroszor
szágba. Ebben az esetben azonban a hírek nem igazo
lódtak be, de azonnal előkerült egy újabb változat -  a pi
lóta Törökországban szállt le! Ezzel egy időben felvetették 
az „orosz flotta provokációjának” a lehetőségét is, hátha a 
gépet a Krím-félsziget közelében őrjáratozó valamelyik 
hadihajóról lőtték le rakétával. András-keresztes zászló 
alatt hajózó egységek valóban kifutottak Szevasztopolból, 
de csak a katasztrófa után. Ellentétben a kijevi jóakarók
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híresztelésével, az orosz tengerészek több mint egy hétig 
kutattak az eltűnt pilóta után a viharos őszi tengeren.

A „moszkvai ármánykodás” leleplezése közben háttér
ben maradt egy sokkal prózaibb és meglehetősen szem
betűnő ok -  a szervezettség és a fegyelem általános ha
nyatlása az ukrán repülésben. A volt Szovjetunió térségé
ben valamennyi repülő nehéz időket él meg, de különö
sen rossz a helyzet az ukrán légierőben. Megörökölve a 
2800 repülőgépből és helikopterből álló tiszteletreméltó 
erőt, ami négy légi hadsereget, 10 hadosztályt, 49 ezre
det és 10 önálló századot alkotott, az új vezetésnek re
kord rövid idő alatt sikerült olyan helyzetet teremtenie, 
amelyet a parlament egyik képviselője úgy jellemzett, 
hogy „légierőnk a padlón van”. A harci technika és a fel
szerelés jelentős részét eladták, gyakran nevetséges 
áron. Elkótyavetyélték az üzemanyagot és a tartalék al
katrészeket -  sokszor fémhulladékként. A lopás és a „pri
vatizálás” elképzelhetetlen méreteket öltött, ami már kor
mányszintű beavatkozást igényelt. Idézni kell az ukrán lé
gierő főparancsnokának, Vlagyimir Antonc vezérezredes
nek a megállapítását is: „1996-ban az anyagi lehetősége
ink a szükségleteknek csak 10-15%-át fedezték, ezen 
belül 1% volt a repülőtechnikára fordítható pénzügyi ke
ret. Az egy pilótára jutó repülési idő, ami meghatározza a 
szakmai felkészültséget, egy év alatt a csapatoknál mind
össze 9 óra volt.”

A krími rendkívüli esemény kivizsgálásának anyagá
ban szembetűnő a hagyományos utalás „a megbízhatat
lan emberi összetevőre”. Bizonyára igaz is lehet ez azok
nak a tiszteknek az esetében, akiknek 1996/97 három té
li hónapjában azt javasolták, hogy felejtsék el a fizetést. 
Közülük 19 ООО-nek nincs lakása, a harci ezredek állo
mánya tele van olyan fiatal pilótákkal, akik a tiszti iskola 
elvégzése óta egyszer sem emelkedtek a levegőbe! Az 
őszi katasztrófa csak az ukrán repülésben tapasztalható 
problémák és negatív tendenciák körülményei közt kö
vetkezhetett be.

Az első téli viharok Jevpatorija környékén partra sodor
tak néhány roncsdarabot, melyekről azt gondolják, hogy 
egy vadászgép farokrészéből származtak. A mélységből 
a stabilizátor méhsejt szerkezetű paneljéből származó 
olyan részek kerültek elő, melyeken semmilyen szám és 
semmilyen üzemi azonosító jelzés nem található. Ugyan
akkor vitán felül áll, hogy az eltűnt MiG-29-bői származ
nak -  más baleset a Fekete-tenger felett ilyen típusú re
pülőgéppel nem történt.

Mi történhetett hát Kulik őrnaggyal és a repülőgépével? 
A legvalószínűbb az a feltételezés, hogy a pilóta hirtelen el
veszítette az eszméletét repülés közben. Ennek oka lehe
tett a közérzet gyors romlása vagy a kabin kihermetizáló- 
dása. Ezt a változatot támasztják alá a repülési pályájáról 
készült vázlatok, amelyek gyakorlatilag az objektív kontroll 
egyedüli adatai: a repülés profiljának váratlan megváltozá
sa, amikor a repülőgép szemmel láthatóan irányítatlanul 
hirtelen megfordult, és gyorsan süllyedt. A nagy magas
ságvesztéssel járó manőver után, ami csak néhány má
sodpercig tartott, az eszméletét elvesztő pilóta valószínű
leg utolsó erejével megnyomta a SzAU „kivezetés” gomb
ját, amely megszünteti a bedöntést, és vízszintes repülés
be viszi át a gépet. Közben azonban a berendezés az 
irányt nem ellenőrzi, ezért a gép abba az irányba repül to
vább, amelyet a zuhanásból való kivételkor tartott -  azaz 
jelen esetben délre. Kis magasságon, a rádiólokátorok 
számára észrevétlenül, átrepülte az egész Krím-félszige- 
tet, és a tenger fölé ért Jevpatorija környékén.

A MiG-29 „automata üzemmódban” repülhetett volna 
egészen a tüzelőanyag teljes kifogyásáig, ami több száz 
kilométerre következett volna be. Azonban az előkerült

2. ábra: Egy kiemelt borítólemez

3. ábra: A burkolat egy darabja

roncsdarabok kis területen helyezkedtek el, ebből arra le
het következtetni, hogy a gép hamarabb lezuhant, nem 
messze a partvonaltól. Valószínűleg a repülőgép-vezető 
kezdett magához térni, és az első reflexmozdulattal meg
fogta a botkormányt, de a mozgáskoordinációja és az 
ereje még nem tért vissza. Ez a kis mozdulat a bottal ele
gendő volt ahhoz, hogy a SzAU kikapcsoljon (az automa
ta úgy érzékelte, hogy a pilóta átvette a gép vezetését), 
az irányítás nélkül maradt repülőgép nem tartotta meg 
vízszintes helyzetét, oldalára dőlt és elveszítette az 
amúgy sem nagy magasságát. A tenger felszíne túl közel 
volt, és a mélysége errefelé 2000 m.

Az események ilyen kifejletét bizonyítják az indulás kö
rülményei is. A technikusok, akik segítettek Kuliknak be
szállni a repülőgépbe, megfigyelték, hogy a vendégsze
rető Krímet elhagyni készülő pilóta reggel nem a legjob
ban nézett ki. De a bizottság anyagaiban erre nincs uta
lás, az egészségügyi szolgálat, mely Kulik repülését en
gedélyezte, nem talált semmi kizáró okot -  vérnyomása, 
pulzusa rendben volt, és maga a pilóta sem panaszkodott 
az egészségére. Ez a dokumentumokban szereplő állás
pont kapott helyet a kivizsgálási jegyzőkönyvben.

Ugyanakkor a bizottság felhasznált néhány mostanság 
divatos módszert is. Teljes komolysággal elhozattak egy 
jósnőt a repülőtérre, és megkérték, mondja meg a bal
eset okát és helyét. Megcsinálva a térkép fölött a szoká
sos hókusz-pókuszokat, a látnoknő azt mondta, hogy a 
pilóta él, de megsebesült, és az egyik krími barlangban 
tartózkodik, amelynek kőboltozata megakadályozza őt 
abban, hogy megmutassa a pontos helyet. A látnoknő 
szavai alapján irányították a kutató helikoptereket, hogy 
újból átvizsgálják a környező hegyeket és völgyeket. 
Mindez azonban hiábavaló volt: a pilóta és a repülőgép 
nyomtalanul eltűnt.

Aviamászter, 2000/5.
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A fordító megjegyzései

Amióta a repülőgépeken alapvető és az egyik legfonto
sabb berendezés a rádió adó-vevő, a szakemberek és a 
pilótatársak értetlenül állnak az olyan repülőkatasztrófák 
előtt, melyekben a pilóta egyetlen vészjelzés, egyetlen je
lentés vagy segélykérés nélkül gépével egyszerűen lezu
han és meghal, anélkül, hogy egyáltalán kísérletet tenne a 
katapultálásra. Nálunk is történt néhány ilyen, máig kiderí
tetlen eset. A sűrűn lakott Magyarországon nyomtalanul 
egy repülőgép nem tűnhet el. Ilyesmi csak a trópusi őser
dő felett, a kietlen hegyvidékeken vagy a sarki örök hó bi
rodalmában fordult elő régebben. Ma már a kutatás-men
tés olyan fejlett eszközökkel folyik, hogy előbb-utóbb min
dig előkerülnek a roncsok. A tenger azonban mély és ke
gyetlen, amit egyszer elnyelt, nem adja vissza. Bár egy 
olajfolt a víz felszínén vagy néhány roncsdarab (mit jelen 
esetben is), legtöbbször utal a katasztrófa bekövetkeztére.

A repülőgép-vezető egész pályafutása alatt azt tanulja, 
azt gyakorolja, hogy ha valamelyik berendezés a levegő
ben elromlik, a legelső teendő rádión jelenteni. Ezért az 
említett esetekben az okok közül szinte kizárható a mű
szaki hiba. (Kivéve, amikor mindez földközeli magassá
gon történik, és szinte semmire nincs idő.) Ilyenkor a vizs
gálóbizottság a jelentését feltételezésekre, találgatásokra 
alapozza. A két leggyakoribb feltételezett ok: a repülőgép
vezető hirtelen rosszulléte, eszméletvesztése vagy a re
pülőgép vezetésében elkövetett hiba. Csakhogy orvosok 
szerint egy fiatal, egészséges ember esetében, amilyen 
az állandó ellenőrzés alatt álló vadászpilóta, szinte elkép
zelhetetlen olyan gyors állapotromlás, ami megakadályoz
ná a rádiózásban. Az okot inkább a lélektan tárgykörén 
belül kell keresni. Ha a pilóta valamilyen súlyos hibát kö
vet el, először igyekszik maga kijavítani, lehetőleg úgy, 
hogy senki ne tudja meg, fél a következményektől, a fele
lősségre vonástól. Ezért nem jelent semmit rádión. Ha si
kerül, máskor jobban vigyáz, és a dolognak ezzel vége. 
Ha nem sikerül, a helyzet egyre bonyolultabb lesz. Jobbik 
esetben győz az életösztön, és az utolsó pillanatban segít 
a katapult, de ez egyben a repülőkarrier végét is jelenti. 
Rosszabb esetben már a katapultálásra sincs idő, elvész 
egy repülőgép és egy jobb sorsra érdemes fiatalember. 
Kezdődhetnek a találgatások. Hasonló a helyzet rosszul- 
lét esetén, nem meri jelenteni, mert ez azt jelentené, hogy 
ezentúl legfeljebb utasként ülhetne repülőgépbe, bízik 
benne: majd elmúlik. Előfordulhat, hogy nem múlik el, sőt 
rosszabbodik, de akkor már késő.

Valami ilyesmi történhetett Kulik őrnaggyal is. Eszmé
letvesztés a kabin kihermetizálódása vagy az oxigénellá

tó rendszer hibája miatt nem valószínű. Ebben az eset
ben kis magasságon, ahol már a levegő oxigéntartalma 
megfelelő, magához kellett volna térnie, vissza kellett vol
na nyernie cselekvőképességét. Nem valószínű, hogy ez 
történt volna. A lassan fokozódó rosszullét miatt valami 
olyan hibát véthetett, ami miatt a repülőgép átment zuha
násba. Utolsó erejével még megnyomta a „SZAU” kive
zetés gombját, de többet nem tért magához. A „SZAU” 
végezte a dolgát, kivette a gépet a zuhanásból vízszintes 
helyzetbe, igaz, az eredetivel közel ellentétes irányon, de 
az eredeti irány helyreállítására nem is alkalmas ez a be
rendezés. 3500 méter magasan a gép elindult dél felé. 
Vajon a „SZAU” pontosan vízszintes repülést állított be? 
Mi van akkor, ha maradt mondjuk 2 m/sec süllyedés? Ez 
olyan kis érték, hogy még belefér a tűrésbe.

A gyors magasságvesztés és irányváltoztatás valahol a 
Krím-félsziget és a szárazföld találkozásánál történhetett. 
Innen Jevpatorija, ahol a feltételezés szerint a gép kire
pült a tenger fölé, több mint 100 km-re van. 800 km/h se
bességet feltételezve tehát még 7-8 percet repült a szá
razföld felett. Továbbra is feltételezve a 2 m/sec-os s ü l
lyedést, a becsapódásig 25 perc telhetett el. Ennyi idő állt 
az ukrán készültségi vadászrepülők rendelkezésére, 
hogy az útvonalától eltérő repülőgépet elfogják. Mind a 
MiG-29, mind a Szu-27 fedélzeti lokátora alkalmas ilyen 
feladat végrehajtására földháttérben is és földi irányítás 
nélkül is. A leírás szerint erre nem történt kísérlet. Vajon 
miért? Esetleg az ukrán légvédelem képtelen a feladata 
ellátására? Ahol a tisztek nagy részének nincs lakása, 
hónapokig nem kapnak fizetést, a pilóták nem repülnek, 
a tartalék alkatrészeket „elprivatizálják”, bizony erre is 
gondolni kell. Az pedig, hogy az eltűnt gép felkutatásához 
teljes komolysággal igénybe vették egy jósnő segítségét, 
szinte már hihetetlen, egyszerűen nevetséges. Történt 
mindez a huszadik század legvégén!

Persze az is lehet, hogy egyáltalán nem úgy történtek 
az események, ahogy az a leírásban szerepel, hiszen az 
ellenőrző repülés folyamán a földi irányítás által rögzített 
adatok köszönő viszonyban sem voltak a repülés valósá
gos paramétereivel. Lehet, hogy már a kiindulópont is té
ves. Lehet, hogy a MiG nem is ott fordult vissza, lehet, 
hogy a zuhanást nem is 3500 m-en fejezte be, lehet, 
hogy nem is pont déli irányt tartott, ha csak 10-20°-ra el
tért nyugatra, szinte végig a tenger felett repült.

Ahol az ukrán légvédelem gyakorlatozás közben föld
levegő rakétával lelő egy békés utasszállító gépet a légi
folyosóban, és ennek beismeréséhez közel egy hétre van 
szükség, ott minden előfordulhat.

Fordította: Varsányi Mihály

Makettezőknek
Dobozban lévő öreg készletek nosztalgiázó gyűjtők számára eladók. Érdeklődni lehet: 233-3220, ifj. Fűry Nándor 

(hétfőn és csütörtökön egész nap). Levélcím: 1044 Budapest, Bezerédy utca 26.

NDK-készletek
M ÍG -21F-13- 1:100 (2000 Ft)
Saab J-35 Draken -  1:100 (1800 Ft)
L-60 Brygadir- 1:100 (1900 Ft)
M i-4 -  1:100 (1500 Ft)
Szu-7 vadászbombázó rg. -  1:72 (3000 Ft)

Szu-7 (NDK-készlet) További „civil” készletek
Zlin Z-50L műrepülőgép -  1:43, Norma (2200 Ft)
Boeing 747 Jumbo Jet a KLM társaság színeiben -  1:144, Revell (2400 Ft)
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Az RC-135W  Rivet Joint

Az USAF már a hatvanas évek óta 
használja az RC-135 típusú elektroni
kai felderítőgépeket, melyek neve 
River Joint, vagyis az Egyesített meg
figyelés. A jó öreg Boeing-707 típusú 
utasszállító repülőgép bázisán kialakí
tott gépek legtöbbször a volt Szovjet
unió közelében járőröztek. Napjaink
ban sem csökkent a munkájuk jelentő
sége. Folyamatos korszerűsítések 
után még sokáig nélkülözhetetlen 
szolgálatokat fognak végezni a kato
nai és politikai vezetők naprakész tájé
koztatásában.

A közeljövő digitális hadviselésében 
ezeknek a gépeknek még nagyobb 
szerepük lesz. Egy elképzelt konfliktus 
szerint a Battle Station 4 fedőnevű 
RC-135W  rádióelektronikai tevékeny
séget észlel, amely szerint az ellensé
ges erők légvédelmi rakétájukat tűz- 
késszé tették, és hamarosan kilövik 
egy amerikai repülőgépre. A felderítő
gépen tartózkodó elektronikai hadvise
lési tiszt beméri a veszélyt jelentő fegy
ver földrajzi helyzetét, és azonnal to
vábbítja a koordinátákat egy B-2 Spirit 
fedélzetére. A lopakodó bombázógép 
fegyverkezelője betáplálja a műholdas 
navigációs rendszer által vezérelt Joint 
Direct Attack Munition bombába az 
adatokat. A ledobott JDAM bombát a 
GPS a célba vezérli, és az ellenséges 
rakétaállás megsemmisül.

A fent leírt folyamat meg is adja a 
Rivet Joint gép feladatát: Az ellensé
ges erők helymeghatározását végzi el 
térben és időben, majd az információ
kat azonnal továbbítja, riasztja az ille
tékes végrehajtó láncolatot. A gép egy 
nagyon hatásos fegyverrel rendelke
zik, amely éppen olyan fontos lehet, 
mint egy jó helyre ledobott intelligens 
bomba. Ezt a fegyvert úgy hívják, hogy 
információ. Adatok, melyek megnyerik 
a modern háborúkat.

A gép személyzete begyűjti az infor
mációkat, és azonnal a megfelelő 
helyre küldi azokat. Ezeket továbbítják

Az RG-135W főbb technikai adatai
Hossz: 46,6 m
Fesztávolság: 44,4 m
Magasság: 12,69 m
Szárnyfelület: 226 m2
Max. felszállótömeg: 152 408 kg
Max. sebesség: 966 km/h
Csúcsmagasság: 12 375 m
Hatótávolság: 9100 km

a haderők különböző szintű vezetősé
geire, és onnan jutnak el nagyon gyor
san a végfelhasználókhoz. A légierő 
legtöbb repülőszemélyzete csak le
küzdendő célpontként kapja meg a be
gyűjtött információkat, néha mindösz- 
sze néhány másodperc alatt.

A repülőgép tevékenységét két rész
re lehet osztani. Az egyik hagyomá
nyos rádiólehallgatás. Ennek során 
minden ellenséges rádióadást rögzíte
nek, az információt értékelik és bemé
rik az adó helyzetét. A másik szakterü

letük az elektronikus felderítés. Ez 
minden elektromágneses sugárzásra 
kiterjed. Vagyis az ellenséges rádiólo
kátorok sugárzásaira vadásznak. Az 
Öböl-háborúban különösen értékes 
adatokhoz jutottak hozzá, összedol
gozva saját vadászgépeikkel.

A térségben felvonultatott vadászgé
pek a „kiképző” repülésük során meg
közelítették az iraki határokat. Emiatt 
az iraki légvédelem aktivizálta a loká
torait. A bekapcsolt eszközök sugárzá
sait a közelben tartózkodó RC-135-

2. ábra: A meghosszabbított orr-rész és a kiszélesített törzs rejti az elektronikus blok
kokat
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ősök is elfogták. Az értékelés során 
megállapították a lokátorok települési 
helyét és a kisugárzott frekvenciáju
kat. Még a lokátorok típusát és felada
tait is meg tudták így állapítani. Ezek 
alapján meghatározták, hogy a közel
ben milyen légvédelmi rakétatípusok
kal felszerelt indítóberendezések tele
pültek. A hadműveletek megindulása
kor már tudták, hogy milyen frekvenci
án kell zavarótevékenységet folytatni, 
mire programozzák be a lokátorrom
boló rakétákat, és hol keressék a meg
semmisítendő célokat.

Az RJ gépek által begyűjtött felderí
tési adatokat megkapja többek közt az 
Air Comat Command (Légi Hadműve
leti Parancsnokság), az Air Intelli
gence Agency (Légi Hírszerzési Hiva
tal) és a National Security Agency 
(Nemzetbiztonsági Hivatal).

A repülőgépet nagyon könnyű meg
különböztetni az eredeti 707-estől. A 
repülőgép törzsén és szárnyain szá
mos antenna található. A rengeteg 
elektronikus eszköz nem fért el a 
törzsben. A gép orrán jellegzetes, gyű
szű alakú meghosszabbított rész talál
ható, emiatt a gépet néha gúnyosan 
Hognak, vagyis disznónak is nevezik. 
A szárnyak előtt, a törzs két oldalán is 
kiszélesített részeket alakítottak ki.

A Rivet Joint gépek, vagyis az RJ-k 
-ahogy a személyzetük nevezi azokat 
-  a hatvanas évek óta repülnek a világ 
különböző részei felett. Nem hatolnak 
be a barátságtalan légterekbe, mert a 
műszereik érzékenysége lehetővé te
szi a határokon kívüli hallgatózást. A 
felderítés maximális távolsága akár a 
240 kilométert is elérheti. Vagyis mé
lyen behallgatózhatnak az ellenséges 
vonalak mögé is. Azonban a veszé
lyes térségek közelében járnak, és 
egy navigációs hiba vagy egy túlrea
gált légvédelmi akció könnyen veszé
lyes incidenst okozhat a repülősze
mélyzetnek és a politikusoknak is. 
Ezeket a barátságtalan határok köze
lében végrehajtott repüléseket a repü
lőszemélyzet csak a „penge élé”-nek 
hívja. Munkájuk veszélyességét nem 
túlozzák el, ezt bizonyította az 1983- 
ban lelőtt dél-koreai utasszállító Boe- 
ing-747-es esete is. A KAL-007-es já
ratát azért lőtték le a szovjet határ kö
zelében, mert azt hibásan RC-135- 
ösnek azonosították be az elfogásra 
felszállt Szu-15 géppár pilótái. A kö
zelmúltban egy kínai F-ő-as is össze
ütközött a haditengerészet hasonló 
feladatkörű EP-3-as gépével a veszé
lyes megközelítés miatt.

A különböző érzékelőkkel megrakott 
RJ repülőgépek végzik el a hadászati 
rádió elektronikai felderítést az Egye
sült Államok részére. Magukba szív
nak minden rádió- és egyéb elektroni

kai adást, amerre repülnek. Ott voltak 
eddig minden hadszíntéren -  legutol
jára például Koszovó közelében - ,  és 
ott lesznek a következő konfliktusnál 
is, akárhol is lesz az. Semmi sem ke
rüli el a fedélzeten tartózkodó rádiófel
derítő tisztek, elektronikai szakembe
rek és nyelvi specialisták figyelmét. 
Őket csak hollónak hívják, és a repülő
gép törzsének középső részében van 
a munkahelyük. A gép hátuljában szin
tén hasonló munkát végeznek az Air 
Intelligence Agency emberei. A 343. 
Reconnaissance Squadron (felderítő
század) „hollói” , vagyis rádiófelderítő 
tisztjei hármasával ülnek egymás mel
lett. A harcászati koordinátor végzi el 
az irányítóműveleteket és hangolja 
össze a többiek munkáját. A harcásza
ti koordinátor és a küldetés felügyelője 
határozza meg a gép szükséges had
színtér! helyét. Ők továbbítják a repü
lőgép vezetőjének a szükséges irány
változási utasításokat. Ez kiterjed a 
gép térbeli helyzetére és repülési ma
gasságára is. Minden változást előre 
be kell jelenteni a navigátornak, hogy 
megtervezze a repülési profilt.

A továbbfejlesztéseknek köszönhe
tően, az új követelményeknek megfe
lelően a hidegháború hadászati felde
rítőgépéből egy hadszíntéri repülő 
kontingenst kiszolgáló gépet kaptak, 
melynek jelenleg nincs párja.

A Strategic Air Command (Hadásza
ti Légi Parancsnokság) RC-135-ös gé
peit harcászati felderítésre is használ
ták az Öböl-háborúban. Ezzel kivívták 
a katonai vezetők elismerését, és a gé
pek szolgálatban tartását hosszú időre 
kiterjesztették a XXI. századra is. Az 
egyik fontos bevetési hely manapság is 
Délnyugat-Ázsia. 1990 óta több mint 
3000 bevetés során repültek a Közel- 
Keleten. Folyamatosan legalább két 
repülőgép és 120 főnyi gépszemélyzet 
van a térségbe vezényelve. Szükség 
esetén a repüléseket kiterjeszthetik 
Európa légterére is. Az Allied Forces

hadművelet idején négy gép végezte a 
felderítést Szerbia közelében. A 78 na
pos légiháború alatt a RAF Mildenhall 
repülőteréről, vagyis Nagy-Britanniából 
felszállva üzemeltek.

Amikor 1999-ben elkezdődtek az 
USAF új, expedíciós légi-kozmikus 
harci kötelékeinek tevékenységei, 
azok még több munkával látták el az 
ЯС-735-ösöket. Jelenleg 10 ilyen ex
pedíciós kötelék van. Ezen harci köte
lékek keretén belül rotációs rendszer
ben küldik ki a repülőalakulatokat. 15 
havonta minden repülőegységre sor 
kerül, 90 nap időtartamban. Az RJ-k 
ott vannak mindegyikben mint a „har
coló 55-ösök”, vagyis az 55. Hadásza
ti Felderítő Wing képviselői. Igazán ki
érdemlik a legtöbb kiküldetésért járó 
díjat, ugyanis a teljes állományukból 
durván 500-an több mint 200 napot 
vannak távol a bázisuktól.

Több gépre és több emberre lenne 
szükségük. A hadszíntéri igény az 
egyik legjobban foglalkoztatott típussá 
teszi az fíj-ke t az U-2, az E-3 és E-8  
gépek mellett. Mindig van valahol egy 
gépük. Jelenleg 15 RJ-vel rendelkez
nek, a 16. átadása folyamatban van, 
és még két gépre lenne biztosan 
igény. De az új és persze méregdrága 
gépek beszerzése a védelmi költség- 
vetéstől függ. Az igények kielégítése 
végett a gépek úgy helyezkednek el a 
Föld különböző tájain, hogy az egész 
világra kiterjedő lefedettséget próbál
nak biztosítani, akárcsak a műholdak 
konstellációi.

A 15. és a 16. Rivet Joint gép már a 
legújabb modernizálásnak megfelelő
en érkezett az alakulathoz. Hét továb
bi felderítőgép pedig folyamatosan 
esik át a felújításon, mely magában 
foglalja a hajtóművek cseréjét, az 
elektronikai eszközök modernizációját 
és a GPS-rendszerek beépítését. Ez 
utóbbival minden rendszer együtt fog 
működni, így a felderítési adatokat 
még pontosabban tudják majd megha-
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tározni. A bemért elektromágneses 
hullámok forrásának földrajzi helyzete 
létfontosságú előnyt biztosít számuk
ra. A repülőgépek közvetlen adatátvi
teli képességgel rendelkeznek. A fel
derített adatokat azonnal átsugároz
hatják az AWACS gépekre a TADIL7A 
(Tactical Digital information L in k -h a r
cászati digitális információs kapcsolat) 
rendszeren vagy a hírszerző szervek
nek a műholdas TIBS (Tactical infor
mation Broadcast Service -  harcásza
ti információs adatátviteli szolgálat) 
segítségével. Ezzel a felderített ada
tok azonnali feldolgozását segítik elő, 
amely manapság egyre nélkülözhetet
lenebb.

A korszerűsítés elsősorban a felderí
tő rendszereket érinti. Ilyen a harcá
szati általános adattovábbító rendszer, 
az alacsony és magas hullámsávú 
összhaderőnemi jelfelderítő alrend
szer, az SHF (állítható sugárzású an
tenna), a magas frekvenciájú iránymé
rő rendszer, a 360 fokos helymeghatá
rozó és iránymérő rendszer, a SAT-

COM (adattovábbító és globális adat
sugárzó rendszer).

Tekintettel a hosszú bevetésekre, 
különös gondot fordítanak a repülő
gép-vezetők műszereire. Hasonló ok
ból a légkondicionáló rendszer, a pihe
nő- és mellékhelyiségek korszerűsíté
se is növeli a bevetések hatékonysá
gát. A felújítás költségeiről nincs adat, 
de egy C-135B átalakítása 90 millió 
dollárba kerül.

A technika azonban fabatkát sem ér 
kitűnően felkészített kezelőszemélyzet 
nélkül. Ráadásul különösen fontos a 
csapatmunka, hiszen kis helyre van
nak összezárva az elektronikai szak
emberek. A pszichológiai terheléseket 
is jól kell tűrniük a tíz órát is meghala
dó bevetések során. A koszovói hábo
rú különösen emberpróbáló volt szá
mukra. Minden eddiginél hosszabb 
volt a repülési idejük, két RJ folyama
tosan a levegőben volt. A szövetséges 
erőknek szükségük volt a valós időben 
megkapott hadszíntéri felderítés által 
megszerzett információra. A hadműve

letek során kiemelten fontos volt, hogy 
a felderített információk minél gyor
sabban a bevetést irányító központba 
kerülhessenek. Csak így volt biztosít
ható, hogy a gyorsan mozgó ellensé
ges célpontokat sikeresen semmisít
sék meg a földön.

A gépek állandó települési helye az 
Offutt légierőbázis. Itt állomásozik az 
55. Strategic Reconnaissance Wing 
(hadászati felderítő wing). De állandó
an állomásoznak Szaúd-Arábia, Ja
pán, Kréta és az Egyesült Királyság re
pülőterein is. Az arab országban 120 
napos váltásban teljesít szolgálatot a 
repülőállomány, a többi helyen folya
matos a jelenlét, tehát az állandó tele
pülés szabályai szerint küldik ki az em
bereket. 120 ember Angliában, 18 Kré
tán és 90 Japánban teljesít szolgálatot.

A gép hajózóállományából a nyelvi 
szakértők „forognak” a legtöbbet. Mi
vel kevés az arabul igazán jól beszélő 
tiszt, ezért ők az átlagnál is többet re
pülnek a missziókon. Szükség is van a 
munkájukra, hiszen a lehallgatott infor
mációk azonnali kiértékelése csak így 
lehetséges. A nyelvi szakértők munká
ja nélkülözhetetlen. Például az 
IFOR-SFOR-misszió keretén belül 
egykor Taszáron települt, a US ARMY 
1. Military Intelligence Batallion (1. ka
tonai hírszerző zászlóalj) állományába 
tartozó RC-12 típusú rádióelektronikai 
gépek Bosznia felett begyűjtött infor
mációit szerb születésű civil amerikai
ak értékelték ki.

A nagy értékű RC-135-ös gépek 
gyakran a konfliktusok sűrűjébe kerül
nek. Ilyen volt például a városi ember
vadászat Panama volt diktátora után. 
Noriega tábornok az amerikai invázió 
megkezdése után sokáig ismeretlen 
helyen tartózkodott, elfogása fontos 
volt az amerikaiaknak, hiszen a hábo
rú egyik fő kitűzött célja ez volt. A repü
lőgép-fedélzeti rádiófelderítés is be
kapcsolódott a munkába. A Just 
Cause hadművelet során izgalmas 
munkájuk volt a pilótáknak is. Az Air 
Intelligence Agency emberei és a „hol
lók” utasították őket, összehangolva 
mindent, és közben folyamatos tájé
koztatást szolgáltattak a földön zajló 
eseményekről. Az RC-135-ösök tipi
kus bevetése a következőképpen zaj
lik le: A felszállás előtt három-négy 
órával kezdődik a repülésre való felké
szülés. Ezután a gép fedélzetén vég
rehajtják az indítást és a felderítőmű
szerek ellenőrzését. A felszállás után 
következik a légi utántöltés bonyolult 
folyamata. Tele üzemanyagtartállyal 
indulnak a küldetésük helyszínére, 
ahol a már említett többórás repülés 
során végzik el fárasztó munkájukat.

Zsig Zoltán
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Űrkutatás

„Vadászmenyét” és radarfelderítő 
mesterséges holdak az amerikai katonai felderítés hajnalán

A hidegháború kezdetén a fotófelderítő mesterséges holdak jelentették az Egyesült Államok légiereje számára a 
„Szent Grált”, a katonai felderítés legfontosabb eszközét. Az ok teljesen nyilvánvaló: ezek a műholdak igen érté
kes adatokkal látták el az USA-t a szovjet katonai arzenálról. Amikor az első sikeres fotófelderítő mesterséges hol
dakról a Földre visszaereszkedett kapszulák filmjeit kiértékejték a 1960-as évek elején, az eredmények valóságos 

forradalmat jelentettek az Egyesült Államok hírszerzése számára.

Habár a fotófelderítés -  vagy ahogy 
gyakran nevezik „képi felderítés” 
(IMINT) -  rendkívüli jelentőséggel bírt 
a még igencsak gyermekcipőben járó 
amerikai felderítőműhold-programban, 
más jellegű felderítő műholdak meg
építésére is történtek erőfeszítések, 
mindenekelőtt az emberi szem számá
ra láthatatlan tartományokban műkö
dőkre. Ezek a szatellitek az aránylag 
ismeretlen EL/A/T-program keretében, 
valamint a legnagyobb titokban végre
hajtott RAD/A/T-program részeként 
épültek meg.

Sajnos, az említett programokra vo
natkozó információk többségét rendkí
vüli titoktartás övezi, és messze nem 
rendelkezünk annyi ismerettel a prog
ramokon dolgozókról sem, mint a fotó
felderítő mesterséges holdak kapcsán. 
Nem tudjuk, hogy kik építették ezeket 
a titkos berendezéseket, kik irányítot
ták és működtették azokat, nem tu
dunk azokról a problémákról sem, me
lyekkel munkájuk során kellett szem
besülniük, és azt sem tudjuk, munká
juk vajon milyen eredménnyel járt. 
Azonban úgy tűnik, elérkezett az idő, 
amikor nagy vonalakban megismerhe
tő, miféle munkálatokat végeztek ak
koriban, és néhány részletet is meg
tudhatunk ezekről a már-már miszti
kus, korai műholdkísérletekről.

Az elektronikus űrfelderítés 
kezdete

Az elektronikus felderítés -  ELINT -  
keretében olyan, különböző elektro
mágneses sugárforrások jeleit vizsgál
ják, melyek nem részei a kommuniká
ciós átviteli eszközöknek; ezek közül 
legfontosabb a radar. Az ilyesféle fel
derítés már a kezdetektől része volt az 
amerikai katonai űrprogramnak, azon
ban, különösen a korai években, jelen
tőségét és prioritását tekintve messze 
lemaradt a fotófelderítés mögött. Az

elektronikus felderítés és a kommuni
kációs felderítés (COMINT) egyaránt 
jelek felderítésére (SIGINT) utal.

Az ELINT elsődleges szerepet ka
pott az elektronikus hadviselésben a 
II. világháború folyamán mindenek
előtt a brit, azon belül a Royal Air 
Force vezetése alatt. A háború után 
az Egyesült Államok számos progra
mot hajtott végre, beleértve különböző 
repülőszerkezetekre erősített speciá

lis vevőkészülékeket, melyeket a 
Szovjetunió határának közelében ve
tettek be. Ezek a vállalkozások foko
zott veszélyt jelentettek, igen problé
más volt a különböző alkalmazások 
taktikai kidolgozása. Az egyes repülő
gépeknek olykor különösen közel kel
lett repülniük a határhoz, és gyakran 
át is kellett repülniük fölötte azért, 
hogy provokálják a légvédelmi rend
szerek kezelőit, kapcsolják be radar-

у. ábra: A térképen látható a Cl A által felderített föld-levegő rakéták gyűrűinek elhelyez
kedése Moszkva körül. Új kilövőállások, mint például az SA-3, sikeres detektálása tör
tént meg fotografikus úton, valamint kisugárzásuk alapján, az amerikai Grab/Dyno, a 
Program 102 és a Program 989 műholdjai segítségével. A radarok elhelyezkedése és 
üzemelési paramétereinek ismerete fontos volt az amerikai bombázó repülőgépek 
Moszkva elleni bevetésének tervezésénél. (Nemzeti Fotókiértékelő Központ)
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2. ábra: А Thor hordozórakéta erősen 
nagyított képe, orrkúpjában a Quill ra
darfelderítő mesterséges holddal az 
1964. decemberi start alkalmával. A 
visszatérő egység tisztán látható. (Fo
tó: Peter Hunter)

készülékeiket, melyek jeleit aztán rög
zíthették. Mindez annak érdekében 
történt, hogy kényszerítsék az ellenfe
let: leplezze le saját védelmi aktivitási 
képességeit. Az ilyen jellegű akciókat 
nevezték el „Vadászmenyét” akciók
nak; hasonlóan az áldozatát a föld alá 
ásó, ragadozó állathoz. Az RB-47H  
Vadászmenyét repülőgépet rendsze
resen alkalmazták: a Szovjetunió terü
lete felé közelítve kiprovokálta a ra
darberendezések bekapcsolását, mi
közben csendesen hallgatózott, elekt
ronikus jelek foszlányait kutatva.

A hidegháború korában számos re
pülőgépet vesztettek el az amerikaiak, 
hiszen a szovjet vadászrepülőgépek 
lelőtték azokat, de a 2001 tavaszán le
zajlott dél-kínai incidens is mutatja, mi
lyen veszélyekkel járnak az efféle kül
detések. Ekkor az Amerikai Haditen
gerészet EP-ЗБ  Aries II Vadászme
nyét repülőgépe kényszerült leszállni 
Kína területén. A gyakran hősies, más
kor egész egyszerűen őrült (és fatális) 
akciók ellenére, a hidegháború idején 
számos radarállomás, mélyen a Szov
jetunió területén, rejtve maradt az ilyen 
jellegű felderítések elől. A világűr je
lentette a legjobb megoldást az efféle 
radarállomások felderítésére, hiszen 
egy mesterséges hold átrepülhet a „til
tott területek” fölött bármiféle támadási 
kockázat nélkül. Időbe telt, amíg az 
Egyesült Államok légiereje felismerte 
ezt a tényt.

A műholdakkal végrehajtott Vadász- 
menyét-küldetések nem szerepeltek 
azokban az amerikai jelentésekben, 
melyek a világűr katonai célú felhasz
nálásáról szóltak. 1946-ban a Douglas 
Repülőgépgyártó Társaság elkészítet
te a RAND (Preliminary Report on the 
Utility of a World-Circling Vehicle) ne
vet viselő előtanulmányát a Föld körü
li pályán keringő eszközök használatá
nak előnyeiről. A RA/VD-tervezet uta
lást tesz arra, hogy a világűr felhasz
nálható „megfigyelésre”, de nem jelöl 
meg semmiféle konkrét elektronikus 
lehallgató eszközt ilyen jellegű külde
tések kivitelezésére.

1953-ban a RAND Társaság (amely 
az 1947-es RAND-tervezet tagjaiból 
alakult) tanulmányt készített a „Szov
jetunióról gyűjtendő elektronikus infor
mációk” címmel. Ez a tanulmány de
monstrálta, hogy teljességgel lehetet
len nagyfrekvenciás jeleket fogni a 
Szovjetunió hatalmas belső területei
ről, ha csak szárazföldi telepítésű be
rendezéseket és repülőgépeket hasz
nálnak. Gyökeresen új technikai meg
közelítéseket kell alkalmazni, ha az 
Egyesült Államok légiereje számára 
fontos, hogy EL/A/T-információkhoz 
jusson a Szovjetunió, határoktól távoli, 
belső területeiről.

A mesterséges hold elektronikus fel
derítési célokra való használatának el
ső említése kétségtelenül az áttörést 
hozó RAND-tervezet 1954-ben kelte
zett jelentéséből való. A titkos beszá
moló leírja egy televíziós alapelven 
működő műhold katonai előnyeit az 
amerikai légierő számára. Ugyanez a 
jelentés említi meg egy rövid széljegy
zetben az elektronikus felderítés lehe
tőségét. „Mind a kommunikáció, mind 
a technikai jellegű sugárzás (mint pél
dául radarjelek), melyeket magasabb 
frekvenciákon bocsátanak ki, rejtve 
maradnak földi vevőkészülékeink előtt, 
a Föld görbületének köszönhetően...” 
A jelentés szervezője így folytatja: 
„Mesterségeshold-jellegű repülőesz
közök kínálják a rendkívül értékes 
megoldási lehetőséget ezen jelek ösz- 
szegyűjtésére, miközben meghatároz
hatók a jelek karakterisztikái, és szer
felett fontos kommunikációs adatok
hoz is juthatunk.”

A jelentés szerzői kijelentették, hogy 
az elektronikus felderítő műholdak ki- 
fejlesztése várhat addig, míg az alap 
mesterséges holdakat megépítik. 
Mindezt azért, mert a légierő számos 
más frekvencián is érdekelt volt, és 
nem rendelkezett olyan egyszerű an
tennarendszerrel, amellyel ezeket a 
hullámsávokat le tudták volna fedni: 
összetett, elektronikus lehallgató rend
szereket kellett tehát tervezni, lehető
leg úgy, hogy ugyanazt az alap mű
holdfelépítést használják.

A jelentés leszögezi, a legvalószí
nűbb célpontok minden bizonnyal a 
szovjet S-sávú légvédelmi radarok 
lesznek, melyeket legalább tíz tengeri 
mérföld pontossággal (18,5 km) kell 
lokalizálni, amennyiben a légierő egy 
esetleges atomháború során meg 
akarja ezeket semmisíteni. A légvédel
mi radarok fontosabbak, mint a célkö
vető radarok, mert sokkal nagyobb te
rületet védenek, és elpusztításuk ese
tén, egy háború során, több repülőgép 
tudja sikeresen célba juttatni terhét, 
anélkül, hogy detektálnák.

A szerzők felhívják a figyelmet a mű
holdtervezés azon lehetőségeire is, 
hogy azok képesek legyenek elfogni 
kommunikációs tornyok között a mik
rohullámokon továbbított telefonbe
szélgetéseket. Egy precízen megter
vezett mesterséges holdnak „jó esé
lyei vannak rá, hogy titkos jelzéssel el
látott információkat gyűjtsön, miköz
ben áthalad az átviteli állomás anten
naerdeje fölött” -  állapítják meg.

A jelentéstevők már 1955-ben fel
hívták a légierő figyelmét arra, hogy 
kezdjenek el előzetes kutatásokat vé
gezni felderítő mesterséges holdak ki- 
fejlesztésére. Ez a program a Weapon 
System 117L (117L-fegyverrendszer)
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modern felderítőrendszer nevet kap
ta. A Vadászmenyét-küldetések a 
WS-117L-program részét képezték, 
ám láthatóan jóval alacsonyabb priori
tást kaptak, mint a látható tartomány
ban érzékelő felderítő küldetések. A 
WS-117L-projekttel kapcsolatos leg
főbb munka a mesterséges hold fel
építésére és az általa sugárzandó te
levíziós jelek vételére, illetve a későb
biek folyamán az exponálandó filmte
kercsek begyűjtésére irányult, nem 
pedig kifejezetten Е/./Л/7-küldetésre. 
Azonban a WS-117L súlyosan alulfi
nanszírozott volt, így a kezdeti évek
ben nem haladt kellő ütemben.

A Samos

1957 környékén, gazdasági megfonto
lásokból, a WS-117L számos külön
böző alrendszerre oszlott fel, mind
egyiküket egy A-tól G-ig terjedő betű
jellel látták el. Az űreszközökkel foglal
kozó tervezet az А-alrendszer nevet 
kapta, míg az irányítással és az ellen
őrzésekkel kapcsolatos tervezet a G- 
alrendszer elnevezést stb. A fotófelde
rítéssel foglalkozó tervezet az E-al- 
rendszer volt, míg az elektronikus fel
derítéssel az F-alrendszer foglalko
zott. A vizuális felderítési célokra ter
vezett különböző kamerákat E-1, E-2  
stb. jelzésekkel látták el, az elektroni
kus felderítőrendszereket pedig F-1 
és F-2  hivatkozásokkal. Azonban a 
szputnyik fellövése után jóval alacso
nyabb prioritást kaptak, mint a fotófel
derítő rendszerek.

1958-ban a WS-117L három fő terü
letre vált szét, melyeket Samos (ere
detileg Sentry), MIDAS és Discoverer 
névvel jelöltek. A Discovered kezdet
ben hivatalosan tudományos és mű
szaki-technikai tesztprogram céljaira 
tervezték, arra, hogy állatokat hozza
nak vissza a világűrből, valamint kü
lönböző műholdas rendszereket kí
vántak üzem közben ellenőrizni. Iga
zából az elnevezést fedőnévként al
kalmazták, a CIA által vezetett Corona 
felderítő mesterséges hold programját 
takarta. A MIDAS infravörös tarto
mányban működő, korai riasztó, mes
terséges hold volt, rakétaindítások de
tektálása céljából építették.

A Samos megjelölés magában fog
lalta mind a látható tartományban vég
zendő, mind a Vadászmenyét-típusú 
felderítést, és teljes mértékben a légi
erő műveleti körébe tartozott. Tényle
gesen több Samos-küldetés is sorra 
került, beleértve a filmkiolvasási és a 
filmbegyűjtési technikák alkalmazását 
is. Ezeket a repüléseket Samos E-1, 
E-2, E -5  és E-6  hivatkozási számmal 
látták el, azoknak a kamerajelzések

nek megfelelően, melyeket az egyes 
utak során alkalmaztak. A Samos fotó
felderítő mesterséges holdak igazából 
sohasem voltak teljesen sikeresek, s 
emiatt a Samos-programot törölték, s 
azért is, hogy az igen kecsegtető 
Corona-műholdprogram kapja meg az 
anyagi támogatást, illetve a még újabb 
Gambit-tervezet, mely 1960 nyarán 
kezdődött, nem sokkal Gary Powers 
CIA-pilóta U-2-es repülőgépének lelö- 
vését követően.

Legalább három F-1 Vadászme- 
nyét-berendezés épült; 1959-ben 
kezdték meg a gyártásukat, és leg
alább kettő közülük repült is, másodla
gos hasznos teherként, a Samos E-1 
fotófelderítő mesterséges hold fedél
zetén. Az F-7-repülés hivatalosan a 
kutató- és a korszerű technikák teszte
lését végző műhold volt. Az első F-1- 
repülésre egy Atlas-Agena hordozóra
kéta felhasználásával, 1960. október 
11-én került sor, a Samos E-1 jelű út 
keretében, az Agena rakéta azonban 
meghibásodott, így a műhold nem érte 
el az orbitális pályát. A második 
Samos Б -7-indítás 1961. január 11-én 
már sikeres volt, a hordozórakéta szin

tén egy F-1 Vadászmenyét-hasznos 
terhet juttatott pályára.

Nem sikerült még teljes mértékben 
tisztázni, hogy vajon a harmadik, az 
1961. szeptemberében indított Samos 
felvitte-e az F-1 másodlagos hasznos 
terhet. Ennek az űreszköznek az elsőd
leges hasznos terhe a Samos E-2- 
kamerarendszer volt, az E-1 nehezebb 
és korszerűsített változata, s talán nem 
maradt elég hely az F-1 Vadászme- 
nyét-szerkezet számára. Akárhogy is, a 
start sikertelen volt. Az Atlas-rakéta 
elektromos rendszere leállította a hajtó
műveket egy másodperccel a startot 
követően, amikor a hordozórakéta
komplexum még csak alig egy méterre 
emelkedett el a talajtól. így az visszazu
hant a startasztalra és felrobbant, el
pusztítva magát a hasznos terhet is.

Nehéz Vadászmenyét-műholdak

Noha az F-1 kutató- és a korszerű 
technikák tesztelését végző műhold 
volt, a Samos 2-re úgy hivatkoztak: 
„általános digitális hírközlési hasznos 
teher”, az első olyan mesterséges hold
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3. ábra: Vázlatrajz a szovjet Micsurinszk Radarállomásról, a Corona felderítő mestersé
ges hold fényképei alapján. Az igen nagy számban elhelyezett radarokat a NATO a kö
vetkező kódnevekkel látta el: Gage, Rock, Cake/Stone, Cross out/Bar lock és Patty cake. 
Ezen állomások helyének meghatározása és sugárzási teljesítményük meghatározása 
volt az amerikai Vadászmenyét-müholdak feladata. (Nemzeti Fotókiértékelő Központ)



4. ábra: A Lockheed P-11 kutató mesterséges holdjának két képe. A Program 989 Va
dászmenyét szub-müholdak valószínűleg ezen a konstrukciós bázison alapultak, be
leértve a többszörös antennarendszert. Ezt a mesterséges holdat eredetileg a 
Samos-4 névvel látták el (Fotó: Dwayne A. Day)

volt, amelyet a légierő hivatalosan is 
Vadászmenyét-műholdnak nevezett. 
Eredetileg úgy tervezték, hogy az ak
koriban rendelkezésre álló lehető leg
nagyobb hordozórakétával bocsátják 
fel, az Atlas-Agenával. Mind az F-1-et, 
mind az F-2-öt a New York, Long 
lsland-i székhelyű Airborne Instru
ments Laboratory Company gyártotta.

Ellentétben az F-7-gyel, az F-2  
nem másodlagos hasznos teher volt, 
hanem az egyetlen berendezés, amit 
a hordozórakéta felvitt; nem kapcsoló
dott vizuális felderítő küldetéshez. 
1960 elején a légierő elhatározta, 
hogy újragondolja az F-2-programot, 
s a mesterséges holdat inkább Thor 
hordozórakétával juttatja fel, a sokkal 
terjedelmesebb és drágább Atlas- 
Agena helyett. A Vadászmenyét-prog- 
ram sohasem kapott magas prioritást 
a légierőnél, 1960. augusztusában 
egy magas szintű ellenőrző bizottság 
megállapította, hogy ez a fajta felderí
tő tevékenység meglehetősen alulér
tékelt -  a csoport egyértelműen leszö
gezte, hogy a légierő felderítő mester- 
ségeshold-programjai egyértelműen a 
fotófelderítésre irányultak és nem az 
elektronikus felderítésre.

A légierő az F-2  mesterséges hold
jaira a „titkos” osztályba sorolt Pro- 
gram-102 megjelölést adta. Ezek a 
műholdak valamennyien a nehéz Va- 
dászmenyét-kategóriába tartoztak az 
amerikai katonai űrtevékenység hajna
lán; önállóan repültek, nem másodla
gos hasznos teherként vagy más 
programok részeként.

Az összesen 16 program keretében 
102 indítást hajtottak végre 1962. feb

ruár 21. és 1971 júliusa között. Az első 
repülést, melynél egy Thor-Agena hor
dozórakétát használtak, lehet egyértel
műen azonosítani a Samos F-2-külde- 
téssel, a későbbi Program-102-meg
jelölés keretében felbocsátott mester
séges holdak minden bizonnyal más 
megjelölést kaptak. Mindenesetre 
1960-ra négy F-2-start volt betervezve. 
Közel sem egyértelmű, hogy ebből az 
elképzelésből mennyi valósult meg. 
Azonban annyi ismert, hogy a Pro- 
gram-102 keretében végrehajtott első 
négy start során minden egyes alka
lommal kis kapacitású hordozórakétát 
használtak, ezért feltételezhető, hogy 
ez a négy indítás volt az a bizonyos 
négy F-2-start. Ezek szerint az 1963. 
június 18-i Thor-Agena-В, az 1963. ja
nuár 16-i Thor-Agena-D, az 1963. júni
us 29-i erősebb Thor-Agena-В  talán 
egy-egy Samos F-2-indítást takar, a 
későbbi műholdak nagyobbak voltak és 
erősebb hordozórakétákat igényeltek.

Az F-1 és F -2  megjelölésű hasznos 
terhek mellett, a Samos műhold min
den bizonnyal felvitt F-3  és esetlege
sen F-4  megjelölésű űreszközöket is 
az 1960-as év elején. Az F-3  a jelek 
szerint az F -2  modernizált változata 
volt, s ugyancsak a Thor-Agena hor
dozórakéta juttatta Föld körüli pályára.

Habár a 16 program keretében 102 
indítást hajtottak végre, egyáltalán 
nem világos, hogy ezek vajon vala
mennyien az F -2  megjelölést viselték, 
vagy csak az első néhány repülés volt 
F-2-es, az összes többi pedig F-3-as. 
Az első Samos F-3-startra minden bi
zonnyal 1964. február 28-án került 
sor, egy megnövelt tolóerejű Thor-

Agena-D  hordozórakéta felhasználá
sával.

Úgy tűnik, hogy egy bizonyos idő
pontban, talán 1963-ban, a Samos-F- 
megnevezés használatát felfüggesz
tették. Ez a feltételezés onnan ered, 
hogy nem repült egyetlen mestersé
ges hold sem F-3  megjelöléssel. Né
hány, a titkosítás alól felmentett iratból 
kiderül: az F-3  megjelölést törölték, 
azonban a dokumentumok megjegy
zik, hogy a dolog nem maradt folytatás 
nélkül, nem egyszerűen egy zsákutcá
ba futott programról van szó.

Habár a repüléseknek a célja részle
teiben nem ismert, az teljesen nyilván
való, hogy a légierő jó néhány Vadász- 
menyét-küldetést hajtott végre. A Prog
ram 102 műholdjai a különböző fedél
zeti berendezések és antennák széles 
skáláját szállították fel, a fókuszban az 
elektronikus hírszerzés által megjelölt 
célpontok voltak, ahogyan azt az 1954- 
es jelentés előrevetítette. A legkorábbi 
küldetések minden bizonnyal a na
gyobb városok, mint például Moszkva, 
körül elhelyezkedő légvédelmi radarok 
pontos helyének felderítésére irányul
tak. Egy igen jelentős légvédelmi rend
szer felállítását kezdték meg a szovjet 
főváros körül az 1950-es években. En
nek nagy részét sikerült feltérképezni 
U-2-es átrepülések során, majd ké
sőbb a Corona felderítő mesterséges 
holdakkal. Azonban a rakétaradarok 
működési paramétereit pontosan meg 
kellett határozni, valamint más légvé
delmi radarokét is, különösen a Szov
jetunió északi területein felállított állo
másokét, valamint ezek pontos elhe
lyezkedését is. Az F -2  műholdak való
színűleg elsősorban ilyen jellegű tevé
kenységet folytattak.

A kezdeti EL/A/7-küldetések elsődle
ges célja a szovjet antiballisztikus ra
kéták (ABM) rávezető radarjainak de
tektálása volt, mint például az igen 
masszívra épített „Tyúkól"és a „Kakas
ülő”, melyek akkoriban tűntek fel a 
Corona fotófelderítő mesterséges hold 
felvételein. A légvédelmi radarokkal el
lentétben, ezek pontos helyét nem is
merték a Szovjetunió peremterületein, 
ahol egyébként repülőgépes Vadász- 
menyét-akciókkal detektálhatok lettek 
volna. Vagyis, mindenféleképpen szük
ség volt egy műholdas küldetésre, a rá
vezető radarok pontos helyének felde
rítésére és jelzéseik rögzítésére. A 
szovjet ABM-kutatási erőfeszítések, 
vagy ahogy közismerten nevezték ak
koriban: „az ellenrakéta-rakéta (AMM) 
rendszer” központi helyet foglalt el az 
amerikai technikai felderítési adatok 
gyűjtése terén az 1960-as években.

Az is lehetséges, hogy a Program 
102 mesterséges holdjai végrehajtot
tak kommunikációs adatgyűjtéseket
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(COMINT) is, átrepülvén a szovjet 
mikrohullámú átjátszóadók sugárnya
lábjain. Azonban a kis magasságban 
repülő Program 102 műholdak alkal
matlanok voltak erre a feladatra, hi
szen a hatékony СОМ/Л/7-adatgyűjtés 
céljából hosszasan kell figyelni a kom
munikációs rendszereket, hogy az iga
zán fontos néhány üzenetet sikerüljön 
elfogni. Az alacsony pályán keringő 
mesterséges holdak túl gyorsan kike
rülnek a megfelelő pozícióból, ezért 
nyilvánvalóan erre a célra csak a ma
gasabb orbitális pályán mozgó objek
tumok felelnek meg. Ez volt az alapve
tő oka annak, hogy a légierő nekilátott 
a Canyon mesterséges hold kifejlesz
téséhez, mely kvázi-geoszinkron pá
lyán keringett. Az első Canyon műhol
dat 1968-ban lőtték fel.

Szub-műholdak és a P—11

Az Egyesült Államok légiereje kisebb 
műholdak sorozatának fejlesztésén is 
dolgozott, melyeket az Agena hordo
zórakéta végfokozatának hátsó részé
ben helyeztek el, miközben az első 
számú hasznos teher valamilyen fotó
felderítő mesterséges hold volt. Ezek 
a kis műholdak repültek mind a Coro
na, az Argon, a Lanyard, a Gambit és 
később a Hexagon fotófelderítő mes
terséges holdakkal.

Ezek a Vadászmenyét-szub-műhol- 
dak közös hasznosteher-vázat hasz
náltak, melyeket a Lockheed fejlesz
tett ki, és tudományos jellegű űrkísér
letek során is alkalmazott, mint példá
ul a P-11. A Vadászmenyét-küldeté- 
sek eredetileg minden bizonnyal a 
Samos F-4  megjelölést viselhették (a 
titkosítás alól feloldott dokumentumok 
azt sejtetik, hogy számos további Va- 
dászmenyét-akciót terveztek az F—1 
és F-2 -akciókon felül, 1960-ban). Bi
zonyos jelek arra utalnak, hogy a 
Program 989 megjelölés ezekre a 
mesterséges holdakra vonatkozik.

Tucatnyi Vadászmenyét-szub-mű- 
holdat bocsátottak fel az évtizedek 
alatt. Az elsődleges feladatuk valószí
nűleg a szovjet légvédelmi radarok he
lyének és működési paramétereinek 
meghatározása volt, így szerettek vol
na felkészülni azokra a körülmények
re, melyekkel adott esetben az ameri
kai stratégiai bombázóknak szembe
sülniük kellett volna.

A Grab és a Dyno

Némiképp ironikus, hogy a Vadászme- 
nyét-koncepciót ugyan a légierő dol
gozta ki, mégis az Egyesült Államok 
haditengerészete alkalmazta először.

Ez volt a Grab mesterséges hold, me
lyet a haditengerészet kutatólaborató
riumában fejlesztettek ki, és 1960 ápri
lisában bocsátottak fel. 2000 októbe
rében a nemzeti felderítő hivatal és az 
amerikai védelmi minisztérium, melyek 
a műholdas felderítő tevékenységeket 
irányítják, nyilvánosságra hozták, 
hogy a Grab elnevezést később 
Dynóra módosították, valószínűleg 
1962-ben. A Grab/Dyno-tervezet való
színűleg a Samos F -1/F-2  programot 
követte, ám néhány példánya már azt 
megelőzően repült.

Mindössze 5 Grab/Dyno mestersé
ges holdat lőttek fel 1962-ben a Solrad 
tudományos műholdsorozat mint fedő
név keretében. Azonban csak három 
került közülük orbitális pályára. A 
Grabot felváltotta a jóval fejlettebb 
Poppy néven ismert rendszer, mely 
műholdkaszkádokat alkalmazott. Fő
leg a radarantennák helyét próbálták 
általuk háromszögeléssel meghatá
rozni, felhasználva a technika adta le
hetőséget a műholdak helyzetének 
hajszálpontos bemérésére. Műhold- 
kaszkádok használata egyúttal a meg
bízhatóságot is növelte.

A Quill

A hidegháború kezdeti éveiben más in
formációszerzési technikákat is alkal
maztak a Szovjetunióval szemben -  
nevezetesen, radarokat. Amerikai repü

lőgépek közelítették meg az orosz kikö
tőket és városokat, miközben az orr-ré
szükre szerelt radarberendezésekkel 
igyekeztek feltérképezni a jelentősebb 
alakzatokat. Habár a radarok sokkal ke
vésbé éles képeket adtak, mint a fény- 
képfelvételek, használatuk előnyt nyúj
tott. Éjszaka is bevethetők voltak, vala
mint olyan időjárási körülmények kö
zött, amikor a célterületet extrém sűrű
ségű felhőréteg fedte. A radarfelderí- 
tés-bevetésben részt vevő repülőgép 
számára is biztonságosabb volt, hiszen 
távoli célpontokat tudott megfigyelni 
anélkül, hogy veszélyes közelségbe ke
rült volna az adott ország területéhez.

Az Egyesült Államok légiereje támo
gatta a mesterséges hold fedélzetére 
telepítendő aktív radar kifejlesztését 
is, már az 1960-as évek elején, mielőtt 
még egyáltalán ismert lett volna az eh
hez szükséges technológia. Mindösz- 
sze egyetlen ilyen műholdat, Quill kód
névvel, bocsátottak fel.

A Samos-program irányítói már az 
1950-es évek legelején felvetették a 
lehetőségét az aktív radarral felszerelt 
mesterséges hold kifejleszthetőségé
nek. Amikor azonban az elképzelést 
felvázolták Eisenhower elnöknek, aki 
meglehetősen idegenkedett a mester
séges holdaktól, a tervezetet el kellett 
süllyeszteni, így ez idő tájt a légierő tu
dósai nem kezdhették meg egy ilyen 
típusú műhold fejlesztését. A Fehér 
Ház és a védelmi minisztérium képvi
selői úgy ítélték meg, hogy ha a világ-
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5. ábra: Az általános elektronikus visszatérő egység (SRV) sematikus rajza. Egyaránt 
használták a Corona és a Gambit fotófelderítő mesterséges holdakhoz, valamint ezt 
alkalmazták a Quill repülése során is, 1964 decemberében. Az SRV-t alkalmazták az 
adatok Földre hozatalára, a rögzítés valószínűleg mágnesszalagra történt. (NRO)



űrből érkező radarjeleket a Szovjetuni
óban detektálják, akkor ezt egyértel
műen ellenséges tevékenységnek ér
telmezhetik. Eisenhower kormányzata 
nem akarta provokálni a szovjeteket, 
nem akart alapot adni bármiféle, ame
rikai mesterséges hold ellen irányuló, 
ellenséges tevékenységnek.

A Qu///-program valószínűleg 1961- 
ben indult, nem sokkal John F. Ken
nedy elnökké válása után. A program 
igazgatója William Bradburn tábornok 
volt. Három mesterséges hold épült 
meg, két repülési és egy technológiai 
modell. A Quill esetében is ugyanazt a 
repülőgépes adatbegyűjtési módszert 
alkalmazták, mely már a Corona-prog
ramból is ismert, az adatokat mágnes- 
szalagra rögzítették. Emiatt a technikai 
megoldás miatt az orbitális pályán a 
műhold hossztengelyével egybeeső 
irányban keringett, nem pedig orrával 
a Föld felé irányulva (a visszatérő egy
ség az orr-részben volt elhelyezve, és 
esetleg a radarberendezést zavarhatta 
volna). Nem ismert, hogy a mestersé
ges hold energiaellátását kémiai vagy 
napelemek szolgáltatták.

Egyetlen Qu///-műholdat bocsátottak 
fel mindössze, 1964. december 21-én, 
meglehetősen szokatlan 238-264 km- 
es ellipszis pályára. Négynapos külde

tést teljesített és sikeresen működött. 
Az eredmények azonban nem váltot
ták be a hozzáfűzött reményeket, nem 
alapozták meg hasonló repülések elő
készítését, ezért mind a repülési, mind 
a technológiai modellek a raktárba ke
rültek (ahol legalább 1970-ig marad
tak; jelenlegi helyük ismeretlen). A ter
vezet törlésének feltételezett oka az 
abban az időben elérhető meglehető
sen korlátozott felbontás volt. Habár a 
radarral felszerelt mesterséges hold 
képes volt a felhőtakarón keresztül is 
adatgyűjtést folytatni, valószínűleg al
kalmatlan volt azoknak a célpontoknak 
a meghatározására, melyek a hírszer
ző hivatalok számára a legérdekeseb
bek lehettek.

Bár a Quill hosszú időn át szigorúan 
titkos volt, mégis történt egyfajta kiszi
várogtatás a létezéséről, 1964-ben. Ez 
év decemberében, a jól ismert repülé
si szaklap, az AW & SP röviden beszá
molt róla, hogy az amerikai légierő el
kezdte egy nagyfelbontású radarral 
felszerelt mesterséges hold fejleszté
sét térképezési célokra, valószínűleg 
egy Thor-Agena rakétával bocsátják 
fel, s visszatérő egységgel is rendelke
zik. A beszámoló kétségtelenül meg
rázhatta mindazokat, akik a Quill-pro
gram titokban tartásán fáradoztak.

6. ábra: Szovjet „Tyúkól’’, légi és világűri célkövető radar- egy amerikai felderítő mes
terséges hold fényképén. Ezek a radarok részét képezték a szovjet antiballisztikus ra
kétarendszernek (ABM). Tevékenységük megfigyelése a legfontosabb feladata volt az 
amerikai ELINT-mesterséges holdaknak, a hidegháború idején.

7. ábra: Az ötödik „nehéz Vadászmenyét” 
műhold a Program 102 keretében 1964. 
február 28-án startolt. Habár az orrkúp 
mérete megegyezik a harmadik Vadász
menyét mesterséges hold egy évvel az
előtti indításánál használttal, azonban a 
hordozórakéta a Thor rakétának egy jó
val idősebb változata, megerősítve há
rom szilárd gyorsító rakétával.
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8. ábra: A Program 102 egyik korai „ne
héz Vadászmenyét” műholdjának indí
tása Thor hordozórakétával, 1963. ja
nuár 16-án.

Azonban, ha a cikk főbb vonalakban 
meg is felelt a valóságnak, hibázott 
azon állításában, miszerint a mester
séges hold fejlesztés alatt áll -  amikor 
az említett írás megjelent, a Quill már 
készen volt, s kilövésre várt.

A menedzsment

A Greeb és a Samos Vadászmenyét 
mesterséges holdakat a haditengeré
szet és a légierő közösen fejlesztette. 
Ezen eszközök által szolgáltatott ada
tokat megosztották egymás közt és a 
Nemzeti Biztonsági Ügynökséggel 
(NSA), a védelmi minisztérium kereté
ben működő katonai ügynökséggel, 
mely finanszírozta a programot, s fel
dolgozta a más országokból származó 
kommunikációs és elektronikus jele
ket. A felvázolt háttér ellenére még
sem az NSA volt a Grab és a Samos 
által nyert adatok elsődleges haszná
lója. A Légierő Stratégiai Légi Pa
rancsnoksága (SAC) volt igazából az 
elsődleges felhasználója a haditenge
részet Grab műholdjának, és minden 
bizonnyal hozzá jutottak el a Program 
102 és a Program 989 Vadászmenyét- 
bevetések hírszerzési információi is.

1961-ben létrehozták a Nemzeti Hír
szerző Hivatalt (NRO), hogy irányítsa 
az amerikai felderítő mesterséges hol
dakat. Ez a hivatal kapta meg a már 
futó Grab- és Samos-programokat. 
Saját képviselője volt a haditengeré
szetnek és a légierőnek az NRO-n be
lül, s együttműködésük során további 
Е/./Л/7-mesterséges holdakat építet
tek, s adtak irányvonalat a fejleszté
seknek. A kezdeti években a Nemzeti 
Titkos Ügynökség és az NRO kapcso
lata nem volt igazán felhőtlen. Míg az 
NRO szakértőket kért fel együttműkö
désre a légierőtől, a CIA-től és a hadi
tengerészettől, addig az NSA részéről 
nem, így az NSA láthatólag nem került 
be az Е/./Л/7-programokat irányító, az 
NRO által összefogott csoportba.

Habár a Nemzeti Hírszerző Hivatal 
építette az Е/./Л/7-műholdakat, bele
szólásuk meglehetősen korlátozott 
volt a tervek kivitelezésébe. Az elérni 
kívánt célokat ugyanis a katonai ügy
nökségek határozták meg. Az NSA is 
megkapta a hírszerzési adatokat, 
azonban igen nagy nyomás alatt állt a 
katonai szervezetek részéről az ada
tok fontosságának meghatározása te
kintetében. Az 1960-as évek közepére 
a CIA is kialakította a maga álláspont
ját a megszerzendő információ milyen
ségéről. Ez nem sokkal később követ
kezett be, amikor az NSA és az NRO 
viszonya javulásnak indult, és az NSA 
munkatársai is alapítói jogokat kaptak 
az ELINT mesterséges holdak prog
ramjainak meghatározását illetően. 
Ténylegesen az NSA beleszólása a 
különböző mesterséges holdak által 
gyűjtendő jelek meghatározásába jó
val nagyobb lett a katonai ügynöksé
gekénél.

A Quill műhold kifejlesztése a légi
erő NRO-n belüli csoportjának, a Los- 
Angeles-i székhelyű Különleges Pro
jektek fűződik. A Quill adatait a Straté
giai Légi Parancsnokság dolgozta fel 
(mely szervezetnek akkoriban aktív ra
darral felszerelt bombázó repülőgépei 
végeztek felderítéseket), valamint a 
CIA washingtoni székhelyű Nemzeti 
Fotó Kiértékelő Központja (NPIC).

Idővel azonban az amerikai hírszer
ző mesterséges holdak programja fel
nőtt riválisához, a fotófelderítő műhol
dakhoz, méretben és költségben egy
aránt. A radarfelderítő mesterséges 
holdak évtizedeken át nem repültek, 
egészen addig, míg jelentős technoló
giai fejlődés nem következett be. A ra
darfelderítő műholdak az 1980-as 
évektől teljesítenek felderítő küldeté
seket, az 1990-es években kiléptek a 
titkosítás függönye mögül és háttérbe 
szorították a Quilll.

(a Spaceflight 2001. júliusi száma nyomán) 
Aranyi László

Makettezőknek
Dobozban lévő öreg készletek nosztalgiázó gyűjtők számára eladók. Érdeklődni lehet: 233-3220, ifj. Fűry Nándor 

(hétfőn és csütörtökön egész nap). Levélcím: 1044 Budapest, Bezerédy utca 26.

Egyéb makettek (II. világháborús típusok)
S.M. 79 Sparviero torpedóvető bombázó -  Airfix 1:72 (2000 Ft)
PZL 37B Los -  Mikro, 1:144 (400 Ft)
Twin Mustang -  Monogram, 1:72 (5000 Ft)
Do 335 -  Monogram, 1:48 (7000 Ft)
K-65 (a Fi 156 cseh másolata) futárgép -  SMER, 1:72 (600 Ft)
Fw 56 kiképzőgép -  Heller, 1:72 (1000 Ft)
Heinkel He 51 -  Hasegawa, 1:72 (2200 Ft)

A hárommotoros S.M. 79 Sparviero 
(Airfix)
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Hazai tükör

Hivatalos közlemények 
a vadászgépek bérletével kapcsolatban

Ajánlat Ausztria számára: 30 új Gripen szállítása

A Gripen-csoport benyújtotta ajánlatát Ausztriának a 
Saab Draken vadászrepülőgép-flotta cseréjére vonatko
zó tenderre annak érdekében, hogy Ausztria ki tudja elé
gíteni légvédelmi szükségleteit a következő 30 évben. A 
cég ajánlatában 30 új Gripen vadászrepülőgépet biztosít.

„A Gripen napjaink legjobb képességű és legkölt- 
séghatékonyabb üzemben lévő harci repülőgépe, és hi
szünk abban, hogy ajánlatunk a hosszú távú ipari együtt
működési programmal és az ellentételezéssel együtt a 
legjobb megoldás lesz Ausztria, az osztrák légierő és az 
osztrák ipar számára” -  mondta Roger Lantz, a Gripen 
osztrák igazgatója.

A Gripen-ajánlat két lehetséges megoldást kínál az 
osztrák légierő követelményeinek kielégítésére:

-  Az első megoldás 24 új, együléses és opcionálisan 
hat kétüléses Gripen vadászrepülőgépre vonatkozik, 
amelyhez átmeneti megoldásként 12 olyan Gripen gép 
bérlése kapcsolódik, amelyek jelenleg a svéd légierő kö
telékében szolgálnak.

-  A második lehetséges megoldás 24 új együléses és 
négy kétüléses Gripen korai szállítására vonatkozik. Ez a 
megoldás kikerüli az átmeneti bérleti periódust.

Mindkét megoldás az elmúlt 40 év katonai együttműkö
désére és tapasztalataira épít annak érdekében, hogy a 
Saab Draken gépek cseréje zavartalanul folyhasson le, 
és mindkettő folyamatos légvédelmi felügyeletet biztosít 
az átállás időszakában is.

„Mindkét megoldás kivételes értékkel bír mind a kezde
ti beszerzések, mind a következő 30 év működését illető
en, valamint mindkettőt egy nagyszabású, minőségi ipari 
együttműködési program erősíti” -  hangoztatta Roger 
Lantz.

Az osztrák fél számára kínált megoldások előnyei

-  A napjainkban üzemben lévő legjobb képességű és 
legköltséghatékonyabb harci repülőgép szállítása.

-  Az ez idáig legnagyobb mértékűnek számító minősé
gi ipari együttműködés kialakítása, az osztrák igények
hez igazítva.

-  Opcionális fizetési konstrukció az Erste Bank által ve
zetett konzorciumon keresztül.

-  Költséghatékony működésbe állítás, amely a 40 éves 
múltra visszatekintő osztrák-svéd együttműködésre épül.

Az osztrák légierő számára kínált speciális előnyök

-  Egy teljes mértékben interoperábilis vadászrepülő
gép, amely elősegíti irányelvek és eljárások nemzetközi

egységesítését, beleértve az adatkapcsolati kommuniká
ciót és a levegő-levegő utántöltési rendszert.

-  Az első repülőszázad 2005-ben lép működésbe 
(vagy új gépek bérlése).

-  Működésbe lépés a Drakenek kivonását megelőzően.
-  Egy 30 évre szóló megoldás a légierő követelménye

inek megfelelésére.
-  Folyamatos képzés az átállási időszak alatt.
-  Teljes kiképzéssel kiegészített logisztikai rendszer, 

amely tartalmaz repülési szimulátort, valamint Svédor
szágban és Ausztriában lebonyolított gyakorlatokat.

-  A működési költségeket nagymértékben lecsökkentő 
Gripenek biztosítják a működtetési gyakorlatok maga
sabb színvonalát a költségek emelkedése nélkül.

-  Opcionális gyakorlat, melyet az Egyesült Királyság 
Honvédelmi Minisztériuma biztosíthat.

-  Ausztria számára annak a lehetőségnek biztosítása, 
hogy részt vállalhasson jövőbeli fejlesztési programokban.

„A Gripen-csoport ajánlata 9 éves előkészületi munká
ra épül, amely 1993 óta, a bécsi iroda megnyitása óta fo
lyik. Minden szempontból megfelelő ajánlatot nyújtottunk 
be az Osztrák Védelmi Minisztériumnak és az Osztrák 
Gazdasági Minisztériumnak, és úgy gondoljuk, hogy a 
Gripen-ajánlat Ausztria számára a legköltséghatéko
nyabb megoldást kínálja a következő 30 évre” -  mondta 
Roger Lantz, a Gripen osztrák igazgatója.

2002. január 24.

A Saab kétmilliárd svéd korona értékű 
helikopterszerződést kötött

A Saab és az NHIndustries közel kétmilliárd svéd korona 
értékű szerződést kötött, amely az NH90 svéd többfelada
tú helikopterek harcászati küldetésű rendszerének (TMS) 
kifejlesztésére és gyártására irányul. A megrendelésen túl 
a svéd helikoptermegállapodás további, hasonló profilú 
üzleti megkötések lehetőségét is magában hordozza.

„A megkötött szerződés a Saab Csoport széleskörű 
szakmai tudásának köszönhető, amely újabb üzleti lehe
tőségeket hordoz magában. Ezzel egy időben megerősí
tettük pozíciónkat mint minőségi szállító és üzleti partner 
egy újabb, a hadipari termékek gyártásában élenjáró 
nemzetközi beszállítónál” -  nyilatkozta Bengt Halse, a 
Saab AB elnök-vezérigazgatója.

Miután az Északi Szabvány Helikopterprogrammal kö
zösen (NSHP) tavaly szeptemberben NH90 típusú heli
kopterek vásárlásáról állapodtak meg, az NHIndustries 
tárgyalásokba kezdett a Saabbal, a svéd multifunkciós 
helikopterek, a Helikopter 14 harcászati küldetésű rend
szerének kifejlesztésére és legyártására. Az NHIndust
ries megrendelésének értéke megközelíti a kétmilliárd 
svéd koronát. Továbbá az NHIndustries ezáltal számotte

46 HADITECHNIKA 2002/2



vő ellentételezési kötelezettséget vállal Svédország felé, 
amelynek eredményeként a Saab további, azonos értékű 
üzleti lehetőségek elé néz. Az ellentételezési kötelezett
ség 2009-ben jár le.

A Saab felelős lesz egy olyan Taktikai Rendszer (TMS) 
kialakításáért, amely magában foglalja számítógépes 
rendszerek, digitális térképek, felderítési eszközök, AIS 
továbbítóeszközök fejlesztését, előállítását és integráció
ját, valamint a harcászati radarok beszerzését. Felelőssé
gük kiterjed a földi bázisok értékelésére, valamint Saab- 
felszerelések tervezésére is. Továbbá vállalják a Taktikai 
Rendszer részeként egy új feladatteljesítő és tengeralat
tjáró-elleni harcászati bázis kiépítését. Ez a lépés jelentős 
része lesz a svéd légierő jövőbeli struktúrájának és veze
tési filozófiájának annak érdekében, hogy megfeleljen az 
új védelmi hálózaton alapuló védelmi követelményeknek.

Ezzel egy időben egy másik megállapodás is született, 
amely a Saab által gyártott Л/НЭО-esekhez szükséges 
200 géptörzsre vonatkozik. Ennek értéke azon helikopte
rek teljes értékének a kétharmadának felel meg, amelye
ket Németország, Franciaország, Olaszország, Flollandia 
és Portugália, valamint Svédország, Norvégia és Finnor
szág rendelt meg.

A kifejlesztés és a gyártás Linköpingben a Saab Aero- 
space-nél, Járfalla-ban a Saab Tech Systemsnél, 
Jönköpingben és Kista-ban a Saab Avionicsnál, valamint 
Arboga-ban az Aerotech Telub-nál zajlik majd.

A Svéd Flonvédelmi Adminisztrációs Iroda (Swedish 
Defence Materiel Administration -  FMV) összesen 18 db 
Helikopter 14-est rendelt, amelyek szállítása 2005-ben 
kezdődik és 2009-ben fejeződik be.

2002. február 4.

A Gripen International benyújtotta válaszát 
az ausztrál tenderre

A Gripen International a mai napon benyújtotta válaszát 
az ausztrál kormány Légvédelem 6000 nevű terven belü

li „Új légvédelmi harcászati egység” kiépítésére vonatko
zó információs igényére (RFI).

Ausztrália tavaly közölte információs igényét a Gripen 
üzemmódváltós vadászrepülőgépek műszaki adataira 
vonatkozólag, annak érdekében, hogy megfeleljen a 
nemzeti védelmi elvárásoknak 2012 után.

A Gripen International műszaki adatokra épülő válasza 
kitér a vadászrepülőgépek szállítására, valamint a jövő
beli fejlesztési tervekre. A Gripen napjaink legjobb képes
ségű és legköltséghatékonyabb üzemben lévő harci re
pülőgépe.

„Meggyőződésünk, hogy a tervbe vett technológiai fej
lesztésekkel a Gripen vadászrepülőgépek teljes mérték
ben alkalmasak arra, hogy meghatározó szerepet játsz- 
szanak Ausztrália légierejének jövőbeli kialakításában, 
valamint tökéletesen igazodjanak a kiépített központi há
borús hálózathoz, és interoperábilisek lesznek a távirá
nyított légvédelmi eszközökkel” -  mondta lan McNamee, 
a Gripen International ügyvezető igazgatója.

A Gripen olyan nemzetközileg elfogadott biztonsági 
megoldásokat kínál, amelyek tartalmazzák a legjelentő
sebb európai és észak-amerikai védelmi ipari beszállítók 
legmodernebb technológiai fejlesztéseit. Mivel úgy ter
vezték őket, hogy ellenálljanak minden jelenlegi és vár
ható fenyegetésnek, a gépek kifizethető választást jelen
tenek csúcsminőséggel, kiváló manőverezési képesség
gel és teljesen integrálható információs és fegyverzet
rendszerrel a jövő légi háborúi számára.

A Gripen vadászrepülőgépek tökéletesen igazodnak 
különböző operációs rendszerekhez, amelyeknek mini
mális az infrastrukturális és fenntartási igényük, a haté
kony működéshez szükséges elengedhetetlen követel
mények pedig elérhetők a jelentősebb működtetési bázi
sokról, illetve a világ különböző bázisairól egyaránt.

2002. február 1.
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Egy nyugállományú elfogó-vadászpilóta emlékei ll.rész

(A cikk első része a Haditechnika 2002/1. számában 
jelent meg. Szerk.)

A műszaki fejlődés no és az 1955-ös nemzetközi politikai 
helyzet -  megkövetelte egy olyan, minden időben bevet
hető vadászgép rendszerbe állítását, amely a fokozódó 
légtérsértések elkövetőivel szemben hatékonyabbnak bi
zonyul. Ekkor kaptuk meg a MÍG-17F, majd PF típusvál
tozatokat. Ez a repülőgép lényegében a korábbi 
MiG-15Bisz korszerűsített változata volt. Az új típus 
szárnyának nyilazása 45°-ra változott (szemben a 35°-os 
MiG-15 nyilazásával), repülési tulajdonságai javultak, 
részben a hajtómű utánégetővel megnövelt teljesítménye 
miatt, részben az aerodinamikai kialakítás következté
ben. A legnagyobb változás azonban az volt, hogy a 
MÍG-17PF típust fedélzeti lokátorral látták el. Ez lehető
vé tette az éjszakai célok, valamint a nappali, felhőben 
repülő célok elfogását és megsemmisítését. A lokátor al
kalmazása merőben más vezetési technikát igényelt. Kü
lönösen a nappali, felhőben történő rávezetéseknél a re
pülőgép-vezető általában „tubusban” repült. Ez azt jelen
tette, hogy a lokátorernyőn megjelenő céljelzések jobb 
észlelhetősége végett a lokátorra egy árnyékoló, mű
anyag csövet -  tubust -  erősítettek. A repülőgép-vezető 
a tubus felé eső végéhez szorította a homlokát, így elzár
ta a külső fény hatását, ezáltal a céljelzéseket tisztábban, 
élesebben látta. A tubus alján volt egy kis kivágott „abla
kocska”, melyen keresztül néhány fontos műszert tudott 
a pilóta ellenőrizni. Célelfogásoknál ilyenkor a repülőgép
vezető szinte elzárta magát a külvilágtól, az a gondolat 
vezérelte, hogy „amíg a cél a levegőben van, addig én is

ott vagyok, mögötte!” -  ezért csak nagy ritkán ellenőrizte 
a műszereit.

Légtérben, normál repülési feladat végrehajtásakor a 
MiG-17-es harcászati képessége nagymértékben javult 
a MiG-15-öshöz viszonyítva. Közrejátszott a meg
növekedett repülési sebesség is. Ez pl. 5000 m repülési 
magasságon 1,03 M (Mach) számnak felelt meg. Kisebb 
magasságokon 0,97 M volt a megengedett maximális re
pülési sebesség.

Kormányozhatóság tekintetében nem merült föl a 
M iG-17-nél olyan ellentétes kormányhatás, mint a 
MiG-15-ös esetében. Általában 0,86-0,87 M-szám fölött, 
az oldalkormány kitérítésekor a bedöntéssel ellentétes 
mozgás jött létre a MiG-15-ösné\. A MiG-17-es repülési 
sajátosságai egyszerűbbé tették a repülőgép-vezetési 
technikát és növelték a repülés biztonságát. Kis magas
ságú repüléseknél a MiG-17-es műszer szerinti, megen
gedett sebessége 1060 km/ó lehetett. Egyes, nem jól be
repült, vagy nem jól beszabályozott gépek esetében, 
1000 km/óra sebességen előfordulhatott jelentéktelen 
bedőlési hajlam, de ezt a botkormány enyhe kitérítésével 
ki lehetett küszöbölni. Mindkét típusú repülőgép hossz
stabilitása és kormányozhatósága is lényegében meg
egyezett, egyformán változtak a botkormányra ható erők 
is. Nagy magasságban történő repülések esetén a 
MiG-17-es természetesen jobban manőverezett, mint a 
MiG-15-ös, hiszen az előbbinek az utánégetővel működő 
hajtómű nagy tolóerőt biztosított. Ennek következtében 
változott a műrepülő figuráknál a beviteli, illetve a kivéte
li sebességek értéke, valamint a magasságnyerés és a 
magasságvesztés nagysága.

Az abszolút kabin 

légnyomás változás 
grafikonja

Az atmoszférikus 

légnyomás változás 
grafikonja kabinon 
kívüli légtérben

Túlnyomás a kabinban 

8800 m-től csúcs- 
magasságig állandósul 
22 Hg mm-nél

13. ábra: A MÍG-17PF kabinjában uralkodó nyomásviszonyok diagrammja
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A WM-23 Ezüst Nyíl vadászgép modellje

Fotók: Kerek Gábor
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A 36 ágyús fregatt tisztjei és legénysége

Kapitány 
3 hadnagy 
1 tengerészhadnagy
1 navigációs tiszt
2 navigációstiszt-helyettes
8 tengerészkadét 
1 hajópénztáros
1 hajóorvos 
1 orvossegéd 
1 írnok
1 hajóács
2 hajóácssegéd
1 fedélzetmester
2 másod-fedélzetmester 
1 hajótűzmester
9 fedélzeti tüzér 
1 kormányos
1 vitorlakészítő 
1 kádár 
1 hajópincér 
1 fegyverkovács 
1 fegyvermester 
1 szakács 
1 káplán 
100 főmatróz 
115 matróz 
30 hajósinas
50 tengerészkatona (őrmesterek 

és tizedesek)
Összesen: 340 fő

Ölti' Ж S>. Jffrtgaíf (ÜmuitrüatUm
I FRIGATE 1794-1797 Г  SLOOP OF WAR 1853-1854

Jelmagyarázat

A hajó vitorlázata

Főtörzsvitorla, nagyvitorla 
(élvitorla, keresztvitorla) 
Csúcsvitorla 
Fő sudárvitorla 
Főárboc felső sudárvitorla 
Fő csúcsvitorla 
Elő-törzsvitorla 
Elő-derékvitorla 
Farvitorla (latin vitorla) 
Farvitorla (csonkavitorla)
15 csillagos zászló (felségjel)

A
В
C
D
E
F
G
H

К
L
M
N
О
P
1.
2 .

3.
4.
5.

6.
7.
8 . 

9.
10 .

Orrárboc
Előárboc
Főárboc
Farárboc
Árbocfedélzet
Ágyúfedélzet
Szálláskörlet
Legalsó fedélzet
Kórház
Tűzvezető pont, harcállás
pont
24 fontos ágyúk*
18 fontos ágyúk*
Parancsnoki csónak
Hajóorr
Ütköző
Orrvitorlarúd
Kapitány szállása
Horgonycsörlő
Tiszti szállás
Taterkély
Fenékvízszivattyú (fenékszi
vattyú Csonkaréti Károly ter
minológiája szerint) 
Függőágytartó rudazat 
Hajókonyha 
Lőszerraktár 
Vitorlaraktár
Raktér, benne hordókban 
szárított, füstölt, sózott hús 
és hal

ARTISTS INTERPRETATION-

*Az ágyúkat a lövésre alkalmazott tömör lövedék tömege alapján osztályozták

50 HADITECHNIKA 2002/2 2002/2 HADITECHNIKA 51



Légi tankolási gyakorlat Taszáron

Fotók: Baranyai László

A Toldi I. harckocsi modellje
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14. ábra: A MiG-17PF éjszakai vadászrepülőgép nézeti rajza
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I 1

A MiG-17-es repülőgépre jellemző néhány fontos ada
tot grafikonon is mellékelek. Különös figyelmet érdemel 
az RP-1-es rádiólokátor-berendezés, mely a maga korá
ban igen korszerű műszernek számított, hiszen felderítő 
távolsága 12 km volt. Ez mai szemmel nézve már nevet
ségesen alacsony teljesítmény. A keresőlokátor felderíté
si oldalszöge +60°, a felderítési antenna sugárszöge 
+26°, -14°. A távolsági felbontó kép: 250 m, a szög sze
rinti felbontóképesség: 5° volt.

A célzólokátor 2 km-en kapcsolt át a keresőlokátorról. 
Amennyiben a célgép jelének befogása megtörtént eb
ben a négyzetben, úgy a tűzmegnyitás gépágyúkkal, 
vagy későbbiekben rakétákkal megvalósíthatóvá vált. A 
célzóantenna sugárszöge: 12 fok 30 perc. Ami még kü
lönbözött a MiG-15 műszerezettségétől, az az RSIU-3M  
URH-rádió adóvevő készülék, az ARK-5  rádióiránytű, az 
MRP 48 jelzőrendszer, a rádió-magasságmérő, melynek 
kétféle állása volt és az SZRO 02 „sajátgép” önfelismerő 
rendszer.

A /W/'G-77PFelfogóvadászok 1955-től 1974-ig álltak a 
légvédelem rendelkezésére. (Kivéve az 1956-os esemé
nyek utáni hónapokat, mert a szovjetek elvitték ezeket a 
gépeket és csak 57-ben adták vissza.)

Minden repülőgép-vezető életében vannak „kedvenc” 
gépek. Számomra két ilyen gép létezett: az egyik a 711- 
es oldalszámú MiG-15Bisz gép volt. Legemlékezetesebb 
repülésem az 1954-es díszkötelék vezérgépének jobb kí- 
sérőjeként maradt meg emlékezetemben. A másik is 
MiG-15Bisz típus volt, 805-ös oldalszámmal. Repülés 
közben ezzel a géppel „mindent” lehetett csinálni! Rendkí
vül jól műrepült! Szerettem a „PF” típusokat is -  nagyon 
sok sikeres elfogást hajtottam végre velük minden időben.

A MiG-15 és MiG-17  típusokat már régen kivonták a 
fegyverrendszerből. A rajtuk repült pilóták, ha még élnek,

valamennyien nyugállományban vannak. Az évek gyor
san múlnak, lassan minden és mindenki a feledés homá
lyába merül!

Összeállította: Vázsonyi Miklós alezredes 
nyá. I. oszt. elfogóvadász
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Technikai bravúr a Neretván

A Magyar Műszaki Kontingens munkájáról már többször 
olvashattunk e lap oldalain. Ez a cikk abba a sorba illesz
kedik, amelyben bemutattuk az MJB hídkészletet 
(1999/2. szám), a Bailey-hidat (2000/2. szám), valamint 
más újszerű műszaki eszközöket (2001/4). Ugyanakkor 
más ez a cikk, mert egy olyan szerkezetet mutat be, 
amely magyar tervezők és kivitelezők bravúros munkájá
ról szól.

A Magyar Műszaki Kontingens parancsnoka 1997. 
szeptember 21-én adta ki 265. számú parancsát, amely
ben intézkedett a mostari Öreg-híd köveinek kiemelésé
ről. A történetet azóta többen is megírták, és a végrehaj
tás során készült képek bejárták a világsajtót is. Most egy 
olyan részét szeretnénk bemutatni a vállalkozásnak, 
amely meghatározó volt ugyan a sikerhez, de kevesebb 
figyelmet kapott.

A polgárháborúban lerombolt híd elemei évek óta a 
Neretva medrében pihentek, amikor 1997. június 20-án 
megérkezett a Hídépítő Részvénytársaság felajánlása a 
Magyar Műszaki Kontingenshez az Öreg-híd helyreállítá
sával kapcsolatban. A nemzetközi békefenntartó erők 
műszaki főnöke viszonylag rövid egyeztetés után kiadta a 
684. számú parancsot, amely alapján a kontingens meg
kezdte a tervezési és kivitelezési munkákat. A parancs 
értelmében az Öreg-híd minden hasznosítható darabját 
ki kellett emelni a vízből. Az SFOR-parancsnokság a fel
adat szakmai kivitelezését teljes egészében a magyarok
ra bízta, így a kontingens szakemberei és a Hídépítő Rt. 
mérnökei megkezdték a kiemelőszerkezet tervezését.

Tervezési adatok meghatározása

A felderítési adatok és a komplett feladat végrehajtására 
rendelkezésünkre álló igen rövid idő alapján nyilvánvaló
vá vált, hogy csak olyan kiemelőszerkezet jöhet szóba, 
amely megfelel a következő követelményeknek:

a) a szerkezet teherbírása legalább P= 600 kN legyen;

1997. augusztus 22-23-án merültek először a magyar 
búvárok a Neretvában. Megállapították, hogy az Öreg- 
híd darabjai a hídtengelyhez közel szóródtak szét, a leg
több darab tömege az említett határon belül van.

b) a szerkezet úszó aljzata a PMP hadihídoszlop folyami 
hídkompjaiból, azok módosítása nélkül készüljön;

A rendelkezésünkre álló idő és az anyagi korlátok miatt 
csak már meglévő úszószerkezettel számolhattunk. A 
hídkompokat már korábban is alkalmaztuk különleges 
feladatokra, így kézenfekvő volt ezek felhasználása.1

c) a felépítmény szerkezeti elemei legyenek előre gyárt- 
hatóak, vagy a Hídépítő Rt.-nél meglévő gyártóesz
közkészletből (hídépítési állványok, tartószerkezetek) 
készüljenek, és a Magyar Műszaki Kontingensnél 
rendszeresített technikai eszközökkel beépíthetőek le
gyenek;

A Hídépítő Rt. komoly lehetőséget látott az Öreg-híd 
köveinek kiemelésében, hiszen referenciamunkaként 
hosszú távú befektetésnek tekintette azt.2 Ennek megfe
lelően olyan együttműködést alakítottunk ki, amely mind
két fél részére előnyös volt. Ez lehetővé tette a cég anya
gi és szellemi kapacitásának igénybevételét és biztosítot
ta a gyors, de alapos tervezést. A kontingens hadszínté
ren lévő technikai eszközeinek felhasználása jelentősen 
csökkentette a költségeket.

d) a szerkezeti elemek a hadszíntéri utakon szállíthatóak 
legyenek;

A Magyar Műszaki Kontingens tábora 300 km-re van 
Mostartól. Az elemeket olyan utakon kellett szállítani, 
amelyek minősége, áteresztőképessége nem éri el a ma
gyar átlagot.

e) a szerkezeti elemek előregyártása és beépítése ne kö
veteljen különleges kiképzést és hosszas felkészülést. 
A szerkezet kezelése és kiszolgálása legyen egysze
rű, ne térjen el alapvetően a hadihídoszlop kiszolgálá
sakor alkalmazott fogásoktól, az emelési, manővere
zési fogások kézi erővel történjenek, és legyen bizton
ságosan üzemeltethető;

A Magyar Műszaki Kontingens pontonos-hídász szá
zadának katonái megfelelő felkészültséggel rendelkez
tek a hadihídoszlop működtetésében, és a felkészülés 
során -  a Száva folyón összeszerelve és működtetve a 
kiemelőszerkezetet -  újabb értékes tapasztalatokkal 
gazdagodtak.

f) az úszótest méretei és kikötési módjai tegyék lehetővé 
a szűk (30,0 m széles) folyómederben és a nagy vízse
bességnél történő „köteles” manőverezést.

A Neretván a vízsebesség meghaladta a 2 m/s-t, és a 
vízhozam ingadozása igen nagy volt. A szűk, sziklás me
derben gyakorlatilag a köteles manőverezés volt az 
egyetlen lehetőség a kiemelőszerkezet rugalmas, gyors 
és biztonságos mozgatására. (4. ábra)

Tervezési elvek, szerkezeti megoldások

A kiemelőszerkezet tervezését a kiinduló adatok figye
lembevételével, a Hídépítő Rt. mérnökeivel közösen vé
geztük. A tervezés során az alkalmazott számítási eljá
rás a következő volt: Az úszótestek ellenőrzésénél az ál
landó és hasznos terheket a „PMP hadihíd utasítás” 
(Mű/201) szolgálati könyv I. fejezete, valamint a „Polovo- 
je proektirovanyije naplavnüh mosztov i paromov” orosz 
nyelvű tervezési segédlet I. és II. fejezetei és a felderíté
si adatok alapján vettük fel. Az úszótestek ellenőrzése
kor figyelembe vettük, hogy az emelőgerendák h = 10,0 
cm lehajlása a maximális teher emelése esetén a ponto
nokat a hossztengelyük körül billentik, ami a belső olda
lon ДТ = 5,0 cm kiegészítő merülést vált ki. Ennek ki-
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küszöbölésére az állványok külső oszlopait 7,0 cm-rel 
magasabbra gyártottuk, ami a pontonok дТ = 5,0 cm 
nagyságú ellenkező irányú billenését váltotta ki, terhelet
len helyzetben.

A kiemelőszerkezet ellenőrzése során a teherbírást az 
MSz 15.024/1,2-87 szabvány szerint számoltuk. A teher
hordó szerkezetek számításánál n = 1,25 biztonsági té
nyezőt, illetve p = 1,20 dinamikus tényezőt vettünk figye
lembe. A manőver és emelőcsörlők kötélzetének anyag- 
minősége és keresztmetszeti mérete megválasztásakor 
négyszeres biztonsággal számoltunk.

Az emelőszerkezet fő elemeit a Hídépítő Rt. komlói 
építésvezetősége gyártotta le. A kész elemek leszállítá
sát követő készre szerelés -  komlói közreműködéssel -  
Okucaniban a kontingens bázisán és Slavonski Brodnál 
a Száván történt (5. ábra).

Szerkezeti megoldások

A számítások eredményeként kialakított úszó kiemelő
szerkezet két fő részből, emelőszerkezetből és úszóalj
zatokból áll.

Az emelőszerkezet sarokmerev kialakítású, térbeli 
rácsszerkezet, amelynek részei: a talpszerkezet, az áll
ványok, az emelőgerenda, emelőcsörlők és csigasorok.

A talpszerkezet úszóaljzatonként 8 db U 300 jelű, pá
ronként összefogott talpgerendából és az azokra felfekvő 
széles talpú I 605 jelű acéltartókból készült. A talpgeren
dákat a ponton helikopterszállító szemes csavarjába fű
zött 100x300 mm-es 0  22 kengyelek rögzítették. A talp
gerendákra szereltük fel az úszóműves kiemelőszerkezet 
mozgatását biztosító manővercsörlőket. A manővercsör- 
lők 150 m hosszú, 0  22 mm átmérőjű kötéllel szerelt, két 
áttételes, szabvány uszály manővercsörlők.

Az állványok 4 db 0159/4,5 mm-es acélcsőből készül
tek. Az acélcsöveket U 120 jelű fogópárok és L 80x80 
mm-es András-keresztek fogták össze. Az állványokat 
páronként 2-2 db I 300 jelű süveggerenda fogta össze,

míg a süveggerendákat az acélcsöveket lezáró csomóle
mezekhez 022 mm-es csavarokkal rögzítettük.

Az emelőgerendák páronként összefogott I 400 jelű 
tartók, melyek alsó és felső öveit 9200 mm hosszban, 
20 mm vastag, a tartó talpszélességével egyező széles
ségű acéllemezzel erősítettük meg. Az emelőgerendák 
a süveggerendákra támaszkodtak. Az emelőgerendákra 
szereltük fel a terelőcsigákat és a csigasort felfüggesz
tő szerkezetet. Az emelőgerendákat szélrácsok kötötték 
össze.

Emelőcsörlőként 50,0 kN-os szabvány csatolócsörlő- 
ket alkalmaztunk, melyek az úszóaljzatok ellentétes vé
gein, az állványok között a talpszerkezetekben kialakított 
keretre épültek. A csörlőkötelek átmérője 22 mm volt, a 
csigasor hatsoros (2 db 3 korongos csigafej), az alsó csi
gák horoggal szereltek.

Az úszóaljzatok a PMP hadihídoszlop folyami híd- 
kompjaiból épített 40 tonnás áthajózási kompok voltak. 
Az áthajózási kompokon sem átalakításra, sem külön se
gédberendezések beépítésére nem volt szükség.

A kiemelőszerkezet adatai

A kiemelőszerkezet feladata, hogy lehetővé tegye a me
der fenekére süllyedt hídelemek kiemelését a következő 
határok között: maximális tömeg P = 600 kN, geometriai 
méretek a = 10,0 m; b = 5,00 m; V = 2,0 m.

Emelési paraméterek
maximális vízmélység H = 15,0-20,0 m
emelési magasság a vízvonal felett H = 2,50 m 
vízsebességtől függő emelhető teher: 
v = 2,5 m/s vízsebességig P = 600 kN
v = 2,5-3,0 m/s vízsebességig P = 450 kN
v = 3,0-3,5 m/s vízsebességig P = 300 kN
v = 3,5-3,8 m/s vízsebességig P = 250 kN
v>3,8 m/s (kritikus vízsebesség v = 3,8 m/s) tilos emelni
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Befoglaló méretek 
az úszómű teljes hossza 
az úszómű (úszó aljzatok) 
teljes szélessége 
az úszóaljzatok közötti távolság 
az úszóaljzat szélessége 
az úszóaljzat hossza 
az emelőszerkezet teljes magassága

LK = 21,56 m

L0 = 13,50 m 
Lg = 5,50 m  
Bg = 13,50 m 
Lg = 8,03 m 
Hg = 4,72 m

Merülési paraméterek
önsúlyból adódó merülés Ta = 0,29 m
megengedett maximális merülés T = 0,65 m 
a legkisebb megengedett szabad oldalmagasság 
(a nehézpontonnál mérve) H = 0,1 m

Az emelőszerkezet kezelőszemélyzete 
parancsnok 1 fő
manőverező csörlőkezelők 8 fő (4x2 fő)
emelőcsörlő-kezelők 8 fő (4x2 fő)
Összesen 1+16 fő

A horgonyok kezelését, amennyiben szükséges, a ma- 
nővercsörlők kezelői végzik. Abban az esetben, ha az 
úszóműves emelőszerkezet mozgatásának, manőverei
nek meggyorsítása érdekében BMK-130 tolóhajót is al
kalmazunk, úgy a tolóhajót egy parancsnok és egy se
gédvezető kezeli.

A kiemelőszerkezet terve

A kiemelés végrehajtása

Az elkészült tervek alapján legyártott, majd a Száván 
készre szerelt komppal történt begyakorlást követően a 
Magyar Műszaki Kontingens és a Hídépítő Rt. komlói épí-

4. ábra: A kiemelőszerkezet a Neretván

tésvezetőség kijelölt állománya Mostarban készült fel az 
első kő ünnepélyes kiemelésére. E munkáról csak annyit, 
hogy a szeptember 29-től november 23-ig terjedő idő
szakban a 150 m3 kőmennyiségből, mintegy 120-130 m3 
követ sikerült kiemelni (6. ábra). A kiemelőszerkezet 
munka közben „előjött” hibáit, hiányosságait pótoltuk, 
„újításokkal”, módosításokkal javítottuk a konstrukciót. A 
kezelők olyan mértékig elsajátították a kezelési fogáso
kat, hogy a kiemelőszerkezet kapacitásának végső hatá
ráig elmenve, közel 950 kN súlyú kőtömböt is kiemeltek. 
A kiemelt kő becsült súlya és az emelőszerkezet 600 kN 
kapacitása között nincs ellentmondás. Ugyanis a kieme
lés közben a kőtömböt a kezelők végig „vízben tartották”,

5. ábra: A kiemelőszerkezet a Száván

6. ábra: Munka közben

kihasználva az erőművek által biztosított vízszintemelke- 
dést, és így a 40 m3-es kőtömbre gyakorolt közel 400 kN 
felhajtóerő lényegesen csökkentette az emelendő súlyt. 
Külön említést érdemel, hogy a munkák során sem sze
mélyi, sem technikai sérülés vagy baleset nem történt.

A feladat sikeres végrehajtását követően a kiemelő
szerkezetet lebontották. A pontonok visszakerültek a 
készletekbe, az acélszerkezet elemeit pedig az építők 
felhasználták a mostari gyaloghíd építéséhez.

Jegyzetek

1. Ilyen volt többek között a Barátság kőolaj- és a Testvé
riség gázveték Dunát keresztező szakaszainak mederfe
nékre történő süllyesztése vagy a bős-nagymarosi víz
lépcső építési munkái során az almásneszmélyi 
üzemvízcsatorna szélesített pontonokból épített úszóhíd- 
ról végzett mederburkolása.

2. A Hídépítő Rt. már korábban is együttműködött a 
Magyar Műszaki Kontingenssel és a Mostar-projekt 
után is számos alkalommal segítette a békefenntartó 
erők munkáját. A teljesség igénye nélkül néhány példa: 
Volinja és a Bosansko Petrovo Selo vasúti hidak hely
reállítása, gyaloghíd építése Mostarban, szaktanács- 
adás a Doboj III híd építése és fenntartása során, illet
ve Koszovóban közúti híd helyreállítása a KFOR meg
rendelésére.

Dr. Veress Róbert-Dr. Padányi József-Becze János
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Múzeumátadás
a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatalánál

Minden emberben természetes vágy uralkodik, hogy meg
ismerje a múltat. Ez különösen igaz arra a múltra, amely
hez saját maga, környezete vagy egyszerűen érdeklődési 
köre szorosabban kapcsolódik. Nincs ez másképpen a ha
zai katonai kutatókkal és fejlesztőkkel sem. Jó tudni, hogy 
azok az elődeink, akik hasonló területen dolgoztak, milyen 
eredményeket tudtak felmutatni. A Haditechnikai Intézet 
munkatársai 1988-ban hoztak létre egy csapatmúzeumot, 
ahol az 1945 utáni fejlesztéseket tematikus rendben kí
vánták kiállítani. Természetesen ebben az időben a máso
dik világháború előtti eredmények még nem kerülhettek 
bemutatásra. A kiállítás elkészítése megmozgatta az inté
zet akkori teljes állományát. Kevés pénzből, sok munká
val, nagy szeretettel és az elődök iránti tisztelettel, mint 
apró köveket rakták össze a még meglévő tárgyi emléke
ket. Több mint 400 kiállítási tárgyat tekinthetett meg a kö-

1. ábra: A 2002. évi kutatók-fejlesztők napján a megnyitón 
(balról jobbra) Tóth Ferenc, a HM Haditechnikai Beszerzési 
és Fejlesztési Osztály főigazgatója, Ftáth Tamás, a HMTH fő
igazgatója és Aszalai István, a HM Fejlesztési és Beszerzé
si Főosztály főosztályvezetője

2. ábra: Holló József Ferenc, a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum főigazgatója megnyitja a múzeumot

3. ábra: Jellemző eszközök a múltból...

4. ábra: ...és a jelenből

5. ábra: Magyar baka felszerelése a második világháborúból
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zönség, zömében egyedi, ma már pótolhatatlan darabo
kat. Megragadom az alkalmat, hogy egy személyt kiemel
jek azon mérnökök, fejlesztők közül, akik létrehozták első 
múzeumunkat. Melenyecz János gépészmérnök főtaná
csos úr, a Technológiai Hivatal munkatársa volt az „építé
sze”, gazdája több mint 12 esztendőn keresztül.

2001-ben felmerült az igény a hivatalon belül, hogy 
nemcsak felújítani, hanem kibővíteni is szükséges a kiál

lítás anyagát a két világháború közötti időszakkal, melyet 
napjainkban már nem kell „elfelejteni". Az elmúlt tíz esz
tendő tárgyi emlékei is helyet követeltek maguknak a tár
latban: a Gepárd, a KGP-9, a P-9RC, lőszerek, kézigrá
nátok, vegyi jelzőkészülék, az új gyakorlóruha vagy az 
RHP-szoftver. Ezek a már befejezett fejlesztések, me
lyekben benne van a Technológiai Hivatal munkatársai
nak munkája is. A két világháború közötti rész bemutatá
sa már nem volt ilyen egyszerű. Tárgyi emlékek erről az 
időszakról alig maradtak a hivatal birtokában. Dr. Kovács 
Vilmos alezredes úr állította össze azt az anyagot, melyet 
a Hadtörténeti Múzeumtól kaptunk kölcsön, hogy teljes 
legyen a nyolcvan év szemléltetése.

A múzeum átadására március elsején, a már hagyomá
nyos kutatók és fejlesztők napi ünnepség és konferencia 
keretében került sor. A megnyitót dr. Holló József Ferenc 
vezérőrnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fő
igazgatója tartotta. A nagyszámú vendégsereg átvonult a 
díszteremből, hogy megtekintse az új kiállítást. Az írott és 
elektronikus média képviselői, valamint az érdeklődők „át
írták” a tervezett programot. Több mint félórás „csúszás” 
után folytattuk a konferenciát. A vendégeknek tetszett a 
látvány, de az igazi elismerés mégiscsak a kollégák bizta
tó szava, elégedett mosolya volt. Egy-egy tárgyalás, be
mutató szünetében meg tudják mutatni hazai és külföldi 
együttműködőinknek -  van mire büszkének lennünk!

Hajdú Ferenc

A Haditechnika szerkesztősége pályázatot hirdet 
haditechnikai ismeretterjesztő cikkek megírására

A pályázat feltételei

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.
-  Az MH haditechnikai eszközeinek, fegyvernemei

nek, 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 2002. október 1-jéig a Haditechnika 

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

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

4. A beküldött pályamunkák terjedelme 10-15 ezer karak
ter legyen. A rajzok, fényképek vagy táblázatok száma 
nem korlátozott, kívánatos, hogy a pályaművek bősé

ges illusztrációs anyagot tartalmazzanak. Ezek terjedel
me nem számít bele a szövegterjedelembe. A pályamű
vet irodalomjegyzékkel 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 pályázaton 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 
cikkek közlési jogáról a pályázó szabadon rendelkezik.

Az anyagot lehetőség szerint kérjük lemezen is meg
küldeni, ábrákról papírkópiát mindenképpen kérünk.

A pályamunkák elbírálása

A pályamunkákat a Haditechnika szerkesztőbizottságá
nak elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A jutalmak 
odaítéléséről a bizottság dönt.
A felsorolt témakörökben egy-egy 30 000 Ft-os és két- 
két 20 000 Ft-os díj odaítélésére van lehetőség.

A díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas pá
lyamunkákat a szerkesztőség megvásárolja.

(Szerk.)
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Csökkentett felpattanású gyakorló lőszer

Haditechnikában járatosaknak nem je
lent újdonságot, hogy a katonák kikép
zése során az éleslőszerhez hasonló 
ballisztikai jellemzőkkel rendelkező 
gyakorló (lőtéri) lőszereket is használ
nak, amelyek hatásukat tekintve érte
lemszerűen jelentősen elmaradnak az 
éleslőszerektől. A gyakorló lőszerek 
alkalmazása biztonsági, területi, de 
gazdasági szempontokkal is magya
rázható. A gyakorló lőszereket egy
aránt alkalmazzák a szárazföldi erők, 
valamint a légierő csapatainak kikép
zése során.

Az talán kevésbé ismert, hogy a re
pülőgép-személyzet kiképzése kereté
ben a felszíni célra való tüzelés gya
korlása során korántsem megy ritka
ságszámba, hogy a repülőgépek a sa
ját lőszereik lövedékeitől szenvednek 
olykor meglehetősen komoly, akár 
végzetes sérüléseket. Ez alapvetően 
akkor következik be, ha a lövedék a 
célba vagy a célterületbe nem hatol 
be, hanem onnan vissza-, azaz felpat
tan (továbbiakban: felpattan).

Felpattanás esetén a lövedék 
hossztengelye és a cél felületi síkja -  
alkalmasint a talaj -  egy kritikus, az 
adott lőszerre jellemző szögnél kisebb 
szöget zár be. A felpattanó lövedék 
pedig bizonyos feltételek megléte ese
tén pontosan a lövést leadó repülőgé
pet találja el, vagy másként megfogal
mazva, a repülő belerepül a saját fel
pattanó lövedékébe (1. ábra).

A helyzet komolyságának alátá
masztására lássunk néhány adatot. 
Az Amerikai Egyesült Államok és az 
Egyesült Királyság légierejének kikép
zése során az alkalmazott 20, 25, 27 
és 30 milliméteres gyakorló lőszerek
ből minden százezredik lövedék bal
esetet vagy sérülést okoz a repülőgép
ben. A javítás költsége balesetenként 
megközelítőleg a százezer amerikai 
dollárt is eléri. Minden századik bal
eset pedig a repülőgép teljes elveszté
sével jár.

Indokolt tehát a kérdés: Hogyan le
hetne ezen kiképzési balesetek szá
mát a minimálisra csökkenteni?

A norvég NAMMO Raufoss AS 
szakemberei egy nagyon egyszerű, de 
hatékony megoldást találtak. 20, 25 és 
27 milliméteres űrméretekben kifej
lesztették a kis légellenállású TP-R3 
(Target Practice with Reduced Rico
chet Risk) csökkentett felpattanású 
gyakorló lőszereket. A kifejlesztett lő

szerekkel végzett tesztek bebizonyí
tották, hogy az egyszerű felépítésű 
TP-R3 lőszer alkalmazása esetén a lö
vedék felpattanásából származó bal
esetek száma több mint 90%-kal csök
kent. Ezen lövedékek veszélyes zóná
ja (az a terület, ahova lövedék felpatta
nását követően repülhet) ötször ki
sebb, mint a hagyományos gyakorló 
lövedékeké.

A tervezés kezdeti szakaszában ele
mezték a repülőgép és a felpattanó lö
vedék viselkedését (becsapódási, illet
ve felpattanási szög, a felpattanó löve- 
dék/repesz sebessége), a célok/célte- 
rületek jellegét, valamint az egyes fel
pattanási típusokat. Tisztázták, milyen 
esetekben és milyen valószínűséggel 
találja el a felpattanó lövedék a repülő
gépet, valamint, hogy találat esetén mi 
a valószínűsége annak, hogy a repülő
gépben komolyabb kár keletkezik.

Vizsgálták, milyen hatással van a re
pülőgépre, ha azt a felpattanást köve
tően az eredeti tömegű, egyben ma
radt lövedék vagy ha annak csak kü
lönböző tömegű és alakú repeszei ta
lálják el. Elemezték a különböző repü
lési profilokat a repülőgép lehetséges 
siklási szögeinek függvényében, atűz- 
megnyitási és a tüzelésbeszüntetési 
pontok helyzeteit, a tüzelés során a re
pülőgép jellegzetes magasságait a 
célterület felett, a gép felvételének 
(siklásból való felemelésének) lehet
séges szögeit, illetve a manőver során 
fellépő igénybevételeket. Megállapítot
ták, hogy a jellemző siklási szög 5-30° 
között van, valamint hogy a legna
gyobb siklási szög a legkisebb felvéte
li szöget eredményezi.

A 2. ábra a lehetséges repülési pá
lyákat (profilokat) mutatja a tüzelésbe
szüntetést követően. A tapasztalatok
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szerint a repülőgép a céltól jellemzően 
kb. 1200 méter távolságról nyitja meg a 
tüzet és kb. 900 méter távolságban 
szünteti be. Ekkor a gép repülési se
bessége 225-260 m/s között van. A 
gép felvétele (felemelkedése) során fel
lépő terhelés kb. 4 g. Támadás esetén 
a pilóták általában a kisebb (5°) siklási 
szöget részesítik előnyben, de bizo
nyos esetekben, ha azt a cél elhelyez
kedése, az időjárási körülmények, a fe
nyegetés vagy a harcászati tényezők 
indokolják, a 30° sem szokatlan. A lö
vés kiváltását követően kb. egy másod
perccel a lövedék becsapódik a célba, 
illetve egy részük onnan felpattan. Az, 
hogy a felpattanó lövedék (lövedékda
rab) és a repülőgép találkozik-e, alap
vetően függ a felpattanási szögtől, a fel
pattanó lövedék (lövedékdarab) légel
lenállásától, sebességétől, illetve a re
pülőgép pályájától és sebességétől a 
felvételi és emelkedési fázisban.

A 3. ábra egy tipikus „találatot” mu
tat, ahol a lövedék felpattanási szöge 
nagy, sebessége és légellenállása ki
csi. Ennek köszönhetően a lövedék vi
szonylagosan magasra pattan fel. A 
felpattanó lövedék sebessége röppá- 
lyájának tetőpontjában jelentősen le
csökken a repülőgép sebességéhez 
viszonyítva, ami azt eredményezheti, 
hogy a repülőgép egyszerűen „belere
pül” a felpattanó lövedékbe, amelynek 
energiája viszont még elég jelentős 
ahhoz, hogy komoly kárt okozzon a re
pülőgépben. Kimutatták azt is, hogy az 
a felpattanó lövedék, amely nem emel
kedik 200 méter fölé, és amelynek fel
pattanási szöge kisebb mint 25°, nem 
jelent veszélyt a repülőgépre.

A tervezés során nagy kihívást je
lentett, hogy a lövedéknek két, egy
másnak látszólag ellentmondó köve
telményt kellett kielégítenie. Egyrészt 
követelmény volt, hogy megfelelő biz
tonsággal viselje el a lövés során (a 
fegyver csövében) fellépő igénybevé

teleket anélkül, hogy eltörne, másrészt 
a „lágy” célba való becsapódáskor pe
dig kellő mértékben legyen gyenge, 
vagyis törjön el.

A robbanóanyagot nem tartalmazó 
lövedék három részből áll (4. ábra): a 
vezetőgyűrűt tartalmazó acél lövedék
testből, amely gyakorlatilag egy cső, 
az alumínium lövedékcsúcsból, vala
mint a lövedék „lelkét” alkotó, a fenék
résszel egy szerkezeti elemet képező 
fémrúdból. A rúd felső -  a lövedék
csúcshoz kapcsolódó -  részén egy 
beszúrás, azaz egy beépített nyírási 
keresztmetszet található (NAMMO- 
szabadalom), ami a működés során 
jelentős szerepet kap. A rúd a lövedék-

4. ábra: A TP-R3 lövedék felépítése
Aluminium Nose Cap -  lövedékcsúcs: 
Metal Rod -  fémrúd a fenékrésszel: 
Steel Tube -  lövedéktest (acélcső): Dri
ving Band -  vezetőgyűrű

csúcshoz menetesen kapcsolódik, 
amely meneteskapcsolat gyakorlatilag 
összefogja a lőszert. A rúd és a löve
déktest között légrés található. A lő
szernek létezik fényjelzős változata is.

Az 5. ábra mutatja a lövedék műkö
dését. A lövedék becsapódásakor a 
rúd felső részén található beszúrásnál
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eltörik, ami azt eredményezi, hogy a 
lövedék minimálisan három részre 
(csúcs, test, rúd) esik szét. A becsapó
dási szög, valamint a talaj minőségé
nek függvényében a három fő alkat
rész még további részekre (repeszek- 
re) törik/törhet szét. A keletkezett repe- 
szek egy része a talajban marad, a 
többi részük szétszóródik, felpattan. 
Természetesen a szétszóródó, sza
bálytalan alakú repeszek tömege 
egyenként kisebb, mint az eredeti lö
vedéké, amihez hozzájön még a sza
bálytalan alakból adódó nagy légellen
állás, ami tovább csökkenti a repeszek 
felpattanási magasságát.

Összehasonlítva a jelenleg alkalma
zott 20 mm-es gyakorló lőszereket a 
TP-R3 -mai, az alábbiak állapíthatók 
meg:

-  A TP-R3 lövedéke minden esetben 
széttörik, ha a becsapódási szög 
meghaladja a 3°-ot. A lövedék több 
darabra esik szét, szemben a ha
gyományos gyakorló lövedékkel, 
amelyeknél 15°-nál kisebb becsapó
dási szög esetén szinte a teljes löve
dék felpattan.

-  7,5°-os becsapódási szög esetén a 
hagyományos gyakorló lövedék kb. 
4000 méter távolságra pattan el, mi
közben eléri a 400 méter magassá
got. Ezzel szemben a TP -R  lövedék 
legnagyobb tömegű repeszeinek ma
ximális elpattanási távolsága megkö
zelítőleg 500 méter, kb. 80-100 mé
ter felpattanási magasság mellett.

-  Abban az esetben, ha a becsapódá
si szög 12,5° és 15° között van, a fel
pattanási magasság hagyományos 
gyakorló lőszernél kb. 400-500 mé
ter, míg ez az érték a T P -R  lövedék 
repeszei esetén kb. csak 50 méter 
(6-7. ábra). 8

6. ábra: A hagyományos 20 mm-es TP PGU 27/B LD gyakorló lőszer lövedékének és 
lövedékrészeinek felpattanási pályája, összehasonlítva a repülőgép pályájával 15° be
csapódási szög esetén (felpattanási szög: 31,6°, felpattanási sebesség: 280 m/s)

Távolság (m)

7. ábra: A 20 mm-es TP-R3 csökkentett felpattanású lövedék testrészéből keletkezett 
tipikus repesz felpattanási pályája, összehasonlítva a repülőgép pályájával 15° becsa
pódási szög esetén (felpattanási szög: 32,9°, felpattanási sebesség: 290 m/s)

8. ábra: Becsapódás után. Bal oldalt a hagyományos 20 mm-es PGU 27/B LD lőszer lövedéke szinte teljesen egyben, míg jobb ol
dalt a TP-R3 lövedék szabálytalan alakú repeszei
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-  15°-os becsapódási szög esetén a 
hagyományos lövedék eredeti töme
gének szinte 100%-a felpattan, míg 
TP-R3 esetén ez az érték csupán a 
lövedék eredeti tömegének 30%-a. 
A 8. ábrán jól látható, hogy a becsa
pódást követően a hagyományos 20 
mm-es TP PGU 27/B LD gyakorló lő
szer lövedéke szinte teljesen egy
ben maradt, míg a TP-R3 esetén a 
lövedékből szabálytalan alakú repe- 
szek keletkeztek.

A 9. ábra a felpattanó lövedék/repe- 
szek tömegét mutatja a becsapódási 
szög függvényében az eredeti lövedék 
tömegéhez viszonyítva, 20 mm-es lő
szerek esetén. Az ábráról leolvasható, 
hogy TP-R3 lőszert alkalmazva, 3,5°- 
os vagy nagyobb becsapódási szög 
esetén a lövedék nagy légellenállású 
darabokra törik, és 15°-nál már csupán 
az eredeti lövedéktömeg 10%-ának 
megfelelő össztömegű repesz pattan 
fel a célterületről. Ezzel szemben a ha
gyományos gyakorló lőszer lövedéke, 
kb. 12,5°-os becsapódási szögig, szin
te eredeti tömegét megtartva pattan 
fel. Ez az érték 27 mm-es hagyomá
nyos gyakorló lőszer esetén 20°.

A lőszerekkel a vizsgálatokat nedves 
homokos, száraz homokos, vizes hu
muszos, köves talajú célterületen haj
tották végre. Egyes esetekben célként 
acéllemezt alkalmaztak. A legtöbb fel
pattanást nedves, homokos talajú cél
területen regisztrálták. A felpattanások 
száma azonban 90%-kal kevesebb 
volt, mint hasonló körülmények között 
a hagyományos gyakorló lőszereknél 
tapasztalt felpattanások száma.

A 10. ábra a becsapódási szög függ
vényében annak a valószínűségét mu
tatja, hogy a felpattanó 20 mm-es lö
vedék eléri, keresztezi a repülőgép re
pülési pályáját. Látható, hogy a hagyo
mányos gyakorló lőszer esetén 10°-os 
becsapódási szög esetén ez az érték 
kb. 10%, míg a TP-R3 esetén kb. 2%. 
12,5°-os becsapódás esetén ez az ér
ték hagyományos gyakorló lőszernél 
már 80%, szemben a TP-R3 kb. 3%- 
ával.

A 11. ábra a veszélyes zónák terüle
teit hasonlítja össze. A hagyományos 
20 mm-es TP PGU27/B lövedék ve
szélyes zónájának területe kb. 50 km2, 
míg ez az érték a TP-R3 lövedék ese
tén csak kb. 10 km2. A TP-R3 lövedék 
külső veszélyes zónájába a repeszek 
csak 3°-nál kisebb becsapódási szög 
esetén repülhetnek. Látható, hogy a 
veszélyes zóna (felpattanási terület) a 
lővonalra nézve nem szimmetrikus. A 
lővonaltól jobbra eső terület nagyobb, 
mint a balra eső. Ez alapvetően a löve
dék óramutató járásával megegyező 
forgásának a következménye.

Valószínűség

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20  Becsapódási szög (°)

10. ábra: Összeütközési valószínűség a becsapódási szög függvényében
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A 20 mm-es TP-R3 gyakorló lőszer főbb adatai
1. táblázat

Felhasznált irodalom

A töltény hossza 168,2 mm
A töltény tömege 263 g
A lövedék tömege 100 g
Kezdősebesség 1050 m/s
Maximális gáznyomás 510 MPa
Működési hőmérséklet-tartomány -54°-+71 °C

A lőszer amellett, hogy a hagyomá
nyos gyakorló lőszerekkel hasonló ár
kategóriában helyezkedik el (valamivel 
olcsóbb), jelentősen csökkenti a ve
szélyes zóna méretét, ami kis területű 
vagy sűrűn lakott országokban igen 
nagy jelentőséggel bír.

A koncepció alapján egy teljes lő
szercsalád kerül kifejlesztésre az aláb
biak szerint:

-  20x110 mm-es az M39, az 
M61A1, az M61A2 típusú gépágyúk
hoz;

-  25x137 mm-es az ADEN КВА és 
a Bushmaster I gépágyúkhoz;

-  27x145 mm-es a Mauser gép
ágyúhoz;

-  30x173 mm-es a Mauser és Bush
master II gépágyúkhoz.

A cég tervezi a koncepció kiterjesz
tését „föld-föld” kategóriára is, amely a 
szárazföldi csapatok, pl. harckocsi, 
páncélozott gyalogsági és/vagy szállí
tó harcjármű-kezelők kiképzése során 
bírna nagy jelentőséggel. A „földi” vál
tozatot elsőnek a 30x173 mm-es lő
szernél szándékoznak megvalósítani.

Target Practice with Reduced Rico
chet Risk -  Raufoss Technology AS 
Printed in Denmark by Kreativt Center 
AS, 1999

TP-R3 Target Practice -  Reduced 
Ricochet Risk Ammunition Presenta
tion by John Brown Lt Col (USAF, Ret) 
at 6th Multipurpose Symposium at 
Raufoss 7-9 September 1999 

Medium Calibre Ammunition 
(12,7-40 mm) -  Raufoss Technology 
AS Printed in Denmark by Kreativt 
Center AS, 1999

27 mm TP-RRR Air and Ground 
Range Safety -  Presentation by Dick 
Pepper at 6th Multipurpose Sympo
sium at Raufoss 7-9 September 1999 

27 mm MP Ammunition and R3 -  
Presentation by Kjell Fiskevoll at 7th 
Multipurpose Symposium at Raufoss 
18-20 September 2001

Bartha Tibor mk. alezredes

Dr. M artinkó Károly

Rekviem a flottilláért
Magyar katonák visszaemlékezései -  
történetek folyami hajóhadunk múltjáról
„...A hajó akkor még csak 15 fokos dőlésben volt, de mire Márk kidugta fejét 
a csapóajtón, már csak pillanatig látta a horizontot, mivel a PN-21-esük (PN 
= páncélos naszád) fejre állt a vízben. Márknak mégsem sikerült elrúgnia ma
gát a hajótól, mert Stumpf érthető rémületében megragadta a lábait, s kezd
te húzni visszafelé. Márk tisztában volt azzal, hogy egyszerre ketten képtele
nek kiférni a csapóajtó ovális nyílásán, ezért attól függ mindkettejük élete, ké
pes lesz-e kitépni lábait Stumpf kezei közül.

Ez csak az utolsó pillanatban sikerült neki, Stumpf pedig a fejre állt hajó 
gépházában jött rá arra, hogy mindenképpen Márk után kell átbújnia a nyílá
son, mert különben vége...”

A korlátozott példányszámban megjelent 221 oldalas könyv ára 2500 Ft. Te
lefonos egyeztetés után megvásárolható a szerzőnél. A mű postai utánvéttel 
is megrendelhető.

Levélcím: Dr. Martinkó Károly, 1088 Bp., Rákóczi út 27/A 
Telefon: 363-4850 (este 8 óra körül); 338-2058 (napközben, üzenetrögzítő van)

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 Könyvesbolt (1045 Bp., Rózsa. u. 9.)
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Tankolás és légiharc

2001. augusztus 14-én kivételes alkalmat teremtett a 
taszári bázisról kiindulva az Egyesült Államokból érkezett 
ohiói Légi Nemzeti Gárda. A tizennégy naposra tervezett 
„Buckeye One” ( vadgesztenye) fedőnevű misszió au
gusztus 6-án érkezett. A légigyakorlatok során az ideigle
nesen idetelepült alakulatok bemutatót tartottak „éles
ben” a hazai média képviselőinek. A vendéglátó résztve
vők springfieldi 178. és toledói 180. vadászezredeinek 
F-16  Fighting Falcon C és D típusú gépeit, valamint a 
Colombusból származó 121. légiutántöltő ezred KC-135 
R Stratotanker típusát dinamikusan, míg a mansfieldi 
179. szállítóezred C-130-asát csak a betonon láthattuk 
statikusan.

Nos, a látottak magukért beszéltek, és igazolták, hogy 
a „második vonalbeli” egységek, amelyek éves szinten 
100-110 órát repülnek, felsőfokon teljesítenek. A „légi- 
harcászkodások” és tankolások során a két F-16 D és 
MiG-29 UB hátsó ülésén magyar, illetve amerikai pilóták 
gyarapították tudásukat és tapasztalataikat. A vadász
sólymok bevetések, illetve küldetések alkalmával a belső 
pilonokon (4-6) 370 Gal-os póttartályokat függesztettek 
fel. A szárnyvégekre (1-9) radarképnövelő szögvisszave-

2. ábra: Az F-16 egység felkészítés közben

3. ábra: Az F-16C két póttankkal és két rakétamakettel fel
szerelve

4. ábra: A KC-135R kigurulás közben

rőt és az AIM-9M  Sidewinder makettjét erősítették fel. 
Továbbá betöltötték a piropatron- és dipólköteg-kivetőket. 
A gépek cockpitjei már az átalakított belső világítással 
rendelkeztek, a pilóta sisakjára rögzíthető éjjellátó beren
dezése miatt. Érdekesség még az irányításra szolgáló 
joystick, amely nyomásérzékeny, azaz teljesen merev. 
Hétköznap 4-6  felszállást hajtottak végre mindkét rész
ről, ami jól tükrözi a pilóták, műszakiak rátermettségét és 
a gépek bevethetőségi állapotát. Arra a kérdésre, hogy ki 
milyen típussal indulna harcba, mindenki „a saját lovát di
csérte”. Ez nem véletlen, hiszen egyik alkalommal 2-2 el
leni felállásban döntetlen lett a végkimenetel.

Vágyainkat egy KC-135 R Stratotanker repítette a fel
legek közé, kb. 7000 méterre. A modernizáció evolúciójá
nak köszönhetően korszerűsödött a fedélzeti elektroniká
ja, és mára már tekintélyt parancsoló CFM-56-os sugár
fék nélküli kétáramú gázturbinás hajtóműveket kapott, 
amelyek jellegzetessége: az alacsony emissziós értékű 
zajszint és karbantartási igény, a hosszabb élettartam és 
karbantartások közötti időszak és az elődjéhez képest na
gyobb tolóerő (TF-33). A „nagy vas” fedélzetén megtalál
hatók a fontosabb alkatrészek, szerszámok és technoló-
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5. ábra: A gépek feltöltése Oskosh tartályautóról

giai utasítások, ezeket konténerekben tárolják, a görgős 
padozathoz lepányvázva. Szemügyre vehettük a légi
tankolás intim pillanatait is a „boomoperator” , azaz a töl
tőkezelő jobb, illetve bal oldaláról. A profizmus itt is meg
mutatkozott, mivel a megadott ovális pálya fordulószaka
szaiban is folyamatosak voltak a tankolási műveletek, rá
csatlakozások, illetve leválások, melyekben mindhárom 
F-16-os részt vett. Sajnálatunkra az 59. Szentgyörgyi De- 
zső-alakulat MiG-29-esei hiányoztak a kötelékből.

Mindenki számára bebizonyosodott, hogy nem véletle
nül elsőrangú és teljes értékű a Légi Nemzeti Gárda, és 
méltó partnere az amerikai légierőnek (USAF).

(A fotókat a szerző készítette)

Baranyai László

Makettezőknek
Dobozban lévő öreg készletek nosztalgiázó gyűjtők számára eladók. Érdeklődni lehet: 233-3220, ifj. Fűry Nándor 

(hétfőn és csütörtökön egész nap). Levélcím: 1044 Budapest, Bezerédy utca 26.

Avia S-199 (KP)

II. világháborús gépek 1:72-ben (400 Ft/db)
Messerschmitt Me 410 nehézágyús változat -  Matchbox 
P-61 Black Widow éjszakai vadász -  szovjet gyártótól

II. világháborús gépek 1:72-ben (900 Ft/db)
Messerschmitt Bf 109E afrikai és román festéssel -  Matchbox
Avia В.35 csehszlovák kísérleti vadászgép -  KP
Avia CS-199 kétüléses cseh M esszer- KP
D. H. Hornet kétmotoros vadász -  szovjet gyártótól
Avia S-199 együléses cseh Messzer -  KP
Avia B.534 (a magyarok többet lelőttek belőle) -  KP
IL-10 kétüléses csatarepülőgép -  KP

Jak-1/Jak-1 M (Mikro) 
Normandia-Nyeman festéssel

F-82 Twin Mustang (Monogram)

II. világháborús gépek 1:72-ben (1300 Ft/db)
Messerschmitt Bf 109G-2/5/6 Luftwaffe-vadászgép -  Heller
Avia C-2 kiképzőgép (ex Áradó 96) -  KP
Henschel Hs 126 német közelfelderítő rg. -  Italeri
Áradó Ar 196 hidroplán -  Airfix
Polikarpov 1-153 Csajka -  SMER
IL-2M3 Sturmovik -  Airfix
Ju 87B-1 zuhanóbombázó -  Heller
Amiot 143 francia közepes bombázó -  Heller
Potez 63-11 francia felderítő repülőgép -  Heller
Letov S.328 csehszlovák felderítő hidroplán -  KP
LWS Czapla lengyel felderítő és csatagép -  Mikro
Ju 52 Tante Ju -  Airfix
Ju 88 német közepes bombázó -  Airfix
Heinkel He 111H—20 nehézbombázó -  Airfix

II. világháborús gépek 1:72-ben (1800 Ft/db)
Focke-wulf Fw 189 -  Airfix
Short Stirling négymotoros éjszakai bombázó -  Airfix
B-24J Liberator -  Airfix
Ju 188 gyorsbombázó -  Italerei
Wellington Mk.X bombázó -  Matchbox
Aero C-3 (Siebei 204) szállítógép -  KP
Jak-1 M könnyű vadászgép -  Mikro
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Az olvasók közül bizonyára kevesen tudják, hogy 2001- 
ben immár hetedik alkalommal rendezték meg NATO- és 
PFP-országok közreműködésével a „Combined Endea
vor” (CE) fedőnevű -  híradó interoperabilitást tesztelő -  
híradó és informatikai rendszergyakorlatot.

A gyakorlaton 38 ország (köztük hazánk) híradószak
emberei vettek részt. A fő cél annak vizsgálata, hogy egy 
esetleges válsághelyzet kezelésében részt vevő orszá
gok hadseregeiben alkalmazott különböző híradó és in
formatikai eszközök milyen mértékig képesek együttmű
ködni egymással, ezáltal biztosítva a vezetés és irányí
tás, valamint a többnemzetiségű parancsnokság együtt
működésének alapvető feltételeit.

A többnemzetiségű gyakorlatokon és válságkezelések
ben a híradás és informatika interoperabilitása sokszor 
nehéz feladat elé állította a szakembereket. 1944 őszén 
az Egyesült Államok hadseregének európai parancsnok
sága kezdeményezte olyan híradó rendszergyakorlat 
megszervezését, melynek során fel lehet mérni, hogy a 
különböző technikai eszközökkel ellátott országok milyen 
együttműködésre képesek.

Áz Amerikai Egyesült Államok kormánya erre a célra jó
váhagyott egy költségvetési tervezetet, mely magában 
foglalja az 1995-től 2003-ig terjedő időszakban évente 
megrendezendő gyakorlássorozatot. A finanszírozás lé
nyege, hogy a PFP-tagországok részére (Magyarország
nak 2000-ig) az USA fizeti a gyakorlat teljes költségét (ter
vezői konferenciákon való részvételt, a technika kiszállítá
sát, napidíj, szállás, étkezés, utaztatás), a NATO-tagor- 
szágok viszont önállóan fedezik a felmerülő kiadásokat.

A CE-gyakorlatokra a tesztelés módjait és formáit, erre 
a célra kijelölt, amerikai szakemberekből álló szakcsoport 
-  a részt vevő országok megbízottjaival közösen -  hatá
rozza meg.

A gyakorlatot első alkalommal 1995 szeptemberében, 
Stuttgart mellett 10 ország (Ausztria, Bulgária, Csehor
szág, Lengyelország, Magyarország, Németország, Ro
mánia, Szlovákia, Szlovénia, USA) részvételével rendez
ték meg. Akkor elsődleges célul a különböző központok 
együttműködés-vizsgálatát (pont pont közötti összekötte
tések), minimum két ország központjának közreműködé
sével tűzték ki.

Az évről évre fejlődő műszaki megoldások és a gyakor
latok iránti egyre nagyobb érdeklődés lehetővé tette a 
tesztek kiszélesítését a híradás és az informatika más te
rületeire is (rádióhíradás, rádiórelé-híradás, központháló

1. ábra: A részt vevő országok vezetőinek megbeszélése a 
helyszínen

2. ábra: A telepítés-bontás pillanatai

3. ábra: A telepítés helyszíne

zatok létrehozása, adatátviteli utak létesítése, LAN/WAN- 
hálózatok létrehozása stb.).

A gyakorlások fontosságát jelzi, hogy évről évre egyre 
több ország kéri részvételét, mivel hasonló típusú gya
korlatokat nem rendeznek (a részt vevő országok híradó 
eszközeinek tesztelése nincs egybekötve a katonai veze-
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téssel és irányítással egybekötött harcászati gyakorlat
tal). A 4. ábra a részt vevő országok számának növeke
dését mutatja be.

A NATO híradással foglalkozó szervezeteinek képvise
lői megfigyelőként jelen voltak a gyakorlat első évétől. A 
megfigyelések alapján javaslatot tettek a NATO szakbi
zottságaiban, hogy küldjenek résztvevőket (a NATO szer
vezeti egységeként) tapasztalatszerzés céljából.

A gyakorlaton részt vevő országok képviselői a NATO 
NC3A szakembereivel közösen kezdeményezték olyan 
technikai eszközök adatait tartalmazó adatbázis létreho
zását, melynek segítségével egy közös hadművelet meg
kezdése előtt a részt vevő országoknak össze lehetne ál
lítani azon híradó és informatikai eszközöket, melyekkel 
az interoperabilitás már a hadműveletek megkezdése 
előtt biztos lenne. Jelenleg csak a NATO-tagországoknak 
van hasonló adatbázisuk (JOTID).

Azt, hogy a NATO-tagországok mennyire tartják fontos
nak a gyakorlatot, az is jelzi, hogy részvételi arányuk év
ről évre nő. Ezt szemlélteti a 5. ábra.

A gyakorlat alapvetően minden évben azonos felépíté
sű. Az alábbiakban röviden (a teljesség igénye nélkül) is
mertetem a fő szerkezeti elemeket.

A résztvevőket négy multinacionális hadosztályra 
(Észak, Dél, Kelet, Nyugat) osztják. Hogy egyes hadosz
tályokba mely országok kerülnek, az dönti el, hogy az 
előzetes egyeztetéseken egyes országok kivel és milyen 
teszteket kívánnak elvégezni.

A teszteket a technikai eszközök alapján négy csoport
ban (rádió, kapcsolóközpont, LAN/WAN, mikrohullám/rá- 
diórelé) végzik.

Az együttműködés vizsgálatának menete (6. ábra) a 
következő lépcsőkből áll:

1. pont pont közötti mérések (tesztek);
2. három pont között, egy átjátszóval;
3. azonos típusú eszközök komplex együttműködés

vizsgálata;
4. más típusú technikai eszközök adat- és hangcsator

náinak biztosítása;
5. a részt vevő eszközpark együttes üzemeltetése, kü

lönféle csatornák leképzése és továbbítása rádió, 
rádiórelé és vezetékes adatátviteli eszközökön.

A lépcsőzetesség elve alapján először az egyes had
osztályokon belüli teszteket hajtják végre, majd a fent be
mutatott elv alapján a gyakorlat utolsó napjára létrehoz
zák azt a komplex hálózatot, melyen belül tetszőleges

helyről el lehet juttatni az információkat az összes részt 
vevő ország vezetési pontjaira.

Az értékelésnél a következő színjelölést alkalmazzák:
• Narancs (nem felelt meg);
• Sárga (korlátozásokkal felelt meg);
• Zöld (megfelelt);
• Zöld *-gal (minden tekintetben megfelel az interoper

abilitás követelményeinek);
• Nem került tesztelésre.
A gyakorlat teljes ideje alatt üzemel az a LAN-hálózat, 

melyen keresztül az eredményeket és a tesztek menetét 
nyomon lehet követni. Ugyancsak itt működik minden or
szág honlapja, ahol az országra jellemző információk és 
közlemények olvashatók.
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Az alábbi ábra három példán keresztül, az értékeléseknél alkalmazott táblázatot mutatja be
1. táblázat

Year Test Type Status Test String

2001 CNRI Amber BE ATS 2000 CNRI: BE XK-2500-R ALE Point-to-Point: HU AN/PRC 735 CNRI: HU HICOM

2001 CNRI Green RO Panther 2000 V-EDR Voice: RO Panther 2000 V-EDR CNRI: RO CD-115 ITU/EI: DSSI 
HU HICOM CNRI: HU AN/PRC 138 Voice: HU AN/PRC 138

2001 Fax Green BE Fax N/A: BE ATS 2000 ITU/EI: DSSI HU HICOM N/A: HU Fax

Hazánk az utóbbi három évben kulcsszerepet vállalt a 
kapcsolástechnikai, valamint az informatikai feladatok 
végrehajtásában. Szakembereink segítségével irányítot
ták a LAN- és WAN-hálózatokat, a mobil-kapcsolóköz
pont pedig a gyakorlat legbonyolultabb hálózatának ve
zetőállomás-szerepét látta el.

Az utóbbi három évben Magyarország az alábbi tech
nikai eszközökkel végzett teszteléseket:

• MK-1/G komplexum (HICOM 300 központ, TDR-15 
mikro);

• MK-2/G (TDR-15 mikrohullámú állomás);
• PK-1 D/G rádióállomás (HARRIS-rádió);
• Routerek (CISCO);
• R-140 rádióállomás (hazai telepítéssel).

Tekintettel arra, hogy a gyakorlaton a szervezők csak 
olyan eszközök tesztelését engedélyezték, melyek az

adott ország fegyveres erőinél most kerültek rendszere
sítésre vagy tervezik rendszeresítésüket, úgy érzem (fi
gyelemmel a folyamatban lévő beszerzésekre), érthető, 
hogy miért érdeke a Magyar Honvédségnek a továbbiak
ban is aktívan részt venni ezeken a gyakorlatokon.

Ezt a rövid ismertetőt figyelemfelhívásnak szántam, mi
vel úgy érzem, szakembereink körében az értékrendben 
nem a kellő helyet foglalja el az ilyen nagy méretű gya
korlat. Az ott szerzett tapasztalatokat a jelenleg folyó be
szerzéseknél a célszerűség és a gazdaságosság terüle
tén egyaránt nagyszerűen lehetne felhasználni.

Tájékoztatásul jelzem, hogy még bonyolultabb műsza
ki megoldásokkal és a legkorszerűbb eszközökkel 2002- 
ben is megrendezik a „Combined Endeavor 2002” híradó 
és informatikai gyakorlatot.

Bakos György

Az An-24V típusú repülőgépek kivonása a hadrendből III. rész

A gépek utóélete

Az első olyan eset fordult elő a Magyar Honvédség törté
netében, amikor a fegyverarzenáljából kikerülő harci esz
közöket nem semmisítették meg, hanem az utókor szá
mára átmentették. Ez a nagyszerű dolog a hadrendből ki
váló Antonov Art-24V típusú személyszállítógépekkel 
történt meg. A két An-24-est a honvéd vezérkari főnök in
tézkedésére 1992. december 31-i hatállyal kivonták a lé
gierő kötelékéből. A gépek hadrendből való kivonásának 
időszakában külföldről több helyről is élénk érdeklődést 
tanúsítottak iránta. Több múzeum s egyéb szervezet pró
bálta megszerezni őket. Elsősorban amerikaiak akarták 
megvenni, de nekik sem sikerült.

A vezérkari főnök intézkedése alapján az MH Repülő
műszaki Szolgálat főnöke az 1949/1993. számú intézke
désében meghatározta a típus rendszerből történő kivo
násának feladatait. Az intézkedés értelmében selejtezés
sel kerülnek ki a hadsereg hadrendjéből a repülőgépek, 
de nem szabad azokat lángvágóval, lemezfűrésszel vagy 
egyéb módon megsemmisíteni, és nem lehet azokat ér
tékesíteni a MÉH-telepeken sem! A Szárazföldi Csapatok 
Parancsnoksága Repülő Mérnök-műszaki Szolgálat fő
nöke is kiadott végrehajtásra 1993. április 19-én egy in
tézkedést.

Ez az intézkedés pontosan meghatározta, hogy a se
lejtezés végrehajtása után a 03907-es gyári számú repü
lőgép végleges átadásra kerül a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Szolnokra kihelyezett részlegéhez, a Repülő

múzeumba, ahol már öt helikoptert és több mint 30 repü
lőgépet tárolnak múzeumi célokra. A 03908-ast akkor ér
tékesítésre szánták, s a további intézkedésig a tököli re
pülőtéren maradt a hangár előtti tárolóhelyen.

A 03907-es repülőgép 
végleges elhelyezése Szolnokon

A fenti intézkedések kiadása előtt 1992. december 4-én a 
907-es oldalszámú repülőgépet a kijelölt hajózószemély
zet átrepülte Tökölről a szolnoki repülőtérre. A múzeumi 
célra szánt gépet Halász Miklós őrnagy gépparancsnok, 
elsőpilóta, Kalmár Gábor százados másodpilóta, Bene
dek Sándor hadnagy, fedélzeti rádiós, Sárdi János szá
zados, megfigyelő, és Lőrinczi László százados, fedélze
ti technikus repülte át. A gép utasterében foglalt helyet a 
kiszolgáló és biztosító állomány, akik a repülőgépet átad
ták a szolnoki múzeumnak. A gépen még hónapokig haj
tották végre az előírt konzerválásokat és ápolási felada
tokat. Ma már ilyen jellegű munkálatokat nem végeznek 
rajta. A repülőgép szervesen illeszkedik a repülőmúzeum 
repülőszerkezetei közé. A látogatók és érdeklődők figyel
mesen szemlélik az egykor szebb napokat megért és hí
res személyiségeket szállító repülőgépet.

Az MH Repülőanyag Ellátó Központ (Isaszeg) 1993. 
április 15-ig megküldte a 93. Vitéz Háry László Vegyes 
Repülőosztálynak a selejtezési kimutatásokat. A selejte
zés során a 907-es oldalszámú gépből ki kellett építeni:
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1. ábra: An-24V átképzőcsoport. 1967. október, Uljanovszk 
Aeroflot Iskola
Álló sor, balról jobbra: Kiss István alez., Garancsi fhdgy., Me
zei József alez., Zsilavi István szds., Szedő Lajos alez., szov
jet oktató, Turcsik Sándor alez., Horváth György őrgy., Ke
resztes György szds., Bohner András szds., szovjet oktató
Középső sor: Pölcz Imre őrgy., szovjet oktató, szovjet oktató, 
Hackermüller Tibor alez., Ivancsenkó szovjet pilótaoktató, 
Pintér Tibor őrgy., Erdélyi Jenő őrgy., Bakcsi Miklós alez., Hi
székeny Dezső tolmács, Takács Márton szds., szovjet oktató
Ülő sor: szovjet oktató, szovjet oktató, Jancsik József alez., 
csoportparancsnok, az Aeroflot Repülőiskola parancsnoka, 
Leopold Oszkár alez., tolmács, szovjet oktató 
A fotó a tanfolyam végén, 1967 októberében készült

2. ábra: Az első személyzetem az átképzés után, 1968, Tö
köl. Balról jobbra: Turcsik Sándor alez. meg fi., Pölcz Imre 
őrgy. II. rpv., (pincér: Szabó Gyula), Keresztes György rádi
ós, Garancsi Péter fhdgy., haj. szerelő

a) a Balkán-20 típusú rádióállomásokat (adó-vevő, keze
lőpult, antenna),

b) a SZOM-64 válaszadót (SZO-60 blokk, 2 db vezérlő
pult, UDIV-30-16K kódoló magasságmérő, ICAO kód- 
sifrátor, AN-001 típusú antenna),

c) az NSZ-61B magnetofont (ólomgömbben),
d) az SZD-67 távolságmérőt (adó-vevő, vezérlőpult, 

AN-001 antenna),
e) az NSZRP-12-96 adatrögzítőt (ólomgömbben),
f) az SZRZO-2 felismerőjel-adót (ON-blokk),
g) fedélzeti akkumulátorokat,
h) tűzoltó palackok piropatronjait.

A kiépítéseket Szolnokon kellett végrehajtani. A mun
kák végrehajtásához technikai segítséget az MH 89.

3. ábra: Hackermüller Tibor repülő alezredes személyzete 
1983-ban a nyugállományba helyezése előtt. Balról jobbra: 
Zsidai Alfréd kap. tech. őrgy., Keresztes György alez. fed. 
szád., Kolocz Géza II. rpv. szds., Hackermüller Tibor alez. I. 
rpv., Horváth Gábor szds. megfi.

4. ábra: Tököl, 1983. Balról jobbra: Turcsik Sándor alez., 
Hackermüller Tibor alez. Pölcz Imre alez., Keresztes György 
alez., Garancs Péter szds.

Repró: Kenyeres Dénes

5. ábra: Utolsó repülés Tökölön 1992. december 3-án. Balról 
jobbra: Farkas Bertalan ezredes, Lőrincz László hadnagy, 
tech., Benedek Sándor hadnagy, rádiós, Sárdi János száza
dos, megfi., Juhász Sándor törzszászlós, fed. rádiós.

Repró: Kenyeres Dénes

Szolnok Vegyes Szállítórepülő Dandár szakállománya 
nyújtott. A berendezések kiépítését követően a repülőgé
pen a szükséges mértékben fel kellett újítani a konzervá
lást, és leengedték a gép tartályaiból az üzemanyagot. A
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6. ábra: An-24V típusú, 907-es oldalszámú repülőgép elölről 
a két légcsavarral a szolnoki repülőmúzeumban, 1999. nyár

7. ábra: A 907-es gép rádiós pultja (energetikai panel)

907-est 1/1 készletével együtt a szolnoki Repülőmúze
umnak jegyzőkönyvön átadták. A repülőgép dokumentá
cióit, formulárjait az alakulat beszállította Isaszegre a Re
pülőanyag Ellátó Központba.

Továbbá intézkedtek a tököli egység felé, hogy a csak 
An-24 típushoz tartozó kiszolgáló eszközöket, műszere
ket, tartozékokat (1/1 készleten túl), valamint műszaki le
írásokat és üzembentartási utasításokat gyűjtsék össze, 
vegyék jegyzékbe, készítsék elő leadáshoz. Az anyago
kat a további intézkedésig a helyszínen tárolják. Az ala
kulatnál lévő csak An-24  típushoz tartozó szakanyago
kat, valamint a kiépített berendezések közül a feleslege
ket be kellett szállítani Isaszegre. A gépekhez tartozó 
üléshuzatokat és szőnyegeket, megfelelő állapotuk ese
tén, felhasználhatták az An-26P  típusú szállító-repülőgé
pek komfortfelszereléseinek tartalékkészletéhez.

A 03908-as számú gép 
végleges elhelyezése Kecelen

A kiselejtezés során ebből a gépből is ki kellett építeni a 
fedélzeti akkumulátorokat, az SZRZO-2 típusú felismerő
adót (ON-blokk), majd a berendezések kiépítése után 
végrehajtották a repülőgép átkonzerválását. A tárolásba 
helyezést követően megtiltották a repülőgép teljességé
nek megváltoztatását. A gép formulárjait le kellett zárni. A 
nyilvántartásból ki kellett vezetni a kiépített berendezése
ket. A kiselejtezés után több mint fél évtized telt el addig, 
míg megnyugtatóan tisztázódott ennek a gépnek is a sor
sa. Pintér József keceli vállalkozó a kilencvenes évtized 
közepén elhatározta, hogy a Pintér Művek telephelye mel
lett -  ragyogó környezetben -  kialakít egy haditechnikai 
parkot, vagyis létrehozza a Haditechnikai Arzenált. A ha
ditechnikai eszközöket, harceszközöket, harcjárműveket, 
különböző tüzérségi anyagokat, kézi lőfegyvereket a Bu
dapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól vette át megőr
zésre, illetve bemutatásra. Már több mint ezer ilyen esz
köz látható a szépen kialakított területen. A harceszközök 
betonlábazaton, bekerített helyen helyezkednek el. Kar
bantartásuk megoldott, állagmegóvásuk folyamatos. A 
vállalkozó azzal a kéréssel fordult a Honvédelmi Miniszté
riumhoz, hogy minden hadrendből kivont katonai eszköz
ből egy-egy darabot kapjon meg a Haditechnikai Arzenál.

Kérelmére megkapta a Tökölön tárolt 03908-as oldalszá
mú személyszállító repülőgépet is. A hadsereg vezetőitől 
1997 októberében az elszállításához megfelelő segítséget 
kért s kapott. A szállítást a Pintér Művek finanszírozta.

A Kecskeméten települő MH Légijárműjavító Üzem 
kapta azt a feladatot, hogy szakmai segítséget nyújtson a 
gép szétszereléséhez, csomagolásához, szállításához, 
majd összeszereléséhez. A Légijárműjavító Üzem felkér
te a nyugállományban lévő Buka György okleveles mér
nök alezredest a felmerült szakmai munkálatok koordiná-
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12. ábra: A tököli repülőtéren lévő repülőemlékmű, mely egy 
An-24V típusú repülőgép hajtóművének légcsavarjából ké
szült

szerelést nehezítette az a tény, hogy Magyarországon 
eddig még nem csináltak ilyen alapos gépbontást. A gé
pen ugyanis nincs igazán szerelőnyílás a fődarabokat il
letően. Ilyen munkálatokat, szétbontásokat csak a gyárak 
és nagyjavítók tudnak szakszerűen elvégezni.

A repülőgépnek vannak külső szárnyai, középszárnyai, 
szárnyközéprésze.

A munkálatok első ütemében leszerelték a függőleges 
vezérsíkot az oldalkormánnyal, a vízszintes vezérsíkokat a 
magassági kormánnyal és a légcsavarokat. Ki kellett épí
teni a hajtóműveket. Majd be kellett húzni a főfutóműveket 
hidraulikus rendszer nélkül, csörlők segítségével, a hajtó
mű fúvócsőnyílásán keresztül, majd az orrfutóművet. A 
gép ez idő alatt emelőkön nyugodott. Ezt követően a törzs 
és szárnyközép egymáshoz rögzítését kellett megszüntet
ni. Nyolc fő csomópont és a szárny mellső és hátsó törzs
tartójának rögzítését oldották fel. Eközben a törzs alá be
helyezték a törzset szállító trélert, melyre a fő csomópon
tok rögzítettségének megszüntetése előtt ráhelyezték a 
több mint 23 méter hosszú törzset. A középszárnyakat ez
után a fotóművekkel együtt szerelték le. A szállítóeszközö
kön rögzítették a szétszerelt fődarabokat. A szétszerelés 
tervszerűen, ütemezve történt. Közben megszervezték a 
fő darabok átszállítását Kecelre. Már október 20-án, az es
ti órákban megkezdődött az első szállítmány útnak indítá
sa. A szállítás lépcsőzetesen történt, mindig az esti, éjsza
kai órákban. Az útvonal Tököl-Szigethalom-Kiskunlachá- 
za-Szalkszentmárton-Solt-Kiskőrös-Kecel volt. A szállít
mány négy trélerrel jutott el rendeltetési helyére.

A keceli arzenálban fordított sorrendben szerelték ösz- 
sze a repülőgépet. A munkálatokat itt is Buka György irá
nyította. A gépet október 21-23. között szerelték össze. 
A fő darabok, hajtóművek beépítése után a futókat vész
kioldó rendszerrel engedték ki, hidraulikus nyomás nél
kül. Majd felszerelték rá a futómű mechanikus becsukó- 
dását gátló berendezést. A repülőgép a kiállítási terület 
közepének közelében, a főbejárattal szemben helyezke
dik el, betonpilléreken. A gép kabinjában benne van a tel
jes műszerfal, válaszfalak, oldalkárpit, lokátorrendszer, 
fedélzeti magnetofon és az adatrögzítő berendezés. Az 
utastér viszont teljesen üres, az üléseket, pamlagokat ki
építették belőle. A repülőgép festése, állaga kifogástalan. 
Az odalátogatók nagy érdeklődést tanúsítanak iránta.

Az anyag összeállításához nyújtott segítségükért kö
szönetét mondok Buka György és Hackemüller Tibor 
nyugállományú alezredeseknek és Rozsos László hon
véd századosnak.

9. ábra: An-24V 908-as oldalszámú gép a tököli hangár előtt 
Repró: Kenyeres Dénes

lására s a munkák elvégzésére. Buka György elvállalta a 
munkálatok irányítását. Az előkészítő, szervezési munká
latok azonban majdnem egy évig elhúzódtak.

A 908-as oldalszámú repülőgép szétszerelésére Tökö
lön került sor 1998. október 12-20. között. A szétszere
lést a terveknek megfelelően Buka alezredes irányította, 
kapott még a feladat végrehajtásához négy fő segítséget 
is. A szétszerelést szakmailag hatékonyan segítette még 
a Tökölön szolgáló Rozsos László százados is. A szét-

ä

11. ábra: Pintér József vállalkozó, a Keceli Arzenál megál
modója és létrehozója helikopterek és harceszközök előtt, 
Kecel

10. ábra: A 908-as oldalszámú An-24V típusú szállító-repü
lőgép középső műszerfala a szarvkormányokkal
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Felhasznált irodalom

A gépek eredeti orosz és magyar nyelvű formulárjai, mű
szaki, üzemeltetési és kiszolgálási utasítások.

Sütő András biztonságban... A Magyar Honvéd 1990. áp
rilis 2-i száma.

N. B. Sz.: Búcsú a fellegektől. A Magyar Honvéd 1992. 
december 13-i száma.

A Szárazföldi Csapatok Parancsnokságának 3/1993/139. 
számú, 1993. április 19-én kelt intézkedése.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatójának 
231/195/1997. számú, 1997. október 9-én kelt ügyirata.

MH Logisztikai Igazgató 52/985/1997. számú, 1997. ok
tóber 17-én kelt ügyirata.

Kenyeres Dénes 
nyá. alezredes

MN 1. Önálló Honi Légvédelmi Rendészeti Kommendáns 
Zászlóalj parancsnokának 1970-73. évi parancsai. 
Hadtörténelmi Levéltár. Nyt. szám: MN 63/018/754-755, 
102/02/556, 102/06/692.

Hackemüller Tibor nyá. repülő alezredes 1999-ben a 
szerzőhöz írt levelei.

Buka György nyá. okleveles mérnök alezredes szóbeli 
közlései.

Vass Balázs: Repülőgép-, helikopter- és hajtóműtípusok. 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.

13. ábra: 907-es oldalszámú An-24V jobb oldali légcsavarja 
a hajtómű- és lutóműgondolával
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Haditechnika-történet

Az US CONSTELLATION fregatt -  a „Jenki versenyló”

A CONSTELLATION már nem vitorlázik messzi tengere
ken, nem hajózik messzi kikötőkbe. Napjainkban Balti
more város belső kikötőjében, egy különlegesen megépí
tett mólónál horgonyoz, nem messze attól a helytől, ahol 
1797. szeptember 7-én vízre bocsátották. Horgonyzóhe
lye sok ezer amerikai „Mekkája”, hiszen a hajó a nemze
ti örökség része, és majdnem egy időben „született” az 
Amerikai Egyesült Államokkal. A CONSTELLATION leg
inkább azért érdemelte ki ezt a megbecsülést és tisztele
tet, mert 150 éven keresztül hűségesen szolgálta a hazá
ját. Ez az Egyesült Államok Haditengerészetének legré
gibb hajója, és egyike annak a 6 fregattnak, amelyet a 
Kongresszus törvénye alapján állítottak rendszerbe. A 
CONSTELLATION az első olyan amerikai tervezésű és 
építésű hajó, amely nagy győzelmet aratott ellenséges 
hadihajó felett. Tervezője Joshua Humpreys volt. 36 
ágyújával, 1278 tonna vízkiszorításával, 40 láb 6 hüvelyk 
szélességével a CONSTELLATION a fregattok képessé
gét ötvözte a baltimore-i klipperek gyorsaságával. Legna
gyobb sebessége 14 csomó volt.

1. ábra: A fregatt a kikötő oldaláról nézve

2. ábra: Az ütegfedélzet lövegei kívülről

Becenevét a Franciaországgal 1798-1801 között ví
vott háborúban francia katonáktól kapta, akik ámultak 
képességein és kitartásán, ezért nevezték el „Jenki ver
senylódnak (Yankee Racehorse). A CONSTELLATION 
gyors és erős volt, és soha nem veszített el egyetlen üt
közetet sem.

1798-ban francia kalózhajók és hadihajók támadtak 
amerikai hajókra, főként a nyugat-indiai szigetvilágban. 
Ekkor Thomas Truxturn kapitány kapta meg a hajó pa
rancsnokságát, és a CONSTELLATION-t azonnal a Ka- 
rib-tengerre vezényelték. Truxturn -  aki a függetlenségi 
háború idején már több hajó kapitánya is volt -  kemény
kezű, de igazságos és nagyon tehetséges tiszt volt. Mire 
1799 januárjában megérkezett állomáshelyére, új hajójá
nak legénységét ütőképes csapattá képezte ki.

1799. február 9-én délben a Nevis-szigetnél egy vitor
lás hajó tűnt fel, a francia flotta egyik legjobb és leggyor
sabb fregattja, a L'INSURGENTÉ’. Egy óra leforgása 
alatt a CONSTELLATION megadásra kényszerítette el
lenfelét. Az áldozatok száma: amerikai részről 2 halott és
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5. ábra: A főárboc merevítőkötelei

2 sebesült, a franciák közül 29 halott, 71 sebesült. Ez volt 
az Egyesült Államok Haditengerészetének első győzel
me ellenséges hadihajó felett a nyílt vízen.

Egy évvel a győzelem után, 1800 februárjában a CON
STELLATION és Truxturn az Egyesült Államok második 
haditengerészeti győzelmét aratta. Ennek a színhelye is 
Nyugat-lndia volt, a francia flotta egy nagyobb hajója, a 
LA VENGEANCE ellen. A véres ütközet több mint 5 órán 
keresztül tartott, végül a francia hajó, amely nagyon sú
lyosan megrongálódott, és alig tudott a vízen fennmarad
ni, elmenekült az éjszaka leple alatt. Nevével ellentétben 
-  amely „bosszú”-t jelent -  nem sikerült bosszút állni az 
előző évi francia vereségért. A CONSTELLATION fenti 
két győzelme bebizonyította a világ számára, hogy az 
Egyesült Államok bármi áron meg tudja védeni becsüle
tét, szabadságát. A CONSTELLATION ezután a berber 
háborúkban Tripoli ellen, illetve a karib-tengeri kalózok el
len harcolt. Az 1812-es Anglia elleni háborúban a 
Craney-szigeti ütközetben vett részt, amelynek során a 
virginiai Norfolkot védte meg a britekkel szemben. 1819. 
november 12-én Brazíliába hajózott a flotta zászlóshajó
jaként, ahol 3 évig állomásozott az amerikai kereskedel
mi érdekek védelmének biztosítására.

1840. december 8-án a COSTELLATION történelmi je
lentőségű világ körüli útra indult. A kelet-indiai hajóraj 
zászlóshajójaként, Lawrence Kearney sorhajókapitány 
parancsnoksága alatt kedvező kereskedelmi tárgyaláso
kat kezdett Kínával, az ópiumháború után pedig a Ha
waii-szigetekre ment, megakadályozni, hogy a szigetcso
port brit protektorátus legyen. Több nagyjavítás, javítás 
és átalakítás után 1853-ban úgy ítélték meg, hogy a hajó 
további rekonstrukciója nem gazdaságos, ezért a CON
STELLATION fregattot kivonták a rendszerből, és a virgi
niai Portsmouth Gosport Hadihajógyárban szétszedték. 
1853 és 1854 között újjáépítették, nem sokkal a gőzhajók 
megjelenése előtt, így a CONSTELLATION lett az utolsó 
vitorlás hadihajó. A John Lenthall tervei szerint készült 
szlup sokkal nagyobb volt, mint a többi ilyen kategóriájú 
hajó. Méretében közelebb állt a másodosztályú fregattok
hoz, így nagyobb űrméretű lövegekkel is fel lehetett sze
relni a hagyományos szlupoktól eltérően.

1855. július 28-án állították újra rendszerbe. Ebben a 
minőségében először a földközi-tengeri hajórajban szol
gált. 1856-ban feladata a spanyolországi Malaga város
ban élő amerikaiak védelme volt, mivel Spanyolország
ban ekkor forradalom tört ki. A Márvány-tengeren történő 
járőrözése közben megmentett egy veszélyben lévő 
barkót. Ezért a tettéért hivatalos elismerést kapott az 
osztrák udvartól. 1858. június 5-én visszatért New York
ba. Ezután kivonták a rendszerből, és Bostonba vitték ja
vításra.

6. ábra: A fő és tat-árboc a part felől

1808-ban az amerikai kormány betiltotta a rabszolga
kereskedelmet, és kalózoknak minősítette a rabszolga
kereskedelemmel foglalkozókat. A Haditengerészet Afri- 
ka-hajóraját küldték a „háromszög kereskedelem” meg
akadályozására. (Ennek során Afrikából Dél-Amerikába, 
a Karib-szigetekre és az Egyesült Államok déli térségei
be szállítottak rabszolgákat.) A CONSTELLATION állo
máshelye a Kongó-folyó torkolatánál volt, ahol 1859. de
cember 21-én a DELICIA, 1860. szeptember 26-án a 
CORA, 1861. május 21-én pedig a TRITON nevű 
briggeket sikerült elfognia. Az elfogott hajókat egyébként 
elkobozták, árverésre bocsátották, kapitányaikat bíróság 
elé állították, a legénységet pedig a legközelebbi kikötő
ben sorsára hagyták. A megszabadított rabszolgákat a li
bériái Monroviába vitték. Az amerikai kormány minden ki
szabadított rabszolgáért 25 dollárt adott, az elkobzott ha
jókért is pénzjutalom járt, amit rang szerint osztottak el a 
legénység tagjai között. 1861. április 19-én, egy héttel az 
után, hogy konföderációs csaptok lőtték a Sumter-erődöt, 
Lincoln elnök proklamációt adott ki, amelyben a déli kikö
tők blokádjára szólított fel, és 18 000 újabb tengerész be
hívását kérte május 2-án. Nem sokkal ezután, május 21- 
én a CONSTELLATION elfogta a TRITON amerikai rab
szolgaszállító brigget, amely az amerikai haditengerészet 
első polgárháborús zsákmánya volt.

Az 1861-től 1865-ig tartó polgárháború alatt a CON
STELLATION az 1861-es nagyjavítás, majd újra rend
szerbe állítás után többnyire az amerikai kereskedelmi 
hajók és a Konföderáció hajóinak védelmét látta el, part 
menti járőrözést folytatott, illetve részt vett a déli kikötők 
blokádjában.

1865. januárjában a fedélzetén szolgáló katonák közül 
azokat, akiknek a szolgálati ideje letelt, leszerelték, a le
génység többi tagját az ÜSS LAWRENCE nevű hajóra ve
zényelték, a tiszteket pedig szabadságra küldték további
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parancsra várva. A CONSTELLATION a háborút fogadó
hajóként fejezte be Norfolkban, és 1869-ig ebben a minő
ségben szolgált itt, majd Philadelphiában. 1869-1896 kö
zött az Egyesült Államok Annapolisi Haditengerészeti 
Akadémiájának iskolahajója volt. 1871 nyarától nyári ha- 
jóutakat tett meg tengerészkadétok kiképzése céljából az 
Annapolisi Akadémia számára.

1880 márciusától júniusig a CONSTELLATION segély- 
szállítmányokat vitt az éhínség sújtotta Írországba. Eh
hez a feladatához kicsit átalakították a hajót: fegyverzetét 
és ballasztjának egy részét eltávolították, és a New York- 
i Hadihajógyár ácsai tartókat építettek a legalsó fedélzet
re, amelyben 2500 hordó burgonyából és lisztből álló ra
kományt tudtak tárolni. Április 20-án érkezett meg az íror
szági Queenstownba, ahol rakományát kirakta. Hazaté
rése után újra visszaalakították iskolahajóvá, és meg
kezdte szokásos nyári kiképzőkörútját.

1892. szeptemberétől a következő nyárig európai mű
alkotásokat szállított a chicagói kiállításra. Utolsó kikép- 
zőkörútjára 1893. június 3-án indult el, és augusztus 29- 
én érkezett vissza. Ez volt vitorlás hajóként az utolsó út
ja, mivel szeptember 2-án kivonták a rendszerből, és 
Annapolisban állomásozott. 1914-ben ünnepelték az 
amerikai himnusz megszületésének 100. évfordulóját, 
amelyen természetesen a CONSTELLATION-nak is 
részt kellett vennie. Az okozott gondot csupán, hogy 
vízrebocsátása óta jó néhány átalakítást végeztek a ha
jón, márpedig ezen az eseményen eredeti pompájában 
kellett tündökölnie, mivel mindenki azt hitte, hogy még 
mindig ugyanolyan, mint 1814-ben volt. Az akkori hadi
tengerészeti miniszter, Franklin D. Roosevelt elrendelte 
a hajó átalakítását, de a költségek csökkentése érdeké
ben csak olyan részeket engedett rajta átalakítani, ame
lyeket egy laikus észrevehet. így például szalmával kitö
mött vitorlákat és a bostoni hadihajógyárban készült 
ágyúkat kapott, valamint eltávolítottak néhány későbbi 
felépítményt róla.

Szeptember 7-én, vízrebocsátásának évfordulóján 
vontatták be a bostoni kikötőbe, ahol október 29-ig volt 
látható.

1894-1940 között álló iskolahajóként szolgált az Egye
sült Államok Haditengerészeti Kiképzőközpontjában 
(Newport Rhode Island). A második világháború idején, 
1941-1945-ig az Egyesült Államok Atlanti Flottájának és 
az 5. Csatahajórajának tartalék zászlóshajója volt. 1946 
és 1955 között a bostoni hadihajógyárban állt. 1955. feb
ruár 4-én utoljára vonták ki a rendszerből, majd 1955. au
gusztus 9-én a haditengerészet egykori büszkesége, az 
amerikai nép szimbóluma, a CONSTELLATION megér
kezett jelenlegi állomáshelyére, a bostoni kikötő mólójá
hoz, ahol a kilencvenes években felújították.

8. ábra: A hajó orra

Érdekes adatok a CONSTELLATION-ről

Jellegzetes egyheti ellátmány 
Hétfő: 1 font sertéshús, 1 font kenyér, 1 font burgo

nya, 0,5 pint szeszes ital
Kedd: 1,5 font marhahús, 1 font kenyér, 1 font bur

gonya, 0,5 pint szeszes ital 
Szerda: 1 font sertéshús, 1 font kenyér, 2 uncia vaj, 

0,5 pint szeszes ital, 0,5 pint rizs, 4 uncia 
sajt, 6 uncia melasz

Csütörtök: 1 font sertéshús, 1 font kenyér, 0,5 pint bor
só, 0,5 pint szeszes ital

Péntek: 1 font kenyér, 1 font burgonya, 1 font sózott 
hal, 2 uncia vaj vagy 0,142 I olaj, 0,5 pint 
szeszes ital

Szombat: 1 font sertéshús, 1 font kenyér, 0,5 pint bor
só, 4 uncia sajt, 0,5 pint pint szeszes ital 

Vasárnap: 1,5 font marhahús, 1 font kenyér, 0,5 pint 
rizs, 0,5 pint szeszes ital

Felhasznált fa
Tölgy, fehértölgy, fenyő, erdei fenyő 

Műszaki adatok
Hossz: 176 láb (53,64 m)
Legnagyobb szélesség: 41 láb (12,49 m)
Főárboc magassága: 170 láb (51,81 m)
Orrárboc: 67,6 láb (20,6 m)
Vitorlafelület: 20 000 m2
Vízkiszorítás: 1265 tonna
Fegyverzet
Fő üteg (ágyúfedélzet): 16 db 8 hüvelyk űrméretű ágyú, 

amellyel ki tudták lőni az újdonságnak számító „Paix- 
hains” robbanó gránátot és 4 db 32 fontos „hosszú ágyú”, 
amelyek tömör vasgolyókkal tüzeltek.

Kiegészítő üteg: 2 db 10 hüvelykes forgócsapos ágyú 
az árbocfedélzeten, egy elöl és egy a hajófaron. 

Hajótarack: 1 db 12 fontos beépített.
Mentőcsónakok:
5 db kishajó (mentőcsónak), 1 db dereglye.
Az ivóvizet 48 vastartályban szállították, ezek mind

egyikében 28 000 gallon víz volt. A hajó ezen kívül szál
lított 61 tonna vasballasztot és 150 öl (900 láb) 1-43/16 
hüvelykes vasláncot a horgonyok számára.

Amaczi Viktor
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Repülőgép a háztetőn

A nyugati frontról a magyarországi hadszíntérre irányított 
német 6. páncéloshadsereg átszállítása egyre nagyobb 
és nagyobb feladatot rótt a katonai szállításokért felelős 
szervezetekre. 435 harckocsit és rohamlöveget, valamint 
81 000 katonát kellett átszállítani az Ardennekből Ma
gyarországra, és lehetőleg frontközeiben kirakni, majd a 
kiürült vasúti szerelvényeket a kijelölt tárolási állomások
ra visszaszállítani.

A szövetséges hatalmak krími konferenciáján (1945. 
február 4-11.) egyeztetett tervek értelmében az amerikai 
15. légi hadsereg is bekapcsolódott a „Pfeil” transzportjel
zéssel közlekedő szerelvények útjába eső vasúti csomó
pontok rombolásába.

Február 12-én a német forgalomirányítókat arról értesí
tették, hogy „Pfeil” jelzéssel újabb 8, minden addiginál 
több szerelvény érkezése várható Nyugat-Dunántúlra.

A legnagyobb hadműveleti átcsoportosításról minden 
bizonnyal értesültek a szövetségesek is. Másnap az idő
járási viszonyok javulásával (+5 °C, délelőtt borult, dél
utánra felszakadozó felhőzet) megindultak az amerikai 
légitámadások. A nap folyamán a légihadsereg 837 négy
motoros bombázógépe támadta a Délkelet-Németország 
és Nyugat-Magyarország hadifontosságú célpontjait, el
sősorban a Bécs környéki pályaudvarokat. A repülőgé
pek észlelésekor 11,50-12.05-ig légiriadót rendeltek el. A 
célterület elhagyása után délután 15.05-15.43-ig újabb 
légierődök jelentek meg a Dunántúl felett. A bázisra tartó 
repülőgépek közül 7 repülőgép Celldömölk lakóterületét 
bombázta, ahol 84 volt az áldozatok száma. (1)

Ugyanakkor más írások szerint Sopron és Sárvár 
bombázását figyelték meg. A veszprémi repülőtérről fel
szálló magyar 101/7 vadászrepülő század az elmaradt 
repülőgépeket megtámadta, és az egyik vadászrepülő
gép lelőtte az olaszországi Lucerából felszálló 15. ame
rikai bombázó hadosztály 301. csoportjának 32. száza
dához tartozó B-17 G típusú négymotoros bombázó re
pülőgépét. (2)

A 46546 lajstromjelet viselő bombázó (ekkor ennyit tud
tak leolvasni a roncsról) Bazsi községtől délnyugatra, a 
Derékhegyen zuhant le.

A repülőgép kilencfőnyi személyzete egy ember kivéte
lével, ejtőernyővel kiugrott és hadifogságba került. Ekkor 
még nem tudták, hogy egy fő, a repülőgép végébe szo
rulva, megmenekült. (3)

„A bombázó félig elégett roncsai közt egy, valószínűleg 
már a gépben meghalt amerikai katona holtteste maradt. 
Személyazonossága megállapíthatatlan volt (a karjára 
erősített fémcsatról az S. E. Losh. Nr 17120598 jelzést ol
vasták le.” (4)

A látványosan égő repülőgépre a helyszíntől távolabb 
eső Vidornyalak lakói is jól emlékeznek: „Húshagyókedd 
volt, valahogy dél körül járhatott az idő, ott a domboldalon 
leverte a Bognárék házának a tetejét, majd sokáig égett. 
Az egyik ráesett a szőlőkaróra és csúnyán összetörte ma
gát.” „Ideesett és folyt belőle a benzin, leégetett mindent. 
A férjem hosszú éveken át mesélte a történteket.” „A má
sik pilóta, akinek csak összeégett holttestét találták meg a 
roncsok között, nő volt. Ez így lehetett, mert volt nála egy 
irat, amelyből kiolvasták a Laura nevet. Ha sikerülne meg
találni a hozzátartozókat, szóljanak nekem.” (5)

A roncs a meredek domboldalon szétesett. Az égő ré
szek lejjebb csúsztak (fémkereső műszer szerinti mérés), 
a nagyobb részek fentakadtak.

Közvetlen a háború után az összetört gazdasági épület 
tetejét a repülőről lebontott lemezekkel fedték be. Hosszú 
évekig messziről csillogott, erre még a távolabbi falvak
ban is emlékeztek. A számokat és színeket azóta lemos
ta róla az eső. Sajnálták, hogy ezt nem írták fel az utókor 
részére. A kötelezően előírt fémgyűjtés időszakában az 
építésre és hasznosításra került alumíniumlemezeket 
stb. szerencsére nem szedték össze. így napjainkig meg
maradtak. A valósághoz közelebb álló történetet az utób
bi évtized kutatásai szerint már jobban megismerhetjük.

A bevetési jelentés szerint a 44-6546 gyári számú re
pülőgép személyzete a következőkből állt. (6)

Barnes Merill pilóta 1921.08. 08.
Ward Lawrence másodpilóta 1924. 04. 25.
Edéién Robert navigátor 1917. 09. 16.
Harper Dale mérnök 1924. 04. 23.
Whitecombe David rádiós
Olis Edward
Thomas Athanasius lövész 1923. 02. 25.
Losh Sandford lövész
Elmer Geel faroklövész
Bownan Darrevoux lövész
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3. ábra: A hasznosított 12,7 mm-es géppuska ültetőszer
számmá átalakítva

A továbbrepülő bombázó-repülőgépeken tartózkodó 
Stungbaugh és Kilby őrmesterek az elmaradó repülőgé
pet a Balaton körül látták utoljára.

„A cél elhagyása után kb. 10 perccel találat érte a bal 
szárnyat, erős üzemanyagfolyást okozva. Kifordult a kö
telékből, és lapos spirálban elkezdett zuhanni. A bal 
szárny külső belépőéle felhajlott (felgyűrődött) és kigyul
ladt. A gép orsózva zuhant. Két ejtőernyőt láttak és talán 
még egy fő kiugrott, aztán a gép eltűnt a felhők között 
10000 lábon. Később ismét megpillantották egy felhő
tisztás fölé érve, még mindig spirálban zuhant. Ismét el
tűnt, majd a következő felhőszünetben látni lehetett a gép 
becsapódását és az utána feltörő fekete füstöt.”

A fogságba esettek kálváriája így folytatódott. (7)
Losh beütötte a fejét a pörgő gépben, és elvesztette az 

eszméletét. Thomas próbálta kigyömöszölni a törzsből, 
de nem sikerült. Ezer lábon már a saját életének meg
mentésére kellett gondolnia, így hátrahagyva társát, ő is 
kiugrott (300 m). Amikor Edéién, a navigátor az orrban lé
vő ajtóhoz ért (nose hatch), ott találta a fedélzeti mérnö
köt, akinek nem volt ejtőernyője. Mindketten rácsatolták 
magukat a navigátor ernyőjére és együtt ugrottak ki. Ug
ráskor Edéién lába alaposan megrándult.

Őket Ward követte, majd a pilóta. Amikor Barnes ug
rott, Bowman már készülődött. Elmer, a faroklövész nem 
ugrott ki. A repülőgéproncsban maradva zuhant le. Az ej
tőernyővel földet értek, a géptől néhány mérföldre landol
tak, valahol Tapolca közelében. Barnes bokája kificamo
dott, amikor földet ért. Elmer a csodával határos módon 
menekült meg. A gép forgása következtében ő is elvesz
tette az öntudatát. Arra eszmélt, hogy a németek kezé
ben van, nem messze a becsapódott és felrobbant repü
lőgéptől. Egy 65 év körüli magyar beszélt hozzá néhány 
percig, aki Columbusban (Ohio állam) élt korábban. Sebe-
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ború maradványait is tudják értékelni annyira, mint az azt 
megelőző korok történelmi kincseit.

5. ábra: John Ft. Specker 
hadnagy, a Soponyán le
zuhant repülőgép navigá
tora

6. ábra: Donald W. Aplegate 
hadnagy, a Zirc környékén 
lezuhant repülőgép megme
nekült pilótája, napjainkban

Jegyzetek

1. Lovas Gyula: Magyar vasutak a második világhábo
rú alatt.

2. Pataki-Sárhidai-Rozsos: Légi háború Magyarország 
felett. A légi győzelmet Szeverényi Kálmán hadnagy
nak igazolták.

3. Veres D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája.
4. Zalaszántó halotti anyakönyve.
5. Bognár Nándorné segítőkész tájékoztatása szerint. 

(Zalaszántó)
6. MARC 12 366. sz. jelentés

A fent leírt és korábban ismertetett repülőtörténetekkel 
összefüggő kutatási eredmények

sült volt, de élt és fogalma sem volt róla, hogyan került ki 
a gépből.

Elmert szintén a sümegi kórházba vitték, ugyanoda, 
ahova Bowmant is szállították. Bowman soha nem tért 
annyira magához, hogy el tudta volna mondani, mi történt 
vele. Elmer látta őt meghalni. „I watched him die.” (Túl 
alacsonyan ugrott? Nem volt jó az ernyő? Kirobbant a 
gépből?)

Bowman 1945. 02. 15-én 18.40-kor belehalt a sérülé
seibe Sümegen (AF Field Hospital Li 9276, AF Medical 
Unit Sümeg, Flungary). (Bal combtörés.) Őt Tapolcán te
mették el. A helyszíni kutatás újabb meglepetést tartoga
tott számunkra. A repülőszóbeszéd azt tartja, hogy „a jó 
pilóta a WC-ajtóval is tud repülni". Ez esetben, ha az idő
sorrendet fel lehetne cserélni, akkor ez a történet akár va
lósággá válhatott volna, mert egy olyan lemezborítású fa
ajtóra leltünk, melyről a védő festékréteg eltávolítása 
után az amerikai felségjel került elő.

Megkülönböztetett tisztelet illeti meg azokat a szemé
lyeket, akik a történet felderítésében segítségünkre vol
tak, és bízunk benne, hogy az újkori műemlék fennmarad 
mindaddig, amíg a hazai múzeumok a második világhá

A repülőgépben elhunyt Losh E. Sanford géppuskakeze
lő személyi adatai.

Mrs. Lula P. Losh (Mother) 4551 Deler St., St Louis, 
Missouri.

Ez a névhasonlóság adhat talán némi magyarázatot a 
helybeli szemtanúk feltevésére. A háztetőre került repülő
gépet 1944. szeptember 4-én gyártották, és 21-én adták 
át a légierő részére. Október 3-án érkezett Amendolába 
a 2. BW-hez. Ezt követően a 301. bombázócsoport (BG) 
nagy veszteségeire tekintettel átvezényelték annak 32. 
századához, Lucerába. Fantázianeve az ezüstszínű re
pülőgépnek nem volt.

Egy feltételezést, egy megtalált lemezdarabhoz kap
csolódó elmondást igazán akkor tekinthetjük hitelesnek, 
ha a történeteket olyan személyek is megerősítik vagy 
cáfolják, akik a repülőgépet utoljára hagyták el. így akadt 
Mohos Nándor Specker navigátor (Repülőgéproncs a 
szántóföld mélyén, Haditechnika, 1977/3., 1998/2. sz.) és 
Aplegate pilóta (Repülőgéproncs a távvezeték alatt, HT 
2000/3. sz.) nyomára.

Tóth Ferenc

Az S G 1 1 3 A -n é m e t,
harckocsik elleni, hátrasiklás nélküli fegyver

A két világháború között kialakult felfogás szerint a szá
razföldi (felszíni) célpontok elleni támadásra tökéletesen 
megfeleltek a más, elsősorban vadász-, illetve vadász
bombázó feladatra kialakított repülőgépek. A spanyol pol
gárháborús tapasztalatok azonban alapvető harceljárás- 
módosításra késztették a német légierő, a Luftwaffe ve
zérkarát. A német légügyi minisztérium 1937-ben adott 
utasítást egy szárazföldi célok -  elsősorban harckocsik -  
megsemmisítésére alkalmas repülőgép kifejlesztésére. 
Ennek eredményeképpen született meg a Henschel cég 
által tervezett Hs 129 repülőgép. A háború első éveinek si
kerei háttérbe szorították az ez irányú fejlesztéseket, így a 
Hs 129 hadrendbe állítása is éveket késett. A Szovjetunió 
elleni hadjárat során elszenvedett első kudarcok azonban 
újra felhívták a figyelmet e repülőgépek fontosságára.

A kifejezetten harckocsik elleni harcra kifejlesztett Hs 
129 mellett -  szükségmegoldásként -  már meglévő típu
sokat alakítottak át csatarepülő-feladatra. Ilyenek voltak 
a Ju 87, a Ju 88, a Me 210, illetve az Fw 190 repülőgé
pek egyes változatai. E repülőgépek közös tulajdonsága 
volt, hogy -  kezdetben -  csupán hagyományos sorozat
lövő fegyverzettel rendelkeztek, illetve klasszikus zuha
nóbombázó feladatokat láttak el. Fegyverzetüknek kö
szönhetően, e repülőgépek hatékonysága korlátozottnak 
bizonyult, így számos kísérlet történt új fegyverzettel va
ló felszerelésükre.

Ennek egyike volt a Sondergerät (SG) 11 ЗА Förster
sonde, hátrasiklás nélküli löveg. A fegyver fejlesztési 
munkálatai az 1944-es évek második felében gyorsultak 
fel. A harckocsik elleni kifejlesztett változattal párhuza-
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1. ábra: Fw 190F-8 V-75 prototípus: (1) SG 11 ЗА hátrasiklás nélküli fegyverzet
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mosan folyt a fegyver bombázók ellen tervezett változa
tának fejlesztése is, amellyel alulról támadták az ellensé
ges bombázó repülőgépeket.

A harckocsik és páncélozott harcjárművek ellen alkal
mazott SG11 ЗА fegyverrel az Fw 190F-8 változat, illetve 
a Henschel Hs129B változat néhány repülőgépét szerel
ték fel.

Hátrasiklás nélküli lövegnél a lövéskor keletkező erőt 
ellensúly alkalmazásával szüntették meg. A 77 mm-es, 
huzagolás nélküli csőben egyetlen töltényt helyeztek el. 
Az űrméret alatti, 45 mm-es, keményfémből készült mag 
egy könnyűfémből készült -  az ellensúly szerepét betöltő 
-  hüvelyben kapott helyet. A kis kaliberű lövedék alkal
mazásának köszönhetően jelentősen nőtt a fegyver átü
tő ereje. Szokatlan és egyedülálló technikai megoldás 
volt az az elképzelés, hogy nem a klasszikus előre vagy 
hátra tüzelés elvét, hanem a repülési irányra csaknem 
merőleges tüzelési irányt alkalmaztak. Tüzeléskor a hü
vely felfelé, a mag lefelé hagyta el a csövet. A legna
gyobb problémát a tüzelés kiváltásának módja jelentette. 
A repülőgép nagy sebességgel kis magasságban haladt 
el a megsemmisítendő harckocsi felett, így rendkívül rö
vid idő állt a pilóta rendelkezésére, amely alatt a lövést ki
válthatta. Ezért a pilótától független, automatikusan mű
ködő gyújtórendszert kellett alkalmazni.

A lövés kiváltására egy braunschweigi cég egy elekt
rosztatikus módszert dolgozott ki, amit végül elvetettek. 
Sokkal sikeresebbnek ígérkezett a stuttgarti Graf Zeppe
lin Kutatóintézetben kidolgozott rendszer, amely a harc
kocsik vasteste által okozott elektromágneses tér válto
zását érzékelte, és ennek alapján hozta működésbe a lö- 
vegeket. A Focke Wulf és a Henschel repülőgépek eltérő 
felépítéséből adódóan az SG 11 ЗА fegyverrendszert a 
gépeken különféleképpen helyezték el.

A Graf Zeppelin Kutatóintézetben elsőként az Fw 
190F-8V75 jelzésű prototípust (gyártási száma: 582 071, 
DR+NH) szerelték fel az SG 113A-rendszerrel. Az érzé
kelő antennákat a repülőgép szárnyainak belépőéleinél 
helyezték el. A négy löveget párosával, a szárnyak törzs
höz közeli részére helyezték, úgy, hogy azok lefelé, illet
ve hátrafelé tüzeltek. A prototípust, valamint egy másik 
SG 773A-rendszerrel felszerelt Fw 790F-3-repülőgépet 
(gyártási száma: 586 586) 1944. szeptember 17-én a 
tarnewitzi kísérleti légibázisra szállították. December 12-

én ezeket egy újabb, hasonló kialakítású Fw 190F-8 
(gyártási száma: 933 425) követte. Az 1945. január 18-án 
Volkenrodéban, a fegyverrel végrehajtott éleslövészeten 
sikeresen semmisítették meg a céltárgy szerepét betöltő 
Párduc harckocsit. A kísérletek bebizonyították, hogy az 
SG 11 ЗА lövedéke képes az amerikai Sherman harckocsi 
48 mm vastag tetőpáncélzatán is áthatolni. Ehhez azon
ban mindössze 9,5 méteres repülési magasságon kellett 
a célpont felett átrepülni.

Az SG 773/4-val felszerelt Hs 129 repülőgépekkel foly
tatott kísérleteket a Focke-Wulf gépekkel párhuzamosan 
kezdték meg. A Henschel gépek törzsébe -  a pilótafülke 
mögé -  hat darab, 1,6 m hosszú, 77 mm-es csövet épí
tettek be. A csöveket 15 fokkal döntötték meg úgy, hogy 
azok hátra, illetve lefelé tüzeljenek. Az érzékelő antennát 
a törzsorr elején elhelyezett rúdra rögzítették. Összesen 
három Hs 129B-2 repülőgépet (ezek egyike a 0249 gyár
tási számot viselte), valamint egy Hs 129B-0 repülőgépet 
szereltek fel SG 113A rendszerrel. Ezeket -  hasonlóan a 
Focke- Wulf gépekhez -  szintén a tarnewitzi bázison tesz
telték. A kísérletek során a Henschel repülőgépek is ala
csony, 5-15 méteres repülési magasságon hajtották vég
re támadásaikat.

A fegyverrel folytatott kísérletek valószínűleg vegyes 
eredményekkel zárultak, az azonban szinte biztos, hogy 
a fegyvert harci körülmények során nem alkalmazták. Az 
SG 11 ЗА fejlesztésének nem csak a szövetségesek elő
retörése vetett gátat. Németország az idővel szemben is 
háborút vesztett.

Barna Péter

Felhasznált irodalom

Petr Stachura-Dénes Bernád-Dan Haladej: Henschel Hs 
129, MBI M. Bíliy, Praha, 1996 

T. Poruba. A. Janda. St. Kokoska: Focke-Wulf Fw 
190F, G, JaPo, Hradec Králové, 1999 

Jane’s fighting aircraft о World War II, Crescent Books, 
Avenel, New Jersey, 1989

David Mondey: The concise guide to axis Aircraft of 
World War II, Chancellor Press, London, 1996 

lan V. Hogg: A II. világháború német titkos fegyverei, 
Hájjá és Fiai Könyvkiadó Kft., 1999

Magyar makettgyártó cég hódít a hazai piacon
A Balaton modell nevű cég igen jó minőségben igazi különlegességeket kínál műgyantából: a II. világháborús Magyar 

Királyi Honvédség repülőgép- és harckocsitípusait gyártják, a vetélytársakhoz képest visszafogott, elviselhető áron.

Jelenleg már kapható vagy készülőiéiben lévő termékek:
1:35-ös Toldi harckocsicsalád kidolgozott belső térrel (Toldi l- l l- ll l)
1:35-ös TAS (magyar fejlesztésű nehézharckocsi)
1:72-es WM-23 „Ezüst nyíl” (magyar kísérleti vadászrepülőgép, 1940-1942)
1:72-es Reggiane RE-2000 „Héja” (a készletből Horthy István főhadnagy gépét épít

hetjük meg)
1:72-es X/G (magyar tervezésű, kétmotoros romboló-iskolagép)
1:72-es X/H (magyar tervezésű, kétmotoros romboló, a német Me 210 itthoni vetélytársa) 
1:72-es Heinkel HE 112 vadászgép (magyar felségjelekkel)

A Balaton modell készletei és figurái (a cég ezzel is foglalkozik) kaphatók a nagy válasz
tékkal rendelkező makettboltokban, de megrendelhetők közvetlenül a gyártótól is. 
Levélcím: Balaton modell, Kerek Gábor, 3347 Balaton, Alkotmány utca 17. 
Telefonszám: 06-36-493-029; 06-20-491-5022
A termékre vonatkozó észrevételeket és javaslatokat is erre a címre kérjük elküldeni.
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A német Sturmtiger (Rohamtigris) páncélos

1944 késő őszén, a Magyarországot is 
elérő háború során, a magyar II. pán
célos hadosztály kötelékébe tartozó 
3/II harckocsizászlóalj egyik harcko
csiparancsnoka alakulatával Nyéklád- 
házán haladt át. Közvetlenül a főútvo
nal mellett az egyik mellékutcában ad
dig soha nem látott német harckocsit 
vett észre. A páncélos zömök, magas 
felépítményén minden addig ismertnél

nagyobb kaliberű, de olyan rövid cső 
volt, amelyben elölről látható volt a be
töltött lövedék. A magyar tiszt sem ak
kor, sem később nem tudta azonosíta
ni, milyen típusú volt az a páncélos, 
amit látott. A háború után -  visszatér
ve eredeti hivatásához -  tanárként né
ha mesélt érdeklődő tanítványainak 
erről a számára megmagyarázhatatla
nul furcsa harcjárműről. Ismételt és

igen részletes leírása, valamint vázla
tai alapján sok-sok évvel később sike
rült a páncélost azonosítani, mely egé
szen biztosan egy 380 mm-es rakéta
vetővel felszerelt Sturmtiger (Roham
tigris) páncélos volt.

A harcjármű alapját képező komplett 
páncélteknő akkor már régen nem 
számított újdonságnak, hiszen a Tigris 
harckocsik már 1942 nyara óta egyre

1. ábra: A rakétalövedék hátsó része az indítótöltettel. Jól lát
hatóak az ormózatok

3. ábra: Egy, a kapituláció előtt a motortér robbantásával 
üzemképtelenné tett Sturmtiger Németország nyugati ré
szén
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jelentősebb szerepet játszottak az el
húzódó háborúban. A felépítmény és 
különösen a beépített főfegyverzet volt 
mindaddig elképzelhetetlenül más, új. 
Mint azt a Haditechnika korábbi cikke
iben többször is megírta, a háború so
rán a németek óriási lépéseket tettek a 
legkülönbözőbb rakétalövedékek kifej
lesztésében és alkalmazásában.

Ennek a fegyverfajtának egyik pél
dánya volt a Sturmtigerbe épített 38 
cm-es rakétalövedék. A páncélosnak 
más megnevezései is voltak: Sturm- 
Mörser (Rohammozsár), Panzer- 
Mörser (Páncélos mozsár) és Sturm- 
panzer VI (Rohampáncélos VI). A 
fegyvert eredetileg -  sok más mellett -  
a szövetségesek már huzamosabb 
ideje várt franciaországi inváziója ellen 
akarták bevetni. Megjelölése 38 cm R 
Tg (Raketen-Tauchgranate = rakéta- 
merülő-gránát) volt, melyet a Rhein- 
metall-Borsig cég fejlesztett ki a hadi- 
tengerészet megrendelésére, ellensé
ges tengeralattjárók ellen. Első példá
nyait be is szerelték az Atlanti Falba. 
Pontosabban beépítették, hiszen az 
indítócső forgatható talapzatát lebeto
nozták. Az elképzelések szerint part
közeiben felbukkanó tengeralattjárók 
ellen alkalmazták volna. Alaposabb

5. ábra: A küzdőtér fedelére szerelt kibúvónyílás, az ellensé
ges gyalogság elleni repeszgránát vetőszerkezetével

6. ábra: A cső elölről a betöltött lövedékkel. A katona jobb ke
zével a felső rezgéscsillapító súlyba kapaszkodik 7. ábra: A rakétalövedék beemelése a forgatható külső daruval

86 HADITECHNIKA 2002/2



megfontolás után mégsem maradt a 
tengerparton, mert bár a kitűzött fel
adatra -  rombolóhatását figyelembe 
véve -  egyértelműen alkalmas lett vol
na, de korántsem volt biztos, hogy az 
ellenséges tengeralattjárók éppen ott 
bukkannak fel, ahova a vetőt telepítet
ték. Ezért már a haditengerészet úgy 
tervezte, hogy azt egy páncélozott, 
mozgó alvázra kell szerelni. A parton 
mozgó, önjáró vetőszerkezet azonban 
már a szárazföldi csapatok illetékes
sége lett volna, és az érintett fegyver
nemek közötti, ilyen értelmű rövid vita 
után az elgondolás elhalt.

A Wehrmacht azonban nem felejtette 
el a tervet, és engedélyt kért az immá
ron önjáró rakétavető kifejlesztésére. 
Az f í  Tg meghatározott új feladatköre 
most már a megerősített állások leküz
dése lett. A lövedéken végrehajtott vál
toztatások eredményeként a lőtávolság 
3000 m-ről csaknem a duplájára növe
kedett, és a más típusú alkalmazásnak 
megfelelően becsapódó gyújtót szerel
tek az így már 38 cm-es Rakétavető 
61-nek (RW 61) nevezett fegyver löve
dékébe. A hordozójármű kiválasztása 
lényegesen nehezebbnek bizonyult. A 
jogos elvárás értelmében rendelkeznie

12. ábra: A Sturmtiger küzdőtere a felépítmény leemelése után. Kétoldalt a lőszertar
tók karjai, középen a töltőasztal
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13. ábra: A fogasléces ékzár nyitott helyzetben. A jobb olda
lon látható karabiner az elsütőkarba van beakasztva. Bal ol
dalt alul a görgős töltőasztal részlete látható

14. ábra: A rakétalövedék előkészítése a páncélosba történő 
beemeléshez. A testre felfestett fehér csík annak súlypontját 
jelezte

kellett erős páncélzattal, megfelelő 
mennyiségű lőszerrel, ezért erős, ne
héz terepen is biztosan mozogni képes 
páncélozott alépítményre volt szükség. 
Mindezen elvárásoknak leginkább a 
Tigris harckocsi teknője felelt meg. E 
páncélos gyártási kapacitása és a front 
igényei teremtette feszültség miatt 
azonban erre a célra nem lehetett pán
céltesteket szabaddá tenni. Kompro
misszumos megoldásként a frontoktól 
javításra visszaszállított Tigris harcko
csikból engedtek át erre a célra felújított 
teknőket. Ezeket viszonylag kevés rá
fordítással és más páncélfelépítmény- 
nyel alkalmassá lehetett tenni a vető
szerkezet befogadására. A korábbinál 
súlyosabb felépítmény miatt, a harcko
csik eredeti építési állapotától függetle
nül, valamennyit a késői Tigrisekre sze
relt gumirugózású, acéltárcsás futóke
rekekkel szerelték fel.

Egy, a fejlesztést indító 1943. au
gusztusi határozat nyomán a páncélos 
első példányát ugyanazon év novem
ber 20-án, a kelet-poroszországi Arys- 
ban kellett bemutatni a Fegyverzetügyi 
Hivatal képviselőinek. A Rheinmetall- 
Borsig sömmerdai üzemének fejlesz
tése nyomán a felépítmény páncélza
tát a Brandenburger Eisenwerke Kirch
möser állította elő, és az összeszere
lés a spandaui Alkett cégnél történt.

A lövedék az eredeti változattal azo
nos módon, egy forgással stabilizált, 
csőből indított rakétatest volt. Mint
hogy ez a cső zárt küzdőtérben került 
beépítésre, a hátsó végét le kellett zár
ni. A lövedéket hajtó töltet kilépő gáz
sugarát egy, a csőköpeny és a bélés
cső között kialakított üreg fordította 
meg, és vezette ki az indítócső elülső 
vége körüli furatokon át a szabadba. A 
rakéta indítása során fellépő hátraható 
erő kb. 40 t-val terhelte a páncéltestet.

A rakétalövedék kalibere 38 cm (kb. 
4 kaliberhosszal). Az égőtér az alsó

felében kapott helyet. A hajtótöltet kb. 
40 kg, rudakba préselt diglikol volt, 
melynek gyújtását az égőkamra elejé
be épített fekete lőpor végezte. A rob
banótöltet a szokványos lőszer eseté
ben 135 kg trinitrotoluol volt. A gyújtó 
beállítható volt késleltetett vagy anél
küli robbanásra. A vetőtest teljes sú
lya megközelítőleg 330 kg-t nyomott. 
Két különböző típusú lövedék készült 
a vetőhöz. Az egyik az élőerők és pl. 
tüzérségi állások ellen igen alkalmas, 
nagy rombolóhatású robbanótöltet, a 
másik erődrendszerek, páncélozott 
célok ellen bevethető kumulatív löve
dék volt. Ez utóbbi 1944 végi rendsze
resítése már nehezen magyarázható, 
hiszen az akkor már folyamatosan vé
dekező harcokat folytató német had
sereg kevés ilyen jellegű feladattal 
szembesült.

A lövedéket a csőből az indítótöltet 
vetette ki, és a hajtótöltet csak a cső el
hagyását követően indult be. A hajtó
töltet a rakétának mintegy 250 m/s se
bességet biztosított, melyhez hozzájá
rult a zárt csőben indításkor elért se
besség, így a vetőtest végsebessége, 
a hőmérséklettől is függően, mintegy 
300 m/s lehetett. Ez 45°-os indítási 
szög esetén megközelítőleg 5700 m lő- 
távolságot eredményezett. A rakétatest 
-  a tüzérségi lövedékekhez képest las
súbb mozgása miatt -  alkalmazásakor 
értelemszerűen fokozottan figyelni kel
lett a mindenkori szél erősségére, 
irányára és a környezet hőmérsékleté
re. A lövedék szórása a háborúban al
kalmazott más rakétalövedékeknél lé
nyegesen jobb volt, de pontcélok le
küzdésére nem tette alkalmassá. Fel
tehetően a kétlépcsős indítás miatt a 
céltávolság növekedésével arányosan 
a hosszirányú szórás csökkent, az ol
dalirányú valamelyest növekedett. A 
maximális lőtávolság közelében a 
hosszirányú szórás kb. 150-180 m, ol

dalirányban kb. 100-120 m volt, 1000 
m lőtávolság esetén mindkét irányban 
kb. 10-15 m-es értéket mutatott.

Az indítócső egy, a homlokpáncél 
nyílásába szerelt kardáncsuklóhoz ha
sonló felfüggesztésben mozgott, egy 
külső és egy belső falból állt. Ezeket 
hátul a zárszerkezet, elöl egy gyűrű 
tartotta össze, mely -  többnyire -  a 
hajtógázok elvezető furatait is magá
ban foglalta. A rakétatest a csőből 
mintegy 40-50 m/s sebességgel lépett 
ki. A vetőcső barázdáinak száma 9. A 
betöltött lövedéket szükség esetén a 
csőből ismét ki lehetett venni.

A felfüggesztés sajátossága miatt a 
vetőhöz külön célzókészüléket kellett 
konstruálni. Ezzel a közvetett és köz
vetlen irányzás egyaránt lehetséges 
volt. A vetőcső irányzása függőlegesen 
0-85°-ig, mindkét oldalirányban 3°-ig 
(más források szerint 10°-ig) volt lehet
séges. A cső torkolat felőli végén alul 
és felül egy-egy felhegesztett acélha
sáb helyezkedett el, ezek a lövedék 
csőben előre mozgásakor fellépő rez
géseket csillapították. Ugyanott a két 
oldalsó, hengeres csap a vetőcső belö- 
vését (jusztírozását) segítette. Egyes 
későbbi példányokon ugyancsak a tor
kolatnál látható egy -  két részből álló -  
öntöttvas gyűrű, mely a cső függőleges 
mozgatását könnyítette meg.

Rendkívül érdekes, hogy az egykorú 
fotókon több, egymástól eltérő számú 
(20, 30, 31) gázkilépő furattal ellátott 
cső is megfigyelhető. Egy képen pedig 
furatok nélküli (!) cső is látható. A Bun
deswehr koblenzi gyűjteményében pe
dig egy olyan példány tekinthető meg, 
melyen a furatok mellett egy, a cső kül
ső átmérőjénél nagyobb acélgyűrű 
van a cső torkolatára hegesztve. Az is
mert szakirodalom mindezekre nem 
szolgál magyarázattal.

A zár egy fogasléccel ellátott, a felet
te lévő fogaskerékkel vízszintes irány-
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ban mozgatható ékzár. A hagyomá
nyos lövegeknél itt lényegesen kisebb 
gáznyomás elszigetelése külön meg
oldást nem igényelt. A cső és a zár- 
szerkezet minden részét a lehető leg
olcsóbb, könnyen beszerezhető anya
gokból gyártották.

A páncélos 14 lőszert tudott málház- 
ni, amelyekből 6-6 a kétoldali tartók
ban, egy a csőben, egy pedig a töltő
szerkezeten kapott helyet. A rakéta
test nagy súlya miatt a töltés a páncé
los belsejében felszerelt futómacska 
segítségével történt. A lövedéket a tar
tóból kiemelve e kis daruval helyezték 
a töltéshez közel vízszintes helyzetbe 
állított cső mögötti görgős töltőszerke
zetre. A csőbe tolás előtt a lövedék vé
gére keresztben egy acélkart csatla
koztattak, amellyel a rakétatestet for
gatva az annak hátsó részén kialakí
tott ormózatokat a cső barázdáiba il
lesztették. A rakétatestek küzdőtérbe 
juttatását egy külső felszerelésű for
gatható daru segítette.

A Sturmtigerekből összesen 18 pél
dány készült. Bár az első 3 példányt 
már 1944 augusztusában átadták a 
Fegyverzetügyi Hivatalnak, a szerke
zeti vizsgálatok és a lőtáblák meg
szerkesztését követően a csapatok
hoz az első 8 páncélos csak október
ben került ki. Ez a tény kizárja azt a 
többször hangoztatott -  és téves -  ál
lítást, hogy ezek a páncélosok részt 
vettek a varsói felkelés leverésében. 
Az ott harcoló német „Korpsgruppe 
von dem Bach” hadrendjében valóban 
szerepel a típus (Stu-Mörser-Kp. 1000 
2 38 cm Mörser = 1000. Rohammo
zsár szd. 2 db 38 cm-es mozsár), 
azonban időbeli eltolódás miatt csak a 
harcok befejeződése után kerülhetett 
ott állományba. Feltételezhető, hogy a 
varsói harcok során a valóban beve
tésre került, ugyancsak nagy kaliberű 
önjáró Thor lövegekkel tévesztették 
össze a Sturmtigereket. Annál inkább 
valószínű, hogy az 1944. októberi ma
gyar kiugrási kísérlet elfojtására a Var
só alól Magyarországra vezényelt né
met alakulatok az akkor már átvett, 
háztömbök rombolásában rendkívül 
hatásos páncélosokat (esetleg csak 
néhányat) magukkal hozták. Kétség
telen tény, hogy az ilyen páncélosok
kal felszerelt alakulatok (az 1000., 
1001. és az 1002. harckocsiszázad) 
történetét feldolgozó -  igen szegé
nyes -  munkák magyarországi beve
tést nem említenek.

Az önjáró vetőszerkezetek az 1944. 
végi ardenni ellentámadásban és an
nak előkészítésében is részt vettek. A 
támadás kifulladása után a visszavo
nulást igyekeztek fedezni. A vetők be
csapódó lövedékei, a hatalmas légnyo
más, a fényhatás, a mennydörgéssze

rű hang -  különösen éjjel -  óriási sokk
hatást okozott. A becsapódás helyén 
az ég percekig vörös volt, még a rob
banástól jóval távolabb tartózkodó sze
mélyek is sokszor csak órák múltán 
nyerték vissza cselekvőképességüket.

Az amerikai felderítés mindent meg
tett azért, hogy a Rohamtigriseket 
megsemmisítse. Felderítő repülőgé
peket és kommandókat küldtek hely
zetük megállapítására. Azonosított ál
lásukat minden, a körzetben elérhető 
eszközzel azonnal tűz alá vették. 
Ezért a vetők legfeljebb egy vagy két 
rakéta indítása után állást kellett, hogy 
változtassanak. A célzott vadászat és 
a műszaki meghibásodások ellenére a 
német csapatok 1945 márciusában 
három Rohamtigrist Bonn-nál még át
vitték a Rajnán. Később ezeket a pán
célosokat megmaradt utolsó lövedéke
ik indítása után személyzetük felrob
bantotta.

Műszaki adatok

Fegyverzet: 1 db 38 cm-es vetőcső, 
1 db 7,92 mm-es MG 34 
géppuska és egy, a to
ronyfedélbe szerelt, táma
dó gyalogság elleni kis 
gránátvető

Teljes súly: 65 t
Legnagyobb sebesség: 40 km/h
Árokáthidaló képesség: 2,3 m
Lépcsőmászó képesség: 0,79 m
Személyzet: 5 fő
Hosszúság: 6,28 m
Szélesség: 3,57 m
Magasság: 2,85 m
Lőszer-javadalmazás: 14 db
Páncélvédettség: homlok 150 mm

oldal 80 mm
torony 150 mm
toronyfedél 40 mm 
teknőfedél 25 mm
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Felhasznált irodalom

Spielberger: Der Panzer-Kampfwagen 
Tiger. Motorbuch Verlag, 1977 

Kleine/Kühn: Tiger. Motorbuch Verlag, 
1976

Karl Pawlas: Sturm-Tiger mit RW 61. 
Journal Verlag

German Tanks-Tamiya Plastic Model 
Co. Japan/Oshika-Sizuoka

Éder Miklós tart. pc. őrgy. és Gyaló- 
kay Béla tart. pc. alhdgy. szíves közlé
sei

Schmidt László

IX. Országos Makett Kiállítás és Verseny 
Békéscsaba

Tisztelt érdeklődő Barátunk!
2003. 01. 18-26. között rendezi meg a Békéscsabai KIT Makett Klub IX. Országos Makett Kiállítását és Verse
nyét. Előreláthatólag több mint 20 kategóriában -  többek között gyermek (12 éves korig), ifjúsági kategória (17 
éves korig) 3-4 számban -  és a szokásos felnőtt kategóriákban. A nevezést 2003. 0 1 .17-re (péntekre) tervezzük 
10.00-20.00 óra között.

Terveink szerint most is megtartjuk a résztvevő Makett Klubok találkozóját az aktuális problémák megbeszélésé
hez. Hagyományainkhoz híven ismét neves zsűri és vendégek emelik majd a rendezvény színvonalát.

A verseny díjazása a megszokott módon zajlik, az első 10 helyezett oklevéllel, ezenfelül a dobogósok kategórián
ként maradandó emléktárgyakkal lesznek gazdagabbak.

Eredményhirdetés: 2003. 0 1 .26-án 13.00 órakor.
S zeretettel várjuk az  érdeklődőket!

A rendezvénnyel kapcsolatban Fekete László klubvezetőnél lehet érdeklődni a KIT Makett üzletben személyesen 
Békéscsabán, a Kinizsi u. 2. szám alatt vagy telefonon az üzlet nyitvatartási idejében: keddtől péntekig 9.00-12.00 
és 14.00-17.00 óra között, szombaton 9.00-12.00-ig a 66/327-859 vagy 20/352-9287-es telefonon.

Makettezőknek
Dobozban lévő öreg készletek nosztalgiázó gyűjtők számára eladók. Érdeklődni lehet: 233-3220, ifj. Fűry Nándor 

(hétfőn és csütörtökön egész nap). Levélcím: 1044 Budapest, Bezerédy utca 26.

II. világháború utáni repülőeszközök 1:72-ben (1000 Ft/db)
Jakovlev Jak-23 korai sugárhajtóműves vadász -  KP 
MiG-15/MiG-15UTI szovjet vadászgép -  KP 
MÍG-17PF elfogó vadászrepülőgép -  KP 
MiG-19 Farmer -  KP 
MiG-23 Flogger -  MPC 
L-29 Delfin iskolagép -  KP

Egyéb makettek (II. világháború utáni típusok)
Sea King haditengerészeti helikopter -  1:72 Airfix (1800 Ft) 

MiG-19 Farmer (KP) Lockheed SR-71 -  1:72, Revell (1400 Ft)
Mirage NIC -  1:48, Fujimi (1400 Ft)
F-14A Tomcat -  1:72, Monogram (1200 Ft) 
MÍG-21MF/SMT- 1:48, OEZ (1500 Ft)
Szu-25K Gracs -  1:48, OEZ (2700 Ft)
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A W M -23  modellje

Az 50. oldalon látható 1:72-es léptékű WM-23 modell a 
Balaton Modell cég műgyanta készletéből származik. 
Színe szerint az 1941. április 1-je utáni állapot, amikor a 
jugoszláv hadjárat miatt ideiglenesen minden hadigép or
rát és vezérsíkját sárgára festették át. Annyiban hibás, 
hogy az ék alakú hadijel hiányzik a függőleges vezérsík
ról. Ez csak egy befejezetlen állapot fotója lehetett.

Ezt a típust 1939 nyarán kezdték tervezni a Weiss 
Manfréd Rt. repülőgéposztályán. Erre Samu Béla gé
pészmérnök kapott megbízást, és az iroda lényegében 
Lajtai István, Marton Vilmos, Kiss István, Égető Sándor, 
Mihályik Imre mérnökökből állt. A tervek 1939 novem
berében készültek el, a V-501 prototípus pedig 1940 
végén.

Kialakításában a minta a vásárolt német He 112E gép 
volt. 1939. február 2-án vagy 3-án érkezett a Csepeli RKI 
repülőtérre az első német He 112E vadászgép, német pi
lótával. Ez 1939. február 5-én végzett bemutató repülé
sén, ugyanott, balesetben összetört, és nem is kapott 
magyar számot. 1939. március 10-én érkezett a második 
gép, amely a V-502 magyar számot kapta. A bemutatók 
után ezt a gépet megvették, 1939. áprilisában a HM meg
kezdte a licenciatárgyalásokat a Heinkel-művekkel. A 
megállapodás, ha nehezen is, de létrejött, májusban alá
írták a szerződést, és júniusban a HM 12 db He 112E gé
pet rendelt meg a WM. Rt. cégtől. Május hónapban érke
zett még 2 db német példány, ezek lettek a V-503-as és 
504-es számú gépek.

A gond azzal kezdődött, hogy a német repülőipari kül
döttség megszemlélve a WM. gyár üzemeit, nyáron meg
állapította, hogy ilyen bonyolult fémszerkezetű típusok 
gyártására a cég teljesen alkalmatlan.

Ennek ellenére a WM. Rt. 1939 augusztusában utasí
tást kap további 12 db He 112U gyártására is, immár ma
gyar fegyverzettel. Viszont 1939. október 11-én a honvé
delmi miniszter leállíttatja a gyártási programot, a rende
lést 1939 decemberében törlik.

Közben, az első példányt mintaként használva, kialakul 
a WM-23 terve, a K-14B  csillagmotorra építve (mert más 
nincs). Innen veszik át a szárny kettős elliptikus alakját és 
a vezérsíkok kialakítását, de lényegesen egyszerűbb 
durálcsővázas törzzsel és csak részben fémlemez borí
tással.

Ezzel egyidejűleg a HM licencszerződést köt a német 
Junkers céggel a Ju 87B sárkány és Jumo 211 típusú 
motorja licenciagyártására, és ezt is a WM. Rt. üzemre 
osztja ki. 1940-ben csak alkatrészeket tudnak gyártani, a

1. ábra: Az összeállított modell

teljes gépről még szó sem volt. Németország 1940 már
ciusában még felajánlja, hogy 24 db He 112 B -0  és B-1 
gépet elad Magyarországnak, valutáért. A HM ezt nem 
fogadja el, 1940 májusában törli a programot is, és Bf 
109E gépeket rendel, de ezeket egyáltalán nem kapja 
meg. A 24 gépet Németország 1940-ben Romániának 
adja el olajért.

A WM. Rt. 41-ben befejezi a Ju 87 típusok gyártását, 
egy gépet sem állított össze, a készletet Németországba 
szállítják, és beszámítják az 1941-es német-magyar re
pülőgép-gyártási egyezménybe.

A WM-23-at 1941 június-júliusában berepülik. Szá
mos probléma merül fel; a sárkány kiforratlan, csűrőprob
lémák, rezgések, motorbeépítési hibák vannak. Nincs 
tervezési tapasztalat, nincs kellő nagyságú konstrukciós 
és aerodinamikai tervezőiroda. Nincsen komoly földi la
boratórium és vizsgálóállomás. A Repülő Műszaki Intézet 
ekkor még építés alatt áll Ferihegyen. A hibákat javítják, 
a program azonban lelassul, és 1941 végéig sem indul 
meg a sorozatgyártás. Ekkor már tárgyalás alatt áll a Bf 
109F gépek magyarországi gyártása, ez a gép eközben 
túlhaladottá vált.

A javítások után 1942 áprilisában újabb berepülések 
következtek. Ennek során a gép április 21-én csűrőlesza
kadás és berezgések miatt lezuhant és megsemmisült. 
Ezzel a program lezárult.

Sárhidai Gyula

- "v,
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Az MN, MH dísztör leírása

Az 1970-es évek elején merült fel a Honvédelmi Miniszté
rium vezetése részéről, hogy a hivatásos tiszti állomány 
és a tábornoki kar részére díszfegyvereket is lehessen 
adományozni. Hiszen addig jobbára csak dísztányért, 
díszvázát, egyéb ajándékot, pénzjutalmat lehetett kapni a 
minisztertől s az elöljáróktól. Felmerült az óhaj, hogy kü
lönböző tőrök, díszkardok kerüljenek adományozásra, le
hetőleg ezredesi és tábornoki rendfokozatban szolgáló 
személyek részére, jubileumi születési évforduló alkalmá
ból. A díszfegyverek közül először egy úgynevezett arany
tőrt adományoztak, jobbára tábornokok, ezredesek, kato
naorvosok részére -  ezt is csak az 1970-es évek elejétől.

A dísztőr prototípusainak elkészítésére az Állami Pénz
verde tervezőművésze, Pakurár István kapott megbízást 
a Honvédelmi Minisztériumtól. Ő előzőleg inkább kitünte
tések tervezésével foglalkozott. A művész munkája során 
alaposan tanulmányozta a magyar s a külföldi hadsere
gek különböző korban használt repülős, haditengerésze
ti és tiszti dísztőreit. Több száz régi és újabb kori tőrt és 
leírást vizsgált át tüzetesen. Végül is két darab mintapél
dányt készített el s nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium 
Katona Tanácsának. Az akkori miniszternek, Czinege La
jos vezérezredesnek a tetszését a barokkos díszítésű 
nyerte el, így azt fogadták el. A művész szerint pedig a 
másik jobban illett volna a ma tisztjeihez, hiszen az mo
dern vonalú. Véleményem szerint viszont ez a prototípus 
nagyon súlyos.

A honvédelmi miniszter 1976-ban a 030. számú paran
csában intézkedett újból a szálfegyverek és emléktár
gyak adományozásáról. Adományozni lehetett a repülő
gép-vezetők, ejtőernyős tisztek, ezredesek és táborno
kok részére 50., 55., 60., 65. születésnapjuk alkalmából 
dísztőrt, díszszablyát, aranytőrt, különböző emléktárgyat 
(aranyórát, órát, dísztányért, kristályvázát).

Ezeket a fegyvereket, emléktárgyakat a Magyar Nép
hadseregben szolgálatot teljesítő (vezető beosztású, va
lamint repülőgép-vezető és ejtőernyős) tiszteknek juta
lomként ajándékozták.

Kitétel volt a huzamos időn át végzett kiemelkedő szol
gálatteljesítés s jelentős érdemek megszerzése a nép
hadsereg fejlesztésében és harckészültségének fenntar
tásában. Az elbírálást és az adományozás jogát a honvé
delmi miniszter gyakorolta. A javaslatot az esedékesség 
előtt két hónappal „szolgálati jellemzés”-en kellett a Sze
mélyügyi Főcsoportfőnökségre felterjeszteni. Azokat, akik 
jubileumi évfordulói elismerésre a következő naptári év
ben voltak esedékesek, évente november 15-ig írásban 
kellett felterjeszteni (név, születési év, anyja neve, beosz
tása, rendfokozata és a javasolt tárgy megnevezése).

Az adományozás feltételeit s rendjét a honvédelmi mi
niszter 1992. október 13-án ismét szabályozta. Ezt követő
en az MN, MH dísztőrt már a miniszter nem adományozta, 
mert ettől az időponttól újabb típus került kiadásra.

Az MN dísztőr (prototípus) leírása

A dísztőr szúrófegyver, fő részei:
1. penge,
2. markolat,
3. hüvely.

«И1

1. ábra: MN dísztőr (prototípus)

« i-J tr
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1. Penge: Az egyenletesen keskenyedő, hegyesen 
végződő penge nemesített acélból készült. Csaknem vé
gig kétélű. Mindkét oldala sima, tükörfényesre polírozott. 
A meghosszabbítását képező pengenyak erősíti a mar
kolatba. A pengenyak vége henger alakú és csavarmene
tes. Egy furat található rajta a rögzítőrugó felerősítésére. 
A penge hossza 232 mm, annak felső fele 25 mm hosz- 
szan nem kétélű. Gyártó- vagy tervezőjelölés nincs rajta.

2. Markolat: A markolat segítségével lehet a tőrt meg
fogni, s döfni vele.

A markolat részei:
-  tőrkereszt,
-  címerdíszítés,
-  rögzítőrugó,
-  süllyesztett fejű szegecs,
-  rugós nyomógomb,
-  fogantyú,
-  markolatgomb.

A tőrkereszt a markolat alapja, a tőr legdíszesebb ré
sze, hiszen az előlapján helyezkedik el az 1957-es állam
címer 22x20 mm nagyságban. A felső, hüvelyes részébe 
a fogantyú alsó vége illeszkedik bele -  szorosan. Két ol
dalából középen egy-egy kar nyúlik ki, melyek díszgomb
ban végződnek. A tőrkereszt hossza 114 mm, magassága 
27 mm, átmérője 25 mm. Alsó lapján kiszélesítést látunk 
a penge és a rugós nyomógomb szárának befogadására.

A címer a tőrkereszttel egybe van öntve. A rögzítőrugó 
a hüvelybe rejtett pengét rögzíti. Kicsúszását úgy akadá
lyozza meg, hogy a rugó végét képező fog a hüvely ütkö
zőlapjába kapcsolódik. A tőr a rögzített rugóra szegecselt 
rugós nyomógomb lenyomása után húzható ki a hüvely
ből. A tőr rejtéséhez a rugós nyomógombot nem kell le
nyomni, a rugó hatására az önműködően bekattan. A fo
gantyú barnára festett fából esztergált. Felülete kereszt
ben bordázott, belseje pedig a pengenyak befogadására 
át van fúrva. A fogantyún 17 bordázat van. A felső fele a 
markolatgombig illeszkedik. Hossza 93 mm. A markolat
gomb 19,5 mm magas, átmérője 20 mm.

3. Hüvely: A rejtett tőr pengéjét védi, a pengével nagy
jából egyforma alakú. A hüvely előlapján cserág húzódik 
végig három levélsorban. Hátoldalán két részre osztott 
recés mező helyezkedik el. Alul gombban végződik. A hü
vely oldalán két darab fülecs látható karikákkal.

Utközőlap: A hüvely szájnyílására van forrasztva és azt 
védi. T alakú kivágásának hosszabbik részébe a pengét 
toljuk, az erre merőleges rövidebbikbe pedig a rögzítő
rugó illeszkedik, mely a hüvelybe rejtett tőrt rögzíti. A hü
vely hossza 285 mm, súlya 301 gramm.

A dísztőr minden része, a penge s fogantyú kivételével 
tűzaranyozott. A dísztőr teljes hossza 421 mm, teljes sú
lya 580 gramm. Prototípusából egyetlen példány készült, 
s az 1988 óta az én magángyűjteményemet gazdagítja. 
A dísztőrhöz csatlék vagy öv nem tartozott.

Az MN dísztőr leírása

A dísztőr szintén három fő részből áll:
1. penge,
2. markolat,
3. hüvely. 1

1. Penge: Az egyenletesen keskenyedő penge neme
sített acélból készült, igen hegyes, viszonylag lapos, két
élű. Mindkét oldala sima, díszítés nélküli, de krómozott. A 
meghosszabbítását képező pengenyak erősíti a marko
latba. A pengenyak vége négyzetvasból készült, de csa-

3. ábra: MN dísztőr prototípus markolata a keresztvassal

4. ábra: MN és MH dísztőrök markolatainak előoldalai

5. ábra: MN és MH dísztőrök hüvelyének elő- és hátoldalai
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varmenetes. Egy furatot találunk rajta a rögzítőrugó fel
erősítésére. A vége menetes a markolatgomb illesztése 
céljából. A pengenyakon 6-os szám látható, mely vagy a 
sorszámot, vagy a vastagságát jelöli, mert ennyi az átmé
rője is.

2. Markolat: Részei megegyeznek az előbbiekkel, de a 
gomb alatt, a fogantyún látható egy távtartógyűrű. A 
gomb sokkal díszesebbre esztergált. A fogantyú barna 
színű bordázata csavaros, valamint fonott rézhuzallal kö
rülcsavart. A távtartógyűrű magassága 15 mm. A marko
latgomb hossza 20 mm. A fogantyú hossza 96 mm, mely 
fából készült. A tőrkereszt díszítése tölgyfalevél-motívu- 
mokból áll. Elő és hátlapján pajzs látható, közepén MN 
(Magyar Néphadsereg) betűk. Az 1990-től adományozott

példányoknál már MH (Magyar Honvédség) betűk látha
tók. A tőrkereszt hossza 106 mm, magassága 25 mm.

3. Hüvely: Előlapja csodálatos barokkos díszítést ka
pott. A díszített mező három részre van osztva, s mind
egyiken különböző nagyságú, formájú levél- s virágmotí
vumok láthatók. Az alsó végén díszgomb található. Az ol
dalán a karikák illesztésére szolgáló fülek helyezkednek 
el, melyek szalagpántdíszítéssel simulnak körben a hü
velyre. A hüvely felső felén van az ütközőlap. Az ütköző
lapon T alakú nyílás látható, ide kell tolni a pengét. A rög
zítőrugó segítségével kapcsolódik a penge a hüvelybe, s 
ez megakadályozza a kicsúszást.

A fogantyú és a penge kivételével a tőr darabjai tűzara- 
nyozottak. A tőr teljes hossza hüvellyel együtt 402 mm, a 
hüvely hossza 268 mm, a pengéé 220 mm.

A dísztőr súlya a hüvellyel együtt 490 gramm. A hüvely 
súlya 220 gramm. A penge szélessége 20 mm, vastagsá
ga 5 mm.

Az adományozáskor oklevelet is ad a honvédelmi mi
niszter. A tőr barna vagy kék színű díszdobozban helyez
kedik el. A dísztőr összességében szépen felépített, va
lóban művészien kivitelezett díszfegyver. Méltán lehet rá 
büszke a tervező, az adományozó s a kitüntetett is. A 
dísztőrök Zágon Rezső és fia, Zágon Rudolf fegyverké
szítő műhelyében (Budapest) készültek. A fegyver nem 
volt rendszeresítve a magyar Néphadseregben, csak 
adományozásra szolgált és vitrin tartozéka, dísze volt. Ez 
az ajándék sokkal jobban illett tábornokokhoz, tisztekhez, 
mint egyéb tárgyak.

A kutatásaim során megállapítottam, hogy a dísztőrt -  
a bemutatott formában -  1977 januárjától 1992 októberé
ig adományozta a mindenkori honvédelmi miniszter. Az 
adományozás ténye belső HM-parancsokban jelent meg, 
majd nyomtatásban a piros színű, titkos minősítésű Hon
védségi Közlönyökben. Ezt a formát 1989-ig tudtam vé
gigkövetni. Az általam fellelt (alakulatnál és MH Hadtudo
mányi Könyvtárban) Honvédségi Közlönyök 1977-1989 
közötti számaiból az alábbi adományozásokat tudtam 
rögzíteni a vizsgált 13 év során: 1977-ben 12, 1978-ban 
29, 1979-ben 46, 1980-ban 34, 1981-ben 48, 1982-ben 
28, 1983-ban 31, 1984-ben 37, 1985-ben 54, 1986-ban 
19, 1987-ben 36, 1988-ban 72, 1989-ben 42 darab dísz
tőr került átadásra, általában jubileumi születésnap kap
csán, illetve nyugállományba helyezéskor. Ez összesen 
488 darab, melyet 437 ezredesnek és 51 alezredesnek 
osztottak ki. A fényképfelvételeket a szerző készítette 
1999-ben a magángyűjteményében lévő példányokról.

Felhasznált irodalom

030/1976. számú HM-parancs a szálfegyverek és em
léktárgyak adományozására.

A honvédelmi miniszter 21/1992. (X. 13.) rendelete a 
szolgálati tevékenységgel összefüggő érdemek elismeré
séről. Magyar Közlöny 1992/103. száma.

K. L: Az ismeretlen tervezőművész. Pont 1990/3. száma.
A Honvédségi Közlöny titkos számai (1977-1989).

Kenyeres Dénes
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A Magyar Királyi Honvédség 
36M légvédelmi gépágyúja (1936-1945)

A Magyar Honvédség mai helyzete, 
beleértve a légvédelmi rakétatüzér- 
fegyvernemet is, nagyban hasonlatos 
a két világháború közötti hadsereg ál
lapotához. Abban az időszakban is fel 
kellett fejleszteni a haditechnikai esz
közparkot, annak részeként a légvé
delmi tüzérfegyverzetet is, valamint 
követelményként merült fel az alkal
mazás elméletének a kidolgozása és a 
gyakorlatba való átültetésének a szük
ségessége is.

Manapság is hasonló feladatok vár
nak megoldásra, hiszen előbb-utóbb 
be kell szerezni és rendszerbe kell ál
lítani, a KUB légvédelmi rakétarend
szer váltásaként, valamilyen légvédel
mi rakétatüzér-eszközt. Továbbá köve
telményként merülhet fel az alkalma
zás elméleti alapjainak kimunkálása 
és beillesztése a légi hadviselési gon
dolkodásmódba, a kidolgozandó dok- 
trinális tételekbe.

Ezen okok miatt, megítélésünk sze
rint nem szükségtelen foglalkozni az 
egykori Magyar Honvédség légvédel
mi fegyverzetváltásának, rendszerbe
állításának tapasztalataival, hiszen ab
ból csak tanulhatunk, és az akkori ta
pasztalatokat figyelembe vehetjük a tí
pusváltással kapcsolatos feladatok 
végrehajtásánál.

A légvédelem korszerűsítése

A magyar katonai vezetés a húszas 
évek végén és a harmincas évek ele
jén nagy erőfeszítéseket tett egy mo
dern, a kor színvonalának megfelelő 
légvédelmi tüzérség létrehozására. A 
trianoni békeszerződés „határozvá- 
nyai” szerint a Magyar Honvédség lég
védelmi lövegekkel nem rendelkezhe
tett. Ezt ugyan a hadsereg nem tartot
ta be, de az itthon gyártott és a világ
háborúból örökölt eszközöket rejteni 
kellett. Emiatt és a szűkös anyagi for
rások miatt a fegyvernem mind meny- 
nyiségi, mind minőségi tekintetben a 
szükségletekhez képest jelentősen le
maradt.

A honvédség vezetése már 1920-tól 
foglalkozott a földről ható légvédelem 
kérdéseivel. 1922-ben megkezdték Di
ósgyőrben -  bár rejtve -  a hazai légvé- 
delmilöveg-gyártást, de az 5/8M esz
közök nem váltották be a hozzájuk fű
zött reményeket. Harcászati-műszaki 
szempontból már ekkor elavultnak

számítottak, technikailag is sok prob
léma adódott (szállítás, lövegcsövek 
elhasználódása stb.). Megkezdődött a 
világháborúból megmaradt 14,O.M-ek 
és az 5/8M légvédelmi ágyúk kiegészí
tése, leváltása -  több lövegtípus meg
tekintése után’ -  a modern, kitűnő pa
raméterekkel rendelkező 29M eszkö
zökkel. A 29M légvédelmi löveg alapját 
képezhette és képezte a légvédelmi 
tüzérségnek, mind a honi légvédelem, 
mind a csapatok oltalmazása terüle
tén. Ezen kívül páncélozott földi célok 
ellen is nagy hatékonysággal alkal
mazható volt. 1929-ben Diósgyőrött 
megkezdődött az eszköz hazai gyártá
sa, majd 1931-től a tömeggyártása.

A modern légvédelmi tüzérség meg
teremtéséhez azonban szükségessé 
vált légvédelmi gépágyú beszerzése 
is. A 29M löveg nem tudta a légtér tel
jes egészét lefedni, különösen a kis 
magasságú2, viszonylag nagy sebes
ségű légi célok megsemmisítése oko
zott gondot az eszköz számára. A Ma
gyar Honvédség az első világháború
ban már rendelkezett légvédelmi gép
ágyúval, az 1918. november 1-jei 
„Hadseregbeosztási táblázaf’-ban egy 
2 cm-es gépágyúszakasz és egy 3,7 
cm-es gépágyúszakasz szerepelt.3

A harmincas években légvédelmi 
gépágyútípus beszerzése már nem 
volt új gondolat. A Honvédelmi Minisz
térium 1925-ben kiadta a „Tüzér Gya
korlati Szabályzat” légvédelmi füzeteit

kipróbálásra.4 Ebben a légvédelmi 
ágyús alakulatok alkalmazása -  első
sorban az 5/8M eszközökkel felszerelt 
alakulatok -  mellett, a korszerű légvé
delmi tüzérosztályok szervezetében a 
kétágyús üteg mellett egy gépágyús 
üteget is felsorolt.5 A vezérkar már 
1929-ben megkezdte a tájékozódást 
légvédelmi gépágyú vásárlására.6 Ér
tékelésük szerint szükségessé vált a 
légvédelmi tüzérség jóval gyorsabb 
ütemű fejlesztése, a Vezérkarfőnök
ség 1934. évi megfogalmazása szerint 
„Honi légvédelmünket sürgősen a kor 
színvonalára kell emelni.”7 

A Haditechnikai Intézet a megfelelő 
tájékozódás, felmérés után 1932-ben 
javasolta a Bofors 4,0 cm-es U60 cső
hosszúságú automata ágyújának 
megvételét. Ez az eszköz ekkor még 
hadihajó fedélzetén volt, de felkérték a 
svédeket egy tábori használatra alkal
mazható változat elkészítésére.

A 36M légvédelmi gépágyú 
harcászati-technikai paraméterei

A Magyarországon 36M-nek nevezett 
légvédelmi gépágyú középsarkas, ke
reszt alakú kitámasztók középpontján 
nyugvó, pajzs nélküli, hátrasikló csövű, 
önműködő (önműködő zár-, adogató- 
és töltőszerkezetű), gyorstüzelő, gép- 
vontatású löveg volt. A légvédelmi gép
ágyú fő részei a cső, a bölcső, a felső

1. ábra: A 36M légvédelmi gépágyú hatástere,9
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lövegtalp, a lövegtalp középsarok, az 
alsó lövegtalp, az irányzék és a löveg- 
világítás voltak. A fegyver tökéletesen 
alkalmas volt 3,5 km magasságig és 
4,5 km ferde távolságig a hatékony tü
zelésre (maximális lőtávolsága ennél 
természetesen jóval nagyobb volt). A 
100-120 lövés/perces tűzsűrűség és 
850 m/s-os lövedék-kezdősebesség 
szintén igen jó paraméternek számí
tott. Sorozattüzet és egyeslövéseket 
egyaránt képes volt kiváltani, ezt a tűz- 
váltó szerkezete biztosította. A lőszert 
tölténylécekkel adagolták a lövegbe, 
négy-négy lőszerenként. Mobilitása a 
29M légvédelmi löveghez hasonlóan 
szintén igen magas szintű volt, egy 
percen belül, billentéssel tűz- illetve 
menetkésszé lehetett tenni, valamint 
alkalmas volt 90 km/h sebességű von
tatásra is. Csőcseréjét -  melyet akkor 
kellett elvégezni, ha hőmérséklete 200 
°C fölé emelkedett -  a rendszeresített 
két cserecső valamelyikével egy perc 
alatt végre tudták hajtani. (Minden lö
veghez két tartalékcső tartozott.) Az al
kalmazott lőszer a 36M, 40 mm-es 
csapódógyújtós páncélgránát vagy 
késleltetett gyújtóval felszerelt repesz- 
gránát volt (ennek fényjelzős változata 
is létezett), illetve a gyakorló repesz- 
és páncélgránát, valamint a vaktöltény. 
A repeszgránát körülbelül 11 másod
perc után, kb. 4000 m-en felrobbant, 
ha nem volt találat. Egy löveg a gyári 
paraméterek szerint 1200-1400 lövés
re volt hitelesítve (a diósgyőri gyártás
technológiai módosítások ezt majdnem 
3000 lövésre emelték).

A 36M alkalmazása

A légvédelmi gépágyú alkalmas volt a 
tüzelésre lövegtalpakra billentett hely
zetben, és a szállítási (kerekeken lévő) 
helyzetben is. A katonai vezetés min
denesetre a „stabil” helyzetből történő 
tüzelést tartotta elsőrendűnek, a pon
tosság növelése és a mechanikai sérü
lések elkerülése érdekében. A löveg 
irányzása történhetett lőelemképzővel 
automatikusan vagy tükrös nézőkével 
manuálisan. A telepített löveg tűzhar
cát optikai távmérő és célelemmérő se
gítette. Egy-egy gépágyú közvetlen ki
szolgálását egy parancsnok és hat ke
zelő végezte, a harcászati, alkalmazá
si alapegységnek a félszakasz (1 db 
légvédelmi gépágyú) számított.8 A lö
veg és a szerelvények vontatásához 
egy vontatót és egy pótkocsis teher
gépkocsit rendszeresítettek. A légvé
delmi gépágyúkat, ha nem vegyes lég
védelmi osztályok kötelékében alkal
mazták, akkor általában üteg -  6 löveg, 
félüteg -  3 löveg, szakasz -  2 löveg, 
félszakasz -  1 löveg összetételben ter

1. táblázat
A 36M légvédelmi gépágyú és lőszerei fő technikai jellemzői

Űrméret (mm) 40
Csőhossz (mm) 2250
Teljes csőhossz lángrejtővel és csőfarral (mm) 2650
Csőemelkedés (fok) -5-+90
Oldalirányzási lehetőség (fok) 360
Maximális lőtávolság (m) 8500 (9500)
Maximális lőmagasság (m) 4500
Lövegsúly (kg) 2100
Tűzgyorsaság (lövés/min) 100-120
Szállítás Gépvontatású
Lövedék kezdősebessége (m/s) 850
Töltés súlya (g) 2150
Töltény hossza(mm) 446,2
Lövedéksúly (g) 955
A robbanási pont körüli veszélyességi sugár Csak közvetlen találat esetén

vezték felhasználni. (1938-tól azonban 
előfordultak a hadrendben, elsősorban 
a hadtesteknél és a fővezérség-köz- 
vetlen osztályoknál 4 löveges ütegek 
is.) A löveg lőszer-javadalmazását ide
iglenesen 240 lőszerben szabták meg. 
Elsősorban a hét vegyes dandárt (a ké
sőbbi hadtesteket) akarták ellátni egy- 
egy gépágyús üteggel, s az ezekbe tar
tozó gyalog- és lovasdandárokat egy- 
egy gépágyús szakasszal. A repülő
századok oltalmazására is terveztek 
egy-egy gépágyús szakaszt, ekkor 10- 
et. Később már csak félszakaszokkal 
biztosították a repülőalegységeket, 
igaz ekkor már 25-öt9, majd 32-t. A fő- 
vezérség-közvetlen légvédelmi tüzér
osztályok igénye hét 36M eszközzel 
felszerelt üteg volt.

A 36M rendszeresítése és gyártása

1935 márciusában a Haditechnikai In
tézet véglegesen állást foglalt a Bofors 
gépágyú (36M) mellett.10 Júniusban a 
honvédség vezetői megtekintették a 
fegyvert Hajmáskéren.11 A látottakkal 
elégedettek voltak, s ezután a Honvé
delmi Minisztérium megvásárolta az 
ágyú és a lőszer licencét, majd a gyár
tással a MÁVAG-ot bízták meg. A gép
ágyú alkalmazását elsősorban üteg, 
szakasz és félszakasz kötelékben ter
vezték.

A gépágyú és lőszerei technikai pa
ramétereit az 1. táblázat tartalmazza, 
hatásterét az 1. ábra mutatja.

A 40 mm-es 36M légvédelmi gép
ágyúkat 1936-ban rendszeresítették.

2. ábra: Az eredeti megvásárolt Bofors mintadarab
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3. ábra: A 36M légvédelmi gépágyú, a távmérője és lőelemképzője egy laktanya udvari bemutatón

A fegyver kitűnő harcászati tulajdonsá
gai ekkorra már végleg bebizonyosod
tak. A Honvédelmi Minisztérium elő
ször 100 darabot rendelt, 200 csere- 
csővel, majd az ez évben kialakított 
ELŐD—III. hadrendnek megfelelően 
ezt felemelték 112 darabra, 224 csere
csővel. Megrendeltek még 40 000 re- 
pesz- és 25 000 páncélgránátot. A 
gépágyúk vontatására a KV-40 trak
tort választották a Magyar Gépgyári 
Művek Rt.-tői.12 Állást foglaltak a lő
szerekhez szükséges óraműves gyúj
tók hazai gyártásáról is.

Az első két gépágyút (1937-ben) az 
eredeti Bofors-rajzdokumentáció alap
ján gyártották le, a többit viszont már a 
Haditechnikai Intézet által módosított 
tervek szerint.13 Az eszközöket lövés-, 
majd menetpróbának vetették alá, 
melyen kitűnően helytálltak.14 Ezek 
után megkezdődött а 36/W-eк sorozat- 
gyártása.

А 36M légvédelmi gépágyú nemzet
közileg is elismert, megbecsült fegyver 
volt. Ugyanezt a gépágyút rendszere
sítette Svédország, Norvégia, Dánia, 
Finnország, Észtország, Belgium, Hol
landia, Ausztria, Lengyelország. Gyár
tását megvásárolta Kína, Jugoszlávia, 
s még Nagy-Britanniában is tervezték 
a bevezetését. A MÁVAG a következő 
évtől külföldről is egyre több megren
delést kapott 29M-re, lőszerre, de első
sorban a 36M-re. Sorozatgyártásban 
egy légvédelmi gépágyú hazai előállí
tásának költsége 58 000 pengő volt. 
Ez a költség elfogadhatónak számított, 
hiszen például egy modern repülőgép

beszerzési ára gyakorlatilag egy nagy
ságrenddel magasabb volt.15 A magyar 
hadiipar a megrendeléseknek sajnos 
csak kis részét tudta teljesíteni a vár
ható jelentős haszon ellenére is, mivel 
a Vezérkar sok szállításhoz nem járult 
hozzá. Ennek az volt az oka, hogy a 
katonai vezetés aggódott a magyar 
csapatok ellátása és ütőképessége mi
att, s így ragaszkodott a hazai igények 
elsődleges kielégítéséhez.16

А 36M az évtized utolsó éveiben

1937 egyértelműen a modern, a kor
nak megfelelő magyar légvédelmi tü
zérség megteremtésének éve volt. A 
valóban kitűnő 29M mellett а 36M 
megjelenése végre kielégítette a szük
ségleteket. Márciusban a Honvédelmi 
Minisztérium megvásárolta a L-60-as 
könnyű harckocsi és az L-62-es pán
célvadász egy-egy példányát és gyár
tási engedélyét. Ez utóbbiból lett ké
sőbb a sikeres s a légvédelem és a 
szárazföldi csapatok között időnként 
huzakodást, vitát kiváltó Nimród. Az 
eszközt a 36M csövével szerelték fel, 
s repülőeszközök, valamint páncélo
zott célok ellen egyaránt nagy haté
konysággal volt használható.

1938-ban a Felvidékre történő bevo
nuláskor a légvédelmi tüzérséget is 
mozgósították. A szükséges 112 darab 
gépágyúból viszont még csak 76 db-ot 
adtak ki. Ezért a Vezérkar főnöke a til
takozások ellenére lefoglaltatott 38 db 
36/W-et a külföldi megrendelésre ké

szült eszközökből. Ezeket csak a felvi
dékre történő bevonulás után juttatták 
vissza Diósgyőrbe, s 34 db-ot leszállí
tottak a svédeknek és a norvégok
nak.17 A bevonulás időszakában meg
szervezték Budapest légvédelmét is, 
melyben 38 db légvédelmi ágyú és 29 
db gépágyú vett részt, valamint végre
hajtották az esztergomi, szobi és a 
Garam-hidak oltalmazását. Mindösz- 
szesen 19,5 ágyús üteg és 114 db 
gépágyú volt készenlétben.

1938-ban az eddigieknél is jelentő
sebb megrendelést adott a Honvédel
mi Minisztérium, 80 db 29M-et és 186 
db 36/W-et igényelt Diósgyőrtől, 1939. 
novemberi és 1940. júliusi határidők
kel. Nagy sikere volt a magyar hadi
iparnak, hogy a Bofors cég megrendelt 
a MÁVAG-tól 250 db 36/W-et 70 000 db 
lőszerrel.18 A honi légvédelem és a 
csapatok légvédelme mellett a 29M-e\ 
és a 36/W-el tervezték megoldani az 
„A” és „B” típusú hadi vagy hadifontos
ságú üzemek oltalmazását is. Ezen 
eszközök megrendelése az érintett cé
gek feladata volt, illetve a beszerzési 
költségeket is nekik kellett állniuk.

Összegzés

1939-ben a rendelkezésre álló és a 
gyártás alatt lévő eszközök birtokában 
a légvédelmi tüzérfegyvernem nagyjá
ból behozta az évtizedes lemaradását. 
A Magyar Honvédség -  a második vi
lágháború küszöbén -  a kornak meg
felelő, modern, vegyes légvédelmi
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tüzéreszközparkkal rendelkezett, mely 
használhatóságát, hatékonyságát 
mind a honi, mind a „hadrakelt sereg” 
légvédelme területén hamarosan bebi
zonyította. A második világháború alatt 
bizonyos időszakokban -  bár termé
szetesen nem ez volt az általános -  a 
légvédelmi gépágyúalegységek a légi 
célok ellen az 1 %-os találati arányt is 
elérték, ami kimagaslóan jó ered
ménynek számított. A páncélelhárítási 
képességét mind a Nimród, mind a 
36M szintén fényesen igazolta a hábo
rúban. Példa erre az is, hogy mire a 
második magyar hadsereg elérte a 
Dont, addigra légvédelmi gépágyúinak 
legnagyobb része, 77%-a, úgyneve
zett „villám csoportokban”, elsősorban 
páncélelhárítási feladatokat látott el, 
igen sikeresen.

A világháborút követően a megma
radt 29M légvédelmi lövegeket és a 
36M légvédelmi gépágyúkat egyaránt 
elvitték az országból mint hadizsák
mányt. Egyetlen egy sem maradt belő
lük Magyarországnak.

Napjaink helyi háborúi bizonyították, 
hogy a „csöves” eszközök megfelelő 
elektronikával felszerelve továbbra is 
hatékony eszközei lehetnek a légvé
delmeknek, alkalmazásukról lemonda
ni könnyelműség. Az ismertetett fegy
ver, annak magyarországi története, 
karriere napjaink számára is szolgál 
tanulsággal. Ezek közül néhány:

• megfelelő felmérő-, előkészítő-, ter
vező-, szervezőmunkával a Magyar 
Honvédség is hozzájuthat a kategó
riájában „csúcsfegyverzetnek” szá
mító eszközökhöz ésszerű (megfi
zethető) áron;

• a magyar szellemi kapacitás képes 
alkotó módon hatékonyabbá tenni a

különböző fegyverzettechnikai esz
közöket a szükséges akarat és felté
telek megléte mellett. A hazai K+F-re 
alapozni érdemes és lehetséges;

• a magyar ipar képes és kész gyártá
si kooperációkban részt venni, adott 
esetben annak akár domináns -  de 
semmiképpen sem elhanyagolható -  
részévé válni;

• a beszerzésre kerülő fegyverek ese
tében mindig érdemes a komplex 
rendszert vizsgálni, adott esetben a 
multifunkcionális eszközök rendsze
resítését előtérbe helyezni;

• a szakembergárda -  legyen akár ter
vező, gyártó, alkalmazó -  megtartá
sa, továbbképzése egy új fegyver 
rendszerbeállításánál is meghatáro
zó, a tevékenység időtényezőjét 
nagyságrenddel csökkentő, a haté
konyságát jelentősen növelő tényező;

• fontos az eljárási, alkalmazási mód
szerek kidolgozása, kipróbálása, 
„karbantartása”, nem a nemzeti sajá
tosságok kritika és alap nélküli han
goztatásával, hanem az ország igé
nyeinek, lehetőségeinek, a hadsereg 
felépítésének, működési rendszeré
nek figyelembevételével.
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Konferencia Kármán Tódor emlékére
A Haditechnikai-történeti Társaság szervezésében 2002. április 3-án tartották meg 
azt a Kármán Tódor emlékére rendezett konferenciát, amelyen a különböző tudo
mányos intézetek érdeklődőin kívül jelen voltak a honvédség képviselői is. A ren
dezvényt jelenlétével is megtisztelte Báli József helyettes államtitkár és Szilárd Ist
ván HM főosztályvezető-helyettes. A konferencia létrejöttét segítette és aktív szere
pet vállalt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, kiemelten annak 
két tanszéke, az Áramlástan Tanszék és a Közlekedésmérnöki Karról a Repülőgé
pek és Hajók Tanszék, de segítséget nyújtott a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a 
BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK), az MTA könyv
tára és levéltára és a Közlekedési Múzeum több munkatársa is. A témának megfe
lelően képviseltette magát a Légierő Vezérkar, a kecskeméti, a taszári reptér, az MH 
Repülőműszaki Szolgálata, valamint a ZMNE Bolyai János Főiskolai Kar Repülő
műszaki Intézete Szolnokról.

Kármán Tódor személyének és szerteágazó te
vékenységének köszönhetően ezen a rendezvé
nyen is egyszerre voltak jelen a fizika, a mechani
ka, a gépészet, a repülés, a rakétatechnika, az űr
hajózás, a csillagászat szakemberei és nem utol
só sorban civilek és katonák.

A konferencián megfelelően sikerült érzékeltetni 
dr. Theodor von Kármán munkásságának sokszí
nűségét és kiemelni, hogy száz éve vette át a gé
pészmérnöki diplomáját és azt követően szinte 
egész életében külföldön élt. Utoljára negyven év
vel ezelőtt, 1962 októberében, még a két világ- 
rendszer szembenállásának csúcsidőszakában 
járt Budapesten.

A konferencia azért is váltott ki érdeklődést, mi
vel egy olyan magyar tudósról szólt, akit a világ 
minden pontján -  ahol repüléssel foglalkoznak -  is
mernek, aki az aerodinamika világhírű kutatója, a műszaki tudományok számos ága -  többek között a szilárdság- 
tan, a rugalmasságtan, a képlékenység - ,  de különösen a folyadékok és gázok mechanikájának tudósa, 29 euró
pai és ázsiai egyetem díszdoktora, az USA legmagasabb tudományos kitüntetésének tulajdonosa, a NATO repü
léstudományi intézete megalapításának kezdeményezője, az amerikai rakétaprogram meghatározó egyénisége 
volt, és még sorolni lehetne munkásságára vonatkozó adatokat.

A Haditechnika-történeti Társaság célja tovább gyűjteni a Kármán Tódor tevékenységére vonatkozó adatokat és 
szorgalmazni a hazai, valamint a világ majd minden pontján még fellelhető emlékanyagok gyűjtését.
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A TESZTER-U3-L fedélzeti adatrögzítő
Fedélzeti adatrögzítők új típusú kiértékelő rendszere

Dr. Czövek László mérnök őrnagy

A repülőgépekben levő lehetőségek 
kihasználása, a repülőszemélyzet kép
zésének javítása és a leggazdaságo
sabb légi üzemeltetési feltételek kiala
kítása érdekében minél több repülési 
jellemző és repülés közbeni műszaki 
adat gyűjtésére és vizsgálatára van 
szükség.

Ma már világosan körvonalazható, 
hogy a repülőeszközök korszerűsítésé
nek és a repülésbiztonság növelésének 
egyik igen dinamikusan fejlődő területe 
a fedélzeti adatrögzítő rendszerek szé
les körű alkalmazása. Az adatrögzítés 
feltételeinek megteremtésével párhu
zamosan sikerült megszerezni azokat 
az elméleti szakismereteket, melyek 
szükségesek az adatok értelmezésé
hez. Az 1998. évi MiG-29-es repülő- 
esemény vizsgálata után a már koráb
ban leállított fejlesztési programot újra
indították. A fejlesztés célja: a MiG-29 
típusú repülőgéphez rendszeresített 
LUCS-1 földi adatkiértékelő berende
zés kiváltása korszerű számítástechni
kai rendszerrel. A feladattal az AVIA- 
TRONIC Kft. szakembereit bízták meg. 
A fejlesztők egy teljesen új repülési 
adatfeldolgozó rendszert hoznak létre, 
melynek rendeltetése a MiG-29 harci 
és Ш -változatainak fedélzeti adatrög
zítő berendezései által rögzített adatok 
kigyűjtése, gyors kiértékelése a repülő
gép mellett, archiválása, számítógépes 
analizálása, valamint az utólagos kiér
tékelések és elemzések elvégzése. A 
rendelet lehetővé teszi a repülés 3D 
megjelenítését is.

Bevezetés

A repülésben már viszonylag korán fel
ismerték, hogy a repülőgép-szeren
csétlenségek kiértékelése (objektív in
formációk alapján) elősegítheti a bal
esetek számának csökkentését, ezen 
keresztül a repülésbiztonság növelését.

Az objektív információk rögzítésére 
szolgáló fedélzeti eszközök

A fedélzeti doboz olyan berendezés, 
amely a közlekedési eszköz (légi, földi 
vízi) működés közbeni jellemzőit rögzí
ti, ezen adatokat szerkezeti adottsága
iból adódóan tárolja minden előre nem

tervezhető esemény kapcsán. Napja
inkban a repülőgépeken alkalmazott 
fedélzeti adatrögzítők a légiszerkeze
tek fekete dobozai (amelyek valójában 
rózsaszínűek). A lexikon meghatározá
sai szerint a fedélzeti adatrögzítő a légi 
jármű állapotának, üzemképességé
nek a meghatározásához, a személy
zet tevékenységének vizsgálatához, 
valamint a diagnosztikai feladatok vég
rehajtásához szükséges repülési jel
lemzőket rögzíti. A rögzítők lehetnek 
baleseti, üzemi, kombinált és kísérleti 
célúak. Rögzítési mód szerint lehetnek 
mechanikai, elektrooptikai, mágneses, 
szilárdtest-memóriás fedélzeti adat
gyűjtők. A fedélzeti adatrögzítőket az 
objektív ellenőrzés eszközeinek egyik 
csoportjába sorolják.

Objektív ellenőrzésnek nevezzük a 
légi jármű rendeltetésszerű használata 
közben rögzített információk értékelé
sét, így a regisztrált adatok megválasz
tása nagy körültekintést igényel. Alap
vető követelmény az, hogy a rendszer 
a repülőeszköz mindenkori fizikai jel
lemzőit egyértelműen és pontosan írja 
le. A pontatlan vagy nem egyértelmű 
adatrendszer esetleg téves következ
tetések levonásához vezethet. Az ada
tok kiválasztásánál a repülőgép moz
gásának és működésének törvénysze
rűségeit kell figyelembe venni.

I. A TESZTER-rendszer felépítése, 
működése

A harci repülőgépeken alkalmazott 
adatrögzítő berendezések sorában 
generációs előrelépést jelentett a 
mágneses adatrögzítők családja. A 
teljesen új rögzítési elv és módszer lé
nyegesen pontosabb és több paramé
ter rögzítését tette lehetővé, illetve tel
jesen új értékelési és adatarchiválási 
lehetőséget nyújtott. Ez az eddigi gya
korlati tapasztalatok szerint sok előnyt 
jelent a korábbi adatrögzítési és adat
feldolgozási megoldásokhoz képest. A 
magyar légierőnél először 1984-ben, a 
Szu-22M3 típusú, majd 1993-ban a 
MiG-29 típusú repülőgépeknél talál
kozhattunk ilyen elvi működésű fedél
zeti adatrögzítővel, amelynek típusa 2. 
sorozatú TESZTER-U3-L volt. Az 
utóbbi rendszer rendeltetése a repülő
gép-vezetés navigációs paraméterei

nek és a fontosabb fedélzeti rendsze
rek üzemi paramétereinek, jeleinek 
mágnesszalagra történő rögzítése a re
pülési idő függvényében. Ez az adat
rögzítő képes 116 bemenő jelről 256 
csatornán rögzíteni bináris kódban ana
lóg jeleket és kétállapotú jeleket. A fe
délzeti rendszer lehetővé teszi az ellen
őrzött rendszerekbe beépített adók fe
szültségeinek egymást követő mérését 
és kódolását. Az egyenfeszültség mé
rése kettes számrendszerű helyérté
kenként! vizsgálattal, a frekvencia mé
rése pedig az időmérés impulzuskódo
lási módszerével történik. Mivel a rögzí
tési lehetőségek nincsenek maximáli
san kihasználva, ebből két dolog követ
kezik: egyrészt lehetőség van további 
analóg jelek és kétállapotú jelek rögzí
tésére, másrészt egy-egy paraméter 
rögzítése több csatornán történhet, 
amely tovább növeli a rögzítés pontos
ságát, és lehetővé teszi a gyorsan vál
tozó paraméterek rögzítését gyakoribb 
mintavételezéssel. A repülési paramé
terek rögzítése a fedélzeten egy száz 
méter hosszú végtelenített fémszalagra 
történik. A rendszer az utolsó három 
óra repülési időt képes rögzíteni úgy, 
hogy a fejek fordítása és átkapcsolása 
a szalagvég elérésekor önműködően 
megy végbe. Az adathordozó fémsza
lagot -  adatvédelmi és biztonsági okból 
-  hő-, vegyszer- és ütésálló, páncélo
zott blokkban helyezték el. Az adatok 
levétele a repülőgép fedélzetéről egy 
hordozható, MN-P  típusú magnetofon 
segítségével történt BK-2  típusú mág
nesszalag-szalag kazettára. Ez renge
teg problémát okozott, lassú volt a kiol
vasás, kiolvasás után elvesztek az ada
tok, így a későbbi részletes analízisre 
nem volt lehetőség. Ezt a problémát 
már a Szu-22 típusú repülőgépnél ki
küszöbölték a TAVASZ-22 elnevezésű 
berendezéssel, melyet kisebb átalakí
tások után a MiG-29-hez is használtak.

A TESZTER-adatok földi kiértékelé
sét LUCS-71 rendszerrel hajtották 
végre. Ez a kiértékelés manuálisan 
történt, sablonok segítségével. Ez a 
módszer nagyszámú hibaforrást tartal
mazott, és az adatok archiválása nem 
volt megoldható. így már a Szu-22 tí
pusú repülőgép LUCS-71 adatfeldol
gozó rendszerét a TISZA adatfeldolgo
zó rendszerrel helyettesítették. A vég
rehajtott repülési feladatok ellenőrzé-
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A MiG-29 TESZTER csatornakiosztása
1. táblázat

Analóg jelek
Név Gyakoriság
Műszersebesség vm. 2
Barometrikus mag. Hb. 2
Relatív magasság 2
Függőleges túlterhelés ny. 16
Állásszög alfa 8
Valós irányszög pszi 2
SZAU üzemmód 1
Bal hajtómű fordulat n2 4
Jobb hajtómű fordulat n2 4
Maradék üzemanyag 1
KSZA vibrációs szint Vksza 2
Jobb hajtómű vibrációs szint Vjobb 2
Bal hajtómű vibrációs szint Vbal 2
Jobb hajtómű olajnyomás Pjobb 2
Bal hajtómű olajnyomás pbal 2
Jobb hajtómű bejövő levegő hőmérséklet T1 2
Bal hajtómű bejövő levegő hőmérséklet T1 2
Jobb hajtómű turbina mögötti gázhő T4 4
Bal hajtómű turbina mögötti gázhő T4 4
Kalibráló feszerelés 2
Idő másodperc 1
Idő perc 1
Azonosító gépszám 1
Váltóáram-feszültség u115 2
Vészsín feszültség 2

Kétállapotú jelek
Név Gyakoriság
Meghibásodás a fő hidraulikarendszerben 8
Meghibásodás a buszterrendszerben 8
Jobb hajtómű tartalék vezérlés 8
Bal hajtómű tartalék vezérlés 8
Jobb hajtómű túlmelegedés 2
Bal hajtómű túlmelegedés 8
Jobb hajtómű ford, ugrás 8
Bal hajtómű ford, ugrás 8
Jobb haitómű pompázs 8
Bal hajtómű pompázs 8
Jobb hajtómű utánégetés 8
Bal hajtómű utánégetés 8
Felső beömlőnyílás 8
Nincs üzemanyag-táplálás 8
KSZA-olajnyomás kicsi 2
Tűz 2
Üzemanyag-vészmaradvány 8
Orr-rész kiengedve 8
Törzsféklapok kiengedve 8
Fékszárnyak kiengedve 8
Futók benn 8
MRP-iel 8
Neve 8
Fülketető-ledobás 8
Katapultálás 8
1. ponton függesztmény 2
2. ponton függesztmény 2
3. ponton függesztmény 2
4. ponton függesztmény 2
5. ponton függesztmény 2
6. ponton függesztmény 2
Tűzvezérlőgomb 8

sére, megjelenítésére pedig kifejlesztet
ték a TEMES rendszert. A TESZTER-rel 
rögzített repülési jellemzők integrált 
számítógépes analízise (TISZA) kifej
lesztésének célja olyan értékelő rend
szer létrehozása volt, mely lehetővé 
teszi a TESZTER típusú fedélzeti 
adatrögzítővel rögzített összes analóg 
és kétállapotú jel számítógépes feldol
gozását. A fenti rendszerek mellett lét
rehoztak még egy speciális rendszert, 
amely a TAVASZ-29 elnevezést kap
ta, ez jelenleg a MiG-29 típusú repülő
gépek két felszállás közötti gyors érté
kelését, és a teljes repülési idő alatt 
rögzített információ kiolvasását és ki
értékelését végzi.

A rendszer nagyon sok előnnyel ren
delkezik a LUCS berendezéshez ké
pest, pl. adatfeldolgozás után a repü
lési adatok nem vesznek el, archivál
hatók, és a későbbi vizsgálatok során 
teljes terjedelmükben rendelkezésre 
állnak. A fejlesztés első fázisában a 
Szu-22 típusú repülőgépnél alkalma
zott TAVASZ-22 kiértékelő rendszer 
és a TEKI-22 berendezés továbbfej
lesztését kellett megoldani, hogy al
kalmasak legyenek a MiG-29 típusú 
repülőgép üzemeltetéséhez. A 
TAVASZ-22 rendszer kiértékelő prog
ramja DOS-környezetben futott. A 
DOS-programok korlátái miatt a prog
ram bővítése nehézkes és csak kis ha
tárok között volt lehetséges. Az alkal
mazott egykártyás számítógép és a 
program felépítése nem támogatta a 
VGA-alkalmazást, valamint a nyomta
tás is igen körülményes volt.

A szoftver nehezen kezelhető és fej
leszthető rendszerre épült -  napjaink
ra már túlhaladott. Az új rendszer kifej
lesztésének szükségességét bizonyít
ja, hogy a régi TAVASZ még az 1992- 
es év számítástechnikai és üzemelte
tési lehetőségeinek figyelembevételé
vel készült egy más típusú repülőesz
közhöz. A létrehozott rendszert 
TAVASZ-29-nek, a kiolvasó és a 
gyorskiértékelő berendezést pedig 
TEKI-29-nek nevezték el. Ezek a 
rendszerek üzemelnek jelenleg. Mind
két egység teljesen új fejlesztés ered
ményeként jött létre.

A TEKI-29 fejlesztése során fő 
hangsúlyt az üzemeltetési elvárások 
kapnak. így a kiolvasás egyszerűbbé, 
de egyben biztonságosabbá válik. 
Több információt kap a kezelő a kiol
vasás helyzetéről, lehetőség lesz az 
adatok újbóli vagy adott időponttól tör
ténő elemzésére. A kiolvasóegység 
memóriabővítése lehetővé teszi az 
igény szerinti repülési feladat rögzíté
sét. A kijelzőn tervezett változtatások 
elősegítik a gyorskiértékelés eredmé
nyeinek pontos figyelemmel kísérését. 
A TAVASZ-29 kiértékelő és archiváló
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program Windows-környezetben fut. A 
Windows-alapú szoftver ikon- és me
nürendszer-vezérelt, ami biztosítja a 
könnyű kezelhetőséget, megjelenítés
ben a több ablak egyidejű használatát, 
így alkalmas az igényeknek megfelelő 
repülési paraméterek megjelenítésére, 
feldolgozására és naplózására. A mo
bilegység a taszári és kecskeméti üze
meltetése során megfelelőnek bizo
nyult mind a külső geometriai és tö
megadatai, mind a működési elvárá
sok tekintetében.

II. Az új eszköz megnevezése, 
rendeltetése, a fejlesztés célja

II. 1.1. Az eszköz megnevezése: Repü
lési adatfeldolgozó rendszer (RAR-29)

II. 1.2. Az eszköz rendeltetése: A 
MiG-29 harcászati repülőgép harci és 
Ш -változatainak fedélzeti adatrögzítő 
berendezései által rögzített adatok ki
gyűjtése, archiválása, számítógépes 
kiértékelése, valamint az utólagos ki
értékelések és elemzések elvégzése.

II. 1.3. A fejlesztés célja: A MiG-29 
típusú repülőgéphez rendszeresített 
LUCS-71 földi adatrögzítő berende
zés kiváltása korszerű számítástechni
kai rendszerrel.

II. 1.4. Az eszköz tervezett alkalma
zási területei: A teljes kiépítettségű 
változat az 59. Szentgyörgyi Dezső 
harcászati repülőezrednél (Kecske
mét) került alkalmazásra.

Az Univerzális földi adatelemző 
egyedi modifikációjából (UFA-E) egy- 
egy példány a MH Légierő Vezérkar
nál, a MH Repülőműszaki Szolgálatfő
nökségnél és a HM Katonai Légügyi 
Hivatalnál kerül alkalmazásra. II.

II. 2. Az eszköz összetétele

A fejlesztés tárgyát nem képező ere
deti orosz eszközök:

TESZTER-U3-L: A MiG-29-es elfo
gó vadászrepülőgép fedélzeti adatrög
zítője.

ABZOR-MNSZ: eredeti orosz gyárt
mányú magnetofon, amely a TESZTER 
adatainak kiolvasását végezte.

RAR-29: A fejlesztés tárgyát képező 
eszköz, amelynek részei az alábbiak:

-  MAKI: Mobil adatkiolvasó és kiérté
kelő berendezés, amely a TESZTER 
adatainak kiolvasását és rögzítését vég
zi. Úgy kell kialakítani, hogy képes le
gyen az ABZOR-MNSZ-berendezés 
adatainak kiolvasására is. Ezen kívül a 
kiolvasás után az előzetes adatkiértéke
lésre, valamint a kiértékelés eredménye
inek kijelzésére is alkalmasnak kell lennie.

-  UFA: Univerzális földi adatelemző 
rendszer, amely lokális hálózatba kap

csolt munkaállomásokból, az archivá
lást biztosító CD-íróból, valamint a do
kumentálást megvalósító színes nyom
tatóból áll. A MAKI által a TESZTER-ről 
kiolvasott adatok az UFA-:a kerülnek 
áttöltésre Ethernetén keresztül. Az 
UFA biztosítja a TESZTER-rö\ kinyert 
adatok meghatározott szempontok 
szerinti kiértékelését és elemzését, va
lamint az adatok dokumentálását és 
archiválását.

-  UFA-M: Az Univerzális földi adat
elemző mobilváltozata, amely a MAKI- 
val együtt lehetővé teszi a fedélzeti 
adatok kiértékelését és elemzését 
nem saját repülőtéren.

-  UFA-E: Az Univerzális földi adat
elemző egyedi mobilja teljes értékűen 
megegyezik az UFA egy munkaállo
másával. Funkciója a fedélzeti adatok 
utólagos kiértékelése és elemzése az 
egyedi felhasználók részére.

Az eszközblokk vázlata az 1. ábrán 
látható.

II. 3. Harcászati műszaki 
követelmények a RAR-29 
rendszerre vonatkozóan

II. 3.1. Általános követelmények

II. 3.1.1. A repülésbiztonság vonatko
zásában:

-  A repülőgép ismételt felszállás 
előtti ellenőrzése műszaki és re
pülőgép-vezetői szempontok 
alapján;

-  a repülési feladat részletes elem
zése, a paraméterek szélsőérté
keinek keresése, korlátozásokkal 
való összevetése, a repülésveszé
lyes helyzetek feltárása;

-  a repülőesemények és műszaki 
meghibásodások kivizsgálásának 
támogatása.

II. 3.1.2. A repülőgép-vezetők felkészí
tése területén:

-  A végrehajtott repülések minőségi 
elemzése és a repülőgép-vezető 
statisztikai adatainak naplózása.

II. 3.1.3. Az üzemben tartás területén:
-  A repülőgép és rendszerei által ledol

gozott repült idők, leszállások, terhe
lési ciklusok kigyűjtése, naplózása;

-  a repülőgép, a hajtóművek és a fő 
rendszerek állapot szerinti üzemel
tetéséhez szükséges elemzések 
végrehajtása, a trendek kialakulá
sának vizsgálata, utasítások kiadá
sa az üzemben tartás számára;

-  a teljes adatmennyiség archiválá
sa mind a bázis, mind az idegen 
repülőtéren.

II. 4. A mobil adatkiolvasó és 
kiértékelő' berendezés (MAKI) 
eszközhardverével szemben 
támasztott követelmények

A MAKI egy Pentium-processzoros, 
egykártyás számítógép bázisán kifej
lesztésre kerülő célszámítógép, amely 
az alábbi speciális hardverekkel ren
delkezik (lásd 2. ábra).
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2. ábra: A MAKI összetétele

3. ábra: A MAKI kiolvasó és gyorskiértékelő berendezés tervezett kezelőpultja

-  Egykártyás PC (EPC):
-  133 Mhz-es Pentium-processzoros,
-  min. 8 MB Disc on Chip memória- 

kártya,
-  Micro controller (MC)
-  Kijelző és kezelő modul (KÉK):
-  LED-kijelző,
-  Kezelő modulfólia -  nyomógombos,
-  Autonóm tápfeszültségegység 

(TÁP):
-  6 V 2 Ah-s akkumulátor.

II. 4.1. Be- és kimeneti interfész

Biztosítja a repülőgép fedélzeti adat
rögzítőjén (TESZTER) tárolt repülési 
adatok gyors letöltését és megbízható 
tárolását. A letöltendő adatok leírását 
és paramétereit az 1. sz. táblázat tar
talmazza. Az adatletöltés szükség 
esetén megismételhető.

Lehetőség van a fedélzeti adatok 
beolvasása előtt az alábbi szolgálati 
adatok bevitelére:

-  repülőgép-vezető azonosítója (3 
karakter)

-  feladatszám (3 karakter)
-  repülőgép-oldalszám (3 karakter). 
A szolgálati adatok és letöltött repü

lési adatok együtt kerülnek tárolásra és 
archiválásra. Biztosítja a fedélzeti adat
rögzítőről letöltött adatok hibamentes 
áttöltését a fedélzeti adatelemző be
rendezésekre (UFA, UFA-M, UFA-E).

II. 4.2. Tesztfunkció

A MAKI rendelkezik tesztfunkcióval, 
amely az alábbiakat valósítja meg:

1. Vizsgálja és kijelzi az adatrögzí
tésre rendelkezésre álló memóriaterü
letet, rögzítési időre átszámítva, perc
ben. Amennyiben a rendelkezésre álló

memóriaterület nem teszi lehetővé 
legalább 90 percnek megfelelő adat 
letöltését, figyelmeztető jelzést ad a 
kezelő számára. A rendelkezésre álló 
memóriaterülettől függetlenül lehető
ség van az adatok letöltésére, ameny- 
nyiben azt a kezelő kezdeményezi, de 
a letöltés megkezdéséhez kétszeri 
megerősítést kér.

2. Vizsgálja a beolvasott és mentett 
adatokat szintaktikai és szemantikai 
szempontok alapján, eltérés esetén hi
bajelzést ad.

3. Az adatok letöltése után kijelzi an
nak eredményét (hibás vagy hibátlan).

4. A készülék az adat beolvasása 
során jelzi az aktuális szalagirányt és 
olvasófejstátuszt.

5. Biztosítja a szalagirány és az ol
vasófej váltását, a megváltozott álla
potokat a kijelzésben aktualizálja.

6. Az eszköz rendelkezik a beolva
sást végző interfészek tesztelési lehe
tőségével.

II. 4.3. Adatfeldolgozás

1. A MAKI alkalmas a beolvasott ada
tok gyors kiértékelésére. A gyorskiér

tékelés a 2. számú mellékletben meg
határozott szempontok alapján törté
nik. A kiértékelés szempontjai módo
síthatóak, és lehetőség van az előre 
elkészített egyéb szempontok betölté
sére is.

2. Az eszközkialakítás szerint a 
meghatározott kiértékelési szempont
ok száma kb. 20%-kal bővíthető, de a 
jellegük nem.

3. Kilencvenperces repülési időt fi
gyelembe véve, az egyszeri adatletöl
tés és -kiértékelés ideje ne haladja 
meg a 15 percet.

4. Az előzetes kiértékelés eredmé
nyei alapján minősíti a repülőgépet 
üzemképességre. A kiértékelés ered
ményét a kijelző panelen jeleníti meg.

5. Biztosítja a gyorskiértékelés so
rán tapasztalt eltérések lekérdezhető
ségét és azonosíthatóságát hibakódok 
formájában.

6. A berendezés alkalmas több adat
blokk (pl. több repülési feladat, hajtó-

művezések stb.) egymás utáni levéte
lére.

7. Kijelzi a sikertelen adatbeolva
sást.

8. Lehetővé teszi az adatkeresést (a 
repülési feladatok elejét, illetve végét).

9. Képes legalább öt repülési fel
adathoz tartozó (egy repülési feladat 
ötven perc) repülési adat rögzítésére, 
illetve időszakos tárolására.

10. Biztosítja szolgálati adatok (re
pülőgép oldalszáma, pilóta kódja, fel
adatszám) átjátszását a PC-be.

11. Az adatok törlődnek a MAKI me
móriájából a PC-be történő beolvasá
suk és biztonsági összehasonlításuk 
után.

12. Biztosított az eszköz zavarvédel
me a külső elektromágneses erőterek 
zavaró hatásaitól, az adatok repülő
gép fedélzetéről történő levétele, illet
ve tárolása során az adatvesztések el
kerülése érdekében.

13. Kiküszöbölték a repülőgép-fe
délzeti akkumulátor kapcsolójának 
adatblokk betöltése közbeni véletlen- 
szerű lekapcsolásakor fellépő, addig 
levett teljes információvesztést (T = 8 
másodpercig működik a TÁP), a kap-
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csoló visszakapcsolásakor a betöltést 
a megszakítástól lehet folytatni, nem 
kell elölről kezdeni az áttöltést.

II. 4.4 Adatbeviteli konzol, 
displayfunkció

I. A berendezéshez rendelkezésre áll 
adatbeviteli konzol, amely lehetővé te
szi a szükséges adatok bevitelét, vala
mint az előírt vezérlési és kezelési 
funkciók elvégzését.

2. Az adatok és státuszinformációk 
megjelenítése minden napszakban jól 
látható.

II. 4.5. A MAKI eszköz megbízhatósá
gára vonatkozó követelmények

Az l-B  osztályú eszközökre a megbíz
hatósági követelmények az MSZ К  
066: 1981 szerint kerültek meghatáro
zásra. A megbízhatósági mutatók 
meghatározásánál a rendszer alkatré
szeire megadott kisebb MTFB-t 
(10 000 ó) vettek figyelembe. Ennek 
alapján az eszközre meghatározott 
megbízhatósági mutatókat az 2. sz. 
táblázat tartalmazza.

Az eszköz részét képező számító
géphardverbe csak neves gyártók al
katrészeit építették be. A hardverele
mek megválasztásakor figyelembe

kellett venni az operációs rendszer 
hardverre vonatkozó kompatibilitási és 
teljesítményajánlásait is. A számítógé
peket szünetmentes tápegységgel lát
ták el. A szoftver csak jogosultsággal 
rendelkező üzemeltető részére hozzá
férhető, és rendelkezik olyan teszt- 
programokkal, amelyekkel ellenőrizhe
tő a hardverek és a szoftverek műkö
dése. A szoftver fejlesztésére csak 
szabványos, elterjedt fejlesztőeszkö
zöket használtak.

Összefoglalás

A M iG -29-es repülőgépek TESZ- 
TER- U-3L típusú fedélzeti adatrög
zítővel vannak felszerelve. E repülő
gépek üzembe helyezésekor -  tekin
tettel a TESZTER-hez rendszeresí
tett LUCS-71 kiértékelő berendezés 
elavultságára, nehézkes és rendkívül 
lassú működésére -  számítógépes 
adatfeldolgozást terveztek be. így a 
Szu-22  repülőgéptípuson megszer
zett tapasztalataink figyelembevéte
lével 1993 végén Kecskeméten tele
pítésre került egy három készletből 
álló lokális hálózatot alkotó számító- 
gépes rendszer, amelyhez három 
hordozható, speciális számítógép 
(TEKI-29) tartozott az adatoknak a

repülőgép fedélzetéről történő kiolva
sására. A fedélzeti kiértékelő rend
szer további fejlesztése időközben 
leállt, mert a HM jobbnak látszó aján
latot kapott az orosz féltől. Az aján
lattevő a későbbiek során elállt szán
dékától.

Az AVIATRONIC Kft. által eddig ki
alakított rendszer jelenlegi állapotában 
biztosítja az adatok kiolvasását a fe
délzetről, a levett adatok beolvasását 
a telepített számítógépek valamelyiké
be. Képes optikai tárolón archiválni az 
adatokat későbbi feldolgozásuk érde
kében, továbbá monitoron megjelení
teni az összes (kiválasztott) analóg és 
egyszeri parancsjelet. Mivel a kijelzett 
paraméterek kód formában (0-255) je
lennek meg, ezért azokat a TESZTER 
hitelesítő grafikon segítségével, utóla
gosan, hagyományos módon átkon
vertálja tényleges fizikai értékekre. Az 
alkalmazásban lévő rendszernek sok 
hiányossága van a megszakadt fej
lesztési folyamat következtében, 
azonban átmeneti állapotában is hasz
nálhatóbb, mint az eredetileg rendsze
resített LUCS-71 orosz kiértékelő 
rendszer. A fent leírtak következtében 
és a feladatok megoldása érdekében 
kereste meg a HM Haditechnikai Inté
zete az AVIATRONIC Kft.-t, és a meg
állapodásnak megfelelően kezdte el 
egy teljesen új kiolvasó és kiértékelő 
rendszer fejlesztését, ezzel elindult a 
fejlesztés második fázisa. Elkészült a 
kiértékelő program szoftvere, amely 
alkalmas lesz a HM Haditechnikai In
tézet és az üzemeltetők elvárásait biz
tosítani. Elkészült a MAKI kiolvasó be
rendezés végleges külső formája és 
belső felépítése. A RAR-29 rendszer 
próbája az 1999. év közepén kezdő
dött meg.

Felhasznált irodalom

Dr. Rohács József-Simon István: Re
pülőgépek és helikopterek üzemeltetési 
zsebkönyve. Bp., Műszaki Kiadó, 1986.

Módszertani szakutasítás a 
TESZTER-LUCS-71 rendszerrel tör
ténő ellenőrzéshez. Bp., HM, 1984.

A TISZA számítógépes repülési 
adatfeldolgozó rendszer műszaki le
írása és üzemeltetési szakutasítása. 
Bp., HM, 1991.

Módszertani szakutasítás a TEMES 
rendszer üzemeltetéséhez. Bp., HM, 
1992.

Üzemeltetési utasítás a TAVASZ 
rendszerhez. Bp., HM, 1993.

Repülési lexikon. Bp., Akadémiai 
Könyvkiadó, 1991.

A MiG-29 típusú repülőgép műszaki 
leírása, EMO-berendezések. Bp., HM, 
1997.

A MAKI eszköz megbízhatósági adatai
2. táblázat

Megbízhatósági mutató Érték
Készenléti tényezők (K) 0,995
Működési készenléti tényező (Km) 0,98
Hibamentes működés valószínűsége (P(t)) 0,98
Meghibásodások közötti átlagos tényleges működési idő (T0) 4000 h
Átlagos helyreállítási idő (Th) 0,5 h
Élettartam (Té) 10 év

4. ábra: A Szu-22M-3, a TESZTER-U-3L első hordozója
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Az Sz—200 VE Vega
légvédelmi rakéta osztálycsoport magyarországi története

Dr. Berkovics Gábor-Dr. Krajnc Zoltán

A légvédelmi rakétacsapatok helyzete 
az 1980-as években

A nyolcvanas évek közepére a magyar légvédelmi raké
ta- és tüzércsapatok nagyjából kiépült, működő s az or
szág katonai szükségleteinek, anyagi lehetőségeinek 
megfelelő rendszert képeztek. Az 1. honi légvédelmi had
test állományába tartozó vegyes légvédelmi rakétadan
dár és a két légvédelmi rakétaezred kis és közepes ható- 
távolságú légvédelmi rakétakomplexumokkal voltak fel
szerelve, s az ekkor már krónikus tiszthiány ellenére is 
képesek voltak a számukra megszabott feladatoknak ele
get tenni. Az egységes légvédelmi rendszerbe tartoztak 
ezen kívül -  nem közvetlenül a honi légvédelmi hadtest
nek alárendelve -  a szárazföldi erők légvédelmét ellátó 
csapat légvédelmi rakétaezredek, tábori légvédelmi tü- 
zérezredek s az alegységekbe szervezett egyéb -  kis ha
tótávolságú légvédelmi rakétaeszközökkel felszerelt ra
jok, szakaszok -  közvetlen légvédelmi oltalmazást meg
valósító katonai alakulatok.

Ez az eszközmennyiség és típusválaszték képes volt 
kielégíteni a Magyar Néphadsereggel szemben támasz
tott harcászati, esetenként a hadműveleti követelménye
ket. A Varsói Szerződésbe való tagozódásból adódó kö

telezettségek azonban olyan lehetséges feladatokat is 
előrevetítettek, melyekre ezen eszközök már nem voltak 
alkalmasak. A nagy magasságú, nagy sebességű, inten
zív zajzavart alkalmazó légi hadviselési eszközök ellen a 
magyar légvédelmi rakéta- és tüzérrendszer csak korlá
tozott, a légi harcálláspontok ellen pedig semmilyen har
ci lehetőséggel, hatékonysággal nem bírt, ezek repülési 
profilja egyébként is problémát jelentett a légvédelmi ra
kétakomplexumoknak. így a magyar hadseregnek ki kel
lett egészítenie az eszközrendszerét nagy hatótávolságú 
légvédelmi rakétakomplexummal. Ilyen technika volt az 
SZ-200VE (Vega), melyet a Szovjetunióban fejlesztettek 
ki, gyártottak tömegesen, s a szövetség tagállamainak is 
hajlandóak voltak át-, illetve eladni.

A tervezett magyar telepítésű eszközt a Varsói Szer
ződés légvédelme déli irányú kiterjesztésének szánták. 
A hetvenes évek végén döntés született magyarorszá
gi rendszeresítésére is. A nyolcvanas években már töb
bek között az NDK, Lengyelország, Csehszlovákia s 
Bulgária is rendelkezett ilyen nagy hatótávolságú lég
védelmi rakétatechnikával, amellyel tulajdonképpen a 
Balti-tengertől a Fekete-tengerig húzódó nagy magas
ságú összefüggő tűzzóna létrehozását tervezték és va
lósították meg.

Osztálycsoport parancsnokság és törzs
Pk.: Varga József alez.

TÖF.: Kapcsándi István őrgy.
Tech. h.: Tóth Lajos mk. őrgy.

Mh. hadtáp h.: Erdei László szds.

1. Légvédelmi rakétaosztály
Pk.: Balogh Pál őrgy. 

TÖF.: Szilágyi Sándor szds.

Irányítórendszer század
Pk.: Hibácskó Ferenc fhdgy. 

K2-V: Bíró Sándor hdgy. 
Banos О. hdgy.
Papp T. hdgy. 

Bunkóczi S. hdgy. 
K1-V: Szabó Sándor fhdgy. 

Müller J. hdgy.

Irányítórendszer század
Pk.: Almási fhdgy. 

КЗ-V: Mészáros Z. hdgy. 
Sós Á. hdgy.

1. Tűzcsoport: Homonyik B. 
hdgy.

2. Tűzcsoport: Tokaji J. hdgy.

2. Légvédelmi rakétaosztáiy
Pk.: Molnár József őrgy. 

TÖF: Szigethy Zsigmond 
fhdgy.

Irányítórendszer század
Pk.: Palló Pál szds. 

K2-V: Simon László hdgy. 
Hódos F. hdgy.
Tóth L. hdgy.

K1-V: Drofti Endre hdgy. 
Krajnc Z. fhdgy.

Irányítórendszer század
Pk.: Bartus Lajos fhdgy. 

КЗ-V: Kiszt Ferenc hdgy. 
Petrik L. hdgy.

1. Tűzcsoport: Bihari Z. hdgy.
2. Tűzcsoport: Semmelweis Z.

alhdgy.

Technikai osztály
Pk.: Csécsi Dezső őrgy. 
Mk.: Gál Ferenc fhdgy.

Csoportok

Szerelő-szállító csoport
Török Tibor hdgy. 

Luter T. hdgy.

Töltő csoport
Bernáth Kálmán hdgy. 
Szolnoki Péter hdgy.

AKIPSZ csoport
Németh Pál hdgy. 

Hédervári Cs. hdgy. 
Javorek F. hdgy.

Vezetési század
Pk.: Szabados Zoltán őrgy.

Harcálláspont-csoportok
K9-M: Lampert László hdgy. 

(szdpkh.)
Szigetvári J. hdgy. 

Borsik J. hdgy.
P-14: Becsei J. fhdgy. 

PRV-17: Kántor L. hdgy.

Hadműveleti-kiképzési
részleg

Főti.: Tapasztó János szds.

Mérnök-műszaki szolgálat
Méreg László fhdgy. 
Lantos Gábor hdgy. 

Almási Ferenc alhdgy. 
Szilágyi Gyula fhdgy.

1. ábra: Az osztálycsoport légvédelmi rakéta-szakállománya (1986)
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Az Sz-200 VE Vega légvédelmi rakétakomplexum 
rendszerbe állítása, története

Ez a légvédelmi rakétakomplexum kiváló harcászati
technikai jellemzőkkel bírt. Egy-egy osztálycsoport kettő
öt célcsatornával, célcsatornánként hat-hat rakétacsa
tornával rendelkezett. A kitűnő harcászati jellemzőkkel 
bíró kétlépcsős légvédelmi rakétájával, a V-880E-vel ké
pes volt magas hatékonysággal megsemmisíteni Dc= 
17-255 km, Hc = 0,3-255 km, Vcmax = 1200 m/s repü
lési paramétereken belül a légi hadviselési eszközöket. 
Ezen kívül a kor színvonalának megfelelően, viszonylag 
magas szintű volt a zavarszűrési, kompenzálási lehető
sége úgy aktív, mint passzív zavarok esetén. Komoly 
erőssége volt az ún. frekvenciamodulációs üzemmód, 
amely segítségével felderíthetővé és megsemmisíthető- 
vé váltak azok a légi harcálláspontok, tanker repülőgé
pek, amelyek közel nulla radiális sebességgel őrjáratoz- 
tak a kijelölt légterekben.

A problémái elsősorban az igen alacsony mobilitásából 
és a meglehetősen magas beszerzési költségéből adód
tak. A kijelölt telepítési hely, Mezőfalva biztosította egy
részt a már említett, szövetségi rendszerből adódó fel
adatok megoldását, másrészt megerősítette Paks, Duna
újváros és a dunaföldvári híd légvédelmi oltalmazását. 
Nagyobb magasságokon tűzzónája kapcsolódott -  azt át 
is fedte -  a budapesti 11. honi légvédelmi tüzérdandár’ 
összefüggő tűzzónájához. Az osztálycsoport nagy haté
konysággal alkalmas volt akár a harcászati repülők tevé
kenységének kiváltására is, hiszen nagy magasságokon 
a tüzelési zónája „lefedte” majdnem az egész országot. 
Azonban a repülőkkel való tűzegyüttműködés tervezése 
és begyakorlása komoly kihívást, problémát jelentett a 
hadtest-, ezred harcálláspont, illetve az osztálycsoport 
harci váltásainak.

A politikai és katonai döntést követően Magyarország 
megvette az SZ-200VE komplexumot kettő cél- és a hoz
zá tartozó hat-hat rakétacsatornával, valamint a szüksé
ges rakétatechnikai kiszolgáló, szállító, biztosító alegysé
gekkel és elemekkel. A két célcsatorna az eszközrend

szer minimális konfigurációját jelentette. A Magyar Nép
hadseregnek és a kijelölt állománynak a következő fel
adatokat kellett megoldania:

-  Az álláskörlet és az ennek legfontosabb részét képe
ző technikai, valamint a tüzelőállás(ok) kiépítése;

-  a kezelőállomány felkészítése, kiképzése;
-  a technika telepítése;
-  a légvédelmi rakétakomplexum beüzemelése;
-  rendszerbe állító éleslövészet végrehajtása;
-  hadrendbe való betagozódás;
-  készültségi szolgálat ellátása.
1985 tavaszán a sárbogárdi laktanyában megalakult az 

osztálycsoport előkészítő törzse, melynek parancsnoka 
Varga József alezredes, a sárbogárdi központú 104. lég
védelmi tüzér ezred parancsnokhelyettese volt.

A kijelölt állomány oktatása, felkészítése jelentette az 
első fontos feladatot. Mivel a Magyar Néphadsereg eddig 
nem rendelkezett ilyen vagy hasonló technikával, ezért a 
hivatásos és sorállomány át- és kiképzését a Szovjetuni
óban kellett végrehajtani. 1985. április 17-én 103 fő (33 fő 
tiszt, 8 fő tiszthelyettes, 15 fő negyedéves katonai főisko
lai hallgató a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskoláról, va
lamint 47 fő sorkatona) utazott ki Gatcsinába, a Szovjet
unió Légvédelmi Kiképző Központjába, Majoros László 
alezredes vezetésével. A magyar katonák a három hóna
pos átképzés során úgy elméleti, mint gyakorlati kikép
zésben részesültek. A kiképzés-felkészítés iskolarend
szerben zajlott, a tanulócsoportokat a leendő beosztá
soknak, az osztálycsoport belső struktúrájának megfele
lően alakították ki.

A főbb oktatási területek -  s ennek megfelelően az 
egyes tanulócsoportok -  a következők voltak:

-  Osztálycsoport parancsnoki csoport (parancsnok, 
törzsfőnök, technikai helyettes, politikai helyettes, had- 
műveleti-kiképzőtiszt, illetve mérnökök és tanárok a Zrí
nyi Miklós Katonai Akadémiáról és más HM háttérintéz
ményektől).

-  Harcálláspont csoport (vezetési századparancsnok, 
K-9M kabinparancsnok és technikusok).

-  Osztályparancsnoki csoport (osztályparancsnokok,

2. ábra: A rakéta töltő-szállító jármű KRAZ nyergesvontatóval
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osztálytörzsfőnökök, irányítórendszer-parancsnokok).
-  Irányítórendszer I. csoport (K-2V parancsnokok és 

technikusok).
-  Irányítórendszer II. csoport (K-1V parancsnokok, 

üzemeltető mérnökök és technikusok).
-  K-2V kabinszámítógép-üzemeltetők csoportja.
-  Indítórendszer I. csoport (indítórendszer-parancsno

kok, K-3V kabinparancsnokok és technikusok).
-  Indítórendszer II. csoport (tűzszakasz-parancsnokok, 

indítóállvány-kezelők).

-  Elektromosenergia-rendszer kezelőinek csoportja.
-  Technikai osztályparancsnoki csoport (technikai osz

tályparancsnok, technikai osztálymérnök, AKIPSZ- 
parancsnok és technikusok).

-  Rakétaszerelők, szállítók, töltők és a felkészítők cso
portja (a rakétafelkészítés technológiai folyamatának 
állománya).

A sikeres vizsgák után a csoport 1985. július 20-án uta
zott haza.

A nagy hatótávolságú osztálycsoport 1985. augusztus 
1-jén került a Magyar Néphadsereg hadrendjébe, mint a 
104. honi légvédelmi tüzérezred alárendeltje. Állományá
ba 76 tiszt, 52 tiszthelyettes, 422 sorállományú katona és 
53 polgári alkalmazott tartozott. 603 fős létszámával a 
hadsereg egyik legértékesebb, legdrágább technikáját 
üzemeltette a 104/4. honi légvédelmi tüzér osztálycsoport.

1985 novemberétől váltás történt az osztálycsoport ve
zetésében, Varga József alezredes az 1. honi légvédelmi 
hadtest légvédelmi rakéta- és tüzérfőnök-helyettesi be
osztásba történő kinevezése után Kapcsándi István alez
redes, az addigi törzsfőnök lett a parancsnok, és a tech
nikai osztály parancsnokát, Csécsi Dezső őrnagyot kine
vezték törzsfőnökké.

Az alegység állásterülete ekkorra még nem készült el 
teljesen, az építkezés feszített ütemben, némi lemara
dással a tervekhez képest, de folytatódott. Ennek ered
ményeképpen az eddig a 104. honi légvédelmi tüzérez
red törzsénél, Sárbogárdon tartózkodó személyi állo
mány 1985. december 1-jétől megkezdte az áttelepülést 
Mezőfalvára, melyet 1986. január 6-án fejeztek be. A hi
vatásos állományt és családjaikat Dunaújvárosban he
lyezték el honvédségi bérleményű tanácsi bérlakások
ban. Az új légvédelmi rakétatechnika fontosságát és je
lentőségét -  a ráfordított költségek mellett -  mutatta az 
is, hogy a személyi állományt gyakorlatilag teljesen feltöl-
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tötték, igaz, sok esetben a többi légvédelmi rakétaszerve
zet rovására. Ez az évek során persze megváltozott, de 
az osztálycsoport feltöltöttsége soha nem „süllyedt le” 
egy átlagos légvédelmi rakéta alegység szintjére.

1986 tavaszán, március 30-a és április 4-e között meg
érkezett az osztálycsoport harci technikája Magyaror
szágra, s elkezdődött a 13 vasúti szerelvény által ha
zánkba szállított mintegy 200 vagonnyi harci technika és 
felszerelés telepítése az álláskörletbe. A kezelőállomány 
május 30-ig átvette az eszközöket, s a szovjet tanács
adók segítsége, felügyelete mellett megkezdte rendszer
beállításukat. Augusztusban az osztálycsoport harcásza
ti gyakorlaton vett részt, s ennek sikere után szolgálatba 
léphetett. Három hónapi tanulás, felkészülés után szep
tember 1-jén a Honvédelmi Miniszter 0019/1986-os szá
mú parancsa alapján a 104/4. légvédelmi tüzér osztály
csoport (MN 1698) a szövetséges és magyar légvédelem 
részeként rendszerbe állt. Tűzvezetésére a SZENYEZS- 
ME automatizált vezetési rendszert telepítették az úgyne
vezett „50-es objektum”-ban. 1988 áprilisától az eddigi 
„hagyományos” harcvezetést felváltotta az automatizált 
harcvezetés. A nagy hatótávolságú osztálycsoport harci 
munkájának biztosítására -  a rádiótechnikai csapatok in-

7. ábra: A V-770 V irányított rakéta Kecelen

8. ábra: Kapcsándi István alez. o. csop. pk. (balra) és Molnár 
József őrgy. a 2. oszt. pk. Mezőfalva alakulóterén
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11. ábra: A rakéta az indítóállvánnyal a múzeumban

formációi mellett -  kettő darab saját rádiólokátor állomás 
szolgált, egy P-14 OBORONA távolfelderítő és célmeg
jelölő, valamint egy PRV-17 M magasságmérő eszköz. A 
Magyar Néphadsereg rendszerének megfelelően azon
ban -  ha utólag is -  a szolgálatba lépéshez szükség volt 
„éles” lőfeladat végrehajtására.

1987 júliusában az osztálycsoport életében kiemelke
dő jelentőségű események zajlottak le. Ekkor hajtották 
végre a Szovjetunió Állami Lőterén, Asalukban az éleslö
vészettel egybekötött harcászati gyakorlatot. Az ese
mény jelentőségét növelte, hogy a Magyar Néphadsereg
ben még nem hajtottak végre lövészetet ilyen típusú lég-
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védelmi fegyverzettel. Éppen ezért a gyakorlat alapos 
előkészítő munkát követelt, amelynek során az osztály
csoport elkészítette felkészülési tervét, amelyen belül a 
konkrét kiképzés és felkészítés ún. típushónap és típus
hét szerint zajlott. Az első ütemben -  mintegy három hó
nap időtartamban -  a kijelölt állomány önálló, valamint 
irányított önképzéseken, központilag szervezett előadá
sokon és fontos témák szerint levezetett szemináriumo
kon való részvétellel készült az előtte álló feladatokra.

A típushónap és típushét a technika átvételének, harc
hoz való előkészítésének, valamint az osztály és osztály
csoport szintű összekovácsolásnak, harci munka gyakor
lásnak egyfajta ütemet szabott, lehetővé tette, hogy az 
egyes mozzanatokat többször, ha kellett, a hibákat kija
vítva, megismételve hajtsák végre. A komplexum techni
kai előkészítésének igazi főpróbája az 1987 tavaszán 
végrehajtott nyári átállási munkák voltak. Kiemelten ke
zelték a technikai osztály felkészítését, hiszen nekik a lő
téren viszonylag rövid idő állt csak rendelkezésre a négy 
darab rakéta tartós tárolási helyzetből való kivételére és 
a harci alkalmazáshoz való előkészítésére.

A második ütemben -  1987 áprilisától a júliusig való ki
utazásig -  a gyakorlati felkészülés és az utazás előkészí
tése, megszervezése kapta a nagyobb hangsúlyt. Ebben 
az időszakban kerültek levezetésre a Zenit és Zengő har
cászati gyakorlatok, amelyek szerves részét képezték az 
osztálycsoport felkészítésének. A felkészülést az ún. ér
tékelt vizsgalövészet végrehajtása zárta.

Az éleslövészet két ütemben zajlott le. Az első cél
anyag egy LA-17 M „Laska" volt, amelyet az osztályok 
egy-egy rakétával, tűzösszpontosítással semmisítettek 
meg. Először, az előzetesen megbeszéltek szerint, az 1. 
légvédelmi rakétaosztály indított, majd öt-hét másodperc 
ütemidővel később a 2. légvédelmi rakétaosztály. Némi 
izgalmat okozott, hogy az első rakéta robbanása után az 
automatikus célkövetés és a második rakéta önrávezeté
se megszakadt, azonban a kezelői újraelfogást követően 
ez a rakéta is rendben felrobbant. A második cél egy 
RM-207 M volt, amelyet szintén tűzösszpontosítással 
semmisítettek meg, amelyet most először a második osz
tály indított. így az éleslövészetet kiváló eredménnyel 
zárták, minden indított rakéta robbant, az elöljárók nyu
godt szívvel vezényelhették a szervezetet ezután a lég
térvédelem szolgálatába.

Az osztálycsoport egy-egy tűzcsatornájával látott el 
szolgálatot, minden három hétből kettőn. Ettől csak az 
olyan időszakban kellett eltérni, mint amilyen a jugoszláv 
válság volt. Ekkor a harci osztályok több hónapon keresz
tül folyamatosan váltották egymást készültségi helyzet
ben. A 200-as rakétatechnika rakétaindítási készenlétbe 
helyezésének időnormája -  másodfokú készültségből -  
tíz perc volt.

1990. október elsejétől az alakulat parancsnoka már 
Hajdú József alezredes -  addig a 104. honi légvédelmi 
rakétaezred parancsnokhelyettese - ,  mivel Kapcsándi 
István alezredest a 11. honi légvédelmi rakétadandár 
törzsfőnökévé nevezték ki.

Az 1989-ben megkezdett haderőreform, ha ekkor még 
csak közvetve is, de az osztálycsoportot is érintette. 
1991-ben a 104. honi légvédelmi rakétaezred felszámo
lásakor az osztálycsoport a 11. honi légvédelmi rakéta
dandár alárendeltségébe került, s a 11/16. légvédelmi ra
kéta osztálycsoport elnevezést kapta.

A szervezeti változás harcászati, harci alkalmazási 
problémákat is felvetett. Egyik legjellemzőbb példája en
nek az, hogy a dandár automatizált vezetési eszköze, a 
VEКТОR2-VE kisebb hatékonysággal volt képes vezetni 
az osztálycsoportot, mint a SZENYEZS-ME. Ez utóbbi,

1991. március 1-jétől, a dandár tartalék-harcálláspont 
technikai eszközeként üzemelt.

1992 augusztusában az osztálycsoport közel- 
légvédelmére, a ZU-23/2 légvédelmi gépágyúk kiegészí
tésére az IGLA kis hatótávolságú légvédelmi rakéta- 
komplexumot rendszeresítették. 1995. június 6-án az 
osztálycsoport -  ugyanúgy, mint a többi légvédelmi raké
ta- és tüzérszervezet -  kilépett a készültségi szolgálat 
rendszeréből. 1995. június elsején újabb váltás történt az 
osztálycsoport élén, Csécsi Dezső alezredest parancs
nokká nevezték ki, míg a törzsfőnök Siklósi Sándor őr
nagy lett.

Az Sz-200-as légvédelmi rakéta osztálycsoport 
felszámolása
A börgöndi 11/3. vegyes légvédelmi rakétatechnikai 
zászlóalj átdiszlokálása, az 5. inkurrencia tároló raktár 
megalakulása

A folyamatosan végrehajtott haderőreform -  leépítés -  vé
gül az SZ-200-as légvédelmi rakéta osztálycsoportot is 
elérte. A tervezett légvédelmi rendszerbe a nagy hatótá
volságú komplexum sem harcászati, sem költségmegfon
tolásból nem illeszkedett, nem fért be. Az osztálycsopor
tot 1997-ben kivonták a Magyar Honvédség hadrendjéből, 
technikáját először tartós tárolási helyzetbe helyezték, 
majd egy részét értékesítették. (A legjellemzőbb technikai 
eszközök, pl. K1-V  antennakabin, rakéta, indítóállvány 
megtekinthető a keceli Haditechnikai Parkban). Az alegy
ség objektumainak egy részét bezárták, személyi állomá
nyát áthelyezték. Az alakulat megszüntetésével a magyar 
légvédelmi rakéta- és tüzérrendszernek, ha nem is a leg
fontosabb, karakterének legmegfelelőbb, de mindenkép
pen a legmodernebb eszközét számolták fel.

14. ábra: A K1-V antenna állványa
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1997. május elsejével a 11/3. vegyes légvédelmi rakéta- 
technikai zászlóalj Börgöndről áttelepült Mezőfalvára, és 
átvette a megszűnt osztálycsoporttól a laktanyát és a tüze
lőállást. A zászlóalj parancsnoka Drienkó Ottó alezredes, 
törzsfőnöke Szabó Sándor őrnagy, parancsnokhelyettese 
pedig Molnár Sándor őrnagy volt. A légvédelmi rakétatech
nikai zászlóalj rendeltetése a Volhov (SA-2) és Nyeva 
(SA-3) irányított légvédelmi rakéták tárolása, kiszolgálása, 
felkészítése és kiszállítása a Duna légvédelmi rakétaezred 
légvédelmi rakétaosztályaihoz. A zászlóalj történetének a 
Mezőfalván játszódó szakaszát a folyamatos átszervezés, 
állománytábla-módosítás és a létbizonytalanság jellemez
te. Végül 2001. május 30-án, már Banos Ottó mk. őrnagy 
parancsnoklása alatt a zászlóaljat a Duna légvédelmi raké
taezreddel együtt kivonták a hadrendből.

A zászlóalj bázisán, mindössze három tiszt és kilenc 
tiszthelyettes részvételével, 2001. február elsején meg
alakult az utolsó mezőfalvi katonai szervezet, az 5. inkur- 
rencia tároló raktár. Az Összhaderőnemi Logisztikai Tá
mogató Parancsnokság, Haditechnikai Ellátó Központ 
alárendeltségébe tartozó bázis parancsnokává Szabó 
Sándor őrnagyot nevezték ki. A raktárbázis rendeltetése 
a Magyar Honvédség rendszeréből kivont technikai esz
közök átvétele, tárolása, megóvása az ÁPV Rt. által tör
ténő értékesítésig.

A cikk írásának idején (2002. februárja, márciusa) már 
döntés született a mezőfalvi laktanya és technikai terület 
teljes „demilitarizálásáról”, hiszen a tervek szerint az 
inkurrencia raktár, mint a Magyar Honvédség eleme, 
megszűnik, feladatát a HM Elektronikai Igazgatóság RT 
veszi át az ÁPV Rt.-vel kötött szerződés szerint. így az 
1985-ben kezdődött történet végleg befejeződött, Mező
falván a Magyar Honvédség az egyik legkorszerűbb lak
tanyáját és technikai állását adta fel!

A Mezőfalva helyőrségben települt alakulatok története 
jól jellemzi a Magyar Honvédség rendszerváltozás utáni 
változásait, benne az egykori honi légvédelmi rakétacsapa
tok csökkentésének, majd felszámolásának a folyamatát.

A 200-as komplexum hadrendbe állítása, hadrendben 
tartása a magyar hadseregben mindenkor ellentmondá

sos volt. Egyrészt a szövetségi feladatok, érdekek feltét
lenül megkövetelték a létét. Harcászati jellemzői, képes
ségei alapján az egységes magyar légvédelmi rendszer
nek is egyik legfontosabb tényezője, összetevője volt. 
Másrészt azonban személyi, technikai, anyagi igénye -  a 
zavarmentes, hatékony alkalmazás alapfeltételeként -  
messze túlmutatott a hadsereg teherbírásán, lehetősége
in, s tulajdonképpen az 1990 utáni szükségletein is. Az 
osztálycsoport 1997-ben történő felszámolása -  bár a 
szakemberek számára igen szomorú, de -  végső soron 
érthető, logikus aktus volt. Hasonló jellegű, képességű 
légvédelmi rakétatechnika rendszeresítése a Magyar 
Honvédség eszköztárában, a közeljövőben nem valószí
nű. E tizenkét év haszna, tanulsága azonban az, hogy a 
légvédelem számára egy sor kiemelkedő képességű 
szakembert az osztálycsoportnál képeztek ki, s a hadse
reg állandó állománya ismét bebizonyította, bebizonyít
hatta, hogy képes korszerű, a kor színvonalának megfe
lelő harci technika üzemeltetésére, alkalmazására!

Felhasznált irodalom

Légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok második világhábo
rú utáni története. Az MH Légierő Vezérkar Légvédelmi 
Rakétafőnökség kiadványa, 2000. Szerkesztette: Dr. Var
ga József alezredes és Veres Mihály nyá. mk. alezredes 

Az MN 1698 csapattörténeti múzeumának anyaga 
Berkovics Gábor-Horváth Mihály: A magyar légvédelmi 

rakéta- és tüzércsapatok rövid története. ZMNE Könyv
tár, Tansegédlet, 2000.

Csapattörténeti Emlékkönyv MN 1698 (kézirat) 
Csapattörténeti Emlékkönyv MH 11/3. (kézirat)

Jegyzet

1. Kis és közepes hatótávolságú, Nyeva és Volhov típu
sú, légvédelmi rakétaosztályokból álló harcászati maga
sabb egység.

Az X -29  kísérleti repülőgép
Dr. Czövek László mérnök őrnagy

A repülés történetében születtek olyan gépek, amelyeket kimondottan az
zal a céllal építettek, hogy egy addig ismeretlen területet kutassanak velük. 
Ezek a repülőgépek a világ talán legfurcsább gépei. Már a megnevezésük
kor mindenki tudta, hogy nem fogja őket alkalmazni a világ egyetlen légi- 
társasága sem, sőt hogy egyetlen légierőben sem fognak harcolni. Mégis, 
ezek nélkül a „csodamasinák” nélkül ma még nem repülnénk gyorsabban 
a hangnál vagy olyan magasan, mint amit azelőtt csak az álmainkban tud
tunk elképzelni. Az „X-repülőgépek” feladata volt tehát, hogy megnyissák 
az addig átléphetetlennek tartott határokat. Az X-29 is ilyen gépnek szüle
tett. A szárnyaira festett piros-kék csíkok nagyon hatásosan szimbolizálták 
a gép furcsa adottságát, ugyanis bebizonyította, előre álló szárnyakkal is 
ugyanolyan, sőt bizonyos területeken sokkal jobb jellemzőkkel rendelke
zik, mint hátranyilazott társai.

A hetvenes évek közepére a vadász
gépek fejlesztésének iránya megvál
tozott, a minél nagyobb sebesség el
érése helyett a hangsebesség alatti 
manőverezőképesség javítása és az 
egészen kis sebességtartományban 
való jó vezethetőség lett a cél. Ezt 
már csak a repülésbiztonsági szem
pontok is szükségessé tették, hiszen 
vadászrepülőgépek százai zuhantak 
le a sebesség elvesztése és az ebből 
eredő kormányozhatatlanná válás 
miatt.
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Egy gép tervezésekor az egyik leg
alapvetőbb lépés, hogy milyen legyen 
a szárny. A vadászrepülőgépeknél az 
egyik legfontosabb dolog a manővere
zőképesség. Minél instabilabbra építe
nek egy gépet, annál jobb lesz a va
dásznak. Az előrenyilazott szárny ezt 
részben magában rejti, és éppen en
nek vizsgálatára építették meg a 
Grumman 712-es modelljét. Mivel pe
dig ez céltudatosan sohasem vizsgált 
konstrukciónak számított, bekerült az 
X-repülőgépek közé, és megkapta az 
X-29  elnevezést. De mi az, amivel egy 
ilyen szárny jobb lehet elődeinél?

A nem aerodinamikai módon történő 
kormányzás gyakorlati alkalmazása 
nemcsak a balesetek számának csök
kentését szolgálja, hanem egyben új 
távlatokat nyit meg a közeli manővere
ző légiharc terén. Maga az X-29A kí
sérleti repülőgéppel végzett -  Megnö
velt manőverezőképességü vadász
gép -  program is ezt a célt szolgálta.

Az előrenyilazott szárnyú repülőgép 
a hagyományos hátranyilazott (pozitív 
nyilazási szögű) szárnnyal felszerelt 
repülőgéptől eltérően, negatív nyilazá
si szögű szárnnyal rendelkezik. Az 
előrenyilazott szárnyú repülőgép szár
nyának végmetszetei a tőmetszetek 
előtt helyezkednek el. Az ilyen szárny 
előnye, hogy az áramlás a szárnyvé
gektől a törzs felé irányul, vagyis nagy 
állásszögeken nem a szárnyvégeken 
következik be az áramlásleválás (a fel
hajtóerő-csökkenés), hanem a törzs 
közelében.

Ennek következtében a csűrőkor
mányok nagy állásszögeken is megőr
zik hatásosságukat. Az előrenyilazott 
szárny alkalmazása lehetővé teszi a 
repülőgéptörzs középső részének ha
tékony kihasználását, mivel a szárny
bekötés csomópontjai hátul helyez
kednek el.

Csökken a légellenállás stabilabb, 
nagy állásszögű repülésnél, és elvileg 
hihetetlenül mozgékonnyá tehető vele 
a gép. Ám van ennek a szárnynak is 
egy gyenge pontja. A hagyományos 
előrenyilazott szárnyak nagyfokú 
divergenciahajlammal rendelkeznek. 
A divergenciát az ún. aeroelasztikus 
jelenségek csoportjába soroljuk, ame
lyek a légerők és a mechanikai szerke
zetek egymásra hatásából jönnek lét
re, és olyan fogalmak tartoznak még 
ide, mint például a flatter és a reverzió. 
A divergencia kifejezés alatt azt a vi
selkedést értjük, hogy a szárnyra ható 
aerodinamikai (vagyis a lég-) erőktől a 
szerkezet elcsavarodik, deformációt 
szenved. E deformáció hatására a 
szárnyban egyrészt visszatérítő nyo
maték keletkezik, másrészt megválto
zik magának a szárnynak az állásszö
ge. A hátranyilazott szárnyon keletke

ző nyomatékok egymás ellen hatnak, 
ám az előrenyilazotton ezek összeg
ződnek. Ennek hatására a szárnyvé
gen megnő az állásszög, következés
képpen a felhajtóerő, és a szárny le 
akar csavarodni.

Gyártástechnológiai nehézségeket 
okoz, hogy az ilyen szárny csavarási 
merevségét jelentős mértékben meg 
kell növelni, mivel a légerők hatására 
bekövetkező elcsavarodáskor az ál
lásszögek nem csökkennek (mint a 
pozitív nyilazási szögű szárnynál), ha
nem növekednek, ami a hajlító- és 
csavarónyomatékok kiegészítő növe
kedéséhez vezet.

A program története

A második világháború előtt létezett 
néhány vitorlázó repülőgép előre irá
nyuló (előrenyilazott) szárnyakkal, és 
néhány szélcsatornás kísérletet vé
geztek már 1931 -ben a NASA Cangley

Memorial Aeronantical Laboratorynál 
is. A háború alatt Németország is kifej
lesztett egy repülőgépet előre irányuló 
szárnyakkal. Vajon miért fordultak e fe
lé az elgondolás felé? Valószínűleg 
azért, mert a szárny előrenyilazásával 
a szárnybekötések a farokrészre ke
rülnek, és a törzs szinte végig hasznos 
teherrel terhelhető, vagyis a törzsben 
elrejthető egy jókora bomba. így szüle
tett meg a Ju-287. A gép V1 prototípu
sa 1944. augusztus 16-án repült elő
ször. Jó repülési tulajdonságokkal ren
delkezett, épült belőle még további két 
prototípus, különböző motorelhelyezé
sekkel, szerkezeti eltérésekkel. A kon
cepció azonban sikertelen volt, mivel 
nem voltak megfelelő technológiai el
járások és anyagok, hogy a szárnya
kat a hajlító és csavaró erőkkel szem
ben ellenállóvá tegyék anélkül, hogy a 
gép túl nehéz lenne.

A 70-es években bevezetett kom- 
pozit anyagok új lehetőségeket terem
tettek a nagy szilárdságú szerkezetek
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megalkotására, ezek könnyebbek vol
tak, és ugyanakkor ellenálltak a szél
sőséges aerodinamikai erőknek. A 
kompozit anyagok alkalmazásának 
köszönhetően az X-29-es vékony 
szárnyának megalkotása is lehetővé 
vált. Ez lehetőséget adott a szárnyak 
hajlására, de határt szabott a csavaro
dásnak és kiküszöbölte a szerkezeti 
deformációt (a szárny deformációja 
vagy letörése repülés közben).

1977-ben a Defense Advanced 
Research Project Agency (DARPA) és 
az Air Force Flight Dynamics laborató
riuma (most Wright laboraty) javaslatot 
tett az előrenyilazott, deltaszárnyú re
pülőgép kifejlesztésére. A tervezett kí
sérleti repülőgép azt a célt is szolgálta, 
hogy megerősítse azokat a tanulmá
nyokat, melyek szerint e szerkezeti ki
alakítás lehetőséget ad kritikus manő
verekben a jobb kormányozhatósági 
és emelkedési jellemzők elérésére, il
letve a lehetőség szerint csökkentené 
a légellenállást, valamint hatékonyabb 
utazósebességet biztosítana.

A számos javaslatból a Grumman 
Aircraft Corporation ajánlatát fogadták 
el 1981 decemberében, és 87 millió 
dolláros szerződést írtak alá két -  a re
pülés történetének egyik legszokatla
nabb külsejű -  X-29-es repülőgép 
megépítésére. Több mint egy évtized 
múlva ezek jelentették az első X- 
szériás repülőgépeket. A többfázisú 
program 1984-1992-ig tartott, és biz
tosította a későbbi repülőgépek fej
lesztésében felhasználható műszaki 
adatbázist.

Az 1. számú X-29-es első repülését 
1984. december 14-én hajtotta végre, 
míg a 2. repülőgép 1989. május 23-án 
repült először. Mindkét repülést a NA
SA Dayden Repülés Kutatási Központ
jában hajtották végre.

Az X-29-es repülése majdnem 
olyan volt, mintha visszafelé repülne. 
Előre irányuló deltaszárnyai a gép tör
zsének hátsó részénél voltak, míg víz
szintes vezérsíkjai a szárnyak előtt. A 
szárnyak és vezérsíkok összetett geo
metriája kivételes manőverezési ké
pességet, szuperszonikus működést 
és könnyű szerkezetet tett lehetővé. A 
normál deltaszárnyú repülőgépekkel 
szemben az X-29-nél a levegő nem a 
szárnyak vége felé, hanem befelé, a 
törzs irányába áramlik.

A vadászrepülőgép méretű X-29-es 
szerkezeti kialakításában már alkal
mazták a legfejlettebb kutatások ered
ményeit (pl. a kompozit anyagokat). A 
szerkezet technológiai kialakításában 
megtalálhatók a változtatható ívű 
szárnyfelszínek, az egyedülálló előre
nyilazott deltaszárny és a vékony 
szárnyszelvényeken kívül a strake 
flaps, a páros stabilizátor, továbbá a

számítógépes repülési ellenőrző rend
szer, a fly-by-wire, amely az egyéb
ként instabil repülőgép kormányozha- 
tóságát biztosította.

A kutatási eredmények azt mutatták, 
hogy az előrenyilazott deltaszárny ki
alakítása, mozgatható vezérsíkokkal 
párosítva, kiváló kormányzási lehető
séget nyújt a pilótának 45 fokos állás
szögig. Repüléstörténete során az 
X-29-es 422 kísérleti (kutatási célú) 
repülést hajtott végre, 242-t az 1. szá
mú repülőgép a program I. fázisában, 
120-at a 2. repülőgép a II. fázisban és 
60 repülést egy ezeket követő, ún. „ör- 
vénykontroll” fázisban. Ezt egészítette 
ki 12 nem kutatási célú repülés az 1. 
számú X-29-essel és kettő nem kuta
tási célú repülés a 2. számúval, ami 
436-ra növelte a repülések számát. A
2. számú gépet úgy módosították, 
hogy beleépítettek két nagynyomású 
nitrogéntankot, és az orr két oldalára 
egy-egy mozgatható fúvókát. A fúvó- 
kák arra szolgáltak, hogy az áramlást 
„betereljék” a kívánt irányba, a gép or
ra fölé. A berendezés kiválóan műkö
dött, 1992. májustól augusztusig, há
rom hónapos periódusa alatt 60 sike
res repülést hajtottak vele végre. Úgy 
tűnik, hogy ez a kormányzási mód 
nem csak egyszeri próbálkozás volt,

és talán még fogunk vele találkozni a 
jövő vadászgépeinél. Ezeknek az egy
előre ma még elképzelhetetlen formá
jú repülő csodáknak a hagyományos 
kormánylapátos megoldás ugyanis va
lószínű, hogy nem a megfelelő kor
mányzási rendszere.

Az ellentétes légáramlású előre irá
nyuló (előre nyilazott) deltaszárny a 
hátrafelé irányuló deltaszárnnyal ösz- 
szehasonlítva, jelentős aerodinamikai 
különbséget mutat. Az előre irányuló 
deltaszárnyon a csűrőlapok működése 
nagy állásszögnél zavartalan, mivel a 
levegő a szárnyon a törzs felé áramlik 
nem pedig a szárnyak vége felé. Ez 
biztosítja a csűrőlapok feletti jobb 
áramlást, amely nagy állásszögnél 
megelőzi az emelkedésvesztést.

Az örvény áramlásának irányítása 
magában foglalja az elülső áramlások 
manipulálását is, ahogy azt a diagram 
mutatja. A repülő elülső részének tete
jén lévő fúvókákon átáramló levegő az 
elülső örvények változását vagy moz
gását idézi elő. Ahogy a levegő ke- 
resztüláramlik a jobb fúvókán, felgyor
sítja a jobb oldali örvény áramlását, és 
közelebb tolja a gép elülső részéhez. 
Eközben a bal oldali örvény eltávolo
dik a törzstől. Ez alacsonyabb nyo
mást eredményez a jobb fúvóka olda-
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5. ábra: Л felületekre ható felhajtóerő változásai

Ián, ez pedig a repülőgép jobbra moz
dulását eredményezi.

A repülési kontrollrendszer 
(Vortex Flow Control)

A Vortex Flow Control magyar jelenté
se a mi esetünkben azt takarja, hogy a 
gép orrán keletkező örvények segítsé
gével kormányozzuk a repülőgépet 
nagy állásszögű repülésnél. Mit is je
lent ez egészen pontosan? Amikor a 
repülőgép nagy állásszöggel repül, a

hagyományos kormányrendszerek, 
mint például a függőleges vezérsík 
kilépőélén elhelyezkedő oldalkormány, 
hatástalanok. Ez azt jelenti, hogy nem 
ébred rajta megfelelő légerő, mely a re
pülőgépet a kívánt irányba fordítaná. 
Ekkor nő meg a jelentősége az „ör
vényáramú kormányzásnak”. Az alap
elv viszonylag egyszerű. Az ilyen repü
lésnél az orr két oldalán szimmetrikus 
örvények keletkeznek. Ha az orr vala
melyik felén el tudjuk azt érni, hogy az 
áramlást mintegy „befordítsuk”, ezzel 
együtt a túlsó oldalit pedig mintegy „el

toljuk" az orr mellől, akkor magán az 
orron olyan erők keletkeznek, amelyek 
a kívánt irányba fordítják a gépet.

Az X-29-esek repülési kontrollfelü- 
letei az elöl elhelyezett vezérsíkok, 
amelyek megosztották az emelkedési 
terhet a szárnyakkal, és biztosítják az 
elsődleges dőlésszögkontrollt; a 
szárnyflaperonok (a flapek és a csűrő
lapok kombinációi), amelyeket arra 
használtak, hogy megváltoztassák a 
szárny hajlásszögét, és aszimmetrikus 
használatkor csűrőlapként funkcionál
janak az orsózás kontrollálásában, és 
a strake flap-ek az oldalkormány min
den oldalán, amelyek dőlésszögkont- 
rollal bővítették a vezérsíkokat.

Az X-29-es repülőgépeknél megta
lálható a szokatlan előrenyilazott del
taszárny és az összekapcsolt vezér
sík, amely szerkezeti kialakításából 
adódóan instabil volt. A repülést ellen
őrző rendszer a kormányfelületek szá
mítógépes vezérlésével (másodper
cenként 40 parancs) kiküszöbölte ezt 
az instabilitást, érzékelve a repülési 
paramétereket, valamint a környező 
közeg hatásait. A kontrollfelületek 
elektronikusan kapcsolódtak egy há
romszoros digitális repülési kontroli- 
rendszerhez, amely mesterséges sta
bilitást eredményezett.

A digitális repülési kontroll mindhá
rom számítógépre rendelkezik analóg 
back uppal. Ha valamelyik számítógép 
elromlott, a másik kettő átvette a he
lyét. Ha a számítógépek közül kettő hi- 
básodott meg, a repülési kontrollrend
szer analóg üzemmódra kapcsolt. Ha 
az analóg számítógépek egyike romlott 
el, a fennmaradó kettő vette át a he
lyét. A teljes rendszer meghibásodásá
nak kockázata az X-29-eseknél 
egyenlő volt egy hagyományos rend
szerbeli mechanikai hiba kockázatával.

A kicsi légellenállás elérése, a jobb 
manőverezőképesség biztosítása és 
az üzemanyag hatékony felhasználá
sa érdekében az X-29-es repülőgépet 
kis statikus stabilitással tervezték. A 
felső illusztráción lévő lefelé irányuló 
nyilak a hátsó stabilizátorra eső, légel
lenállást kiváltó ellentétes erőket mu
tatják, melyek megteremtik a stabili
tást. Az X-29-esnél a vezérsíkok meg
osztják az emelkedési nyomatékokat, 
így csökkentve a légellenállást.

I. Repülési fázis

Az I. számú repülőgép 242 repülése 
során szemléltette, hogy a levegőnek 
az előre nyilazott deltaszárnyon a törzs 
felé történő áramlása következtében a 
szárnyvégi kormányfelületek akadály- 
mentesen működnek nagy állásszöge
ken is. A repülések azt is bemutatták,
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hogy a rugalmas (aerostatikus) szárny
kialakítás megelőzi a szárny szerkeze
ti deformációit, továbbá, hogy a kor
mányfelületek hatékonysága elegendő 
ahhoz, hogy mesterséges stabilitást és 
könnyű kezelhetőséget biztosítson a 
pilóták számára ennél az egyébként in
stabil repülőgépnél.

A repülőgépek szuperkritikus szárny
szerkezete szintén növelte a manőve
rezési és fordulási képességeket a 
transzszonikus sebesség közeli üzem
módokon. A szuperkritikus szárnyszel
vényeket a NASA fejlesztette ki, és 
eredetileg egy F-ő-ason tesztelték a 
Drydennél a 70-es években.

II. Repülési fázis

A 2. számú repülőgépet kifejezetten a 
nagy állásszögeken történő repülések 
vizsgálatára készítették fel, de emellett 
a NASA és a légierő egy közös prog
ramjának keretében sor került a gép 
különleges kialakításának, katonai fel
használhatóságának vizsgálatára is. 
Ebben a második fázisban -  és itt nő 
meg a jelentősége az 1. számú gépnél 
említett korlátozásnak -  még 67° ál
lásszögnél is kormányozható maradt, 
ami azért rendkívüli, mert egy hagyo
mányos szárny felületén 15° állás
szögnél már bekövetkezik az áramlás 
turbulenssé válása, a felhajtóerő 
drasztikus csökkenése. A pilóták sze
rint 45° állásszögig a repülőgép kiváló
an irányítható volt, és egészen 67°-ig 
korlátozottan ugyan, de a vezérlés a 
kezükben volt. Ezt a fantasztikus kor- 
mányozhatóságot nagyrészt a gép ki
alakításának, valamint a kacsavezér- 
síkok alkalmazásának tulajdonítják.

A magassági kormányzás három 
részből áll. Egyrészt található egy-egy 
kormánylap a függőleges vezérsík tö
vénél, a hajtómű két oldalán, a hagyo
mányos vízszintes vezérsík helyén. 
Másrészt maguk a szárnyon elhelye
zett flapperonok (= kombinált csűrő 
és fékszárny) is működnek magassá
gi kormányként, és végül ott vannak a 
hajtómű-beömlőnyílás két oldalán el
helyezett +307-60° között állítható 
kacsavezérsíkok. Hasonló vezérsí
kokkal találkozhatunk a Rafale-nél, a 
Gripenné\, a Eurofightemé\, sőt még 
az X-31-esre is kerültek kacsavezér
síkok. Az X-29  természetesen ezt az 
állásszöget mindenféle különleges 
szárnymechanizmus vagy tolóerővek- 
tor-szabályozás nélkül érte el, bár 
meg kell említeni, hogy a gép tervezé
si szakaszában szóba került olyan 
hajtómű alkalmazásának a gondolata 
is, mely képes lett volna a gázsugár 
függőleges síkban történő eltérítésé
re, ám ennek gyakorlati kivitelezésé

re valószínűleg sohasem került sor.
A második fázisban a 2. számú 

X-29-essel 120 felszállást teljesítettek, 
az utolsót 1991. szeptember 30-án.

A kutatók a repülés fázisai alatt be
mutatták a repülőgép aerodinamikai 
tulajdonságait nagy állásszögeken tör
ténő repüléseken, valamint a katonai 
alkalmazhatóság eredményeit, ame
lyek alapján az X-29-es repülőgépen 
alkalmazott technológiai eljárások a 
jövő vadászrepülőgépeinek építésé
ben is alkalmazhatóak.

A repülőgép

A repülőgépek orr-része és a kabin 
egy-egy F-5A Freedom Fighter va
dászgépből származik.

A két fegyverteret használták az 
adatrögzítő és repülésellenőrző beren
dezések elhelyezésére. Az utóbbi 13 
km hosszú kábelezést igényelt. A futó
mű megegyezik az F-16-os típusnál 
alkalmazottal. Mindkét gépet ugyanaz
zal a hajtóművel, az F/A-18-ásnál és a 
Gripennél alkalmazott General Electric 
F404-GE-400-za\ látták el. Egyszeri 
feltöltéssel egy órát tartózkodhattak a 
levegőben.

A műszerezettségen kívül a két gép 
között egyetlen apró eltérés van, egy 
dugóhúzó elleni mentőernyő, melyet a
2. számú repülőgép oldalkormányá
nak végére építettek. A Martin-Baker 
GRQ7A típusú katapultülés az egyet
len nem amerikai szerkezet a repülő
gépben.

A 33° 44’-es szöggel előrenyilazott 
belépőéllel rendelkező szárny szerke
zete 10%-kal könnyebb lett, mintha 
hátranyilazták volna őket. A főbb te

herviselő szerkezeti részei titán- és 
alumíniumötvözetekből készültek, míg 
a borítás többrétegű szénszálas 
(grafit-epoxi) kompozit anyagokból.

A divergencia létrejöttét egyrészt a 
megfelelő módon előfeszített és irá
nyított szénszálak alkalmazásával 
küszöbölik ki, másrészről a szárny kül
ső flapperonjainak számítógépes ve
zérlésével tartják az elcsavarodást a 
megengedett értékhatárok között.

A gép kormánylapjai elektronikusan 
össze vannak kötve egy háromszoro
san biztosított digitális fly-by-wire re
pülésirányító-rendszerrel, mely a sta
bilitásért felelős. A számítógépes irá
nyítás a kormányfelületeknek másod
percenként negyvenszer ad parancsot 
a helyesbítésre. Mind a három digitális 
rendszernek van egy-egy analóg el
lenőrzőrendszere.

A X-29-es egyhajtóműves, 48,1 láb 
hosszú repülőgép. Szárnyainak fesz- 
távolsága 27,2 láb. A hajtómű 16 ezer 
font tolóerőt biztosító General Electric 
F404-GE-400-as. A gép üres tömege 
13 ezer font, míg a felszálló tömege 17 
600 font. Maximális repülési magassá
ga 50 ezer láb, maximális sebessége 
1,6 Mach, repülési ideje megközelítő
leg egy óra.

Felhasznált irodalom

Internet: Bálint Balázs, Az X-29 
Internet: NASA Dryden Kutatási 

Központ
Repülés Világa, 90/2.
Repülési lexikon, MHTT 
Bill Gunston: An Illustrated Guide To 

Future Fighters and Combat Aircraft 
Salamander Books Ltd., 1984
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Az EGBU-15 típusú, minden időben bevethető légibomba

Az Egyesült Államok légierejében már 
évekkel ezelőtt rendszeresítették a 
GBU-15-Ös, televíziós irányítású re
pülőbombát. Ez nem más, mint a 2000 
font súlyú, vagyis 907 kilogrammos 
hagyományos légibomba irányító egy
séggel és siklószárnyakkal ellátott vál
tozata. A fegyver az F-15E Strike 
Eagle típusú vadászbombázó lehetsé
ges függesztményei közé tartozik. Irá
nyítását a bomba orrában lévő televí
ziós kamera repülőgépre közvetített 
képével lehet elvégezni. A repülőgép 
hátsó ülésén elhelyezkedő fegyver
rendszer-kezelő, a WSO (Weapon 
System Operator, az amerikai repülős 
szlengben csak Wizzo) a televíziós 
képernyőjén látja másodpercre ponto
san azt a képet, ahogy a bomba eresz
kedik. A ledobott siklóbomba vezérsík
jaival kormányozható, akár egy repü
lőgép. A képernyőn a Wizzo egyszerű
en egy kis botkormánnyal az elpusztí
tandó célra mutat egy hajszálkereszt
tel, a többit a GBU-15 mesterséges in
telligenciája végzi el.

Azonban a fegyvernek van egy nagy 
hátránya: a bevetését csak akkor lehet 
végrehajtani, ha a cél látható. Vagyis 
ha köd, felhő, pára vagy éppen füst ta
karja be, akkor a bomba nem közvetít 
élőképet a kijelölt objektumról. A kép
ernyő üresen marad, és nincs mire rá
irányítani a hajszálkeresztet. Ez azzal 
járhat egy háborúban, hogy az ellen
séges cél megmenekül, ezzel veszély
nek teszik ki a saját erőket. Ezt pedig 
egy modern háborúban az USA egyre 
kevésbé engedheti meg magának. 
Ilyen eset azonban az 1999 tavaszán 
végrehajtott Allied Forces hadművelet 
során nagyon sokszor fordult elő. A 
USAF vezetői azonnal gondolkozni 
kezdtek a lehetséges megoldáson.

Az egyik megoldás már adott volt, 
mégpedig a JDAM bomba. Ez a bom
ba GPS-irányítású, vagyis a műholdas 
navigációs rendszer segítségével az 
időjárástól teljesen függetlenül lehet 
bevetni. Azonban a GPS-irányításnak 
is megvannak a maga hátrányai: A cél
pont eltalálásához szükség van a cél 
koordinátáinak pontos meghatározá
sára, és viszonylag nagy a szórása. 
Ez akár többméteres eltérést is jelent
het a kijelölt céltól. Ezért csak fix tele

pítésű és nagyobb kiterjedésű objektu
mok ellen lehet hatásosan alkalmazni.

A megoldásra elvben nagyon gyor
san rájöttek. Mivel a felhőalap általá
ban nem ér le a talaj szintjéig, ezért a 
felhő alatt látható a cél. Innen adódott 
az ötlet, hogy kombinálni kell a GPS- 
és a televíziós irányítást! A munkák 
már a légi hadműveletek alatt elkez
dődtek. A programban az új bomba tí
pusjele EGBU-15 (Enhanced Guided 
Somb Unit, vagyis megnövekedett ké
pességű irányított bombaegység) lett. 
Ezzel utaltak arra, hogy a kifejleszten
dő új bomba minden időjárási körül
mény közt alkalmazható lesz.

A légierő vezérkari főnöke, Michael 
Ryen vezérezredes személyesen láto
gatott el a Légierő Fegyverzeti Köz
pontjába, az Eglin légitámaszpontra, 
és tolmácsolta a légierő felmerülő igé
nyeit egy új bombára. Mint megtudta, 
az intézet fejlesztő szakembereit is 
már három éve foglalkoztatta a kér
dés. A rekordidő alatt elvégzett fejlesz
tési munkákban nagy szerepet játszott 
a Metric Systems Corporation, amely 
szintén tagja a Raytheon csoportnak.

Míg a Raytheon az elektronikai és a 
szoftverek fejlesztési munkáin dolgo
zott, addig a Metric a bomba szerkeze
ti elemeit, mechanikus részeit alakítot
ta át, valamint integrálta az új részegy

ségeket a régiekhez. Számítógép se
gítségével elkészítették az eredeti 
bomba háromdimenziós modelljét, va
lamint az új elektronikai egységeket, 
az akkumulátort, antennákat, erőátvi
teli egységeket és persze a repülésirá
nyító rendszert, melynek a legfonto
sabb része a GPS volt.

Minden új rendszert be kellett zsú
folni a bomba testébe. Ez azért sem 
volt egyszerű feladat, mert az eredeti 
GBU-15 tervezésénél nem vették fi
gyelembe a továbbfejlesztés iránti igé
nyeket. Nagy kihívás volt az új kábele
zés kivitelezése is. Amikor készen áll
tak a tervekkel, a modellezés segítsé
gével rendezték el az új fegyver belső 
terét. Néha azonban nem várhattak 
minden egyes részegység beérkezé
sére, gyakran át kellett lépni bizonyos 
fázisokat, és később visszatérni azok
ra. Előfordult, hogy óránként érkeztek 
be új változások a virtuális fejlesztés 
eredményeként. A Metric szakemberei 
arra törekedtek, hogy a lehető legki
sebb méretű és tömegű termékeket 
építsék be a rendelkezésre álló szűk 
belső térbe. Természetesen az egész 
rendszernek el kellett viselnie azt a túl
terhelést, amelyet egy harci bevetést 
végrehajtó repülőgépre történő kifüg
gesztés okoz. Szintén meg kellett őriz
ni a működőképességet a repülés so-
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rán fellépő szélsőséges hőmérsékleti 
viszonyok, valamint a nagy vibráció 
mellett.

A megbízás időpontjától számítva 
alig 45 nap alatt kifejlesztették az új 
bombát, legyártottak belőle 100 dara
bot és végrehajtottak számos kísérleti 
bombavetést is. Kiképeztek néhány 
repülőszemélyzetet és műszaki állo
mányt a fegyver kezelésére. Azonban 
az Allied Forces hadművelet néhány 
nappal a bomba csapatokhoz való ki
szállítása előtt befejeződött, így igazi 
harcban történő bevetésére már nem 
került sor. Pedig sok tartalékost hívtak 
be, és még Európából is visszahívtak 
néhány repülőszemélyzetet a teszte
lésre. Mindenki vállvetve dolgozott ez

alatt a rendkívül rövid fejlesztési idő 
alatt, hogy megalkossák a kombinált 
irányítású új bombát.

A Precision Strike System, vagyis a 
Precíziós csapásmérő rendszer prog
ram eredménye igazolta a kormány és 
a Raytheon közös erőfeszítéseit. A 
sürgős hadszíntéri igény nagy nyo
másként nehezedett rájuk, de keve
sebb mint két hónap alatt megoldották 
a felmerülő problémákat. Ez volt a 
program első fázisa.

A második fázisban le kellett gyárta
niuk 1200 új bombát egy év alatt, a lé
gierő F-15E  gépei számára. Ezalatt új
ra kellett dolgozniuk a repülőgép fegy
verzeti rendszerének szoftverét. Pon
tosították a folyamatos távolságmeg

határozást, valós időbeni visszacsato
lással, a Wizzo televíziós képernyőjét 
színesre cserélték ki. Végezetül pedig 
a fegyvert különböző földrajzi helyekre 
küldték el, tesztdobásokra. Ezzel a 
GPS-irányítórendszert tesztelték le.

A televíziós irányítás nagy előnye 
az, hogy elképesztően nagy pontos
sággal találja el a célt, mint ahogy a 
bomba elődje, az Öböl-háborúban is 
bevetett GBU-15 bebizonyította. Még 
a lézervezérlésű bombáknál is ponto
sabban csapódik be a kiszemelt objek
tumba! Amíg a lézervezérlésű bomba 
célról visszaverődő lézersugár által 
vezetve bemegy egy ajtón, addig a 
GBU-15, a Wizzo által folyamatosan 
vezetve, akár képes a kulcslyukat is 
eltalálni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a bomba szórása, vagyis a té
vesztési hiba nem mérhető!

Ezt az elektrooptikai vezérlésű fegy
vert tették most még veszélyesebbé 
feljavítással, mivel az időjárás többé 
nem befolyásoló tényező a bevezetés 
szempontjából. Ha az EGBU-15-Öt a 
felhők felett dobják le, akkor saját ma
gát vezérli a cél felé, globális helymeg
határozó rendszere segítségével, egy 
bizonyos szórási hibával. Azonban ha 
repülése során áttörte a felhőt, akkor 
már a Wizzo átveheti az irányítást a 
bomba repülése felett, és nagy pon
tossággal a célba vezeti. Ez a pontos
ság pedig nagyon fontos lehet bizo
nyos célok esetében. Amennyiben a 
kiszemelt objektumot mégis eltakarja 
valamilyen füst- vagy porfelhő, akkor 
végig a GPS vezérli a bombát, de még 
így is csak néhány méteres lesz a be
csapódás eltérése a céltól.

A bomba két különböző töltetet hor
dozhat. Felszíni célok ellen Mk-84 tí
pusú repeszromboló harci rész vethe
tő be. A „keményebb” célok ellen a 
BLU-109 típusú behatoló harci töltet 
alkalmazható, mely késleltetett gyújtó
szerkezettel rendelkezik. Ez utóbbi ké
pes megszámolni, hány szintet ütött át 
a bomba, és csak a betáplált szinten 
robban fel.

A bomba egyik jellegzetes bevetési 
profilja, mikor a hordozó repülőgép 
950 kilométeres sebességgel, 7500 
méter magasságból ledobja. Ekkor a 
céltól 32 kilométerre van! Ez a magyar 
viszonyokra lefordítva azt jelenti, hogy 
pl. egy Ve esés felett kioldott bomba 
képes hajszálpontosan eltalálni a 
Lánchíd egyik kőoroszlánjának fejét! 
(Mindezt 6000 méteres felhőtetőnél és 
500 méteres felhőalapnál.)

Természetesen a repülőgép ilyenkor 
már távolodik a ledobás helyszínétől, 
mivel a cél felé sikló bomba így is to
vábbítja a felvételeket a repülőgép fe
délzetére.

Zsig Zoltán
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Super Etendardok a Falkland/Malvin-szigeteki háborúban

Miután a Francia Haditengerészet 
visszautasította a SEPECAT Jaguar 
haditengerészeti változatát, 1973 janu
árjában elkezdődött a Super Etendard- 
program, amellyel az Etendard IVM 
csapásmérő, az Etendard IVP felderítő 
és a LTV F8E(FN) Crusader elfogó re
pülőgépeket akarták felváltani. 1974. 
október 28-án emelkedett levegőbe 
Istres repülőteréről egy átalakított 
Etendard a tervek és a rendszerek 
tesztelésére. A három tesztrepülőgép 
repülése után, 1975. október 3-án 
szállt fel az igazi prototípus. A repülő
gép az Etendard IVM továbbfejleszté
se volt, modernebb vázzal, erősebb 
hajtóművel, Agave radarral és moder
nizált elektronikus hadviselési beren
dezésekkel. Az együléses felhajtható 
szárnyú, repülőgép-hordozóra szánt 
gépet 1978-tól kezdték gyártani a Das- 
sault-Breguet műveknél. A vázát átter
vezték, hogy az új hajtómű és az elekt

ronikai rendszerek elférjenek. Különö
sen az új lokátor miatt kellett az orrát 
átépíteni, ekkor kapta meg a jellegze
tes nagy orrkúpját, amely messziről 
megkülönböztette az Etendard 
IVM-lVP-től. Természetesen új ötvö
zeteket is felhasználtak az építésekor. 
Jelentősen korszerűsítették a repülés
vezérlő és aerodinamikai rendszert, 
áttervezték a szárnyat.

Az Etendard IVM-hez képest a na
gyobb tömege ellenére sem változtak 
a repülési tulajdonságai, köszönhető
en a megnövelt tolóerejű új hajtómű
vének. 50 kN tolóerejű SNECMA Atar 
8K-50-es utánégő nélküli gázturbinás 
sugárhajtóműve 11 000 méteren 1,3 
Mach, alacsony magasságban 0,97 
Mach sebességet biztosított a SUE- 
nak. Az elektronikus hadviselés része 
volt a Drax besugárzásjelző, Barracu
da belső, Phimat külső elektronikai za
varó berendezés, infra/dipól csapda

szóró. A Thomson-CSF/ESD Agave 
radarja pedig alkalmas volt célfelderí
tő, -megjelölő, automatikus célköveté
si, távolságmeghatározási, térképezé
si funkciókra. A navigálást a Kearfott 
inerciális (tehetetlenségi), a fegyverzet 
irányítását új tűzvezető rendszer és 
modern bombacélzó berendezés biz
tosította. Belső üzemanyagtartályai
ban 3270 liter, a két felfüggesztett, kül
ső tartályban egyenként 1100 és a 
törzs alatt 600 liter üzemanyagot szál
líthatott, amit Buddy póttartályos után
töltő rendszerrel levegőben utántölthe- 
tett. Beépített fegyverzete 2 db 30 
mm-es DEFA gépágyú volt, egyenként 
125 lőszerrel. A négy szárny és az egy 
törzs alatti konzolon 4 db 400 kg-os 
bombát, nem irányított rakéta konténe
reket, 2 db R550 Magic levegő-levegő 
rakétát hordozhatott 2270 kg összsúly
ban. Az AM39 Exocet rakétából 1 db-ot 
tudott vinni a jobb szárnya alatt, a bal

Super Etendard által hordozott irányított fegyverek
1. táblázat

Magic R.550 Martin Pescador AS30L Exocet AM39 ASMP
Osztály levegő-levegő levegő-felszín levegő-felszín levegő-hajó légi indítású atomf.
Gyártó SA Matra CITEFA SNI Aerospatile SNI Aerospatile SNI Aerospatile
Alkalmazók Franciaország 

Argentína, Irak
Argentína Franciaország

Irak
Franciaország 
Argentína, Irak

Franciaország

Irányítás infra rádióparancsjel lézer aktív lokátor programozott
Hossz (mm) 2770 2940 3650 4690 5380
Átmérő (mm) 157 218,5 340 350 420
Fesztáv (mm) 668 730 1000 1100 820
Tömeg (kg) 89,8 140 520 655 900
Robbanófej tömege (kg) 12,5 40 240 165 Nukleáris
Sebessége (Mach) 3 2,3 1,5 0,93 3
Hatótáv (km) 0,32-10 2,5-9 11,25 50-70 100 felett

Repülőgép-hordozóról bevethető repülőgépek az 1982-es konfliktusban
2. táblázat

Típusjelzés Sea Harrier MK-1 Super Etendard Harrier GR-3 A-4Q Skyhawk
Gyártó British Aerospace Dassault Brequet British Aerospeca McDonel-Douglas
Hossz (m) 14,5 14,31 13,89 11,7
Szárnyfesztáv (m) 7,7 9,6 7,7 8,38
Szárnyfelülete (m) 18,68 28,4 18,68 24,16
Magasság (m) 3,71 3,86 3,41 3,57
Üres tömeg (kg) 5580 6500 5580 4739
Max. félsz, tömeg (kg) 11 340 12 000 11 340 10 206
Sebesség (km/óra) 1185 1200 980 1064
Hatótáv-póttartály nélk. (km) 667 300 644 550
Fegyverzet 2x30 mm gpá. 

2xSidewinder 
2xSea Eagle

2x30 mm gpá.
1 xExocet 
4x400 kg bomba 
2xMatra magic

2x30 mm gpá. 
3x454 kg bomba 
kazettás bombák 
rakétakonténerek

2x20 mm gpá.
1588 kg ossz. bőm.
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2. ábra: Bevetésre előkészített 0753/3-1-203-as Super Etendard egy Exocet rakétá
val a szárny alatt. A kép a HMS SHEFFIELD vagy az ATLANTIC CONVEYOR elleni 
akció előtt készült. (Air Wars home page)

3. ábra: A 0752/3-a-202 Super Etendard nem irányítható bombákkal és rakétákkal

szárnyára ellensúlyként egy póttartályt 
függesztettek fel. Felderítő bevetésen 
Óméra kamerákat tartalmazó konté
nert vihetett magával. Később a fran
cia gépekre az Atlis lézeres célmegje
lölő berendezést és az AS30L lézerve
zetésű rakétát is rendszeresítették.’

A „tüzelj és felejtsd el!” elven műkö
dő Exocet rakéta 5,20 méter hosszú, 
0,35 méter átmérőjű, 655 kg-os volt. A 
165 kg-os robbanófejet 70 km-re, 0,9 
Mach sebességgel jutatta el a célba. 
Működési elve: a repülőgép fedélzetén 
lévő Agave lokátor a cél észlelését kö

vetően a céladatokat számítógép útján 
továbbította a rakéta komputerének 
(szintén Thomson elektronika), amely 
a programot rögzítve indítás után iner- 
ciális vezérléssel 2,5 méter magasan 
haladt a cél felé. A cél közelében auto
matikusan bekapcsolta az EMD ADAC 
típusú monoimpulzus rendszerű aktív 
radart, mely a célról visszavert jelek 
alapján pontosította a röppályát, és 
biztosította a célba csapódást.

Argentína 1979-ben rendelt 14 da
rab Super Etendardot 15 darab Exocet 
rakétával a saját repülőgép-hordozójá
ra. Az Exocet nem volt ismeretlen az 
Argentin Haditengerészetnek, hiszen 
1978-ban vásárolt „A-69” osztályú fre
gattjai fegyverzetében ott szerepelt a 
„család” kisebbik hajó-hajó verziója, 
az MM38-as. De vásároltak a külön is 
MM40-es Exoceteket (és ezeket irá
nyító rendszereket), hogy így korsze
rűsítsék a második világháborúból 
származó rombolóikat.

1980 szeptemberében a franciaorszá
gi Rochefort Haditengerészeti Bázisra 
érkezett a 2. Escuadrilla Aeronaval de 
Caza у Ataque -  2. argentin haditen
gerészeti vadász és csapásmérő szá
zadtól -  negyven technikus és az aláb
bi tíz pilóta:

Jorge Colombo fregattkapitány -  
századparancsnok 
Augosto Bedacarratz korvettkapi- 
tány -  századparancsnok-helyettes 
Roberto Agotegaray korvettkapitány 
Roberto Curilovic korvettkapitány 
Alejandro Francisco korvettkapitány 
Luis Collavino sorhajóhadnagy 
Julio Barraza sorhajóhadnagy 
Juan Rodriguez Mariani sorhajóhad
nagy
Armando Mayora sorhajóhadnagy 
Carlos Machetanz fregatthadnagy

Mindegyik pilóta több száz órát töltött 
az A-4Q Skyhawkon, ami rendszere
sítve volt az argentin repülőgép-hordo
zón. Három hónapos intenzív francia 
nyelvtanulás után áttelepültek az an
gol partokhoz közeli Landivisiau repü
lőterére. Itt Moräne Saulnier repülőgé
peken végzett 30 napos kurzus után 
ülhettek át a Super Etendardra. Az 
alapozó repülési leckék közben tanul
ták meg a kezelését a fegyverrendsze
reknek, mint például az AM39 Exo- 
cetnek. Maximum 50 órát repültek pi
lótánként a Super Etendardon, amit 
nemsokára SUE-nek kereszteltek el.
1981 júliusában visszatértek Argentí
nába, a fővároshoz közeli Coman- 
dante Espora haditengerészeti repülő
térre. November 17-én érkezett meg 
az első öt Super Etendard, ugyanany- 
nyi Exocet kíséretében. A kiképzést to
vábbfolytatták, különösen a navigációs
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szembeszelük, ami szükséges lett vol
na a megterhelt gépeknek a felszállás
hoz. A Super Etendardok részéről 
Jorge Colombo fregattkapitány és kí
sérője, Carlos Machetans fregatthad
nagy ugyan eljutottak a szigetek keleti 
szélén köröző KC-130H-oz, de külső 
okok miatt nem tudtak feltankolni a 
tankerből, így visszafordultak. Miután a 
HMS CONQUEROR atom-tengeralatt
járó elsüllyesztette az argentin ARA 
GENERAL BELGRANO cirkálót, a ha
dihajók visszahúzódtak a honi kikötők
be, így a légierőre hárult a feladat, 
hogy felvegye a harcot a brit flottával.

A HMS SHEFFIELD 
romboló elsüllyesztése

5. ábra: A találatot kapott HMS SHEFFIELD romboló. A robbanás tönkretette a 
gépházat, így közvetve nem tudták működtetni a tűzoltó berendezéseket

és fegyverrendszerek kezelését gya
korolták. Az ARA Veinticinco de Mayo
rs való leszállást nem gyakorolhatták, 
mert még nem alakították át a kata- 
pultját SUE-k indítására.

Az első sikertelen támadás

Amikor 1982. április 2-án argentin csa
patok megszállták a Falkland/Malvin- 
szigeteket, a 2. századnál éppen azo
kat a francia technikusokat várták, 
akiknek az Exocet rakétákat kellett 
összehangolniuk a repülőgép rend
szereivel. A háború miatt így a specia
listák és a kezelési útmutatók nem ér
keztek meg. Bár lehetséges, hogy az 
immár kint lévő nyolc francia technikus 
segített, valószínűbb, hogy az argenti
nok saját maguk hangolták össze a ra
kétákat a repülőgép tűzvezető rend
szerével. Kevésbé ismert, hogy a Dél- 
Georgiánál megsérült ARA GUERRI- 
CO fregatt MM38 rakétáit leszerelték, 
és pótkocsikra helyezték, majd légi 
úton szállították át a Falkland-szige- 
tekre. Itt szárazföldi telepítésű radartól 
kapták a célok koordinátáit, és ezeket 
az adatokat programozták be a rakéta

komputerébe. A part közelében manő
verező HMS GLAMORGAN rakéta
rombolón elért találat bizonyította, 
hogy ezt is összetudták hangolni. így 
nincs mit csodálkozni, hogy az AM39- 
es tűzvezető rendszerét már két hét 
múlva tesztelték hajó elleni támadás
hoz. Szerencsére nemrég vásároltak 
két Type 42 osztályú rombolót (ARA 
HÉRCULEST, ARA SANTÍSIMA TRI- 
NIDANDOT) az angoloktól, éppen azt 
a típust, amely az inváziós flotta alap
pillérének számított az atommeghajtá
sú tengeralattjárók mellett. Természe
tesen az egység pilótái a támadási 
taktikákat ezeken a testvérhajókon is 
leteszteltelték. Közben a 2. század át
települt Argentína legdélibb repülőte
rére Rio Grandéba.

Május 1-jén a RAF és a Navy repülő
gépei bombázták az argentin repülőte
reket és állásokat a szigeteken. Más
nap, május 2-án az Argentin Haditen
gerészet kombinált légitámadást terve
zett a brit repülőgép-hordozók ellen: 
nyolc A-4Q Skyhawk az ARA VEIN
TICINCO DE MAYO fedélzetéről, két 
Super Etendard Rio Grandéból indult 
volna támadásra. A Skyhawk-oknak 
azonban nem volt meg a minimális

Május 4-én a 0708/2-P-112 szériaszá
mú, SP-2H Neptune tengerészeti fel
derítőgép 5.07-kor felszállt Rio Gran
déból, az ellenséges hajók helyzeté
nek bemérésére. Az előző éjjel ugyan
is a Port Stanleyben járt C-130-sok je
lentős angol tengerészeti aktivitást 
észleltek a szigetektől délkeletre. Az 
első brit hadihajóról visszavert radarje
let 7.50-kor észlelte Proni korvettkapi- 
tány. Rövidesen jelentette egy na
gyobb és két kisebb hajóból álló köte
lék és további két hajó koordinátáit a 
főparancsnokságnak. Még kétszer, 
8.14-kor és 8.43-kor mérte be a hajó
kat, majd délre -  az ARA GENERAL 
BELGRANO elsüllyedésének körzeté
be -  haladt tovább. Közben az argen
tin repülőtereken több repülőgép -  köz
tük két SUE riadókészültségben várta, 
hogy felemelkedjen. Miután Prodi kor- 
vettkapitány adatai befutottak a pa
rancsnoksághoz, beindult az argentin 
hadigépezet. Először egy KC-130-as 
légi utántöltő repülőgép (tanker) emel
kedett fel, őt követte figyelemelterelő 
feladattal egy Lear Jet LR-35-ös. 9.45- 
kor szállt fel Bedacarratz korvettkapi- 
tány a 0752/3-A-202-es, Mayora sor
hajóhadnagy a 0753/3-A-203-as 
Super Etendarddal, szárnyuk alatt egy- 
egy AM39-es Exocettel. Őket követte a 
két biztosító M-5 Dagger vadászgép.2 
10.00-kor a SUE-k feltankoltak a 
tankerből, és folytatták útjukat kelet fe
lé. 10.35-kor Prodi korvettkapitány újra 
bemérte egy nagy és két kisebb hajó
ból álló csoport koordinátáit: 52° 33’ 
55” dél, 57° 40’ 55” nyugat. Proni rádi
ón megadta a célok adatait a Bedacar- 
ratznak, majd visszatért Rio Grandéba. 
A SUE-k nagyon alacsonyan, szinte a 
hullámokat súrolva haladtak a célok fe
lé. 10.50-kor 160 méterre felemelked
ve radarral ellenőrizték a Proni által 
megadott koordinátákat, majd vissza
süllyedtek. Negyven km-re a céloktól 
másodszor is felemelkedtek, és a koor
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dinátákat betöltötték a fegyverrendsze
rekbe. A tengerszintre visszasüllyedve 
11.04-kor kilőtték az AM39 Exoceteket 
az általuk Hermesnek vélt célra. Meg
fordultak és gyorsítottak, hogy elkerül
jék az angol hajókat biztosító két Sea 
Harriert. Az angol hajók észlelték a fel
bukkanó repülőket, és a HMS GLAS
GOW elektronikafelderítő rendszere a 
8-10 GHz frekvencián üzemelő radart 
Super Etendardnak mérte be. Azonnal 
riasztották a többi hajót. Az angolokat 
meglepte a hír, hiszen a Super Eten- 
dardok hatósugarán kívül hajóztak. Az 
összes hajó aktív elektronikai ellente
vékenységbe kezdett, kivéve a HMS 
SHEFFIELD-et -  neki ki voltak kap
csolva a rendszerei mivel műholdon 
át a főparancsnoksággal érintkezett. A 
Type 42-es osztályú HMS SHEFFIELD 
romboló lokátora jelezte a közeledő re
pülőgépet (Mayoraét), de nem tudták 
eldönteni, hogy barát vagy ellenség. A 
hajóhídról láttak keletre egy füstpama
csot, amikor a hajótól egy mérföldre 
ért, akkor vették észre, hogy rakéta kö
zelít. Négy másodperc múlva az Exo- 
cet becsapódott a hajókonyhába, ha
talmas tüzet okozva. A robbanás 
(Samuel Salt kapitány szerint felrob
bant a rakéta!) tönkretette a parancs
noki vezetési pontot és a gépházat. Le
állt az áramszolgáltatás, nem működ
tek a híradó és a tűzoltó berendezé
sek. Két fregatt és több helikopter sie
tett a segítségére, de már csak a le
génységet tudták menteni. A hajót 
megpróbálták elvontatni, de néhány 
nap múlva elsüllyedt. Húszán veszítet
ték el az életüket. A Bedacarratz HER- 
MES-re3 irányított rakétáját a HMS 
YARMOUTH fregatt aktív radarzava
rással eltérítette. A két SUE 12.04-kor 
biztonságban leszállt Rio Grandéban.

A második sikertelen támadás

Május 15-én az utolsó működőképes 
Neptune is elromlott, az argentin légi
erő kénytelen volt a szigetekre települt 
radarok által felderített célpontokat tá
madni. A Port Stanleyben egy háromdi
menziós ANЯPS-43F és egy 
AN/TPS-44 Alert IIA radarral figyelték 
a brit hadihajókat és Harriereket. A re
pülők repülési irányából próbálták kikö
vetkeztetni, hogy hol tartózkodhattak a 
brit hordozók. Május 23-án Roberto 
Agotegaray korvettkapitány és Juan 
Rodrigues Mariani sorhajóhadnagy 
Super Etendardja emelkedett fel Rio 
Grandéból egy-egy Exocet rakétával a 
szárnyuk alatt. Célpontjuk a Port Stan- 
leytől kb. 150 km-re délkeletre lévő 
anyahajó volt. Sikeresen feltankoltak a 
KC-130H-ból, de a megadott helyen 
nem találtak brit hajókat. A sikertelen

keresést feladva 17.50-kor visszatértek 
Rio Grandéba. Másnap az angol SAS 
sikertelen szabotázsakciót hajtott vég
re Rio Grande repülőtere ellen.4 A re
pülőtér őrségét ezután további tenge
részgyalogos egységekkel erősítették 
meg az argentinok.

Az ATLANTIC CONVEYOR 
elsüllyesztése

Május 25-én a Port Stanleyben telepí
tett argentin radarok több nagy hajót 
fedeztek fel a kikötőtől 176 km-re 
északkeletre. 7.30-kor az adatok meg
érkeztek Rio Grandéba, ahol gyorsan

megtervezték az akciót. A tervek sze
rint észak felé egy nagy kerülőt tesz
nek meg a gépek, ahol Puerto Desea- 
dotól 250 km-re keletre feltankolnak, 
majd északi irányból csapnak le a cél
ra, miközben más repülőgépek a Falk- 
land-szorosban cirkáló hajókat támad
ják. 9.00-kor elstartolt egy KC-130-as 
tanker az argentin partok mentén 
északi irányba. 14.00-kor 2x3 gépes 
A-4B Skyhawk kötelék indult a Pebble 
szigetnél járőröző hajók ellen. 14.28- 
kor Roberto Curilovic korvettkapitány 
a 0753/3-A-203-as, Julio Barraza sor
hajóhadnagy a 0754/3—A—204-es 
Super Etendarddal szállt fel egy-egy 
Exocettel. Miután feltankoltak a tan-

6. ábra: Az ATLANTIC CONVEYOR úton a Falkland-szigetek felé. Kisegítő helikopter-, 
repülőgép-hordozóként használták. Tíz helikopter -  az angol repülőveszteségek egy- 
harmada -  semmisült meg a fedélzetén

7. ábra: Az 1982. május 30-ai támadás résztvevői. Előtérben a 0752/3-A-202-es SUE 
-  fedélzetén az utolsó Exocetfe/ utántöltik. Háttérben a négy A-4C Skyhawk. (Air 
Wars home page)
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a szárazföldi hadműveletekben, mert 
az „igáslovak” kiesése szárazföldi me
netre kényszeríttette a gyalogság zö
mét. A Skyhawkok is sikerrel jártak: 
Velasco hadnagy elsüllyesztette a 
HMS COVENTRY rombolót.

Támadás a HMS INVINCIBLE 
anyahajó ellen

Az utolsó Exocetet az argentinok az 
INVINCIBLE anyahajó ellen kívánták 
felhasználni. Miután a szigetekre tele
pült radarok adataira már nemigen 
számíthattak, így nagy segítséget je
lentettek az angol hajók helyzetéről a 
szovjetektől kapott műholdas adatok. 
Május 29-én négy A-4C Skyhawk ér
kezett Rio Grandéba a 4. Vadász Cso
porttól Ernesto Ureta, Jose Vazquez, 
Omar Castillo hadnagyok és Gerando 
Isaac zászlós vezetésével. A terv az 
volt, hogy délkeleti irányba kerülve, 
majd északra fordulva csapnak le a 
hordozóra. Az Exocet találata után 
egyenként 3 darab 227 kg-os bombá
val felfegyverzett Skyhawkok megtá
madják a hordozót és kísérőit.

Május 30-án 11.25-kor az argenti
nok mind a két KC-130 tankere fel
szállt és elindult délkeleti irányba. 
12.30-kor szállt fel Rio Grandéból Ale
jandro Francisco korvettkapitány a 
0752/3-A-202-es és Luis Collavino 
sorhajóhadnagy a 0755/3-A-205-ÖS 
Super Etendarddal, őket követte a 
négy A-4C Skyhawk. Francisco vitte 
az Exocetet, Collavino pedig segítette 
és ellenőrizte a koordinátákat. A gépek 
7000 méter magasra emelkedtek és 
elindultak az első „tankolási randevú” 
helyére. A második tankolás után a 
tankerek keletre, a két SUE (1600 mé
terre egymástól, két-két A-4C-vel há
tuk mögött) északnak fordult. Mikor 
300 km-re voltak a célterülettől, 30 
méterre süllyedtek. 14.32 körül Fran
cisco beazonosította a célt -  amit 
Collavino megerősített - ,  és kilőtte az 
Exocetet. Nyugatra fordultak és a 
tankergépek felé vették az irányt, majd 
18.38-kor gond nélkül leszálltak Rio 
Grandé-ban. A Skyhawkok követték a 
rakétát, és látták, hogy füstoszlop 
emelkedik fel a horizonton egy anya
hajóból. Vazquez gépét 12 km-re, 
Castillo gépét 2 km-re találta el a 
(Type 42 osztályú) HMS EXETER 
romboló Sea Dart rakétája. Ureta és 
Isaac bombázták és gépágyúval tűz 
alá vették a célokat, majd éles kitérő 
manőverekkel igyekeztek elhagyni a 
veszélyes övezet. A két gép 18.18-kor 
szállt le Rio Grandéban.

A hivatalos brit verzió szerint a HMS 
AVENGER fregatt fejlesztett fehér füst
függönyt, és ennek a helikopter-leszál-

9. ábra: Super Etendard-bevetések útvonala. A Herkules rajza a légi utántöltés helye, 
a dátum a bevetés időpontja, a képeken a megtámadott hajók. (Air Wars home page)

kerből, délkeleti irányba fordultak, és a 
céltól 250 km-re nyolc-tíz méteres ma
gasságra süllyedtek. A céltól 50 km-re 
kiemelkedve betöltötték a fegyver- 
rendszerekbe a cél koordinátáit (58° 
38’ dél, 56° 8’ nyugat) és visszasüly- 
lyedtek. 16.31-kor kilőtték Exocet ra
kétáikat, majd visszafordultak. A má
sodik légi tankolás után 18.38-kor ér
keztek vissza Rio Grandéba.

Az angol köteléket északról biztosító 
HMS AMBUSCADE fregatt észlelte a 
két repülőgépet, azonnal jelezte a 
HERMES és INVINCIBLE anyahajók
nak. Lynx helikopterek szálltak fel, alu
míniumcsíkokkal, elektronikai ellente
vékenységgel próbálták megtéveszte
ni a rakétákat. 16.36-kor egy (más vé
lemények szerint kettő) Exocet csapó

dik be a 14 946 tonnás ATLANTIC 
CONVEYOR konténerszállító hajóba. 
A hajó kigyulladt és mozgásképtelen
né vált, személyzete rögtön elhagyta. 
A hajót tulajdonképpen repülőhordo
zóként is használták az angolok. Re
pülőkön kívül még tengervíz-sótalanító 
berendezést, több száz sátrat, mobil 
kifutópályát a Harrier GR-3-asoknak, 
Harrier pótalkatrészeket is szállított. A 
becsapódás után négy Harrier GR-3- 
as, egy Chinook HC.1-es, két Wes- 
sexs HU.5-ÖS még fel tudott szállni. 
Megsemmisült három Chinook HC.1- 
es, hat Wessexs HU.5-ös, egy Lynx 
HAS.2-es helikopter, és 12 tengerész 
az életét vesztette. A kiégett roncs má
jus 30-án süllyedt el. A helikopterek el
vesztése komoly fennakadást okozott

A tlantic Conveyor

8. ábra: Argentin Super Etendard-p/fófáfc. Balról jobbra: Mariani fregatthadnagy, 
Curilovic korvettkapitány, Colombo fregattkapitány, Agotegaray korvettkapitány, Fran
cisco korvettkapitány, Bedacarratz korvettkapitány, Collavino sorhajóhadnagy. (Air 
Wars home page)
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lóhelyét tévesztette össze a két pilóta. 
Ellenben Ureta és Isaac határozottan 
állítja, hogy fekete füstöt láttak felszáll
ni a repülőgép-hordozóból. Megjegye
zendő, hogy az INVINCIBLE csak 
1982 augusztusában kötött ki Port 
Stanleyben, és mikor visszatért Ports- 
mouthba szeptember 17-én, a bal ol
dalán széles sávban újra volt festve.

A háború után

Bár Super Etendardok5 a nekik célpon
tul kijelölt repülőgép-hordozókat nem 
tudták megsemmisíteni, a körülmé
nyekhez képest jól vizsgáztak. Az ar
gentin taktika -  hogy a SUE-k többszö
ri tankolással nagy kerülőket téve, a 
vízfelszín felett repülve közelítették 
meg a célokat, és csak néhány percet 
hagytak az ellentevékenységre -

aránylag sikeres volt. Ezt kiegészítet
ték figyelemelterelő vagy szimultán be
vetésekkel. Ezzel szemben az angolok 
a HMS SHEFFIELD elsüllyesztése 
után anyahajóikat a Falkland-szigetek- 
től keletre vonták, és csak külön akciók 
keretében közelítettek a szigetekhez. 
A várható támadási irányokban Sea 
Harrier vadászgépeket járőröztettek. A 
hajók többségén bevetésre vártak a ra
darzavarók, az alumíniumcsík-szórók, 
és az eddig szovjet radarok hullám
hosszára állított besugárzásjelzőket át
állították az argentin gépek radarjaira. 
A már kilőtt rakétát már nehezen lehe
tett eltéríteni: például a HMS GLAM
ORGAN rakétarombolóra kilőtt (hajó
hajó) MM38-as rakétát aktív zavarás
sal, Sea Cat rakéták indításával pró
bálták megsemmisíteni, sikertelenül.

A konfliktus után a Super Etendar- 
dokon rendszerbe állították az argen

tin gyártmányú ASM-2-es Martin 
Pescator rakétát. A 2,94 m hosszú, 
0,21 m átmérőjű, 140 kg-os (40 kg-os 
robbanófejű), 2,3 Mach sebességű 
rádióparancsjel vezérlésű levegő-víz
felszín rakéta 9,3 km-ig volt hatásos. 
Később Buenos Airesben olyan nyilat
kozatok hangzottak el, hogy a szigorú 
tilalmak és embargó ellenére a nem
zetközi fegyverpiac dzsungelében 
hozzájutottak Exocetekhez. 1983 ápri
lisában a SUE-k végre áttelepülhettek 
az ARA VEINTICINCO DE MAYО fe
délzetére. A háború után a fegyver
gyárak kutatóműhelyeiben lázas kísér
letek indultak a hasonló rakétatáma
dások kivédésére. Az Exocet rakéták
ra pedig sorban érkeztek a megrende
lések, az angoloktól is.

Megjegyzések

HMS -  Her/His Majesty’s Ship -  Őfel
sége (angol) hadihajója 

ARA -  Armada de la Republica Ar
gentína -  az Argentin Köztársaság 
Haditengerészete

Jegyzetek

1. 1987-től ASMP nukleáris töltetű ra
kétát.

2. A tankolás körzetében járőröztek.
3. A HERMES-t argentin jelentések 

szerint eltalálták, az angolok cáfolták.
4. A SAS több titkos műveletet foly

tatott Argentínában.
5. A 0751/3-A-201-es repülőgép 

nem került bevetésre, alkatrészbázis
nak használták.
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Hajdú Péter

11. ábra: A 0753/3-A-203-as Super Etendard. A pilótafülke alatt a század jelvénye a 
„La Lola”, a sas fejű veréb furkósbottal. Előtte a HMS SHEFFIELD és az ATLANTIC 
CONVEYOR sziluettje
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M93 Hornet -  az intelligens akna

Az elmúlt évtizedekben a haditechnikai fejlesztések egyre 
inkább olyan hatékony, pontos és megbízható működésű, 
mesterséges intelligenciával rendelkező fegyverek és 
fegyverrendszerek kialakítására irányulnak, amelyek önál
ló működésük révén képesek átvenni az ember feladatát.

A szárazföldi telepítésű aknák fejlesztése terén hasonló 
tendencia volt megfigyelhető, amelynek eredményekép
pen az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi haderejénél 
rendszeresítették az M93 Hornet (Lódarázs) típusnevű, 
„intelligens” területvédő' aknát, mellyel elsőként a 82. légi
mozgékony hadosztályt szerelték fel 2000. február 17-én.

A Hornet alaptípusa már a 90-es évek első felében el
készült, azonban akkor még „csak” egyszerű tetőpáncél 
(torony) elleni aknaként2 funkcionált, amely alkalmas volt 
a páncélozott lánctalpas és kerekes járművek megsem
misítésére, illetve harcképtelenné tételére, de nem ren
delkezett a maihoz hasonló elektronikai és felderítő se
gédberendezésekkel, valamint vezérlőmechanizmussal.

A szerkezet külsőleg egy nagy, zöld színű hengerre ha
sonlít, melynek kézi szállítása és mozgatása a lehajtható 
és levehető hordfül segítségével történik. Méreteit tekint
ve robusztus, nehézkes szerkezetnek tűnik, azonban a 
belső működtető mechanizmusok terén igazán apróléko
san megtervezett és finom megoldások jellemzik.

Az akna jelenleg csak kézi erővel telepíthető, de a fo
lyamatban lévő kutatási és fejlesztési program egyik fő 
célkitűzése a távtelepítés lehetőségének kidolgozása. A 
telepítéskor viszont a helyszínen kézzel végrehajtott éle
sítés helyett lehetőség van a távvezérelt üzemmód beál
lítására, ami lehetővé teszi az M71 típusú távvezérlők al
kalmazását és az azzal történő élesítést és működtetést, 
illetve emellett számos más egyedi megoldást is magá
ban foglal.

A távvezérlővel többek között:
-  az önmegsemmisítő mechanizmus számlálója „lenul

lázható”, vagyis újra kezdi számolni a beállított időér
téket;

-  az akna élesítése, valamint megsemmisítése bizton
ságos távolságról, a kellő időpontban hajtható végre;

-  egy távvezérlő egység hét különböző csatornával 
rendelkezik, így ugyanennyi aknát képes „irányítani”;

-  információk továbbíthatók az akna központi vezérlő- 
egységének a célokkal, az ellenséges rádiózavarás 
adataival kapcsolatosan.

Ez utóbbi behatás egyébként csak az akna és a távve
zérlő közötti kommunikációt veszélyezteti, a célok meg
semmisítésének hatótávolságára nincs befolyással és a 
belső elektronikus szerkezetekben sem okoz károsodást.

Az összeköttetést az M71 típusú távvezérlővel, a jelto
vábbítást az akna központi vezérlőegységéhez az akna
test tetején található antenna teszi lehetővé, így akár 2 
km távolságról is utasításokat lehet adni az aknának vagy 
aknamezőnek.

Telepítéshez történő előkészítés

A telepítéshez az aknát az anyagraktárnál, a körletben 
vagy végső esetben a telepítési helyen kell előkészíteni. 
A művelet mindössze 2-3 percet vesz igénybe, azonban

1. ábra: A Hornet szállítási helyzetben. Főbb harcászati
technikai adatok: tömeg 15,88 kg; magasság 35,6 cm; átmé
rő 23 cm; robbanóanyag-töltet n.a.3; célfelderítés hatótávol
sága 600 m; célmegsemmisítés hatótávolsága 100 m

a végrehajtás időpontját gondosan meg kell választani, 
ugyanis ekkor kerül behelyezésre a kiegészítő tápegy
ség, amely az élesítő kar elmozdításáig látja el energiá
val a központi vezérlőegységet, és amelynek működési 
élettartama meglehetősen rövid: csupán 4 óra.

Ennyi idő áll rendelkezésre a kiegészítő tápforrás elhe
lyezésétől a telepítés (élesítő kar átkapcsolásának) végre
hajtásáig, ezért a tervezett telepítési helytől nagy távolság
ra semmiképpen nem célszerű az előkészítést elvégezni.

A kiegészítő tápforrást -  amely valójában egy „gomb
elem” -  a hordfület lehajtva, majd az akna műanyag 
zárófedelét és a tápforrás helyének védőfedelét eltávolít- 
va lehet a helyére beilleszteni. A megfelelő behelyezés 
után az aknatest tetején elhelyezkedő zöld színű ellenőr
ző jelzőfény (LED) folyamatosan világítani kezd, jelezve 
az energiaellátás megkezdését.
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Ezt követően kerülhet sor az akna önmegsemmisítési 
idejének beállítására, amely a 6-állású forgókapcsolónak 
az óramutató járásával megegyező irányban, az első öt 
pozíciójába történő elfordításával lehetséges. Az önmeg
semmisítési idő 4 órás, 2, 5, 15 és 30 napos értékre állít
ható be. (A forgókapcsoló hatodik pozíciója majd az akna 
élesítésekor játszik szerepet.)

Ezután az M71 típusú távvezérlővel a központi vezér
lőegységet elektronikusan „be kell állítani”, hogy a meg
semmisítési időértéket rögzítse és memorizálja, illetve a

3. ábra: Az akna főbb elemei: 1. Üzemmódválasztó nyomó
gomb; 2. Céltípusválasztó kapcsoló; 3. A távvezérlő vevőké
szülékének mágneses talapzata; 4. Antenna; 5. Önmegsem
misítési idő beállításának forgókapcsolója; 6. Ellenőrző-jel
zőfény (LED); 7. Mikrofon; 8. Elesítőkar; 9. Kiegészítő tápfor
rás védőfedele; 10. Támasztólábak és mikrofonok kihajtó
kapcsolói; 11. Támasztóláb; 12. Hajlékony gumi aknatest; 
13. Merev aknatest; 14. Alsó védőlemez rögzítőcsavarjai; 
15. A táp forrás elemeinek érintkezői; 16. Fő táp forrás; 17. 
Illesztőhorony

távvezérléssel tervezett működtetés esetén a vezérlési 
frekvenciát (csatornát) meg kell adni. Mivel az aknán nem 
található olyan kezelőszerv, mely ezt a műveletet lehető
vé tenné, így ez csak a távvezérlővel lehetséges.

Utolsó mozzanatként az akna műanyag zárófedelét a 
helyére visszahelyezve az előkészítés művelete befeje
ződik. Az akna eljuttatása a telepítés helyére általában 
gépjárművel történik, rövidebb távolságra kézi erővel is 
elszállítható.

Az акпа telepítése

A telepítés végrehajtásához egy személy szükséges, aki 
az aknát a talajon elhelyezi, elvégzi az élesítésének moz
zanatait, és álcázza az aknatestet. Mivel az akna mére
teinél fogva nehezen rejthető, nem mindig célszerű a ta
laj felszínén elhelyezni, csak akkor, ha megfelelően ma
gas az aljnövényzet, ami képes hatékonyan álcázni.

Amennyiben a felszíni álcázás nem kielégítő, az akna 
részben be is ásható, azonban ez csökkentheti a célok 
leküzdésének hatótávolságát. Aknafészek készítése ese
tén a maximális fészekmélység 10 cm lehet, mivel a mik
rofonoknak a talaj felszíne felett 15-20 cm-re kell elhe
lyezkedniük, a fészek szélességének (átmérőjének) pe
dig legalább 90 centiméteresnek kell lennie, hogy a szé
lei ne akadályozzák az aknatest megdőlését és elfordulá
sát a célzáskor.

Telepítéskor lehetőleg vízszintes talajra kell elhelyezni 
az aknát, azonban 15°-os dőlésszög még megfelelő a 
hatékony működéshez. Az akna oldalirányú stabilitását a 
nyolc darab kihajtható támasztóláb biztosítja, melyeket 
az aknatest oldalán található billenőkapcsolóval kell ki
hajtani. A másik kapcsoló a célok akusztikus felderítését, 
bemérését végző három darab, az aknatesthez behajtott 
mikrofon rögzítését oldja.

A telepítés során el kell távolítani az akna műanyag 
zárófedelét és a szállításbiztosító pántot, melyek elszá
moláskötelesek, így a telepítést végrehajtó magával viszi 
azokat a telepítés befejezését követően.

A telepítés során egyedi opciók beállítására is van le
hetőség. Az egyik a céltárgy jellegének megválasztása: 
a kétállású céltípuskapcsolót az alaphelyzetet jelentő 
„ALL" (valamennyi jármű) helyzetből át lehet kapcsolni a 
„HVY” (nehéz jármű) pozícióba, melyben az akna érzé
kelői csak a nehéz lánctalpas járműveket, harckocsikat 
tekintik célpontnak, míg az előzőben valamennyi jármű 
észlelése működésbe hozza a célmegsemmisítő mecha
nizmust.

Szintén ekkor kell megválasztani az akna vezérlésének 
módját az üzemmódválasztó nyomógombbal, melyet egy 
műanyag zárófedél véd, és csak azt eltávolítva lehet a 
gombot benyomni. Alaphelyzetben távvezérelt működte
tésre van beállítva, míg a gombot benyomva az akna a 
távvezérlő nélküli, kézi üzemmódra vált át, amit az akna
test tetején található LED jelzőlámpa villogva jelez.

A fentiek végrehajtása után a 6-állású forgókapcsolót 
az utolsó, hatodik pozíciójába kell elfordítani, majd ezt 
követően lehet az élesítést elvégezni, azaz az élesítőkart 
a „SAFE” (biztosított) helyzetből az „ARM” (élesített) 
helyzetbe tolni.

A forgókapcsoló ezen pozíciójában egy, az aknatestbe 
süllyesztett, rugós ellenállású, piros színű jelzőgomb ki
emelkedik, és a forgókapcsolón kiképzett U alakú bemé
lyedésbe illeszkedve, megakadályozza annak további 
mozgatását mindkét irányban, az élesítőkart biztosított 
helyzetbe rögzítő mechanizmus pedig oldja annak rögzí
tését, így a kar elmozdítható az élesített helyzetbe.
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Az élesítés után a központi vezérlőegység utasításai 
alapján az akna automatikusan önellenőrzési folyamatot 
hajt végre, amely során végigfuttatja valamennyi érzéke
lő és működtető mechanizmus működésének lépéseit. 
Ez a művelet mintegy 5-6 percet vesz igénybe. Az élesí
tőkar átkapcsolását követően az akna fő tápforrása veszi 
át az elektronikai rendszerek energiaellátását. A fő táp
forrás 4 darab „D” típusú hengeres, 1,5 V-os elemből áll, 
amelyek polaritásának irányát a vájataikban jelzik, a sor
ba kapcsolásukat pedig az aknatest alulsó védőlemezén 
elhelyezkedő érintkezők biztosítják.

A védőlemezt négy darab csavar rögzíti a helyére, a 
peremén elhelyezkedő hornyok pedig biztosítják, hogy a 
védőlemez csak a megfelelő pozíciójában csavarozható 
az aknatesthez.

A kézi vezérlési üzemmód kiválasztása esetén az akna 
az önellenőrzés után azonnal élesített helyzetbe kerül, 
működőképes, visszatelepítése a továbbiakban nem le
hetséges. A távvezérléses üzemmódot választva, az éle
sítőkar elmozdítását követően azonban egyfajta készen
léti állapot jön létre, melyben a tényleges élesítést a táv
vezérlővel lehet majd végrehajtani, a biztonsági távolsá
gon kívülről és tetszőleges időpontban.

Az akna elektronikus berendezéseinek igen kis ener
giaigénye miatt a fő tápforrás a készenléti helyzetben 60 
napig képes a megfelelő energiaellátás biztosítására, 
míg a kézi üzemmódban, az élesítést követően -  hason
lóan az önmegsemmisítő berendezés által maximálisan 
lehetséges időtartamhoz -  30 napon keresztül működtet
heti az élesített aknát. Ezek az értékek a tartósan szélső
séges környezeti hőmérséklettől függően 30, illetve 15 
napra csökkennek.

A távvezérléses üzemmód pozitívuma, hogy az akna 
élesítése biztonságosabb, a végrehajtásáig pedig a saját 
járművek biztonságosan elhaladhatnak az akna(mező) 
közelében, emellett az előkészítéskor beállított önmeg
semmisítési idő a működési élettartam alatt a távvezérlő
vel „lenullázható”, míg a kézi üzemmód esetén ez nem le
hetséges.

Az élesítés végrehajtásáig az akna bármikor visszate
lepíthető, ezért amennyiben a harchelyzet változása foly
tán már nem szükséges a jelenléte, nem kell megsemmi
síteni, hanem a tápforrások cseréjét követően újra fel
használható.

Az akna működése, alkalmazása

Az aknának többféle érzékelő szenzora van a célok auto
matikus észlelésére és bemérésére. Ezek közül, az érzé
kenységüknek köszönhetően már 600 méter távolságból, 
a rezgésérzékelők észlelik először a potenciális célokat.

A cél irányának meghatározását követően aktiválódik 
az akusztikus érzékelő, mely a mikrofonokon keresztül 
pontosítja a cél irányát, és a továbbiakban folyamatosan 
beméri és követi annak mozgását.

Az aknatest alsó, gumiborítású része „megroggyan”, 
az aknatest összecsuklik, megdől és az akna felső része 
a céltárgy irányába fordul.

A hangfelderítő rendszer mikrofonjai több cél esetén a 
két legerősebb hangforrás mozgását kísérik figyelemmel. 
Amint egyikük 100 méter távolságra megközelítette az ak
nát, aktiválják az akna célmegsemmisítő mechanizmusát.

Ez a berendezés működésbe hozza a kidobótöltetet, 
amely az akna fő töltetét tartalmazó harci részét 30-50 m 
magasságban a céltárgy fölé lövi ki, ahol a beépített inf
ravörös érzékelő a céljármű motorjának hőkibocsátása 
alapján felismeri és meghatározza a becsapódás célsze-

4. ábra: Az akna kezelőszervei (felülnézet): 1. Üzemmódvá
lasztó nyomógomb: 2. Céltípusválasztó kapcsoló; 3. A távve
zérlő vevőkészülékének mágneses talapzata; 4. Antenna; 5. 
Ellenőrző-jelzőfény (LED): 6. Önmegsemmisítési idő beállí
tásának forgókapcsolója; 7. Élesítőkar; 8. Kiegészítő tápfor
rás védőfedele; 9. Hordfül

rű helyét, majd beindítja a kumulatív hatású fő töltetet. A 
robbanásakor egy nehézfémmag képződik, amely mint
egy 2500 m/sec sebességgel csapódik be felülről a cél
jármű páncélzatába.

A 100 méteres megsemmisítési hatótávolság ideális 
időjárási viszonyokra vonatkozik, ezért szélsőséges kö
rülmények között az aknamezőben telepített aknákat 
egymáshoz közelebb (akár 100-120 méterre) kell telepí
teni, hogy a hatósugaruk átfedje egymást. Azonban még 
ebben az esetben is jóval kevesebb Hornet szükséges 
egy meghatározott terület védelmére, mint hagyományos 
harckocsi elleni akna.5

Mivel a kísérletek alapján az „egy akna -  egy megsem
misített cél” elv érvényes6 a Hornetre, normál körülmé
nyek között legalább 200 méter szélességű átjárót kell az 
ellenségnek nyitnia ahhoz, hogy a harckocsik és harcjár
művek biztonságosan és veszteség nélkül haladhassa
nak át az aknamezőn. Az átjárónyitás azonban csak kézi 
erővel vagy robbantással lehetséges, hiszen mindenféle 
gépjármű alkalmazása működésbe hozhatja az aknát, 
ami lehetetlenné teszi például a hagyományos aknatapo-
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6. ábra: A kilőtt robbanótöltet elműködése

só henger vagy eke használatát is. Az akna rendelkezik 
felszedés elleni biztosítással is, amely felrobbantja a fő 
töltetet, amennyiben az aknát a helyéről elmozdítják, így a 
kézi erővel történő mentesítés is nehézségekbe ütközik.

ne konkrétan tipizálni a célokat, és pontos típusadatokat 
továbbítani róluk. A közölt adatokat a telepítő kötelék pa
rancsnoka továbbíthatja az elöljárónak, aki így képet kap 
az ellenséges harckocsik, harcjárművek helyzetéről, ma
nővereiről. Ezzel a képességgel felruházva a Hornet már 
nemcsak műszaki, hanem felderítő eszközként is funkci
onálhat a harcmezőn.

A fejlesztés során olyan inaktiváló berendezéssel ter
vezik felszerelni az aknát, amellyel az élesítést követően 
is tetszőlegesen ki/be lehet majd kapcsolni. Ez lehetővé 
tenné, hogy a Hornetekből álló aknamezőben a kívánt 
helyen és időben mintegy „átjárót” nyissanak a saját kö
telékeknek, amelyek a gép- és harcjárműveikkel bizton
ságosan áthaladhatnak rajta, majd az aknák „visszakap
csolásával” újra teljes értékű lehet az aknamező. Ameny- 
nyiben a fenti elgondolások megvalósulnak, valóban a 
Hornet lesz a világ „legintelligensebb” aknája.

Felhasznált irodalom

A jövő fegyvere

Az M93 Hornet területvédő akna jelenlegi konstrukciója is 
hatékony, megbízható fegyvere az USA-haderőnek. An
nak ellenére, hogy viszonylag rövid idő telt el a rendsze
resítés óta, máris folyik egy fejlesztési program, amely a 
már meglévő előnyök mellett olyan új képességekkel ru
házhatja fel az aknát, amelyek azt valóban „intelligens” 
fegyverré teszik.7

A jövőbeni konstrukcióban a főbb paraméterek (a felde
rítési, a megsemmisítési hatótávolság) nem változnak, 
azonban a vezérlés terén néhány eltérés várható. A je
lenleg használatos M71 távvezérlőt a Centurion típusú 
kézi távirányítóval8 kívánják felváltani, amely lehetővé 
tenné a nagyobb távolságról történő vezérlést és jelto
vábbítást.

A másik lényeges változás az akna és a távvezérlő 
egység közötti összeköttetésben lesz: a jelenlegi egyirá
nyú kapcsolatot kétirányúsítják, azaz már nemcsak az 
aknának lehet utasításokat adni, hanem az is közölhet 
adatokat az állapotáról, a felderített célok jellegéről, hely
zetéről, haladási irányáról és sebességéről. Kísérletek 
folynak egy GPS helymeghatározó berendezés beépíté
sére, amellyel minden egyes akna földrajzi helyzetét be 
lehet határolni, illetve digitális térképeken, számítógépes 
adatbázisban tárolni.

A távolabbi tervek között szerepel olyan finomságú 
hangérzékelővel történő ellátás is, amely már képes len-

FM 20-32 Mine/Countermine Operations. Headquarters, 
Department of the Army, Washington D.C., 1992.

Wide Area Munition (WAM) Integration Project Descrip
tion. http://stricom.army.mil/PRODUCTS/WAM/ 

Alternative Technologies to Replace Antipersonnel 
Landmines. U.S. National Academy of Sciences, Wa
shington, 2000.

Jegyzetek

1. Az angol Wide Area Munition kifejezésből rövidítve 
többnyire WAM-ként található meg a szakirodalom
ban.

2. A ma hadrendben lévő harckocsi elleni aknák lehetnek 
lánctalp (futómű), fenék (haspáncél), oldal-, valamint 
tetőpáncél (torony) elleniek.

3. Az akna kidobó-, illetve fő töltetének nagyságáról, a 
robbanóanyag típusáról többszöri kérésemre sem 
kaptam információt.

4. Az USA szárazföldi haderejénél rendszeresített 
MOPMS (Modular Pach Mine Systems) földi aknaszó
ró berendezés vezérlését is ez a távvezérlő látja el, így 
azzal mindkét aknatípusból álló aknamezőt lehet irá
nyítani.

5. A Hornet egy 100 m sugarú körön belüli (kb. 31 500 
m ) területet fed le. Ugyanekkora területre 10 m akna
sor távolsággal és a sorokon belül 5,5 m aknatávol
sággal számolva is kb. 600 db hagyományos, lehető
leg a járművek teljes szélességében ható, döntőpál
cás akna szükséges.

6. A tapasztalatok alapján a hagyományos harckocsi el
leni aknákból álló aknamező esetén 1000 db aknára 
számolunk 1 db harckocsi megsemmisülésével, ha az 
aknamezőt a harc előkészítése időszakában hozták 
létre, és 350 db aknára, ha a harc megvívása folya
mán.

7. A fejlesztésekkel kapcsolatos információk a termékfej
lesztési program munkatársaitól származnak.

8. A távvezérlő paramétereivel kapcsolatosan konkrét in
formációk nem állnak a rendelkezésemre.

Kovács Zoltán százados 
ZMNE doktorandusz
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Az 1971-es indiai-pakisztáni háború
(Banglades megalakulása)

Előzmények

1947. augusztus 15-én a brit indiai császárság területén 
a vallási viszonyoknak megfelelően két új állam született. 
A muzulmán Pakisztán és a hindu India. Bár az új hatá
rokon belül a lakosság döntő többsége azonos vallású 
volt, a béke megteremtéséhez ez önmagában mégis ke
vésnek bizonyult. Egyrészt Kasmír kérdése miatt a két or
szág között már 1947-ben háborúra került sor, másrészt 
a függetlenség elnyerése után mind Indiában, mind Pa
kisztánban felszínre törtek a nemzetiségi ellentétek. Ezek 
Indiában folyamatos gerillaháborúkat okoztak, Pakisztán 
esetében pedig az állam két részre szakadását eredmé
nyezték.

Pakisztán ugyanis 1947-ben két egymástól 1500 km (!) 
távolságra fekvő területen alakult meg. E két terület két 
tartományt alkotott, Nyugat-Pakisztánt (ma Pakisztán) és 
Kelet-Pakisztánt (a mai Banglades). Míg Nyugat-Pakisz- 
tánban számtalan népcsoport élt (punjabi, pastu, beludzs 
stb.), addig a népesebb Kelet-Pakisztán lakosságának 
98%-a bengáli volt. Ennek ellenére az új államon belül a 
politikai, katonai és gazdasági vezetés hamarosan a nyu
gat-pakisztániak kezébe került, s ők Kelet-Pakisztánt 
mint belső gyarmatot kezelték. A bengáliakat az élet min
den területén hátrányos megkülönböztetés érte. A lakos
ság megmozdulásai ezért már 1948-ban megkezdődtek. 
Majd megalakult az Awami Muzulmán Liga nevű párt, 
amely később a kelet-pakisztániak politikai mozgalmának 
a vezető pártja lett. 1954-ben a különböző pártok egység
frontot és 21 pontos programot alakítottak ki. E program 
legfontosabb pontja az volt, hogy Kelet-Pakisztánnak tel
jes autonómiát követeltek. Még ugyanebben az évben az 
Awami Muzulmán Liga törölte nevéből a muzulmán szót, 
ezzel is kifejezve, hogy valamennyi kelet-pakisztáni érde
keit kívánja képviselni. Az elkövetkező évek változatos 
politikai küzdelmeket hoztak. Ám ezek során a pakisztá
ni vezetés következetesen szembehelyezkedett az auto
nómiatörekvésekkel, és a bengáli nép hátrányos helyze
tén sem enyhítettek semmit.

így nem meglepő, hogy az 1970. decemberi parlamen
ti választásokon Mudzsibur Rahman sejk vezetésével az 
Awami Liga megszerezte az abszolút többséget a parla
mentben és a kelet-pakisztáni törvényhozásban egy
aránt. A nyugat-pakisztáni uralkodókörök azonban nem 
ismerték el a választások eredményét, s ennek következ
tében belpolitikai válság alakult ki. Mudzsibur Rahman 
vezetésével polgári engedetlenségi mozgalom bontako
zott ki, mire válaszul a pakisztáni vezetés kihirdette a 
rendkívüli állapotot, és nyugat-pakisztáni csapatokat ve
tett be a mozgalom letörésére. Miután pedig Jahja Khán 
pakisztáni elnök megszakította a tárgyalásokat az Awami 
Ligával, 1971. március 25-én megkezdődött a fegyveres 
harc. Március 26-án Mudzsibur Rahman sejk Banglades 
néven független köztársasággá nyilvánította Kelet-Pa
kisztánt. Ezután a hatóságoK letartóztatták, és Nyugat- 
Pakisztánba szállították. Még ugyanezen a napon a pa
kisztániak elkezdték megerősíteni a Kelet-Pakisztánban 
állomásozó csapataikat. A pakisztáni hadseregnek és a

helyben toborzott szabadcsapatoknak (Razakarok) má
jus 10-ére sikerült megtörnie a bengáli nép ellenállását. A 
megtorlások elől bengáliak milliói menekültek Indiába 
(számuk elérte a 8-10 milliót).

1971 áprilisának derekán Mudzsibnagarban megala
kult a bangladesi ideiglenes kormány, s ez Oszmani őr
nagyot bízta meg a volt kelet-pakisztáni egységek kato
náinak összegyűjtésével. A pakisztáni hadsereg bengáli 
ezredét ugyanis a nyugat-pakisztániak március 25-e előtt 
nagyrészt lefegyverezték, vagy szétszórták, kisebb ré
szét pedig megsemmisítették. Ezeknek az első össze
csapásokat túlélt és összegyűjtött katonáknak a segítsé
gével kezdték el szervezni a Mukti Bahinit, a bengáli ge
rillahadsereget. A Mukti Bahini főparancsnoka Oszmani 
őrnagy lett.

Úgyszintén áprilisban az indiai kormány elhatározta, 
hogy támogatja a bengáli szabadságharcosokat, s ennek 
érdekében a kelet-pakisztáni határ mentén kiképzőtábo
rokat állítanak fel. E táborok száma december elejére el
érte az 50-et. Az első 700 kiképzett bengáli fiatalt 1971 
májusának utolsó napjaiban vetették be. A Mukti Bahini 
decemberre jelentősen megerősödött, s a pakisztáni egy
ségeket sikerült visszaszorítaniuk a városokba és a fő 
közlekedési útvonalak mellé. Természetesen a Mukti 
Bahininak nyújtott indiai segítséget a pakisztáni vezetés 
provokációnak tekintette. Ezért a Bengáliában állomáso
zó pakisztáni légierő többször támadta az indiai területe
ken fekvő kiképzőtáborokat, és rendszeresen zajlottak 
összecsapások a nyugat-pakisztáni határon is.

A helyzet fokozatosan romlott, s Kelet-Pakisztán hatá
rán november végére már folyamatos harcok folytak. 
Ezek során, november 20-án a pakisztáni tüzérség Bovra 
város közeléből tűz alá vette a gerillák indiai területen fel
tételezett állásait. November 21-én a pakisztáni ütegek 
elhallgattatására indiai páncélos egységek lépték át Ke
let-Pakisztán határát, majd feladatuk teljesítése után 
visszatértek megindulási területükre. November 23-án 
Jahja Khán kihirdette a rendkívüli állapotot, ugyanakkor a 
pakisztáni tüzérség ezúttal Hilli városának területéről in
tézett támadásokat az indiai területek ellen. November 
26-án Hilli térségében az indiai csapatok ismét átlépték a 
határt, és november 27-re 6-8 km mély területet szálltak 
meg. December 2-án 5 pakisztáni vadászbombázó táma
dást intézett az Agartala indiai város mellett fekvő repülő
tér ellen. Másnap pedig hivatalosan is kitört a háború.

A szembenálló erők

1971-ben az indiai hadsereg összlétszáma 980 000 fő 
volt. A szárazföldi haderő 14 gyalogos-, 10 hegyi- és 1 
páncéloshadosztállyal, 8 gyalogos és 4 önálló páncélos
dandárral rendelkezett. Fegyverzetében kb. 1650 harc
kocsi (200 Centurion, 250 M -4 Sherman, 450 T-54/55, 
300 Vijayanta, 150 PT-76, 100 AMX-13) és 2900 löveg 
volt. A légierő kb. 80-100 000 fővel és 625 repülőgéppel 
rendelkezett. A 32 harcirepülő századból 8 század Gnat, 
2 század Mystere, 6 század Hunter, 2 század Marut, 8
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támadást, csupán a fő offenzívát megelőző kisegítő tá
madásokról döntöttek.

Az indiai vezérkar célja elsősorban az volt, hogy nyu
gaton feltartóztassák a pakisztáni támadásokat, s közben 
keleten egy gyorsan végrehajtott hadművelettel elfoglal
ják Chittagong és Khulna területét, és itt beiktassák a 
bangladesi kormányt.

Az ENSZ várható beavatkozása miatt a hadműveletek 
során mindkét fél számára az idő volt a legfontosabb té
nyező. Pakisztán szerette volna elhúzni a konfliktust az 
ENSZ beavatkozásáig, mert ez esetben bármiféle válto
zást megakadályozhatott volna Kelet-Pakisztánnal kap
csolatban. India pedig éppen ellenkezőleg, még az ENSZ 
közbelépése előtt döntést akart elérni, mivel a banglade
si kormány nemzetközi elismerését csak abban az eset
ben remélhette, ha jelentős kelet-pakisztáni területek fe
lett sikerül megszereznie az ellenőrzést. Ezenkívül minél 
előbb „meg kívánt szabadulni” a bengáli menekültek ellá
tásának költségeitől is.

A nyugati hadszíntér

A pakisztáni vezetés számára a háború elkerülhetetlen
nek tűnt. Ezért úgy döntöttek, hogy annak kezdetét ők 
határozzák meg, mert így lehetőségük lesz egy váratlan 
légicsapás végrehajtására, és a szárazföldön folyó had
műveletek esetében is magukhoz ragadhatják a kezde
ményezést. Ez utóbbi pedig a kelet-pakisztáni erők meg
segítése szempontjából egyáltalán nem volt mellékes.

A nyugati fronton a két félnek közel ugyanannyi páncé
losa és tüzérségi eszköze volt, viszont India több gyalo
gosalakulattal rendelkezett, továbbá az indiai légierő kb. 
20 harcirepülő századával szemben -  további négy szá-

század MiG-21 és 6 század Szu-7  típusú repülőgépek
kel repült. A három bombázó és a fotófelderítő század 
Canberra repülőgépekkel volt felszerelve. A haditengeré
szethez kb. 30 000 fő, 1 repülőgép-hordozó (Vikrant), 2 
cirkáló, 6 romboló, 5 légvédelmi rakétás fregatt és szá
mos kisebb hajó tartozott. A haditengerészeti légierőnek 
2 század Sea Hawk vadászbombázó és 1 század Alizé 
tengeralattjáró-elhárító repülőszázada volt.

A pakisztáni hadsereg 392 000 emberből állt. A száraz
földi erők 2 páncéloshadosztállyal, 13 gyalogoshadosz
tállyal, 1 önálló gyalogosdandárral és 2 önálló páncélos
dandárral rendelkeztek. A hadseregnek 1050-1170 harc
kocsija (300 db M-47/48, 350 db T-54/55/59, kb. 150 db 
M-24, a többi zömmel M-4 Sherman) és 1100 lövege 
volt. A légierő kb. 17 000 embert és 285 repülőgépet 
számlált. A harcirepülőgép-állományt 2 század B-57B  
bombázó, 1 század Mirage Ili, 1 század F-104G  
Starfighter, 3 század F-6 (MIG-19) és 6 század F-86 F 
Sabre vadász, vadászbombázó alkotta. A haditengeré
szet 10 000 fővel, 1 könnyűcirkálóval, 5 rombolóval, 2 
tengeralattjáró-elhárító fregattal, továbbá néhány kisebb 
egységgel volt felszerelve.

Haditervek, háborús célok

A pakisztáni hadsereg fő erői nyugaton helyezkedtek el, 
ezért a pakisztáni haditerv a keleten állomásozó csapa
toknak csupán védelmi feladatokat adott. A döntő táma
dást a nyugaton felvonuló erőknek kellett végrehajtani. A 
nyugati támadás célja az lett volna, hogy minél nagyobb 
indiai területet foglaljanak el, s tehermentesítsék a 
Bengáliában harcoló erőiket. A pakisztáni vezérkar azon
ban nem határozta meg előre, hogy hol hajtsák végre a
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zad az ország belsejében állomásozott tartalékként -  a 
pakisztáni légierő csak 12 harcirepülő századot tudott be
vetni.

A pakisztáni haditervnek megfelelően december 3-án 
reggel 5.45 perckor a pakisztáni légierő vadászbombázói 
a nyugati határ mentén légicsapást hajtottak végre öt in
diai repülőtér ellen (Srinagar, Avantipur, Pathankot, 
Amritsar, és Faridkot), majd a nap folyamán a B-57-es 
bombázók újabb repülőtereket támadtak. A pakisztáni vá
rakozásokkal ellentétben azonban az indiai légierő nem 
szenvedett komoly veszteséget, sőt néhány órán belül el
lencsapásokkal válaszolt (ezek zömmel szintén sikertele
nek voltak). A délután folyamán Jahja Khán hivatalosan 
is hadat üzent Indiának.

A légitámadást követően a nyugati határ négy pontján 
lendült rohamra a pakisztáni hadsereg. A legészakibb pa
kisztáni támadásra Poonch (Kasmír) térségében került 
sor, de eredményt itt nem tudtak elérni. A háború legsike
resebb pakisztáni támadása Chamb (Kasmír déli része) 
irányában bontakozott ki. Itt a 23. pakisztáni gyalogos
hadosztály 2 gyalogos-, 1 páncélosdandár és a hadtest
tüzérség támogatásával rohamozta a XV. indiai hadtest
10. gyalogoshadosztályának vonalait. Heves harcok után 
a pakisztániak december 7-én reggel elfoglalták Chamb 
városát, de a december 10-én meginduló indiai ellentá
madás visszavetette őket. Punjabban, Fazilka és Hus- 
sainiwala városok térségében a pakisztáni támadás gya
korlatilag még a kibontakozása előtt meghiúsult, mivel 
egységeik képtelenek voltak megtalálni az indiai állások 
gyenge pontjait. Rajasthanban a 18. gyalogoshadosztály 
indított támadást Islamgarh térségéből Jaisalmer felé, de 
az előrenyomulás Longewalnál egy előretolt indiai szá
zad ellenállásán szintén elakadt. Majd december 7-én az 
indiai légierő közbelépése miatt vissza is vonultak.

Az indiai vezérkar a háború kezdetén a nyugati fronton 
igen óvatosan viselkedett. Amikor azonban felismerték a 
pakisztáni vezetés bizonytalanságát, erőteljes támadás
ba kezdtek a shakargarhi kiszögellés ellen. Itt az I. indiai 
hadtest 36., 54. gyalogos-, 39. hegyi hadosztálya, és 2 
önálló páncélosdandárja indult rohamra. Velük szemben 
két pakisztáni gyalogoshadosztály és 4 páncélosdandár 
helyezkedett el. A térségben a háború végéig heves har
cok dúltak. December 15-ére már az indiai csapatok el
lenőrizték a Shakargarh-Zafarwal közti utat, majd vissza
verték a 8. pakisztáni páncélosdandár ellentámadását is.

Jelentős sikert ért el Rajasthanban a Barmer térségé
ből kiinduló 11. indiai gyalogoshadosztály is, amely mint
egy 50 km mélységben hatolt be Pakisztán területére, s 
a háborút Naya Chor városának körzetében fejezte be.

A pakisztáni vezérkar kezdeti bizonytalanságát saját 
támadásainak kudarca és az indiai sikerek tovább növel
ték. Mivel pedig főerőik bevetéséről nem tudtak dönteni, 
a kezdeményezést elvesztették, s a keleten harcoló csa
pataik magukra maradtak.

A keleti hadszíntér

A pakisztáni hadsereg az erőviszonyok tekintetében kele
ten döntő hátrányban volt. A Bengáliában állomásozó 14. 
gyalogoshadosztály megerősítésére 1971 áprilisától 
Nyugat-Pakisztánból még két gyalogoshadosztályt (9. és 
16) szállítottak át légi úton. De ezek nehézfegyverzetüket 
kénytelenek voltak hátrahagyni. A kelet-pakisztáni had
vezetés, hogy az indiai parancsnokokat csapatai valós 
erejét illetően félrevezesse, névleg még két gyalogos
hadosztályt állított fel (36. és 39.). A gyalogoshadosztá
lyok harcát támogatta egy páncélosezred (a 29. huszár

ezred M-24-es harckocsikkal) Bogra területén és egy- 
egy önálló harckocsiszázad (M-24) nyugaton, illetve 
Dacca térségében. A légtér védelméért a 14. vadász- 
bombázó-század (F-86F) volt a felelős, a kelet-pakisztá
ni partokat pedig 4 ágyúnaszád, 8 parti őrhajó és 2 part
ra szállító hajó biztosította.

Kelet-Pakisztán védelmét így mindösszesen kb. 4 had
osztálynyi erő látta el, mintegy 100 000 fővel. E reguláris 
pakisztáni egységen felül a védelemhez tartoztak még a 
helyben toborzott szabadcsapatok is.

Az indiai hadvezetés kb. 9-10 hadosztálynyi erőt vonul
tatott fel Kelet-Pakisztán határán 3 hadtest és 1 had- 
műveletiterület-parancsnokság alárendeltségében. A II. 
hadtest (9. gyalogos-, 4. hegyihadosztály és egy PT-76- 
osokkal felszerelt páncélosezred) délnyugaton foglalta el 
állásait a Bengáli-öböltől Raishahi magasságáig. A II. 
hadtesttől északra a XXXIII. hadtest (20. gyalogoshad
osztály, 71. gyalogosdandár és egy páncélosezred T-55 
harckocsikkal) készült fel a támadásra. Jakpaiguritól 
Hojai-ig a 101. hadműveletiterület-parancsnokság (6. 
hegyihadosztály, 95. és 167. gyalogosdandár) erői sora
koztak fel. A keleti határon pedig a IV. hadtest (8., 57. és 
23. hegyihadosztály és három önálló páncélosszázad) 
vonult fel.

4. ábra: Indiai légi győztes pilóta, N. S. Shekon és Gnat 
típusú repülőgépe
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A légitámogatásról 11 harcirepülőszázad gondoskodott 
(4 század Hunter, 3 század Gnat, 3 század MiG-21, 1 
század Szu-7). A Bengáli-öbölben pedig az indiai hadi- 
tengerészet Vikrant repülőgép-hordozója állomásozott 8 
romboló és fregatt, 2 tengeralattjáró és 3 partra szállító 
hajó kíséretében. Az indiai hadsereg segítségére volt 
még a Mukti Bahini kb. 50-100 000 harcosa is.

Az erőviszonyok miatt a kelet-pakisztáni hadsereg fő- 
parancsnoka, A. K. Niazi tábornok csupán az indiai had
sereg támadási ütemének a lassítását tűzte ki célul. En
nek érdekében a pakisztáni csapatok megerősítették, 
erődítették a fontosabb városokat és a Dacca (Kelet-Pa- 
kisztán fővárosa, ma: Dhaka) felé vezető főútvonalakat. 
Az indiai Keleti-Parancsnokság módosította az eredeti 
hadműveleti terveket, s a főváros elfoglalását tette meg a 
hadjárat elsődleges céljának, remélve, hogy Dacca bevé
tele döntő hatással lesz a háború kimenetelére. Hogy e 
céljukat a hadművelet során minél előbb elérjék, az indi
ai csapatok nem támadták a megerősített városokat, ha
nem megkerülték azokat, és ahol lehetőség volt rá, a jól 
védett fő közlekedési útvonalak helyett, alsóbbrendű utak 
igénybevételével próbálták megközelíteni és elfoglalni 
Daccát.

A hadjárat

December 4-én az indiai légierő keleten is végrehajtotta 
ellentámadásait. A Tezgaon és Kurmitola repülőterek el
leni folyamatos légicsapások földhöz szegezték a pakisz
táni 14. vadászbombázó-századot, s az indiai légierő ki
vívta a teljes légiuralmat. Közben megindult az indiai szá
razföldi erők támadása is, s már december 5-én elfoglal
ták Aghaura és Lasham városokat (utóbbi 18 km-re fek
szik a határtól, s bevételével elvágták a Dacca és Chit
tagong közötti út- és vasútvonalat). Másnap az indiai flot
ta a kelet-pakisztáni kikötőket támadta, miközben folyta
tódott a szárazföldi erők előrenyomulása is.

December 7-én az indiai hadsereg nyugaton elfoglalta 
Jessore-t, és a Jessore-tól északra fekvő Jhenid közleke
dési csomópontot (Jessore a Daccába vezető úton fék-

в. ábra: Indiai katona -  őrségben

7. ábra: Pakisztáni F-104 Starfighter

szik és fontos közlekedési és légi csomópont). A Jessore- 
tól délkeletre található Khulna viszont, amelyet a 107. pa
kisztáni dandár védett, a háború végéig kitartott, s védői 
csak december 17-én adták meg magukat. Az indiaiak 
keleten bevették még Sylhetet, és előrenyomultak Tripu
ra térségében, Lashamtól 25 km-re nyugatra is, továbbá 
bekerítették a Daccától 32 km-re délkeletre található 
Comilla városát. Comilla védői már másnap megadták 
magukat, a kelet-indiai parancsnokság vezérkari főnöke 
pedig megadásra szólította fel a kelet-pakisztáni hadse
reget. E felszólítást december 9-én megismételték, ter-

2002/3 HADITECHNIKA 33



8. ábra: Teljes győzelem! Kilőtt pakisztáni M-48-as Shakar- 
garh térségében

10. ábra: Indiai T-55-ös páncélososzlop a Daccába vezető 
úton (7. huszárezred)

mészetesen eredmény nélkül. December 9-én elesett 
Chandpur és ezzel kelet felől megnyílt az út Dacca felé. 
Az indiai csapatok elérték Daudkandi városát is, és átkel
tek a Mehgna folyón.

Az indiai támadás a következő napokban sem vesztett 
lendületéből. December 11-én az indiai egységek a Mukti 
Bahini támogatásával bevették Hillit, amelyet a 205. pa
kisztáni gyalogosdandár zászlóalja kénytelen volt feladni, 
miután állásaikat átkarolták. Ugyanakkor Dacca mellett 
indiai ejtőernyősök értek földet, akik támadást intéztek a 
város külső negyedei ellen. December 11-én az indiaiak 
ellenőrzésük alá vonták még Mymensingh, Kushtia és 
Noakhali városokat is.

December 12-én, miközben a bangladesi kormány 
Jessore-ban felállította ideiglenes székhelyét, az indiai 
egységek folytatták támadásukat, amely során elfoglalták 
Narsingdit, és 35 km-re megközelítették Chittagongot. 
Másnap Dacca körül bezárult az ostromgyűrű (kb. 30 000 
pakisztáni katona védte a várost) és Manekshaw indiai 
tábornok ismét felszólította a pakisztáni csapatokat, hogy 
adják meg magukat. Mivel ez nem történt meg, az indiai 
tüzérség december 14-én megkezdte Dacca ostromának 
az előkészítését. Ugyanakkor északon sikerült elfoglalni
uk Bogra városát, ágyúnaszádaik pedig tűz alá vették 
Chittagong kikötőjét.

Az eddigi harcok hevességét jelzi, hogy a háború első 
tíz napján az indiai jelentések szerint csapataik 2000 ha
lottat, több mint 5000 sebesültet és 1600 eltüntet vesztet
tek (a pakisztáni veszteségeket még magasabbra be
csülték).

December 15-én az indiai egységek 3 km-re közelítet
ték meg Daccát. Niazi tábornok ekkor tűzszünetet kért. 
Manekshaw azonban a tűzszünet feltételéül a pakisztáni 
csapatok azonnali fegyverletételét szabta. A reménytelen 
katonai helyzettel számot vetve Niazi tábornok december 
16-án 16.30-kor letette a fegyvert.

A hadjárat végére a kelet-pakisztáni hadsereg kb. 
96 000 katonája esett fogságba, és a számos hadfelsze
relés között az indiai csapatok 66 db M-24 harckocsit 
(egy részüket megrongálva) is zsákmányoltak.

A kelet-pakisztáni csapatok fegyverletétele után a har
cok folytatásának egyik fél sem látta értelmét, így decem
ber 17-én a nyugati fronton is életbe lépett a tűzszünet. 
December 22-én Banglades kormánya megérkezett Dac
cába, és az egykori Kelet-Pakisztán területén megalakult 
a Bengáli Népi Köztársaság.
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A Szu-27 vadászrepülőgép kifejlesztése
Oleg Szamoljovics

A vietnami harcok tapasztalatai bebizonyították, hogy in
dokolatlan olyan korlátozott manőverezőképességű va
dászrepülőgép alkalmazása, mint az F-4 Phantom, amely 
csak Sparrow és Sidewinder rakétákkal van felfegyverez
ve. Még az öregecske MiG-17-esek is ki tudtak térni erő
teljes manőverezéssel a rakéták elől, befordultak a Phan- 
tom-ok mögé, és hatásos gépágyúfegyverzetükkel szét
lőtték azokat. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok lé
giereje kénytelen volt az F-4  fegyverzetét kiegészíteni a 
nagy tűzgyorsaságú 20 mm-es Vulcan gépágyúval.

Éppen a vietnami háború tapasztalatai késztették az 
Egyesült Államokat arra, hogy felgyorsítsa egy olyan új 
vadászrepülőgép létrehozását, amelynek fokozott a 
manőverezőképessége, minden irányból indítható, irá
nyítható rakétái és gépágyúja is van, és új rendszerű, irá
nyított fegyverekkel rendelkezik (megnövelt felderítési tá
volság és lehetőségek, sok csatorna). Az USA légiereje 
pályázatot hirdetett az YF-15 repülőgép kifejlesztésére, 
amelyben négy cég vett részt. Ez lett az a gép, melyet a 
vadászrepülőgépek negyedik generációjának nevezünk.

Hasonló pályázatot hirdetett a szovjet légierő is, me
lyen a MiG, a Szu és a Jak tervezőiroda vett részt. P. 
Szuhoj nem akart benevezni a pályázatra, és ezt azzal 
indokolta, hogy a rádióelektronika területén tapasztalható 
elmaradásunk nem teszi lehetővé egy viszonylag könnyű 
repülőgép megalkotását. Ezenkívül a perspektivikus 
frontvadásszal (PFV) szemben támasztott követelmé
nyek többek közt ilyen kitételt is tartalmaztak: azonosnak 
kell lennie a légierő és a honi légvédelem repülőcsapatai 
részére. Ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan volt, ha má

sért nem, hát azért, mert a légierő rádiólokátorai a 2 ern
es hullámsávban dolgoztak, míg a honi légvédelmé a 4 
cm-esben.

P. Szuhoj ellenállása néhány hónapig tartott, amíg 
„meg nem győzték”, és utasítást nem kapott a tervezés 
megkezdésére. Valójában nem a nulláról indultak, hiszen 
már több mint egy éve folyt ilyen munka a tervezőrészleg
ben, igaz, mindössze egy konstruktőr foglalkozott vele.

Vlagyimir Ivanovics Antonov: „Több embert nem bíz
hattam meg, bár meggyőződésem volt, hogy ezzel a fel
adattal előbb vagy utóbb találkozni fogunk.”

A szárny aerodinamikai kialakításának alapja az úgy
nevezett „szinuszhullámú szárny” koncepciója volt. 1960 
elején az angol Aerocraft Engineering című szaklapban 
közölték egy ilyen szárny szélcsatornában végzett 
megfúvásának eredményeit, ráadásul az áramlás vizuá
lis megjelenítésével együtt, amiből kitűnt, hogy az éles 
belépőélű, „szinuszhullám” alakú szárnyhoz az örvények 
odasimulnak, és nem válnak le, gyakorlatilag egészen a 
szárnyvégig. A franciák hasonló eredményre jutottak az 
úgynevezett „gótikus szárny”-nyal.

így tehát abban a pillanatban, amikor 1971 elején 
Pavel Oszipovics utasítást adott a kidolgozás megkezdé
sére, mi részben már készen voltunk. Hárman kezdtünk 
a munkához: Vlagyimir Antonov, Valerij Nyikolajenko és 
én. így készült el a T-10 repülőgép -  a majdani Szu-27 
első vázlata. Eközben a T-4MSZ repülőgép hatására az 
új gép teljes hordfelületét deformált aerodinamikai profi
lok rendszeréből alakítottuk ki, aztán erre építettük fel a 
törzs orr-részét, és függesztettük alá a hajtóműgondolá-

1. ábra: A Szu-27 alapváltozatának háromnézeti rajza (Baranyai L.)
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kát. Ez az elrendezés az „integrált” jelzőt kapta. Ezenkí
vül a T-4 repülőgép repülési kísérleteinek alapján úgy 
határoztunk, hogy a repülőgép hangsebességnél kisebb 
sebességeken statikusan instabil legyen, négyszeres 
biztosításé elektromos távvezérlésű kormányrendszerrel 
(fly by wire).

Antonov és Nyikolajenko elvégezték a szükséges szá
mításokat, és kidolgozták a leglényegesebb csomópon
tokat, én pedig megrajzoltam az általános képet. Nem 
minden sikerült azonnal. Egyebek közt sehogy sem fért el 
a hárompontú futóműrendszer. Ezen az első változaton a 
futómű biciklirendszerű volt, a terhelés pedig úgy oszlott 
el, mint a hárompontú rendszernél. A szárnytámasztó ke
rekeket egy külön áramvonalas idomba húztuk be.

Hétfőn jelentettük Pavel Oszipovicsnak. Figyelmesen 
megnézte a vázlatot, és utasítást adott egy modell elkészí
tésére, amit megfúvattunk a CAGI-T-106 szélcsatornájá
ban. A megfúvatás eredményei nagyon biztatóak voltak: 
mérsékelt oldalviszonynál, amelynek az értéke 3,2 volt, a 
maximális aerodinamikai jóság értékére 12,6-ot kaptunk. 
Annak ellenére, hogy az új gép munkáiban sokan vettek 
rész, kétségeink támadtak -  nem néztünk-e el valamilyen 
még kedvezőbb változatot? A tervezés ideje alatt megle
hetősen részletes információt kaptunk a nyílt nyugati sajtó
ból az USA-ban kidolgozás alatt álló /F-75-programról. 
Őszintén szólva, nekem nagyon tetszett a Northrop cég el
képzelése, amely hasonlított a mienkre, és attól tartottam, 
hogy a pályázatot éppen ez az elképzelés nyeri. Amikor a 
McDonell céget hirdették ki győztesnek, megkönnyebbül
ten lélegeztem fel. El kell mondanom, hogy addigra már el
készítettük a McDonell F-15 modelljét, és megfúvattuk a 
CAGI szélcsatornájában. Az eredmény ismeretében bizo
nyossá vált, hogy az F-15 harcászati-műszaki jellemzői 
soha nem fogják utolérni a Szu-27-esét. Igaz, nem lehe
tett kizárni azt a lehetőséget sem, hogy a nyílt sajtóban 
szándékosan félrevezettek bennünket. Amikor aztán 1972 
elején bemutatták az F-15-öst az újságíróknak, megjelen
tek a fényképei és az általános képe, teljesen megnyugod
tam. Egyébként ekkortájt jött el P. Szuhojhoz a CAGI veze
tője, Georgij Petrovics Szviscsev is. Az irodába lépve fon
tos kijelentést tett: „Pavel Oszipovics! Elmaradásunk előny- 
nyé változott. Az ellenfél repülőgépe felszállt, és tudjuk, mi
lyen is a valóságban”.

Ami a McDonell céget illeti, nekem úgy tűnik, hogy az 
F-15  megalkotásakor a MiG-25 aerodinamikai kialakítá
sának hatása alá kerültek.

Tekintve, hogy az előzetes terv kidolgozása szükséges
sé tette a munkálatok kiterjesztését, biztosítva magam 
számára Pavel Oszipovics beleegyezését, a Szu-27 re
pülőgéppel kapcsolatos minden ügyet átadtam L. Bon
darenko brigádjának -  ők voltak akkoriban a legkevésbé 
leterhelve. Ez a brigád kezdte meg az általános elrende
zéssel kapcsolatos alternatív változatok kidolgozását.

Úgy gondoltuk, hogy az előzetes tervet hat változatban 
készítjük el, de csak kettőre jutott időnk. Ezekben megad
tuk az általános képét és a két elrendezési változat alap
vető adatait: az integráltnak és a klasszikusnak, szoká
sos törzzsel. A legfontosabb, amivel ebben foglalkoztunk, 
a repülőgép felszállótömeg-gradiensének számításai (ezt 
a tevékenységet magam végeztem). így megállapítottuk, 
hogy a beépítendő fedélzeti rádióelektronikai berendezés 
1 kilogrammnyi tömegnövekedése a repülőgép felszál
lótömegét 9 kilogrammal növeli meg. A hajtómű száraz 
tömegével kapcsolatban ez az érték 4, a mechanikus be
rendezések esetében 3 kilogramm.

Megkezdődött a repülőgép terveinek részletesebb ki
dolgozása. Mindenekelőtt a technológusok nyomására 
kénytelenek voltunk elvetni az egységes teherviselő egy-

3. ábra: 1997. június. 21., Pozsony (Kosz S.)

ség elvét, amelyet a szárnyprofilokból alakítottunk volna 
ki, és ahol csak lehetséges volt, különösen a nagy terhe
lésnek kitett zónákban, egyenes felületekben gondolkoz
tunk. A főfutóműszárak tervezésekor az USA F-14 Tom
cat gépeihez hasonló megoldást választottunk. Ez azzal 
járt, hogy a futómű nem fért el a törzsben, hanem speci
ális áramvonalas burkolat alatt kellett elhelyezni, ami ter
mészetesen megnövelte a repülőgép keresztmetszetét. 
És itt nagy hibát követtem el: a futómű alsó részének bur
kolólemezei egyben törzs-féklapként is működtek (mint a 
Szu-24-nél), és a légáramlásra merőlegesen nyíltak ki a 
vízszintes vezérsík előtt, ez pedig, mint később kiderült, 
csökkentette a vezérsík hatékonyságát, és káros lengé
sekhez vezetett.
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Az Egyesített Tudományos-technikai Tanácskozás
1972-ben ült össze. Ezen a MiG, a Szu és a Jak cég vett 
részt. Szuhoj erre a tanácskozásra engem vitt magával 
és a főkonstruktőr-helyettest, I. Baszlavszkijt és M. Szi- 
monovot.

Elsőként Gleb Jevgenyejevics Lozino-Lozinszkij ismer
tette a MÍG tervezőintézetből a MiG-29 általános elren
dezését, amit a MiG-25 mintájára, ahhoz hasonlóan ala
kítottak ki. Másodikként én ismertettem integrált rendsze
rünket. A beszámoló nyugodt légkörben folyt. AJak-iroda 
a Jak-45  és Jak-47  repülőgép terveit hozta magával.

Másfél-két hónap múlva ült össze a második tanácsko
zás. Én csak egy kicsit pontosítottam a jelentés tartalmát, 
a MiG cégnek viszont sikerült egy teljesen új változatot ki
dolgoznia. Ez már integrált rendszer volt, nagyon hason
ló a jelenleg létező MiG-29 géphez. Érdekes, hogy a MiG 
cég hamarabb kapott szerzői jogvédelmet integrált rend
szerű vadászrepülőgépre, mint P. O. Szuhoj tervezőinté
zete. Ennek következtében nekünk nem kevés erőfeszí
tésünkbe került, hogy megszerezzük ezt a jogvédelmet a 
Szu-27 repülőgépre.

A két tanácskozás eredményeként Jakovlev tervezőin
tézete kiesett a versenyből, és felvetődött egy harmadik 
forduló lehetősége, amelyre nem volt szüksége sem a 
MiG, sem a Szu cégnek (állandó idegeskedés, törekvés 
arra, hogy megtudjuk, mi készül a másiknál). És akkor a 
MiG radikális javaslattal állt elő -  válasszák szét a témát 
két altémára. Nehéz, perspektivikus frontvadász ellen, 
F-15, és könnyű, perspektivikus frontvadász ellen, F-16.

Az Állami Repülőgépipari Tudományos Kutatóintézet
ben és a Központi Tudományos Kutatóintézetben meg
tervezték annak a kérdésnek a matematikai modellezé
sét, vajon célszerű-e vegyes repülőgépparkot létrehozni. 
A számításoknál abból indultak ki, hogy a Szu-27  és a 
MiG-29 beszerzési árának aránya legalább 2:1. Arra a 
következtetésre jutottak, hogy a vegyes repülőgéppark 
akkor optimális, ha 1/3 rész Szu-27-ből és 2/3 rész 
MiG-29-bői áll. A kérdés megvitatására meghívták az 
ipar képviselőit. Ezeken az összejöveteleken rendszerint 
én képviseltem a Szu-t és G. Lozino-Lozinszkij a MiG-et. 
Ennek ellenére jó viszonyban maradtunk.

A Szu-27 repülőgép kidolgozásának folyamatában J. 
Ivanov nagyon nehéz és idegfeszítő feladatot vállalt ma
gára -  az előírt maximális tömeg betartását és a sárkány 
tömegének csökkentését. Szó szerint minden fontos 
rendszert megvizsgált, és feladatot szabott kiegészítő át
dolgozásra. Ilyen megbeszélést (egyik osztályon a másik 
után) legalább hetenként kétszer tartott. Ami a konstruk
ció szilárdságát illeti, Ivanov utasította a főkonstruktőr 
szilárdságtani helyettesét, Nyikolaj Szergejevics 
Dubinyint, hogy minden terhelés meghatározásánál a 
számított érték 85%-át vegyék alapul. Dubinyin ellenke
zett, de Ivanov azt mondta: „Megépítjük a konstrukciót 
85%-os terhelésre, aztán statikus terhelési kísérletet vég
zünk, csak ott fogjuk megerősíteni, ahol törik”. Ezenkívül 
Ivanov megkövetelte, hogy dolgozzanak ki tartalékprog
ramot új technikai megoldások figyelembevételével, ne
vezetesen a szénszálas műanyagok alkalmazására.

Az üzemben külön műhelyt alakítottak ki kompozit anya
gokból készülő alkatrészek gyártására, Nyugat-Németor- 
szágból nagyméretű Scholcz autoklávot vásároltak. Ennek 
ellenére a kompozitok nem találtak széleskörű alkalma
zásra a Szu-27-en, elsősorban azért, mert jellemzőik nem 
voltak stabilak, sok volt az alkatrészek közt a selejt.

Amikor a Szu-27  épült, P. Dementyev miniszter folya
matosan veszekedett Ivanowal, hogy a konstrukcióban 
kevés a szénszálas anyag, és példaként állította elé a 
Mikojan Tervezőintézet MiG-29 repülőgépét. Különösen

jól sikerült a MiG-29-en a hajtóművek levegőbeömlő nyí
lása és a hajtóműgondola alsó borítása, aminek követ
keztében a hajtóműcsere rekordidő alatt hajtható végre 
(a hajtóművet lefelé veszik ki, a repülőgép alapvető te
herviselő rendszerének megbontása nélkül).

Ivanov igyekezett megszabadulni a minisztertől: „Pjotr 
Vaszilijevics, a konstrukciónál így is nagyon jó  tömegmu
tatókat kaptunk, és nem akarunk most kockáztatni. Meg
látjuk, mire mennek Mikojánék. Ha valóban nyereséget 
érnek el a tömeg vonatkozásában, azonnal megkezdem 
az alkatrészek kicserélését”.

így indult el a Szu-27  teljes és részletes kidolgozása, 
de azonnal olyan „apróságokba” ütköztünk, amelyek ha
talmas változásokhoz vezettek a gépen. Vlagyimir 
Antonov szerint az irodában a Szu-27-est a „változó 
megoldások repülőgépének” hívták. Minden erőnkkel ar
ra törekedtünk, hogy optimális legyen a hosszirányra me
rőleges szelvények grafikonja (az orr-résznél erős törés 
volt). Itt megint jelentős hibát vétettem, aminek következ-

5. ábra: A farokrész közelről (Kösz S.)

Ш 1

6. ábra: Felszálláshoz induló gép (Kiss A.)
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tében kárba veszett két hónapi munkánk: úgy határoz
tam, hogy az előszárnyat (szárny, törzs, átmenet) vastag 
belépőéllel készítsük el, nagyjából olyannal, mint a B-1 
bombázóé. Közben valahogy megfeledkeztünk arról, 
hogy ez ellentmond az elsődleges és fő célnak -  a szárny 
felhajtóereje növelésének az előszárny éles belépőéle 
segítségével. A hordfelületek új matematikai modelljét 
dolgoztuk ki, elkészítettük a törzs-orr-rész 1:10 méret
arányú famodelljét, és meghívtuk G. Sz. Bjusgencet. 
Megérkezve megnézte a modellt, és mindössze két szót 
szólt, amit egész életemre megjegyeztem: „Integrált ma- 
szatolás”. Amikor a tévedésemről beszélek, és az „én” 
személyes névmást használom, természetesen ez nem 
azt jelenti, hogy velem együtt ne dolgoztak volna mások 
is, beleértve aerodinamikusokat is -  érdekes módon 
mégsem tartott vissza senki.

Erre az időre a légierő elkészítette a TTT-projektet, egy 
perspektivikus, nehéz frontvadászgépre vonatkozóan. 
Megemlítendő, hogy a Szovjetunióban akkor már ismer
ték az USA-ban az F-15-tel szemben támasztott követel
ményeket. A katonák nem nagyon ravaszkodtak, a leg
egyszerűbb megoldást választották: a nehéz frontva
dásszal szemben támasztott követelményeket úgy állítot
ták össze, hogy egyszerűen átszámolták az F-15-re vo
natkozó értékeket, és átlagban 10%-kal megnövelték 
azokat. Például, a hatótávolság nagy magasságban, bel
ső tüzelőanyag-készlettel (póttartály nélkül) az F-15  ese
tében 2300 km, akkor ennek el kell érnie a 2500-at. Vagy 
például a gyorsulás 600 km/h-ról 1300 km/h-ra az F-15- 
nél nem lehet több 20 másodpercnél, akkor nekünk 17 
vagy 18 másodperc a cél.

Ennek következtében 5,5 tonna tüzelőanyagra volt 
csak szükségünk akkor, amikor lehetőség volt a gépben 
9 tonnát is elhelyezni (ez az integrált rendszer sajátossá
ga). Pikáns helyzet alakult ki. Mit tegyünk? Legyen ki
sebb a repülőgép, vagy „szállítsunk levegőt”? Sem az 
egyik, sem a másik megoldás nem elégített ki bennünket. 
Ráadásul a mi szilárdsági normáink a számított felszálló 
tömeghez a belső tüzelőanyag-tartályokban 80% tüzelő
anyagot vesznek figyelembe (külföldön 50%-ot).

Ezt a problémát levelezés útján megoldani gyakorlati
lag lehetetlen volt, a szervezetek sokaságát kellett volna 
bevonni. Nem maradt más hátra, mint a döntéshozók ré
szére kerekasztal-értekezletet összehívni.

Végül is megtaláltuk a megoldást. Elkészítettük a köve
telmények új változatát, ami abban különbözött az előző
től, hogy külön fogalmaztuk meg a repülőgéppel szem
ben támasztott követelményeket a belső tartályokban lé
vő normális és maximális tüzelőanyag esetére. Az üze
meltetési túlterhelés maximális tüzelőanyag-mennyiség

8. ábra: Felszállás után a bemutatón (Kiss A.)

9. ábra: Az ukrán gép leszállás közben (Kiss A.)

esetén abból a feltételezésből kiindulva csökkent, hogy a 
„tömegxtúlterhelés” értéke állandó szám. P. Szuhoj ezt a 
javaslatot jóváhagyta, és nekem szabta feladatul, hogy 
találkozzam a légierő vezetésével. Szerencsénk volt ab
ból a szempontból, hogy abban az időben a légierő Mér
nök Műszaki Szolgálatának vezetői nagyon művelt, na
gyon képzett, intelligens emberek voltak: a főparancsnok 
fegyverzeti helyettese, Mihail Nyikitovics Misük vezérez
redes, a tudományos-technikai bizottság vezetője, 
Georgij Szergejevics Kirillin altábornagy és a beszerzési 
osztály vezetője, Viktor Romanovics Jefremov vezérőr
nagy. Velük élvezet volt együtt dolgozni. Gyorsan megér
tették a dolgok lényegét és beleegyeztek. Végeredmény
ként négyen írtuk alá a dokumentum mindkét példányát, 
és ez lett a TTT-program további kidolgozásának alapja. 
Senki más nem vett részt ezen az értekezleten, bár M. 
Misuknak lehetősége lett volna még nyolc-tíz tábornokot 
meghívni egyetértő aláírásra.

Egyidejűleg sikerült még egy problémát megoldani -  
biztosítani magunknak a légierő támogatását az egyet
len, egységes rádiólokátor-hullámsávra való áttérés kér
désében a légierő és a honi légvédelem vadászrepülői 
számára. Hasonló javaslattal állt elő a Mikojan tervezőin
tézet is. A frekvenciák és hullámsávok elosztásával az 
egyes fegyvernemek között a Vezérkar foglalkozott, így 
önállóan ebben a kérdésben nem dönthetett sem a légi
erő, sem a gyártó cég. Csak így, mindnyájan együtt, né
hány minisztérium megalapozott támogatásával bírhattuk 
rá a Vezérkart a döntés meghozatalára. Ez aztán maga 
után vonta új rádiólokátorok, új rakétageneráció, a „leve
gő-levegő” K-27  és K-27E  kidolgozását.

Elkészült a feladatok megosztása is a MiG-29 és a 
Szu-27  repülőgépek közt. A nehéz, perspektivikus, front
vadász Szu-27  fő feladata harctevékenységet folytatni 
az ellenség területe felett, elszigetelni a front mögötti cso
portosításokat, a légtér megtisztítása (a második világhá
ború alatt ezt nevezték „szabad vadászatnak”), a csapás
mérés. A MiG-29 elsődleges feladata a légifölény kivívá
sa a harcmező felett, a saját csoportosítások oltalmazá
sa a levegőből, vagyis „védernyő” létrehozása. Az ilyen 
feladatmegosztás a repülési távolságban és a harci ter
helés maximális tömegében lévő jelentős különbségen
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alapult: a Szu-27 esetében a repülési távolság 4000 km 
légi utántöltés nélkül, a terhelhetőség 8000 kg, a 
MiG-29-nél 1500 km és 4000 kg. Ez azt jelenti, hogy a 
Szu-27 harcászati hatósugara 1600 km, vagyis képes lé
gi harcot vívni az Atlanti óceán partvidékén, betöltve a 
„légi portyázó” szerepkörét. Ez a funkció különösen fon
tos fedélzeti vadászgép esetén, amelynek másfél órát 
kell őrjáratoznia a hajótól 400 km távolságra.

A repülőgép első repülésre alkalmas példányának 
szárnya határozott aerodinamikai görbületű, merev, erő
sen lehajlított belépőéllel rendelkezett. Ennek a kialakí
tásnak a célja a minél nagyobb hatótávolság elérése volt.

A T10-1 repülőgép 1977 májusában hajtotta végre az 
első felszállását, és egy év múlva csatlakozott hozzá a 
második gép, a T10-2. Mind a két gépen AL-21F3 hajtó
mű volt. A repülési kísérletek elsődleges célja a repülési 
jellemzők megállapítása, valamint az elektromos távve
zérlésű rendszer (fly by wire) kifejlesztése volt. Kezdet
ben előfordultak hibák a vezérlő számítógép egyes csa
tornáiban, amit a katonák igyekeztek a repülőesemény 
veszélyes helyzeteként beállítani. Sokáig kellett magya
ráznunk, hogy négyszeres biztonság esetén csak a har
madik meghibásodás után beszélhetünk a repülőese
mény veszélyes helyzetéről.

Komoly hibát fedeztünk fel a repülőgép hidraulika- 
rendszerében. Tekintve, hogy ebben a rendszerben az 
üzemi nyomás 280 atm., a csővezetékeket nagyszilárd
ságú VNSZ-2 acélból készítettük a tömeg csökkentése 
miatt. A hidraulikafolyadék jelentős része hűtés céljából 
áthaladt a tüzelőanyag-tartályokon, és éppen ezek a csö
vek kezdtek el törni. Az okát hamar megtaláltuk: a csövek 
belső felülete gyártástechnológiai okok miatt nem volt 
elég sima, ezért feszültségek keletkeztek benne. Minden 
csőtörésnél néhány napra le kellett állítani a repülőgépet: 
le kellett szerelni a tüzelőanyag-tartályok felső részét, ki
cserélni a csővezetékeket, lezárni a tartályokat, és ellen
őrizni a tüzelőanyag-rendszer hermetikusságát. Végül is 
kénytelenek voltunk megváltoztatni a csövek anyagát 
rozsdamentes acélra, vagyis tömegmegtakarítást nem si
került elérnünk.

1977. június 7-én katasztrófa történt -  meghalt Jevge- 
nyij Sztyepanovics Szolovjev ezredes, érdemes berepü
lőpilóta, a Szovjetunió Hőse. Abban az időben V. Iljusin 
és J. Szolovjev ugyanazt a kísérleti programot hajtották 
végre: a megfelelő áttételi viszony kikísérletezését a re
pülőgép kormányrendszerében.

Az előző repülésnél V. Iljusin a repülőgép enyhe belen- 
gését észlelte, amit szóban megemlített R. Jarmakov ve
zetőmérnöknek: „ Valahogy nem tetszett ma nekem a re
pülőgép, belengett, bizonyára dobált a levegő”. Sajnos 
erről a repülési lapra nem írtak be egyetlen szót sem. A 
következő repülésben J. Szolovjev hasonló, de kegyetle
nül erős lengésbe került: három dobás, amelyek közül az 
egyik roncsoló túlterhelést okozott -  és a repülőgép szét
tört a levegőben.

J. Szolovjev temetésén, Zsukovszkij városban, ponto
san abban a pillanatban, amikor a koporsót kihozták a 
kultúrházból, a tér felett, a tetők magasságában egy 
MiG-23-mai áthúzott Alekszandr Vaszilijevics Fedotov 
ezredes, érdemes berepülőpilóta, a Szovjetunió Hőse. A 
Repülő Kísérleti Intézet parancsnoka, V. V. Utkin károm
kodott, és az öklét rázta. Ez valóban a létező összes re
pülési szabályzat megsértése volt. A. Fedotov gyakorlati
lag „ellopta” a gépet az állóhelyről, engedély nélkül szállt 
fel, hogy megadja a végtisztességet jó barátjának, akivel 
annak idején együtt végezték a berepülőiskolát. Persze 
az eset nem maradhatott következmények nélkül -  a Re
pülő Kísérleti Intézet sok munkatársa kapott fenyítést.

1976-ban M. P. Szimonovot nevezték ki a Szu-27  fő- 
konstruktőrének, és neki jutott osztályrészül az a nehéz 
feladat, hogy elgereblyézze azt a „szemetet”, ami a repü
lőgép kifejlesztése során összegyűlt. Erre az időre meg
gyűlt a bajuk a beszállítókkal is.

Az A í-3 íFha jtóm ű kifejlesztője, a „Szaturn” tervezőiro
da részéről ért bennünket az első csapás. A hajtóművel 
szemben támasztott követelmények közül az egyik, a mi
nimális fajlagos fogyasztás -  0,61+0,02 kg tüzelőanyag 1 
kg tolóerőre óránként -  nagyon nehezen elérhető érték 
volt. Néhányszor találkoztam a vezető konstruktőrrel, 
Arhip Mihajlovics Ljulkával, hogy rábeszéljem, egyezzen 
bele ebbe az értékbe. Végül sikerült rábeszélnem.

Eltelt két év. Ljulka bemutatta a vázlatos elképzelést, 
amelyben a 0,61 0,64-re változott (vagyis a fajlagos fo
gyasztás 5%-kal nőtt), ezenkívül nem felelt meg a köve
telményeknek a maximális tolóerő sem a földön, sem 
nagy magasságban. Végül azonban nem a hajtómű 
konstruktőrét vonták felelősségre, hanem a gépét. Szá
munkra a hajtómű nem megfelelő paraméterei azt jelen
tették, hogy a repülőgép nem tudja teljesíteni a követel
ményeket sem hatótávolság, sem sebesség szerint nagy 
magasságban, de még földközelben sem. Hatalmas bot
rány tört ki. V. Kazakov rendkívüli értekezletet tartott ná
lunk a cégnél, amelyen részt vett A. Ljulka, valamint ka
tonák és vezetők a Repülőgépipari Minisztériumból.

Kazakov villámokat szórt. Elment egészen odáig, hogy 
személyes sértéseket intézett A. Ljulkához, megígérte 
neki, hogy visszavonatja az akadémiai címét. Arhip Mihaj
lovics keményen állta a támadást, aztán felállt, és nagyon 
nyugodtan, enyhe ukrán akcentussal azt mondta: „Vaszil- 
ij Alekszandrovics! Nem te adtad nekem az akadémikusi 
címet, nem is a te tiszted visszavenni azt! Neked, Vaszil- 
ij Alekszandrovics, ezt tudnod kell! Ha ki akarsz zárni va
lakit az akadémikusok közül, zárd ki ezt az akadémikust 
(és az Össz-szövetségi Repülőanyag-kutató Intézet ve
zetője, Salin felé fordult). Ő monokristályos ötvözetet 
ígért nekem a turbinalapátokhoz, amihez nem szükséges 
hűtőlevegőt odavezetni. Hol van ez a lapát? Nincs lapát! 
így kénytelenek voltunk a szokásos hűtést alkalmazni, 
azaz elvenni a munkavégző levegő egy részét hűtésre. 
Ezért nőtt meg a fajlagos fogyasztás, ezért nincs megfe
lelő tolóerő.”

Az összes beszállító munkájáért végezetül a repülőgép 
főkonstruktőre felel. Nem elegendő a hatótávolság -  te
gyen bele több tüzelőanyagot, nem elegendő a tolóerő a 
kívánt sebesség elérésére -  csökkentse a repülőgép 
homlokellenállását. A hajtóművel kapcsolatos zűrzavar 
miatt kénytelenek voltunk a repülőgépet alapos átterve
zésnek alávetni. Csökkentettük a keresztmetszetét, ki
egészítő helyet találtunk 800 kg tüzelőanyagnak, új

10. ábra: A kiszerelt hajtómű (Baranyai L.)
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futóműrendszeri alakítottunk ki, a féklapokat a szárnyról 
áthelyeztük a törzs felső részére, a függőleges vezérsí
kokat a motorgondolákról az újonnan kialakított tartókra a 
vízszintes vezérsíkokon. Az ellenállás csökkentése céljá
ból csökkentettük a szárny íveltségét, és ívelhető belépő
élet alakítottunk ki.

Abban, hogy a repülőgép új változata meglehetősen 
gyorsan elkészült, vitathatatlan érdemeket szerzett Miha
il Petrovics Szimonov, aki rengeteg energiát fektetett a 
feladat megoldásába.

V. Kazakov miniszter ellenezte az enyhén szólva erő
sen megváltoztatott Szu-27 létrehozását. Őt is meg lehe
tett érteni: az előző változat sorozatgyártása már megkez
dődött, gigantikus összegeket fektettek bele (összesen 9 
első változatú Szu-27-est bocsátott ki a sorozatgyártást 
végző üzem). Végül M. Szimonov állhatatossága -  I. Szi- 
lajev miniszterhelyettes támogatásával együtt -  megtette 
a magáét: a Szu-27 új változata jogot kapott a létezésre.

A második kellemetlenséget a Fazotron Tudományos

Kivitelező Egyesülés okozta nekünk, amely a rádióloká
tort fejlesztette ki. Nem sikerült elkészíteniük a résanten
nát. Újabb értekezlet, amelynek eredménye egy határo
zat volt arról, hogy a lokátor majd csak a Szu-27M-re ke
rül. Mellesleg az értekezletek után leváltották a fedélzeti 
lokátor főkonstruktőrét, Viktor Konsztantinovics Grisint, 
aki csak két hónappal korábban kapta meg a Szocialista 
Munka Hőse címet a MiG-31 elfogó vadászgép Zászlón 
típusú rádiólokátorának kifejlesztéséért.

1979 decemberében M. Szimonov lett a repülőgép-ipa
ri miniszter helyettese. A Szu-27  főkonstruktőrévé Ar
tyom Alekszandrovics Kolcsint nevezték ki, aki a tervező- 
iroda főkonstruktőrének a helyettese volt, és a vezérlő
rendszer-részleg vezetője. 1981 tavaszán kezdődtek az 
új rendszerű T10 -7  repülőgép első példányának repülési 
kísérletei. A repülések sikeresek voltak, de ugyanazon év 
szeptemberében a gép megsemmisült. Az egyik felszál
lásnál a Belije Sztolbi lőtéren -  a repülőgép-vezető szá
mára váratlanul -  elfogyott a repülőgép tüzelőanyaga. V. 
Iljusin berepülőpilóta életében először katapultált. A bün
tetés, ami a tervezőirodát sújtotta, nem volt arányban az 
esemény súlyosságával. Leváltották A. Kolcsin főkonst
ruktőrt, R. Jarmakov vezetőmérnököt pedig elbocsátották 
a tervezőirodától, és megtiltották nekik, hogy bárhol a re
pülőgépiparban munkát vállaljanak. Úgy gondolom, P. 
Gyementyev alatt ez nem történhetett volna meg.

Ebben az időben a tervezőirodán belül más megbízás
sal voltam elfoglalva, nem volt közvetlen kapcsolatom a 
Szu-27-tel, ezért történetéről nem akarok többet elmon
dani. Úgy gondolom, hogy erről a csodálatos gépről ele
get írtak már nálunk és külföldön is.

(Köszönetünket fejezzük ki Daczi Pálnak a beszerzett 
anyagért. Szerk.)

(MirAviacii, 1999/1. szám nyomán) 
Fordította: Varsányi Mihály

Kovács András (1939-2002)
nyá. repülő ezredes

Tragikus hirtelenséggel hunyt el és hagyta itt családját, pályatársait, barátait, a 
katonai és az egyetemes magyar repülést 2002. március 28-án Kovács András 
nyugállományú repülő ezredes.

Pályakezdése az 1950-es évekre esett, amikor 15 éves korában bekerült a II. 
Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolába, ahol 1958-ban leérettségizve, már elje
gyezte magát a repüléssel. A repülőtiszti főiskola szovjetunióbeli elvégzése után 
1961-ben avatták tisztté, majd megkezdte csapatszolgálatát. Szolgálati helye 
többnyire Taszárhoz, az akkori 31. honi vadászrepülő ezredhez kötötte, ahol a 
MiG-15Bisz, a MÍG-19PM, majd a MiG-21 különböző változatai voltak a fő típu
sok, melyeken több mint 3000 órát töltött a levegőben. Közben lehetősége nyílott 
magasabb repülőparancsnoki képesítés megszerzésére is, így a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia elvégzése után ismét a taszári ezredhez tért vissza, ahol hét 
éven át (1977-1984) volt parancsnok.

Közel 25 éves csapatszolgálat után került a Honvédelmi Minisztériumba, az akkori Repülőfőnökség Repülésbiz
tonsági Osztályának, majd néhány évvel később Harckiképzési Osztályának élére, ahol a repüléstechnikai szem
lélők és a szakági állomány szerteágazó tervező, szervező, végrehajtó és ellenőrző munkáját irányította nyugdí
jazásáig. Repülő és parancsnoki munkáját számos elismerés és kitüntetés jelzi. 1977 óta volt az „Aranykoszorús 
I. osztályú hajózó tiszt” cím birtokosa.

Kovács ezredes a szolgálati idő felső határát, az 55 éves kort elérve aktív MiG-21-es vadászpilótaként búcsú
zott a botkormánytól, és tette le védőruháját és sisakját pihenni.

Csak néhány évet volt távol a repüléstől, ekkor a jelenlegi Katonai Légügyi Hivatal a repülés, a repülőkiképzés min
den területét ismerő tudására és szakismeretére igényt tartva felkérte a minisztériumi tevékenység segítése és haté
konyabbá tétele érdekében végzendő munkára.

A halál szinte asztalától ragadta el. A hazai katonai repülés fontos, tapasztalt szakembert veszített vele. p  A
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Repülőgép-becenevek

Az itt közölt lista számos közismert és kevésbé ismert repülőgép és helikopter -  főleg angol -  becenevét tartalmaz
za. A legtöbb nickname (becenév)-hez magyarázat is tartozik. Némelyik magyarázat az eredeti forrásanyagban sze
repelt, mások saját értelmezéseim. A lista természetesen nem teljes, de aki teljességre vágyik, nyugodtan 

böngészhet az interneten a témához kapcsolódó weboldalakon.

Aardvark General Dynamics F—111 
Földimalac -  A hosszú orra miatt.

Able Dog Douglas AD Skyraider 
Ügyes Kutya -  Az AD a gép típusjelzésében rövidítés.

All Three Dead Douglas A3D Skywarrior 
Mind a három halott -  Lezuhanás esetén a háromfős 
személyzetnek gyakorlatilag semmi esélye sem volt a 
menekülésre. (A becenév amúgy passzol a típusjelzés
ben szereplő A3D-hez.)

Aluminium Overcast Lockheed C-5 Galaxy
Aluminium Overcast Douglas C-124 Globemaster 

Alumíniumfelhő -  Az overcast jelentése felhőréteg. 
Gyakran használt elnevezés hatalmas repülőgépekre. 
(Az alumínium utalhat a gépekbe épített fémre is.)

Angel Lockheed U-2
Angyal -  Mert olyan magasan repül. Egyébként az 
angel egy magasságtartomány megnevezése is.

Anton Messerschmidt Bf 109A
Anton -  A típusjelzés A betűje miatt.
Anushka Antonov An-2 

Anyuska -  Valószínűleg az An miatt.
Ass Ender Curtiss XP-55 Ascender (felemelkedő) 

Fenékvégződés -  Ez egy kísérleti gép volt tolómotorral 
és kacsaszárnyakkal. (Az Ass-Ender a kiejtett Ascen
der másképp való tagolása.)

Awful Terrible Six North American AT-6 Texan 
Szörnyű ronda hatos -  Ez egy kiképzőgép volt, mellyel 
egyáltalán nem volt egyszerű repülni. (A becenév 
rövidítése lehetne a típusjelzésben levő AT-6.)

Bantam Bomber Douglas A-4 Skyhawk 
Bantam bombázó -  Kisméretű csapásmérő repülőgép. 
(A boxban egy súlycsoport a bantam weight, azaz a 
pehelysúly.)

Barge Douglas SBD Dauntless 
Bárka/Uszály

Bat Plane Lockheed F—117 Nighthawk 
Denevér-repülőgép 

Beast Curtiss SB2D Helldiver 
Szörnyeteg/Bestia -  A rossz repülési jellemzői miatt. 

Bent-Wing Bird Vought F4U Corsair 
Hajtott szárnyú madár -  Visszafele hajtott sirályszámya volt. 

Blechesel Junkers J I
Ólomszamár -  Ez volt az első teljesen fémből készült, 
harci repülőgép.

Billy’s Bomber North American B-25 Mitchell 
Billy bombázója -  Billy Mitchell tiszteletére.

Blackbird Lockheed SR-71 
Feketerigó -  A fekete (vagy nagyon sötét kék) festése 
miatt.

Black Jet Lockheed F-117
Fekete sugárhajtású repülőgép -  A fekete festése 
miatt, meg azért, mert egy fekete (titkos) fejlesztési 
program volt.

Bone Rockwell B-1 Lancer 
Csont -  A B-1 angolul В-one. Ezt az írott formát 
másképp olvasva: bone (csont).

Boomerang Northrop B-2 Spirit 
Bumeráng -  Mert ez a csupaszárny repülőgép úgy néz 
ki, mint egy bumeráng.

Budget Bomber Northrop B-2 Spirit 
Büdzsébombázó -  A magas költségei miatt.

Buff Boeing B-52 Stratofortress 
Buff -  A négy betű egy rövidítés: Big Ugly Fat F**** -  
Nagy ronda kövér b****(az a bizonyos b-betűs szó)

Buff Sikorsky SH-53 Stallion 
Buff -  A négy betű egy rövidítés: Big Ugly Friendly Fel
low -  Nagy ronda barátságos pajtás.

Cadillac Boeing B-52H Stratofortress 
Cadillac -  A TF33 turbofan hajtóművekkel halkabb volt 
a korábbi típusváltozatoknál. (Talán ezért hasonlították 
az amerikai Cadillac autókhoz.)

Centipede Tupolev Tu-142 „Bear-F”
Százlábú -  Az első Tu-142-eseknek 12 kerekes 
főfutóik voltak a földes kifutópályákon való üzemelés 
miatt. A későbbi változatoknál visszatértek a négykere
kes főfutókhoz.

Chipmunk Boeing RC-135C 
Amerikai mókus -  Ez a változat hatalmas „pofazacs
kókkal” rendelkezik, melyek a radarját tartalmazzák.

Coconutknocker Boeing B-52 Stratofortress 
Kókuszdiótörő -  Valószínűleg a csekély találati pon
tossága miatt. A legtöbb általa ledobott bomba csak a 
kókuszpálmákban tett kárt. Egy másik beceneve ennek 
a típusnak a Majomtörő.

Crane Sikorsky CH-45 Tarhe 
Daru -  Ez a helikopter egy repülő daru.

Crash Hawk Sikorsky UH-60 Blackhawk 
Zuhanó héja -  A kezdeti számos lezuhanás miatt, 
melyeket egy hibás stabilizátor okozott.

Crouze Vought F-8 Crusader 
Crouze -  Az F-8-as beceneve a francia repülőerőknél.

Delta Queen Convair B-58 Hustler 
Deltakirálynő -  Ez egy hatalmas deltaszárnyú bom
bázó.

Dinosaur Boeing X-20 Dyna-Soar 
Dinoszaurusz -  A Dyna-Soar és a Dinosaur kiejtése 
megegyezik.
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Dora Messerschmidt Bf 109D 
Dóra -  A típusjelzésben szereplő D miatt.

Double Ugly McDonnell Douglas F-4 Phantom II 
Kétszer olyan csúnya.

Double Ugly Grumman EA-6B Prowler 
Kétszer olyan csúnya -  Még csúnyább, mint az alap 
A-6-os, emellett a személyzet is a duplája.

Dreamboat Boeing B-29 Superfortress 
Álomhajó

Dreifinger Junkers Ju 88
Háromujjú -  A gép felépítése miatt: karcsú repülőgép
törzs és két hosszú hajtóműgondola.

Droop Snoot Lockheed P-38 Lightning version 
Lekonyuló/lógó orrú -  Egy P-39-változat, melynek 
lefele hajló üvegorra volt. Bombázó vezérgépként alkal
mazták.

Egg Hughes OH-6 Cayuse 
Tojás -  A géptörzs alakja miatt.

Electric Jet General Dynamics F-16 
Elektromos sugárhajtású gép -  A fly-by-wire rendszere 
miatt.

Ensign Eliminator Vought F4U Corsair 
Felségjel-megsemmisítő

Fat Albert Lockhedd C-130 Hercules 
Kövér Albert

Fertile Myrtle Grumman AF-2W Guardian 
Termékeny mirtusz(növény) - A W  változat terhes- 
nek/várandósnak nézett ki a radardómja miatt.

Fifi Grumman F3F 
Fifi -  Gyakori kutyanév.

Fliegende Auge Focke-Wulf Fw-189 
Repülő szem -  A Luftwaffe taktikai felderítőgépe volt. 
Egy másik magyarázat szerint a pilótafülke rovarszem- 
szerű üvegezése miatt.

Fliegender Bleistift Dornier Do 17 
Repülő ceruza -  A kis keresztmetszetű géptörzs miatt.

Fliegendes Stachelschwein Short Sunderland 
Repülő tarajos sül -  Állítólag a komoly önvédelmi 
fegyverzete miatt (sül -  sündisznó).

Flying Banana Vértől CH-21 Workhorse 
Repülő banán -  Egy tandemrotoros helikopter.

Flying Chainsaw Piaggio P.166 Albatross 
Repülő láncfűrész -  A repülőgép hangja miatt.

Flying Cigar Mitsubishi G4M „Betty”
Repülő szivar -  A törzs alakja és a gép gyúlékonysága 
miatt.

Flying Coffin Airspeed Horsa 
Repülő koporsó -  Ez egy fából készült repülőgép volt.

Flying Coffin Lockheed PV-1 Ventura 
Repülő koporsó -  A kezdeti sok baleset miatt.

Flying Eggbeater Sikorsky R-4 Hoverfly 
Repülő tojástörő -  Korai helikopter.

Flying Gas Station KC-135 Stratotanker 
Repülő benzinkút -  Az USAF hosszú ideig használt 
tankergépe volt.

Flying Pencil Dornier Do 17 
Repülő ceruza -  A karcsú vonalai miatt.

Flying Prostitute Northrop T-38 Talon 
Repülő prostituált

Flying Shithouse Kaman HH-43 Huskie 
Repülő árnyékszék -  A gép doboz alakú törzse egy 
árnyékszékre emlékeztet.

FÖD Vacuum Northrop F-89 Scorpion 
FOD porszívó -  Az FÖD egy rövidítés: Foreign Object 
Damage -  idegen tárgy okozta kár/sérülés. Úgy tűnt, az 
F-89-es hajlamos volt arra, hogy a beömlőnyílásain 
keresztül a kifutópályáról beszippantson kisebb tárgyakat.

Fork-tailed Devil Lockheed P-38 Lightning 
Villás farkú ördög -  Ezt a típust a németek hívták így, 
az iker farok-elrendezésre utalva.

FRED Lockheed C-5 Galaxy 
FRED -  Ez egy rövidítés: Fantastic Ridiculous Eco
nomic Disaster -  Fantasztikusan nevetséges gazdasá
gi katasztrófa.

Fritz Messerschmidt Bf 109F 
Fritz -  A típusjelzésben szereplő F miatt.

Frustrated Palm Tree Sikorsky R—4 Hoverfly 
Frusztrált pálmafa -  Egy korai helikopter.

G

Gabelschwanzteufel Lockheed P-38 Lightning 
Villás farkú ördög

Gator Boeing T-43 
Alligátor

Gator Vought F8U Crusader 
Alligátor

Go Get Him Fido AIM-120 AMRAAM 
Gyerünk, Fidó, kapd el! -  Aktív radar-önrávezetéses 
légiharcrakéta. A Fido gyakori kutyanév.

Ghost Lockheed F-117 Nighthawk 
Szellem -  Lopakodó csapásmérő repülőgép.

Gliding Electronic Show Grumman EA-6B Prowler 
Repülő elektromos show-műsor -  Egy ECM (Electronic 
countermeasures -  elektromos zavaró/ellentevékeny- 
séget végző) repülőgép, mely hatalmas mennyiségű 
elektronikával van felszerelve.

GLOB Boeing KC-135 Stratotanker 
GLOB -  Rövidítés: Ground Loving Old Bastard -  A 
Földhöz ragaszkodó vén gazfickó.

Grand Old Lady Douglas C-47 Dakota 
Nagy öreg hölgy

Ground Loving Whore Republic F-84F Thunderstreak 
A Földhöz ragaszkodó lotyó

Gustav Messerschmidt Bf 109G 
Gusztáv -  A típusjelzésben szereplő G miatt.

H

Heinemann’s Hot Rod Douglas A-4 Skyhawk 
Heinemann forró pálcája -  A gépet Heinemann ter
vezte.

Helldiver Curtiss F8c
Pokolbúvár -  Zuhanóbombázóként alkalmazták.

Hog Republic F-84 Thunderjet 
Sertés/Disznó

Hog Fairchild A-10 Thunderbolt II
Hog Lockheed C-130 Hercules
Hog Bell UH-1 Iroquis
Hog Nose Boeing RC-135M 

Disznóorrú
Hook Boeing CH-47 Chinook 

Kampó
Hoover Lockheed S-3 Viking 

Porszívó -  A TF34-es hajtóművek hangja miatt.
Hudoy Messerschmidt Bf 109 

Kölcsön -  A Bf 109 orosz beceneve.
Huey Bell UH-1 Iroquis
Huey Cobra Bell AH-1 Cobra 

Az UH-1-bői indultak ki a tervezésnél.
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Hun North American F-100 Super Sabre 
A típusjelzésben szereplő 100 (angolul Hundred) 
rövidítve.

Iron Annie Junkers Ju 52 
Vas Annie

Iron Butterfly Republic F-105 Thunderchief 
Vaspillangó 

Ironworks Grumman
Vasművek -  Mert a Grumman gépek szerkezetileg 
rendkívül erősek.

Jolly Green Giant Sikorsky HH-3 
Vidám zöld óriás -  Ez egy mentési célokra használt 
helikopter.

Jug Republic P-47 Thunderbolt 
A Juggernaut rövidítése. A géptörzs alakja miatt 
nevezték így.

Juggernaut Republic P-47 Thunderbolt 
Egy megállíthatatlan jármű. (Egy olyan jármű, amelyet 
rituális ceremóniák alkalmával az adott vallás követői 
összetörnek.)

Jump Jet BAe/MDD AV-8 Harrier 
Ugró sugárhajtású gép -  A Harrier egy VTOL (Vertikal 
Take Off and Landing -  Függőlegesen fel- és leszálló) 
repülőgép.

К

Kaasjager North American F-86K Sabre 
Sajtvadász -  A holland F-86-osok beceneve. A típus
jelzésben szereplő К és a Hollandia -  sajt asszociáció 
miatt.

Kanonenvogel Junkers Ju 87G 
Ágyúsmadár -  Ezt a repülőgépet 2 db 37 mm-es 
tankelhárító ágyúval szerelték fel.

Kraft Ei Messerschmidt Me 163 Komet 
Erős tojás -  Ez a típus egy kisméretű rakétahajtású 
vadászgép volt.

Kurfürst Messerschmidt Bf 109K 
Választófejedelem -  A típusjelzésben szereplő К miatt.

Kukuruznik Antonov An-2 
Mezőgazdasági alkalmazása miatt.

L

Lapotnik Junkers Ju 87 Stuka 
Bocskoros -  A fix futóművei miatt. Lapetzhniknek is 
hívták. A lapti nyírfából készült cipőt jelent, melyet az 
orosz parasztok hordtak.

Lawn Dart General Dynamics F-16 Fighting Falcon 
Gyepdárda -  Általában olyan gépekre mondták, ame
lyekkel sok baleset történt.

Lawn Dart Rockwell B-1 Lancer
Lawn Dart Sikorsky UH-60 Blackhawk
Lead Sled McDonnell F3H Demon 

Ólomszánkó -  Nehezen repülhető, manőverezhető 
repülőgépre utal, mely általában rossz emelkedőképes
séggel rendelkezett.

Lead Sled Republic F-84 Thunderjet
Lead Sled Republic F-105 Thunderchief
Lead Sled Lockheed SR-71 Blackbird
Lead Sled Boeing RC-135U
Lieutenant Eater Republic F-84 Thunderjet

Hadnagyevő -  Egy tapasztalatlan pilóta nehezen tudott 
vele repülni.

Little Bird Hughes OH-6, MH-6, AH-6 
Kismadár

Loach Hughes OH-6 Cayuse 
Csík (halfajta) -  A LOH program nevéből származik. 
LOH -  Light Observation Helicopter -  Könnyű megfi
gyelő helikopter.

Malenkij Tu Tupolev Tu-124 
Kis Tu(poljev)

Man-Eater LTV A-7 Corsair II 
Emberevő

Meatbox Gloster Meteor 
Húskonzerv/Konzervdoboz

Mezek Avia S-199
Öszvér -  Ez a Bf-109-es cseh változata volt, melybe 
nem a legmegfelelőbb Junkers Jumo motort építették, 
emellett rossz volt a kezelhetősége.

MiG Master Vought F8U Crusader 
MiG Mester

Mighty Mite Douglas A-4 Skyhawk 
Hatalmas atka

Monkeyknocker Boeing B-52 Stratofortress 
Majomtörő -  A csekély találati pontossága miatt. A 
ledobott bombák áldozatai csupán ártatlan majmok 
voltak.

Mosca Polikarpov 1-16 
Légy

Nighthawk Lockheed F-117 
Éjszakai héja

Old Metuselah Douglas C-47 Dakota 
Vén matuzsálem

Old Shaky Douglas C-124 Globemaster 
Öreg rázós

Old Smokey McDonnell Douglas F-4 Phantom II 
Öreg/Vén füstös -  A J79-es hajtóművek csúnya füstcsí
kokat húztak.

Olive on a toothpick Highes OH-6 Cayuse 
Fogpiszkálón egy olívabogyó -  A tojás alakú géptörzs 
és a hosszú vékony faroktartó miatt.

One-Oh-Wonder McDonnell F-101 Voodoo 
A 101 angolul kiejtve One-Oh-One.

Panzerknacker Junkers Ju 87G 
Pánzéltörő -  A Ju 87-es tankelhárító változata.

Pinball Bell LP-63 Kingcobra 
Flipper (az ismert játéktermi gép) -  Ember által vezetett 
célgép változatú RP-63-as megerősített borítással. 
Amikor különleges papírmagvas lőszerrel eltalálták, 
fények villantak fel (ahogy a játéktermi gépeken is). 

Plastic Bug McDonnell Douglas F-18 Hornet 
Műanyag bogár/csótány -  Valószínűleg a gépbe épített 
nagy teherbírású műanyag alkatrészek miatt.

Polecat Grumman X-29
Görény/Bűzös borz -  Valószínűleg a Skunk Works 
(Görény Művek) nevű kísérleti telepre utal, ahol a gép 
készült.
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Porker Fairchild A-10 Thunderbolt II 
Hízódisznó

T

Q

Queen Boeing B-17 Flying Fortress 
Királynő

Q-Bird Grumman EA-6B Prowler 
Q-madár -  A Q betűt az U.S. Navy-nél használják az 
elektromos zavarógépes századok jelölésére.

R

Rhino McDonnell Douglas F-4 Phantom II 
Ftinocérosz/Orrszarvú

S

Tadpole Grumman A-6 Intruder 
Ebihal -  Mert úgy néz ki, mint egy ebihal: Legömbö
lyített elülső törzsrész, karcsú farokrész.

Tank Boeing KC-135 Stratotanker 
Tartály

Tante Ju Junkers Ju 52/3m 
Ju néni

Tausendfussler Áradó Ar 232 
Ezerlábú -  Az alacsony, sokkerekes futóművei miatt, 
melyekre a ki- és berakodás miatt volt szükség.

Tennis Court McDonnell Douglas F-15 Eagle 
Teniszpálya -  A bőséges felső felülete és a hatalmas 
radarkeresztmetszete miatt.

Turkey Grumman F-14 Tomcat 
Pulyka

Scarier BAe/MDD AV-8 Harrier U
Scary + Harrier -  Ijedős + Harrier 

Scooter Douglas A-4 Skyhawk 
Robogó (motorkerékpár)

Silver Messerschmidt Me 262 
Ezüst

Silver Dollar North American F-100 Super Sabre 
Ezüst dollár

Ubiytsa Jakovlev Jak-3U
Gyilkos -  Népszerű értelmezése a típusjelzés U betűjének. 

Useless Deuce Lockheed U-2 
Használhatatlan kettes (a kártyában, kockadobásnál) -  
a becenév rövidítése a típusjelzés.

Six Convair F-106 Delta Dart V
Hatos -  Valószínűeleg a 106-os rövidítése.

Six Douglas DC-6 
Hatos -  A típusjelzés miatt.

Skunk Works A Lockheed burbanki gyára 
Görény Művek -  Egy képregénybeli gyár után kapta a ne
vét, másrészt, mert első telephelye bűzös környéken volt.

Skycrane Sikorsky CH-54 Tarhe 
Égi daru -  Ez a helikopter egy repülő daru.

SLAT Fairchild A-10 Thunderbolt II 
SLAT -  Ez egy rövidítés: Slow Low Aerial Target -  
Lassú, kis magasságú légi cél

Slow But Deadly Douglas SBD Dauntless 
Lassú, de halálos -  Az angol becenév rövidítése a

Verese Jakovlev Jak-9P 
Vércse -  A Jak-9P magyar elnevezése.

Vibrator Vought SB2U Vindicator 
Vibrátor

Viper General Dynamics F-16 Fighting Falcon 
Vipera -  A Galaktika harci csillag című sci-fi sorozat 
űrvadászainak elnevezése után.

Voting Member F-16 Pilot
Szavazó tag -  Az F-16-os pilóta elnevezése. Mert a 
fedélzeti számítógép nem veszi figyelembe a pilóta paran
csait, ha azok az engedélyezett értékeket meghaladják.

típusjelzés, SBD.
Sluf LTV A—7 Corsair II

w

Short Little Ugly Fellah -  Rövid kicsi csúnya haver
Snake Bell AH-1 Cobra 

Kígyó
Sparkvark Grumman EF-111 Raven 

Spark + Aardvark -  Szikrázó földimalac. Az Aardvark 
elektronikai harcot vívó változata.

Spooky Douglas AC-47 
Félős/Majrés -  Gyakran ez volt a hívójele.

Superbolt Republic P-47 Thunderbolt 
Super + Thunderbolt -  Szuper mennydörgés. A P-47- 
es buborék-fülketetős változata.

Super Hoover Lockheed S-3 Viking 
Szuper porszívó -  A TF-34-es hajtóművek zaja miatt.

Super Jolly Green Giant Sikorsky HH-53 
Szuper vidám zöld óriás -  Mentőhelikopter, mely a 
HH-3-at, a Jolly Green Giant-ot váltotta fel.

Sterile Arrow Grumman EA-6B Prowler 
Steril nyílvessző -  Steril, mert az A-6-os fegyvertelen

War Hoover Lockheed S-3 Viking 
Háborús/Harci porszívó -  A TF-34-es hajtóművek zaja 
miatt.

Warthog Fairchild A-10 Thunderbolt II 
Varacskosdisznó -  Ronda és sártúró, azaz egy földi 
támogató repülőgép.

Whispering Death Bristol Beaufighter 
Suttogó/Suhogó halál -  A perselyezett szelepekkel fel
szerelt csillagmotorjainak jellegzetes hangja miatt.

Whistling Death Vought F4U Corsair 
Süvítő/Fütyülő halál -  A fütyülő hangja miatt, amelyet a 
szárnytőbe épített hűtők okoztak. Ezt a nevet a japánok 
adták a gépnek, de lehet, hogy csak a propaganda ter
méke.

World’s Largest Dog Whistle Cessna T-37 
A világ legnagyobb kutyasípja -  A név a hajtóművek 
süvítő hangjára utal.

változata.
Stuka Junkers Ju 87

Y

Sturmkampfflugzeug -  Zuhanó vadászgép. Német kife
jezés a zuhanóbombázó szóra.

Super Bee Hughes OH-6 Cayuse 
Szuper méhecske 

Swinger General Dynamics F—111 
Forgató -  A gép variaszárnya miatt.

Yastreb Polikarpov 1-16 
Héja

Yellow Peril Stearman N2S/PT-17 Kaydet 
Sárga veszedelem -  A második világháború alatt az 
amerikai kiképzőgépek festése sárga volt.

Szűr Zoltán

44 HADITECHNIKA 2002/3



Az orosz haditengerészet
tengeralattjáró-veszteségei újabb kutatások alapján

Az orosz haditengerészet több mint kilencven éve alkal
maz tengeralattjárókat, hivatalosan az 1909-ben el
süllyedt KAMBALA óta 115 hajót vesztett el, köztük 4 
atomhajtásút (1970-ben K-8, 1986-ban K-219, 1989-ben 
K-278 és 2000-ben K-141).

Valaki a lelkes hívek közül kiszámolta, hogy a huszadik 
században Oroszországban (természetesen a Szovjet
unió-korszakkal együtt) 1027 tengeralattjáró készült. Eb
ből 115 hajót vesztettek el, 89-et a háború alatt, 13-at a 
háború előtt és ugyancsak 13-at a háború után. Ennyi el
vesztését ismerték el hivatalosan, és ennek a márvány
táblája látható a csatolt fotón.

Krasznaja Zvezda, 2002. 03. 19.
Nyikolaj Cserkasin: Nyizse zemnoj vaterlini című cikkéből

A számadat nyilvánvalóan elégtelen, csak az 1920 utáni 
eseményeket tartalmazza, mint az alábbiakból kiderül. A 
cári haditengerészet hadműveleteit vizsgálva az
1914-18-as időszakban 28 tengeralattjáró veszett el, az 
alábbiak szerint:

Harci veszteség: 8 db; AKULA, BARSZ, DELFIN, 
GEPARD, LEOPARD, LVICA, MORZS, SOM.

Balesetben veszett el: 4 db; AG 13, AG 14, N 2, UGOR.
Önelsüllyesztés és robbantás volt: 14 db; AG 11, AG 

12, AG 15, AG 16, ALLIGATOR, BJELOGUA, KAIMAN, 
KROKODIL, DRAKON, JEGYINOROG, PESKAR, SIG, 
SCSUKA, STERLIAD.

Építés közben felrobbantva: két Z-3 és Z-4.
Erre a német csapatok előretörése miatt volt szükség, 

de a kikötőben elvesztett hajókat korábban nem számol
ták a háborús veszteségekhez, ezek az eredmények szé
pítése miatt egyszerűen nem léteztek.

1914. augusztus 31-én Libau kikötőjében önelsüllyeszt
ve: a SIG. 1918. február 25-én Reval kikötőjében felrob
bantják a BJELOGUA, KAIMAN, KROKODIL, DRAKON, 
JEGYINIROG, UGOR, PESKAR, SCSUKA, STERLIAD 
hajókat és a sólyán álló Z-3-at és Z-4-et. Hangö kikötő
jében 1918. április 4-én felrobbantják az AG 12, AG 11, 
AG 15, AG 16 hajókat. Kevésbé ismert, hogy Helsingforts 
kikötőjében 1918. április 4-én a német partraszállás előtt 
elsüllyesztik az összes brit tengeralattjárót a Balti-tenge
ren, név szerint az E 1, E 8, E 9, E 19, C 26, C 27, C 35 
egységeket. Ezek végig brit zászló alatt harcoltak, ered
ményeik nem összegződtek a cári haditengerészetével. 
Ezek személyzete Arhangelszkbe menekült, onnan szál
lították őket Nagy-Britanniába.

Ezek az adatok azt mutatják, hogy az 1909-es KAM
BALA mellett még 1+8+4, összesen 13 hajót vettek figye
lembe 1919 előtt, nincs adat az 1920-1933 közötti idő
szakról, 1939-45-ig 89 egység van a listán, 13 süllyedt el 
a háború után, ez adja a 115-ös darabszámot.

A nagy honvédő háború során a haditengerészetük 
267 tengeralattjáróval rendelkezett, de ezek közül csak 
170 (50%) vett részt a Németország elleni harctevékeny
ségben. Ébbe a felsorolásba nem vették fel az L-1, 
M-72, -73, -74, -75  -76  tengeralattjárókat. E hajók a 
háború kezdetén javításon voltak, és a háború során nem 
kerültek vissza a flottához. Továbbá nem vették fel a lis

tára a Nagy-Britanniából kihajózott V-1 tengeralattjárót 
sem, mert ez nem érkezett meg Polarnijba, útközben el
süllyesztették. A harctevékenység során 81 tengeralattjá
ró (48%) közvetlenül ellenséges tevékenység során sem
misült meg, nyolcat a személyzet elhagyás után felrob
bantott, illetve a háború alatt hat tengeralattjárót műszaki 
állapota miatt kivontak a forgalomból. Ez 57%-ot tesz ki.

Az összes ok figyelembevételével a hiány 
115+16+6+1+8, azaz 146 hajóegység.

A tengeralattjáró-veszteségek főbb adatai

Az első táblázat számai sokat nem mutatnak, de viszo
nyításokra is lehetőséget adnak, például Németország a 
harctevékenységbe bevont hajóegységek 67%-át, Olasz
ország a 66%-át, Japán a 77%-át veszítette el.

1. A szovjet tengeralattjárók süllyesztették el a legkeve
sebb célpontot a bevetett hajóegységek számához viszo
nyítva. Gyakran a tengeralattjáró hatékonyságát az el
süllyesztett hajók vízkiszorítása alapján összegzik. Per
sze ez a lehetséges ellenféltől is függ.

2. A harctevékenységben részt vevő hajókhoz képest a 
Szovjetunió majdnem annyi hajóegységet vesztett el, 
mint a többi győztes ország együttvéve.

3. Az elsüllyesztett célpontok és az elvesztett tenger
alattjárók arányában csak Japán rendelkezik rosszabb 
mutatóval. De itt meg kell jegyezni, hogy 1945-ben a ja
pán haditengerészet morálisan szétesett, tehát ezek az 
adatok nem objektívak.
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A tengeralattjáró-veszteségek főbb adatai
1. táblázat

Állam
Tengeralattjárók 
száma összesen

Harcba vetett 
hajók száma

Elsüllyedt hajók 
száma

Egy elsüllyesztett 
hajóra jutó 

tengeralattjáró
veszteség

Tengeralattjáró
harci

veszteség

Egy harci 
veszteségre 

jutó elsüllyesz
tett hajó

Szovjetunió 267 170 126 0,74 81 1,56
Németország 1155 965 2840 2,94 644 4,41
Nagy-Brit. 234 209 485 2,32 59 8,22
Olaszország 156 106 138 1,30 84 1,64
Japán 192 160 172 1,08 123 1,40
USA 315 182 180 0,99 39 4,62

A hadihajógyártásra fordított összegek millió rubelban
2. táblázat

K öltségvetési tétel 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1940
Felszíni hajógyártás 13,6 39,4 42,9 99,8 176,8 779,2 1608,7
Tengeralattjáró-gyártás 12 115,4 93,5 256 231,9 211,5 350,9

A szovjet tengeralattjárók eredményei 1957,1998
3. táblázat

Célpontok megnevezése 1957-es adatok 1998-as adatok
Szállítóhajó: elsüllyesztett 157 (462 213 BTR) 102 (184 400 BTR)

165 (476 100 BTR) 13
Szállítóhajó: megsérült 20 (69 159 BTR) 24

13 (43 200 BTR) 1
Cirkáló 0/1 0
Torpedóromboló: elsüllyedt 0/4 0

megsérült 0/1 0
Őrhajó: elsüllyedt 8/17 13/0

megsérült 0/1 1/0
Tengeralattjáró 2/0 2/0
Őrnaszád 3/0 0
Aknarakó 2/0 0
Aknaszedő: elsüllyedt 5/17 1/1

megsérült 0/3 1/0
Desszantszáll. hajó: elsüllyedt 11/13 7/0

megsérült 2/0 0
Úszóbázis 1/0 Szállítóhajóként számítva
Vontató 3/1 Szállítóhajóként számítva
Összesen: elsüllyedt 33/54 23/1

megsérült 5/5 2/0

Megjegyzés: a számlálóban a megbízhatóan ellenőrzött adatokat, a nevezőben a részben ellenőrzött adatokat rögzítették.

A szovjet tengeralattjárók 
vesztesége a második világháborúban

A háború után számos publikáció jelent meg a szovjet ha
ditengerészet tevékenységéről. Ezekben -  a szovjetek 
által alapvető erőnek tartott -  tengeralattjárókról számos 
dicsőséges történet látott napvilágot, de amikor a tengeri 
ütközeteket az ellenfél beszámolóiból is ellenőrizhették, 
különleges kép alakult ki. A szovjet fél meglepő módon 
nemcsak a saját veszteségeit, de az ellenségről készített 
kimutatásokat is titkosította. A Szovjetunió felbomlását 
követő tíz év alatt számos új tény vált nyílt anyaggá, így 
ezen orosz anyagok alapján próbáljuk megvizsgálni a 
fegyvernem valós veszteségeit.

A tengeralattjáró helye a szovjet haditengerészetnél

A polgárháború után a harmincas évek elején kezdték fej
leszteni a haditengerészetet. A következő táblázat a ha
ditengerészetnél kialakult viszonyokat tükrözi.

A hadihajógyártásra
fordított összegek millió rubelban

A második táblázatból látható, hogy csak a csatahajó
gyártás beindításakor (1939) változik meg a hajóosztá
lyok közötti arány.

A szovjet haditengerészeti előírások alapvető feladat- 
végzésre a rejtve közlekedő tengeralattjárókat tartották 
alkalmasnak.

Az egyenlőtlen fejlesztés eredményeként a második vi
lágháború során a szovjet haditengerészet már 267 ten
geralattjáróval rendelkezett, de ezek közül csak 170 
(50%) tartózkodott olyan térségben, hogy a harctevé
kenységben részt vehetett.

Ebből a felsorolásból kimaradt az L -1 , M-72, -74, -75, 
-76  tengeralattjáró.

A háború alatt számos legenda született, többek között 
a TIRPITZ csatahajó elsüllyesztéséről.

A számos veszteség mellett a szovjet tengeralattjárók 
eredményességéről is célszerű objektívabb képet alkot
nunk.
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Előbb tekintsük át, hogyan működött a háború alatt a 
szovjet harctevékenység értékelése. A harctevékenység
ről visszatért tengeralattjáró parancsnoka részletes jelen
tésben beszámolt az eseményekről. Mivel a szovjet ten
geralattjárókon ekkor még nem volt objektív ellenőrző 
eszköz, így az eredményeket három szakaszban állapí
tották meg.

Az első szakaszban a parancsnok által a periszkópon 
keresztül megfigyelt eseményt egyeztették a személyzet 
által jelentettekkel. A szovjet periszkópok minősége nem 
közelítette meg az ellenséges eszközökét, továbbá a pa
rancsnokok felkészültségén kívül semmilyen segédesz
köz nem állt rendelkezésre a cél azonosítására. A klasz- 
szikus szabály szerint a parancsnok megbecsülte a cél 
távolságát, haladási irányát és sebességét. Az adatok 
alapján meghatározták a támadási (előretartási) szöget 
és a torpedóindítás pillanatában indították -  a legkorsze
rűbb műszerüket -  a stoppert. A fedélzeti tevékenységet 
zajpelengátor segítette, de ennek 2-3°-os hibaértéke 
nem javította a célzást. Az első torpedó indítása után be
húzták a periszkópot, majd további torpedók indítása 
után a túlélés érdekében a tengeralattjáró azonnal leme
rült és továbbhaladt. A személyzet várta a robbanását, de 
a távolság becsült értéke miatt ez nem mindig a várt pil
lanatban következett be. A robbanás nem mindig a céllal 
való találkozást jelezte, mivel északon eléggé sziklás kör
zetben tevékenykedtek. Előfordult, hogy műszaki okok 
miatt korán működött a robbanófej, de a parancsnok, ha 
robbant a torpedó, akkor azt találatnak számította. A je
lentés készítésekor általában mindig visszaszámították a 
robbanás idejéből a távolságot, és ezt az eredményt írták 
a becsült értéknek.

A második szakaszban az elsődleges parancsnoki je
lentéseket a vezérkarok egyeztették a felderítési adatok
kal. A jelentősebb hibákat ekkor kiszűrték.

A harmadik szakaszra a háború után került sor, amikor 
az ellenségtől zsákmányolt és a szövetségesektől be
gyűjtött adatokat egyeztették a vezérkarok által készített 
összesítőkkel.

A háború alatt ritkán, de adtak ki adatokat, bár ezek 
csak kiragadott, politikailag feldíszített információk voltak. 
Az igazi, komoly összegzést 1957-ben adták ki „A Szov
jetunió Haditengerészeti Flottája által Németország és 
szövetséges flottáinak okozott veszteségek összesítése 
1941-45” című kiadványban. A harmadik táblázatban a 
szovjet tengeralattjárók eredményeit rögzítettük az 1957- 
es és az 1998-as feldolgozás szerint.

A táblázatból látható, hogy az 1957-es adatok között 
számos misztikus információ is szerepel. A listán egyes

A tengeralattjáró eredményessége tengeralattjárókat kiemeltek, most csak a tradicionális 
hősként ünnepelt N. A. Lunyin kapitány által irányított 
SCS-421 adatait tekintjük át. A lista második helyén 
nyolc győzelemmel szerepel. A tengeralattjárót 1942. áp
rilis 9-én vesztették el. A parancsnok szerint minden tor
pedótámadása sikeres volt. Valójában csak a KONSUL 
SCHULZE szállítóhajót süllyesztette el 1942. február 5- 
én. Lunyin kapitány, már a híres K-21 tengeralattjáró ka
pitányaként 1942. július 5-én megtámadta és értékelése 
szerint elsüllyesztette a TIRPITZ csatahajót.

A szovjet hajó rádióüzenetet kapott a német flottamoz
gásról. Délután négy óráig feltöltötte az akkumulátorokat, 
majd lemerülve várta a német hajókat. Fél ötkor az 
akusztikus felderítő hajócsavarzajt észlelt. A tengeralatt
járó a zaj irányába fordult és periszkópmélységig fel- 
emelkedett. A periszkóp felemelésekor semmit sem lá
tott. A második felemeléskor ötven kábelhosszra hajót 
észlelt, amelyet felszínen haladó tengeralattjárónak azo
nosított. A támadási manőver után a felemelt periszkóp
pal öt óra 12 perckor két-két aknarakóhajót észlelt, ezek 
egyikét vélte előbb tengeralattjárónak. 17.18-kor a két 
hajó között egy nagyobb hajó tornyát fedezte fel. A ki
sebb hajók 15-20 kábelhosszra megközelítették a K-21- 
et, de hirtelen irányt változtatva a hajócsoport felé halad
tak. 17.25-kor Lunyin felismerte a TIRPITZ csatahajót, 
amely a hajócsoport élén, hadműveleti irányváltoztatá
sokkal haladt. 18.01-kor végre indíthatta négy torpedóját 
a 17-20 kábelhosszra lévő hajóra. Az akusztikus felderí
tő két perc 15 másodperc múlva két robbanást jelentett. 
Több mélységi robbanást észleltek. Csak 19.09-kor 
emelkedtek fel, a felszínen semmit sem láttak. A flottapa
rancsnokságon jelentették a német hadihajók megtáma
dását és azok helyzetét.

A német hajók a szovjet tengeralattjáró támadásából 
semmit sem észleltek. De a K-21 jelentését bemérték, és 
emiatt a hajócsoport visszafordult. A szövetségesek érte
sültek a szovjet jelentésről és légierejük megtámadta a 
német hajócsoportot. Röviden ez a híres K-21 tenger
alattjáró valós története.

A fenti számok alapján megállapítható, hogy a szovjet 
tengeralattjárók által elsüllyesztett 23+1 hajó tekinthető a 
valós eredménynek, nem az 54 hajó. A szovjetek ezért 
81 tengeralattjárót áldoztak fel, ezek az adatok a nemzet
közi viszonyok között nagyon szerények. A szovjet ten
geralattjárók korszerűsége, fegyverzetük megbízhatósá
ga, a személyzet kiképzettsége messze elmaradt az el
lenséges hajókétól és azok személyzetéétől. Ezt tükrözik 
a rideg számok, amelyekről csak hatvan évvel később ér
tesülhettünk.

Szabó Miklós nyá. alezredes

UJ 1/72-ES REPULOGEPMAKETTEK
A kisszériás hazai gyártó, a Balaton Modell új és viszonylag olcsó műgyanta készletekkel növelte választékát.

2002. nyári és őszi újdonságok:
•  BÜCKER 131 „JUNGMANN” műrepülő iskolagép: több mint 100 db repült belőle a Magyar Királyi Honvéd Légi
erőben a II. világháború alatt.
•  WM-123: soha meg nem épült, de tervezett magyar vadászrepülőgép. A WM-23 kísérleti vadászgép továbbfej
lesztése lett volna DB 605 típusú motorral.
•  RUBIK R-14 „PINTY”: kisméretű magyar iskolagép 45 lóerős Continental motorral. 1942-ben egyetlen példánya 
épült meg.
A Balaton Modell régebbi repülőgépei (1/72-es REGGIANE 2000 és WM-23 „EZÜST NYÍL”) még kaphatóak. 
Akárcsak az újdonságok, a következő címen rendelhetőek meg:

Kerek Gábor -  BALATON MODELL 3347 Balaton, Alkotmány u. 17. Telefon: 06-36-493-029
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Űrtechnika

A szovjet űrhajózás kulisszatitkaiból
A Zvezda űrhajó

A világűr katonai felhasználása már a hatvanas évek má
sodik felében az érdeklődés előterébe került. Mindkét űr
nagyhatalom terveket dolgozott ki katonai pilóták által ve
zetett űrhajókról, és katonákat szándékoztak állomásoz- 
tatni űrállomásokon. Ma már tudjuk: a Vosztok űrhajónak 
a Zenyit volt a katonai változata, és a Voszhod-3 űrhajón 
is készültek katonai program végrehajtására 1966-ban. A 
ma is repülő, korszerűsített Szojuz űrhajónak is megvolt 
a maga katonai változata: a TKSz (transzportnij korabl 
szabzsenyija = szállító-ellátó űrhajó). De vajon a Szojuz
nak volt-e katonai változata? Nem is egy, de ez az anyag 
csak a Zvezdával foglalkozik.

A Szovjetunióban a katonai űrrepülés hasznosságának 
megállapítására két tervet hajszoltak az 1960-as évek 
második felében. A Cselomej-féle Almaz-űrállomás tervé
ben katonák folytattak volna földmegfigyelési feladatokat, 
míg a Kozlov-féle Szojuz-VI (VI -  vojennij isszledovatyel 
= katonai kutató) programjában a földmegfigyelés és az 
állandó űrbéli ügyelet mellett már az ellenséges űrobjek
tumok elleni akciók végrehajtására is gondoltak. A Szo- 
juz-V I űrhajót az eredeti Szojuz tervvázlatából fejlesztet
ték ki. De az 1970-es évek kezdetén lezajlott repülési 
próbák meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak, hogy a 
földi műveletek jobb megoldást nyújtanak a nemzetgaz
dasági problémákra, mint a katonaiak. A Szojuz-VI-prog- 
ramot ezért törölték.

Kozlov kapta a feladatot, hogy létrehozza a Szojuz ka
tonai változatait. 1963 és 1964 folyamán a civil OKB-1- 
es tervezőiroda Kalinyingrádban összpontosította a Szo- 
juz-A  fejlesztését, mellyel a Hold közelébe szándékoztak 
eljutni, míg a katonai tervek, a Szojuz-P és a Szojuz-R 
űrhajók az OKB-1-es iroda 3-as számú „alvállalkozásá
ban”, Szamarában (akkor Kujbisev) készültek. Ezt a sza
marai tervezőirodát vezette Dmitrij lljics Kozlov főkonst
ruktőr. Kozlov katonai űrhajójának fejlesztésében nem 
volt új. 1961-ben fejezte be a Zenyit-2 fotófelderítő mű
hold sorozatgyártási dokumentációját, majd 1964-től a 
Zenyit-4 születésénél bábáskodott, a tervrajzvázlattól a 
gyártásig. Szintén a szamarai részleg volt a felelős a jö
vőbeni fejlesztésekért, és az R-7-es hordozórakéta-csa
lád gyártási támogatásáért.

Dmitrij Kozlov 1964-ben kezdte meg a Szojuz katonai 
változatainak aktív fejlesztését. Az űrhajók indítását az új 
11A511 és 11A514 jelzésű hordozórakétákkal tervezte. A 
Szojuz-P és -R  végül nem valósult meg: az előbbit az 
ISz (műholdvadász) műhold, az utóbbit az Almaz-űrál
lomás váltotta fel.

1965 júniusában a Gemini-4 űrhajón végrehajtották az 
első amerikai katonai kísérleteket. A személyzet katonai 
felhasználás céljából fényképfelvételeket készített, vizuá
lis megfigyeléseket végzett, beleértve ballisztikus rakéta
indításokat is. Kipróbáltak továbbá az űrrandevúhoz (má
sik űrobjektum megközelítése) és földmegfigyelési akci
ókhoz szükséges űrtechnikákat. Az elért eredmények 
döntő mértékben járultak hozzá, hogy az USAF Manned

Orbiting Laboratory (MOL, Emberirányította keringő labo
ratórium vagy űrállomás) programja zöld utat kapjon. 
Ezek az események pánikot okoztak a Szovjetunió kato
nai köreiben, mert az Almaz-űrállomás legkorábbi felbo
csátásaira nem számíthattak 1968 előtt.

1965 augusztusának első részében Leonyid Szmirnov 
(a Szovjetunió Hadiipari Bizottságának vezetője) utasí
tást adott ki, hogy sürgősen teremtsék meg a lehetőségét 
annak, hogy katonai eljárásokat vizsgálhassanak Föld 
körüli pályán, a lehetséges legkorábbi dátummal. Az uta
sítás végrehajtására csak a következő lehetőség kínálko-

2. ábra: Szojuz-11A511 az indítóhelyen. A 11A514-esse/ 
szembeni különbségek nem ismeretesek, az újabb típus kb. 
6700 kg-os tömeget tud 65°-os pályára juttatni (APN)
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A magyar tengeralattjáró építés közben

2. ábra: A parancsnoki torony hátulról előre. A jobb oldalon az 
iránykormány, a bal oldalon a mélységi kormány látható (sze- 
relés alatt)________________________________________

Az expedíció jelvénye

Fotók: Forintos Gyula

4. ábra: A parancsnoki torony bal oldala elölről hátra. Háttér
ben a Pelius Sabve főgép tömbje (szerelés alatt)

5. ábra: A legénységi kabin elölről hátra (szerelés alatt)

M űm
w  i
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A Szu-27-es vadászrepülőgép

1-4. ábra: Ukrán Szu-27A vadászgépek fegyverzeti bemu
tatója 1993. október 6-án egy ukrán repülőtéren

Kovács András
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zott: a meglévő Voszhod és Szojuz 7K-L0K űrhajót 
(LÓK, Lunnij Orbitalnij Korabl = holdűrhajó) módosítani 
kellett fotófelderítés, egy ellenséges nukleáris támadás 
korai észlelése és riasztás, valamint ellenséges műhol
dak felderítése és szükség esetén megsemmisítése cél
jából. Ezt a Szmirnov-utasítást szentesítette az SzKP 
Központi Bizottságának határozata 1965. augusztus 24- 
én, amely szerint az OKB-1 -es tervezőiroda Szojuz alap
típus Kozlov-féle módosított változatának repülnie kell 
1967-ben. Az új űrhajó a Szojuz 7K-VI típusnevet és a 
Zvezda (Csillag) kódnevet kapta.

Kezdetben a 7K-VI nem sokban különbözött a 7K-OK- 
tól. A ma már megszokott Szojuz elrendezés ugyanolyan 
volt, és a berendezések legnagyobb része is megegye
zett. Az orbitális kabinban volt talán a legnagyobb különb
ség: ide építették be a katonai kutatás felszereléseit.

1966. november 28-án Föld körüli pályára bocsátották 
az első Szojuz 7K-OK  típusú űrhajót Kozmosz-133 né-

3. ábra: Hárman az Almaz katonai űrállomásra készülő űrha
jósok közül: Glazkov fedélzeti mérnök, Zudov parancsnok és 
Liszun kutatómérnök (Szovjetszkije i Rosszijszkije Kosz- 
monavti 1960-2000)

4. ábra: A Szojuz-VI indításakor nem volt mentőtorony a 
Szojuz-rakétán, és a két RTG nukleáris generátor kapszulá
ja is az űrhajón kívül helyezkedett el (Mark Wade)

5. ábra: A Szojuz-VI elölnézetben. A jó l megszokott Szojuz 
látképéhez képest szokatlan, hogy a leszállóegység van elöl 
(Mark Wade)

6. ábra: A Szojuz-VI hátulnézetben. A hajtóművek meg
egyeznek az alaptípuséval (Mark Wade)

ven. A tervek szerint össze kellett volna kapcsolódnia egy 
másnap indított űrhajóval, automatikus üzemmódban. A 
Kozmosz-133 helyzetszabályzó rendszere azonban fel
mondta a szolgálatot, és az űrhajó hossztengely körüli 
forgásba kezdett. A helyzetszabályzó rendszer hajtó
anyaga gyors ütemben fogyni kezdett, hogy a pörgési ér
ték ne haladja meg a kritikus két fordulatot percenként.

Az irányító központ minden erőfeszítése ellenére a 
helyzet nem javult, és parancsot adtak a visszatérésre. 
Az előzetes számítások szerint, a pontatlan helyzetbeál
lítás következtében az űrhajó Kínában ért volna földet, 
ezért az önmegsemmisítő rendszer parancsot kapott az 
űrhajó felrobbantására. A Kozmosz-133 1966. november 
30-án megsemmisült.

1966. december 14-én tervezték indítani azt az újabb 
Szojuz űrhajót, amelyet eredetileg a Kozmosz-133 űrha
jóval szándékoztak összekapcsolni. Az indításnál azon
ban érdekes jelenség játszódott le. A gyújtást követően 
csak a hordozórakéta középső blokkja indult be, az oldal
sók nem! Parancs ment a hajtóművek leállítására, majd a 
szerviztorony visszahelyezésére a rakéta köré. A földi 
személyzet megkezdte a hajtóanyag leengedését, azon
ban 27 perccel az eredeti indítási időpont után a mentő
rakéta váratlanul begyújtott. Leválasztotta a Szojuz űrha
jót a hordozórakétáról, és a magasba emelte. A mentőra
kéta hajtóműveinek csóvái azonban lángra lobbantották

2002/3 HADITECHNIKA 53



7. ábra: A Zvezda makettje. Ezen nem volt felszerelve a 
Nudelmann-ágyú (Mark Wade)

a hordozórakéta 3. fokozatában lévő hajtóanyagot, amely 
felrobbant. A robbanás következtében a földi személyzet 
egy tagja életét vesztette, többen megsebesültek.

A baljós események hatására, 1967 januárjában 
Kozlov elhatározta, hogy felülvizsgálja az elkészült terve
ket. Az esztendő első negyedére elkészült módosított 
tervben a 6,6 tonnás új változat kétszemélyes lett, egy 
hónapos űrbéli tartózkodásra adva lehetőséget. A Szo- 
juz-11A511 hordozórakéta azonban csak 6,3 tonna felbo
csátására volt alkalmas a katonai szempontból tervezett 
pályára, ezért a személyzet létszámát egy főre csökken
tették. A katonai vezetés azonban ezt nem fogadta el. A 
második kozmonauta szkafander nélkül, de az életfenn
tartó-rendszerrel és a szükséges ellátmányokkal 400 kg- 
ot tett ki, ezért Kozlov felvázolta a hordozórakéta szüksé
ges módosítását 11A511M, vagyis Szojuz-M  néven. Az 
új tervet a SzKP Központi Bizottsága 1967. július 21-én 
fogadta el, egyúttal az első repülés dátumát 1968-ra, az 
üzemszerű működést 1969-re jelölte ki.

Kozlov előre helyezte a Szojuz leszállóegységét, és 
mögéje a henger alakú orbitális kabint. Az ülések mögött 
volt egy átjáróajtó az orbitális kabinba, amely nagyobb 
volt az eredeti Szojuzénál. A személyzet kétfőnyi lett, 
ahogyan a katonák követelték. A Szojuz-VI űrhajóban -  
más változatoktól eltérően -  az űrhajósok nem egymás 
mellett, sorban ültek-feküdtek, hanem -  egymás mögött! 
Ez az elrendezés viszont megengedte, hogy a szükséges 
berendezéseket és eszközöket az űrkabin falára helyez

в. ábra: Kozlov vázlata a radioaktív sugárzás árnyékzónájá
ról (Mark Wade)

zék. Néhány forrás katapultülésekről számol be a mentő
torony hiánya miatt.

A leszállóegység fölött egy hátrasiklás nélküli ágyú ka
pott helyet a jól ismert A. E. Nudelman tervezésében. Az 
ágyú használatára az űrben, vákuumban került volna sor 
az űrhajó védelmére, illetve az ellenséges távközlési és 
elfogóvadász-műholdak ellen. A célzást az űrhajó manő
vereivel tette lehetővé, ezért egy különleges célzókészü
léket (lövegirányzékot) szereltek fel a leszállóegységbe. 
A lövések következtében azonban a Zvezda űrhajó ellen
őrizhetetlen bukfencezésbe, pörgésbe kezdhetett volna. 
Ezt a hatást egy ötletes berendezéssel védték ki, egy di
namikus állást építettek (a platform on air berings). A gya
korlások alatt bebizonyosodott, hogy az űrhajósok mini
mális többletfogyasztással tudták tartani a pontos irányt, 
és az űrhajó sem kezdett semmilyen rendellenes moz
gásba, melyet ne tudtak volna kézi irányítással korrigálni. 
Egy gallérhoz hasonlító dokkolóegység révén az űrhajó 
az Almaz-űrállomáshoz kapcsolódhatott.

Misin főkonstruktőr aggodalmaskodott, hogy visszaté
résnél a leszállóegység alján elhelyezkedő átjáróajtó mi
att nem ég-e át az űrkabin? A szamarai mérnökök számí
tásai ezt elvetették, amit a TKSz űrhajók sikeres leszállá
sai is igazoltak. Az orbitális modul a katonai kutatáshoz 
szükséges berendezésekkel -  radarmegvilágító, 
OSzK-4 optikai irányzók, fotófelszerelés -  volt telezsúfol
va. A kívánt földi célok felbukkanását követően, a kerék
párüléshez hasonló speciális nyeregben ülő űrhajós
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9. ábra: Pavel Popovics látogatása a szerzőnél. Személye
sen mondta el a máig vitatott ágyú létezését a katonai űrha
jón (Schuminszky)

megkezdhette a munkát. A Szwnec-be rendezéssel bal
lisztikus rakéták indítását is megfigyelhették. Az orbitális 
kabin külső részén helyezték el hosszú kereszttartókon a 
rádiólokációs iránykeresőket, az ellenséges műholdak és 
ELINT-célpontok megtalálására.

A másik újítás a Zvezdán az volt, hogy a szükséges 
energia előállítására radioizotópos generátort (radioisi- 
tope thermal power generator, RTG) használtak. Kozlov 
kezdetben napelemtáblákkal számolt, de később elutasí
totta ezeket a következő okokból: az akkumulátorok túl 
nehezek, a munka korlátozása, az űrhajó naptájolása mi
att, a Szojuz-1 napelemtáblájának kudarca miatt, a kato
nai kísérletek nagyobb energiamennyiséget igényelnek.

Kozlov tehát a plutóniummal üzemelő RTG-t választot
ta. Az üzemanyag értéke és a radioaktív szennyeződés 
veszélye miatt az RTG-t két külön kapszulában helyezték 
el. Ezek a tartályok vészhelyzetben leválaszthatóak vol
tak, és a Földre való önálló visszatérésüket is lehetővé

tették. A normál repülés során visszatért RTG-t újból fel 
lehetett használni.

A Zvezda végső alakjában nagyon hasonlított az ame
rikai MOL-hoz. 1966 után a Raketno-koszmicseszkaja 
tyehnika egy rövid vázlatot közölt a MOL-ról. Ezután min
den, a MOL-hoz kapcsolódó anyagot összeszedtek a 
KGB felderítői, és Szamarába küldték a Szojuz-VI terve
zőihez.

A munka gyorsan ment. 1967 közepére készen állt a 
Zvezda mérethű makettje és a dinamikus állás a Nudel- 
man-ágyú tesztelésére. Minden, a Zvezdára és a Szo- 
juz-M rakétára vonatkozó anyagot szakértői bizottság 
hagyott jóvá, egészített ki.

1966 szeptemberében a szovjet katonaűrhajósok meg
kezdték felkészülésüket a repülésre. A csoport parancs
noka Pavel Popovics, tagjai Alekszej Gubarev pilóta, va
lamint Jurij Artyuhin, Vlagyimir Guljajev, Borisz Belouszov 
és Gennagyij Kolesznyikov mérnökök voltak. Az első 
személyzetnek a Popovics-Kolesznyikov, a másodiknak 
a Gubarev-Belouszov párost jelölték ki.

Popovics rendkívül aktívan dolgozott a programban, 
gyakran látogatott Szamarába és tesztelte az ágyút (gun 
firing rig). Azonban a felfutásban lévő Szojuz 7K-L1 
(Luna-Zond) program miatt a személyzetek gyorsan cse
rélődtek. A Hold-programhoz távozott Popovics és 
Artyuhin, a Zvezda-csoportba megérkezett Zajkin, Bere- 
govoj és Guljajev, majd az 1967 április-májusában kivá
lasztott VVSz 4. (szovjet légierő) csoport több tagja: Vla
gyimir Alekszejev, Mihail Burdajev és Nyikolaj Porvatkin. 
Szükség is volt rájuk, mert 1968 és 1975 között nem ke
vesebb mint 50 Zvezda-repülést terveztek. Gubarev lett a 
parancsnok az eltávozott Popovics helyett, és gyakorlati
lag ő maradt egyedül a kezdeti csoportból 1968 elejére.

1967 augusztusában Kozlov 1968-ra jósolta a Zvezda 
első repülését, bár a Progressz gyár igazgatója 1969-et 
tartotta valószínűbbnek. Ennél a pontnál kezdett érdek
lődni az OKB-1 főkonstruktőre, Vaszilij Pavlovics Misin. 
Kritizálta a radioaktív energiaszolgáltatást, különösen az 
űrhajó fenéklemezére vágott 80 cm átmérőjű ajtót. Táma
dása felerősödött, amikor 1967 januárjában az Arai-tavon 
elsüllyedt a hővédő pajzsán megsérült Szojuz-kabin. Mi
sin levelet írt Szmirnovnak, melyben kérte, hogy állítsák 
le a Szojuz-W-programot.

Az ellenfelek 1967 novemberében találkoztak. Kozlov 
elhűlve hallgatta, hogy Misin koncepciója lényegében az 
ő leállított Szojuz-R tervét tartalmazza. A különbség csak 
annyi volt, hogy a „kalinyingrádi űrhajó” -  a Szojuz 7K-Sz 
-  került a „szamarai” helyére. Kozlov semmit sem tehe
tett. Misin elérte a Szojuz-VI törlését, és a tovább folytat
ta a Szojuz 7K-Sz fejlesztését, amely Szojuz-Tés -T M  
típusként mind a mai napig használatban van.

Kozlov a pilóta nélküli műholdak fejlesztése felé fordult. 
Nemcsak a fotófelderítő műholdak családjába tartozó 
Jantar-2K  az ő tervezése, hanem számos, a Szojuz-VI- 
nél alkalmazott megoldás is.

Schuminszky Nándor

A Balaton Modell további 1/72-es tervei 2002 őszén
1/72-es kisszériás műgyanta makettek; Re-2000 Héja, R-14 Pinty, Bücher Bü 131; WM-123 

(a DB motoros Ezüst Nyíl terv) és He 112B 
1/35-ös harcjárművek: Toldi II. és Ansaldo előkészületben.

Kedvező árak: Re-2000 2000 Ft, WM-23 2300 Ft, Toldi I. 8400 Ft.
Katonafigurák és makettalkatrészek is rendelhetők.

Balaton Modell 3347 Balaton, Alkotmány u. 17. Tel.: 06-36-493-029; 06-20-491-5022
Megjegyzés: A Haditechnika 2002/2. sz. 84. oldalán látható figura nem a Balaton Modell terméke, csak illusztráció. (A szerk.)
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Hazai tükör

A SZENT ISTVÁN csatahajó az Adria mélyén

Az Osztrák-Magyar Monarchia a XX. század elején négy 
hatalmas csatahajót épített. A Tegetthoff osztályú csata
hajók a VIRIBUS UNITIS, a PRINZ EUGEN, a TEGETT
HOFF és a SZENT ISTVÁN nevet kapták. A négy óriás 
hajó közül a SZENT ISTVÁN a magyar Ganz és Társa 
Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. fiumei hajógyá
rában készült. A 20 000 tonnás csatahajót 1914. január 
17-én 11.00-kor bocsátották vízre, további felszerelése 
Triesztben és Pulában történt. A monarchia 1915. no
vember 17-én állította hadrendbe. A 152,8 m hosszú, 
27,9 m széles és 8,6 m merülésű hajót két, egyenként 
25 000 lóerős turbina hajtotta. Fegyverzete a legerősebb 
hadihajók közé emelte, 12-12 db 30,5 cm-es, illetve 15 
cm-es ágyú, 20 db 7,5 cm-es ágyú, 4 db légelhárító ágyú, 
4 db torpedócső képezte tűzerejét.

A SZENT ISTVÁN 1918. június 9-én egy hajóraj tagja
ként hajózott ki Pulából az Otrantói-szorosnál kialakított 
szövetséges blokád szétzúzására. A hajórajra 1918. júni
us 10-én olasz MAS típusú hadihajók támadtak. Egy 
MAS 15-ről 3.30-kor két torpedót lőttek ki a SZENT

ISTVÁN-ra, melyek el is találták a csatahajót. A SZENT 
ISTVÁN legénysége nem tudott úrrá lenni a vízbetörése
ken. A hajó oldalra dőlt, majd felborult és 6.12-kor elnyel
te a tenger. A legénység 976 tagját sikerült megmenteni, 
14 fő hősi halált halt, 75 fő eltűnt, 29 megsebesült (közü
lük 12 fő később életét vesztette).

Az elsüllyedt hajó pontos helyét az 1970-es években 
sikerült megállapítani. 1990-ben olasz búvárok készítet
tek video- és fényképfelvételeket a roncsról. Kiderült, 
hogy a SZENT ISTVÁN fedélzettel a tengerfenék felé 
nyugszik a tenger mélyén, mintegy 65 m mélyen.

1995-ben együttműködési megállapodás született a 
Horvát Köztársaság Kulturális és Természeti Örökség 
Védelmi Minisztériuma és a Magyar Műemlékvédelmi Hi
vatal között a hajóroncs kutatásáról. Ennek során 
1995-1998 között a horvát fél segítségével a Magyar Bú
vár Szövetség három horvát-magyar közös expedíció 
során nagy sikereket ért el a hajó felkutatásában. Megál
lapították a hajó sérüléseit és számos műtárgyat is meg
mentettek. Ennek során olyan tárgyak kerültek a felszín-
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5. ábra: Korabeli egyenruha és egy hadilobogó

re, amelyeket restaurálás után most a magyar közönség 
is láthat. Többek között felszínre hozták a hajó „SZENT 
ISTVÁN” feliratának 30x20 cm-es rézből készült betűit. 
Napvilágra került az admirális lakosztályából számos 
porcelántányér és -tál, látcső, a mentőöv egy darabja, fa
lilámpák, az iránytű doboza a parancsnoki hídról.

A kiállítás további részében video- és fotóanyag látha
tó a hajó egykori vízrebocsátásáról, a roncs kutatásáról 
és a tárgyak felszínre hozataláról. Ezenfelül tovább szí
nesíti a kiállítást az Osztrák-Magyar Haditengerészet 
számos egyenruhája, fegyverei, zászlói, fotók, makettek, 
jelvények, festmények, plakátok és a monarchia haditen
gerészetének egyéb ereklyéi.

S. Gy.

Egy magyar tengeralattjáró halála és újjászületése
(SS86H-SR93H)

Meglepő és egyben elgondolkodtató adat: Amióta 1918 
novemberében a pólai hadikikötőben -  már az első világ
háborút lezáró fegyverszünet után -  olasz törpe-tenger
alattjárók elsüllyesztették a monarchia zászlóshajóját, a 
VIRIBUS UNITIS-t, megszűnt Magyarország kapcsolata 
a tengeralattjárók minden fajtájával, még a békés célú 
kutatóhajókat is ideértve.

Ez pedig azért nagy baj, mert a Föld körülbelül 80 szá
zalékát kitevő tengerekről és az ehhez kapcsolódó lehe
tőségekről is lemondtunk, gondolkodásunkat is „száraz
földivé” alakítva. Pedig a nemzetközi vizeken, óceáno
kon, tengereken tartózkodni nekünk is jogunk van, tudá
sunk, technikai ismeretünk, felkészültségünk bővítésére 
a lehetőségek adottak, csak élnünk kellene vele. Jelen
leg többet tudunk a világűrről, mint a tenger mélyének tit
kairól.

Tengeralattjárót tervezni és építeni önmagában is 
nagy kihívás, és az említett történelmi okok miatt techni
kailag szinte a nulláról kell elindulni. Az SS86H tenger
alattjáró tervezése 1986-ban kezdődött, és körülbelül fél 
év alatt jutott odáig, hogy az építés megkezdésére reáli
san számítani lehetett. Különféle szerencsés okok ösz- 
szejátszása folytán -  a nehéz és olykor kilátástalan tech
nikai és anyagi problémák ellenére -  háromévi építés

után, a majdnem kész hajót a dunai flottilla segítségével 
vízre bocsátottuk 1989 júniusában. Újabb két év eltelté
vel az egyszemélyes D. E.-meghajtású hajót roppant bi
zakodó, optimista hangulatban a Hungarian Special 
Transport segítségével Hamburgba szállítottuk, tervezett 
észak-atlanti-óceáni útjára.

Hiába volt azonban a lelkesedés és az önfeláldozó 
technikai bravúr, a sorozatos meghibásodások, a kisebb 
balesetek világossá tették, hogy az óceáni átkelés tragé
diába fog torkollni, ami a hajó és a vele szerzett tudás
anyag, tapasztalat elvesztéséhez vezethet.

Bár a tengeralattjáró víz alatt jól vizsgázott és kellően 
stabil is maradt, a felszínen nagyobb távolság megtételé
re -  különösen óceáni átkelésre -  gondolni sem lehetett. 
Keservesen megbosszulta magát az a hazai szemlélet, 
hogy a tengeri utak „feleslegesek”, jól megvagyunk mi itt, 
a szárazföldön is. Az anyagi háttér az építésben teljesen 
kimerült, a nagy cégek reklámfőnökei nem ismerték föl az 
ebben rejlő hatalmas lehetőségeket, a flottilla szerelőinek 
keze pedig már Hamburgig nem „ért” el.

Tekintettel arra, hogy hazai anyagi segítség már nem 
volt várható, a külföldi elnyeréséhez viszont már „meg
tett” távolság kellett volna, kétségbeejtő helyzet alakult ki. 
Az engedélyek birtokában elindulhattam volna tervezett
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célkitűzésem felé, de így az Elbán hajózva csak egyet te
hettem, döntést hoztam a hajó hazaszállításáról.

Ezek az események és az olykor váratlan történelmi 
vagy politikai változások egy regényt is megtöltenének, 
melyek hatására ez az újkori -  és máig egyetlen -  ma
gyar tengeralattjáró hazakerült. Sorsa végül oly formában 
teljesült be, hogy alkatrészei, gépészeti berendezései, 
műszerei egy nagyobb és jóval erősebb páncéltestbe ke
rültek a „Fűtőber Kft.” bátonyterenyei gyárának jóvoltá
ból, így újjászülethetett.

Ez a tengeralattjáró a SARKCSILLAG-D (POLA- 
RIS-DELTA SR93H), és valóban sarktól sarkig tartó útra 
készült, mintegy vertikálisan kerülve meg a Földet. (A 
Sarkcsillag az északi égbolt egyetlen „álló” csillaga, a sta

bilitást, a megbízhatóságot, az „útmutatást” jelképezi már 
több évezrede a tengeren közlekedő és életüket kockára 
tévő emberek számára.)

Ez a tengeralattjáró viszont valóban magányos. Hajó 
kikötő nélkül! Nem támaszkodhatunk ellátóhajókra, hazai 
kikötőkre, utánpótlásra, de még megbízható segítségre 
sem baj esetén. Ezért nagyon jól kell elkészíteni és fel
szerelni, a tét nagy: öt ember bezsúfolva a gépek közé 
egy húszméteres, húsztonnás páncéltestbe, egy por
szemként a hatalmas óceánon. Mi azonban ezt választot
tuk, mert nehéz, embert próbáló utunkon megbízható tár
sunk a sikert a bukástól elválasztó keskeny mezsgye: a 
hajó! Ezért hát a tengeralattjáró és a mi jelmondatunk is: 
„Hic vincendum aut moriendum est!”

4. ábra: A hajócsavar védőgyűrűje (átmérő 800 mm, típus 
AQUAQAD). Az iránykormányon és schnorchelon a fedélze
ti videorendszer kamerái láthatók

1. ábra: Az SR93H (A létra mögött az axiális tolóerővektor 
szabályzó gyűrűje látható)
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6. ábra: A gépház hátulról előre (Gearbox-áttétel 1:3). Előtér
ben a Diesel-generátor

A POLARIS DELTA (SR93H) főbb technikai adatai

Típus: kutató tengeralattjáró 
Rádiókód: HA 7JJG 
Vízkiszorítás felszínen: 18,5 t 

lemerülve: 23,5 t 
Hossz: 19,5 m
Szélesség: 1,5 m 
Merülés: 3,1 m
Meghajtás: 1x260 LE-s dízelmotor 

3x10 LE-s elektromotor 
Sebesség (számított) felszínen: 23,1 csomó 

merülve: 8 csomó

7. ábra: A parancsnoki torony jobb oldala elölről hátra (szerelés 
alatt, védőpufferek és ablakok nélkül, ablak: Acryl 40 mm)

8. ábra: A kompresszorhelyiség, ahogyan a legénységi ka
binból látszik. Magasnyomású rendszer: 210 bar, üzemi: 150 
(szerelés alatt)

Hatótáv (számított): 6500 tengeri mérföld/12 csomó 
merülve: 50 tengeri mérföld/5 csomó 

Max. merülési mélység: 80 m 
Legénység: 5 fő
Útvonal: Adriai-tenger-Földközi-tenger-Azori-szige- 

tek-New York-Boston-Labradori-tenger-Mel- 
v ille -ö b ö l-B e a u fo rt- te n g e r-B e rin g -s z o - 
ros-H aw a i-K o ra ll-tenger-Ú j-Z é land -D é li 
Shetland-szigetek-Ascenscion-sziget-Cape 
Verde-fok-Gibraltár-Adriai-tenger 

Időtartam: kb. 1,5 év

Forintos Gyula

Élő magyar hadtörténelem
A monostori roham

Június 1-jén lónyerítés, kardcsörgés, ágyúdörgés és pus
kák sortüzeinek zaja töltötte be a monostori erődöt. Meg
elevenedett a történelem, s az idelátogatók az 1848-49- 
es szabadságharc katonái, helyesebben mondva katonai 
hagyományőrzői között találták magukat, egy csata kel
lős közepén.

Komárom a szabadságharc hadtörténetének leginkább 
kiemelkedő helyszíne. Az, hogy Magyarország legjelen

tősebb erődítménye volt, talán még nem emelte volna ki 
ennyire, az már viszont igen, hogy hónapokon át térségé
ben vagy a közelében húzódott a főhadszíntér, s négy 
igen jelentős kihatású csata vagy ütközet zajlott le Komá
rom falai alatt, amelyek komolyan befolyásolták a hadjá
ratok vagy éppen a szabadságharc sorsát.

1849. július 2-án zajlott le ezek egyike a magyar hon
védsereg és a császári-királyi hadsereg főerői között. A
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tét nagy volt, a honvédseregnek meg kellett állítania a fő
város irányába törő császári csapatokat, ugyanakkor biz
tosítania magának az elvonulás lehetőségét, a pesti utat, 
hogy az összpontosítás újonnan kijelölt helyét elérhes
sék. Mindkét feladatot sikerrel oldották meg, s bár döntő 
fölényt nem sikerült kiharcolniuk, miután a csatatér min
den pontján visszaverték a túlerővel támadó ellenfelet, 
méltán érezhették magukat győztesnek a honvédek. A 
hullámzó harc fordulatot hozó helyszíne a monostori ho
mokdomb volt. Az itt végrehajtott magyar szuronyroham 
sikere hozta meg a lehetőségét egy általános ellentáma
dásnak, amely megfordította a kedvezőtlenül induló csa
ta sorsát.

Az történt ugyanis, hogy a váratlanul nagy erőkkel tá
madó császári csapatok meglepték a monostori homok
dombon elhelyezett honvéd zászlóaljakat, s azok elűzésé
vel megrendült az egész magyar jobbszárny. (Ugyanakkor 
a balszárnyon kemény harcban Oszőnyt is elveszítették a 
honvédek.) Maga a fővezér, Görgey Artúr vágtatott a kriti
kus pontra, hogy megállítsa a felbomlott magyar csapatok 
hátrálását a jobbszárnyon, s ha mód van rá, egy itt végre
hajtott fordulattal lehetőséget teremtsen egy általános el
lentámadásra. Akkor még nem létezett a monostori erőd 
hatalmas tömbje, döntő részben fából és földből épített tá
bori erődítések védték a dombot (s ilyenek körítették vé
gig a Duna déli partján a magyar állásokat).

Ezt, az akkoriban sáncnak nevezett monostori erődí
tést foglalták el a császári csapatok, s a megfordított 
ágyúkkal már lőni kezdték a menekülő honvédeket. Gör
gey a jobbszárny Újszőny és Monostor között felállított 
tartalékát rendelte előre az ellentámadás végrehajtásá
hoz. Rakovszki Samu őrnagy vezényletével a szabolcsi 
alakítású 48. honvéd zászlóalj legényeinek halált megve
tő, elsöprő erejű szuronyrohama diadalt hozott, s az őket 
követő zalai 56. honvéd zászlóalj, az észak-dunántúli 
Don Miguel honvédek és a Pest megyei 25. honvéd zász
lóalj vitézsége meghozta a fordulatot: az ellenfél katonáit 
bekergették az ácsi erdőbe, s a magyar jobbszárnyon a 
harc a magyar erők fölényét eredményezte. A centrum
ban is megindult a magyar ellentámadás, s Görgey -  
hogy ellenséges erőket vonjon el a szorult helyzetben le
vő magyar balszárny sávjából -  az itt rendelkezésre álló 
magyar huszárság összevonásával egy fergeteges lo
vassági tömegrohamot hajtott végre. Ez volt a szabad
ságharc történetének legnagyobb szabású lovassági ro
hama, amely az évszázados huszárerényeket vonultatta 
fel itt újra, s azt az időszakot, amikor a vezérek még ma
guk álltak rohamra induló huszáraik élére. Görgey arany- 
zsinóros vörös tábornoki zekében, tollas kalappal a fején 
vágtatott a 24. huszárszázad és a 2 lovas üteg alkotta tá
madó karéj balszárnyának élén, míg a lovas tömeg jobb 
oldalát Poeltenberg tábornok irányította. Bár a roham so
rán Görgey életveszélyes fejsérülést szenvedett, az ak
ció elérte célját, mert a támadás elhárítására Ószőny alól 
vont el csapatokat a császári hadvezetés, aminek követ
kezményeként Klapka véres harcban visszafoglalta a fa
lut, a főváros felé vezető útvonal kulcsát.

A hagyományőrzők

A Monostori roham című hadijáték a fent elősorolt ese
mények summázata volt, s akik bemutatták, azok örven
detes módon egyre nagyobb számban tevékenykedő 
hadtörténelmi hagyományőrzők voltak. Immár több mint 
egy évtizede működik Magyarországon ez az addig nem 
ismert -  bár Nyugat-Európában és Amerikában sokszor 
megcsodált -  műfaj.

A kezdeményezés érdeme a huszároké, sok évig csak 
huszár hagyományőrző csapatok működtek, akik felvo
nulásokon, díszelgéseken, történelmi lovastúrákon adtak 
számot felkészültségükről, a magyar történelem iránti 
vonzalmukról és egykori katonahőseink tiszteletéről az 
egyre nagyobb számban érdeklődő közönségnek. Aztán 
jött a gondolat, csatabemutatókra is képesek már, akár a 
nyugatiak. Ez az igény növelte meg az akkor alakuló gya
logos, sőt tüzércsapatok számát, akik ma már egyenran
gú társai lettek a huszár hagyományőrzőknek, sőt a csa
tabemutatókon a főszerep rájuk hárul. Megjelentek a kül
földi egyesületek is, az osztrák, cseh, német hagyomány- 
őrzők jelenléte már megszokottá vált, ami azt jelzi, hogy 
a jóval régibb hagyományokkal büszkélkedő nemzetközi 
katonai hagyományőrzés megbecsült és magasra érté
kelt tagjává fogadta a magyarokat.

Ezek a hagyományőrzők, a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség tagszervezetei és a Csehor
szágból, Ausztriából, Szlovákiából meghívott vendégcsa
patok varázsolták a nagyközönség elé a Hadtörténeti 
Múzeum munkatársainak szakmai irányításával és a Mo
nostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. rendezésében 
1849 júliusának szívdobogtató időszakát.

Láthattak itt fergeteges lovasrohamot, gyalogsági szu
ronyrohamot „osztály tömegekkel” végrehajtva, védelmi 
négyszög alakítását, amelyen megtört a lovastámadás 
és olyat is, amelyet szétrobbantott a huszárok rohama. 
Megismerhették, milyen a gyalogság futótüze, hogyan 
foglalt tüzelőállást a tüzérség, és hogyan töltötte meg és 
sütötte el ágyúját, miként kísérte a lovasság a menetosz
lopot és fedezte a tüzérséget. Egyszóval megelevenedett 
a szabadságharc.

Dr. Kovács Vilmos

Felhívás olvasóinkhoz
Lapszámunkkal egyidőben megjelent a Haditechnika 2002-es különszáma! 

Kapható a szokott árusítóhelyeken és az újságárusoknál.
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Harminc éve történt

Az NDK 12-es oldalszámú M iG -15 ÚTI gépének katasztrófája
1973-ban Tökölön

Az NDK légiereje és Magyarország között kötött szerző
dés alapján a Pestvidéki Gépgyár javította az NDK légi
erejének MiG-15 ÚTI gépeit. A javítás mélysége a gépek 
elhasználódásának, meghibásodásának mértéke szerint 
folyt. 1973 áprilisában, a javítás és berepülés után 2 db, 
148-as és 12-es oldalszámú MiG-15 ÚTI átvételére és 
elszállítására kapott megbízást megfelelő műszaki sze
mélyzet és 4 repülőgép-vezető. A műszaki átvétel és az 
átvételi berepülések után megtörtént az NDK-ba való át- 
repülés engedélyezése. Jó időjárási viszonyok között, a 
terv szerint géppárkötelékben történt volna a feladat vég
rehajtása. Mivel az átrepülési útvonalat a csehszlovák 
légtéren keresztül 11 000 m magasság fölött engedélyez
ték, a gépeket teljes üzemanyagtöltéssel és a szárnyak 
alá felfüggesztett póttartályokkal indították. A felszállást 
szoros géppárkötelékben hajtották végre. Az indulás után 
gyors emelkedésbe kezdtek, majd kb. 30-50 m magas
ságban, még a beton felszállópálya közepe előtt a kísérő 
MiG-15 ÚTI hirtelen kiindult jobbra, sebességét veszítve 
hátára fordult és becsapódott a kényszerleszálló füves 
részre, felrobbant és elégett. A repülőgép-vezetők azon
nal életüket vesztették.

A mentési munkálatok rögtön megkezdődtek, a Pestvi
déki Gépgyár ügyletes startszolgálata, műszaki mentői, 
tűzoltói, a repülőtéren települt szovjet alakulat tűzoltó
inak, valamint ugyanazon a repülőtéren települt Magyar 
Repülő szállító századának tűzoltói és műszaki személy
zete segítségével. A nagy mennyiségű üzemanyag miatt 
hatalmas lánggal égő repülőgépet rövid idő alatt sikerült 
eloltani. A másik repülőgép, a vezérgép a repülési légte
rében végrehajtott -  rövid idejű -  üzemanyag-fogyasztás 
után simán végrehajtotta a leszállást. A tűz eloltása után 
az orvosi szolgálat megállapította, hogy a pilóták életüket 
vesztették. Az azonnali és utólagos értékelés, a szemta
núk vallomásai (magam is szemtanú voltam, mivel éppen 
a starton tartózkodtam, és szemmel kísértem a géppár 
felszállását), arra a következtetésre juttattak, hogy a le
zuhant géppárban kísérőként repülőkatasztrófát szenve
dett gép valamelyik pilótája igen durva vezetési hibát kö
vetett el, melynek következménye hirtelen sebesség
vesztés, vagyis dugóhúzóba esés lett.

A látottak szerint a felszálló gép túl hamar, kis sebes
séggel emelkedett el a felszállópályáról, miközben a gép
pár nehéz gépe bebillent a kísérő irányába. A kísérő gép 
pilótái közül valamelyik -  el akarva kerülni az összeütkö
zést a vezérgéppel, mivel szoros kötelékben repültek -  
hirtelen durva kormánymozdulatot hajtott végre, majd az 
amúgy is kis sebességét elveszítve dugóhúzóba került és 
lezuhant. A katasztrófa kivizsgálására mind a magyar, 
mind a német kormány magas szintű bizottságot neve
zett ki, melyben mindkét légierő részéről vezető beosztá
sú szakemberek szerepeltek. Ahogy az a legalább két or
szágot érintő szerencsétlenségek esetében lenni szokott, 
mindkét bizottság a katasztrófák okának tökéletes felde
rítésére törekedett. Elvégezték a meghalt pilóták orvosi 
vizsgálatát. Elemezték a vezető repülésre való felkészü

lésének szabályosságát, a repülést megelőző orvosi 
vizsgálat eredményét, a repülőgépek repülésre való elő
zetes felkészítését. Minden lehetőséget mérlegelve felté
telezték az időjárás helyzetét, a megengedett erősebb ol
dalszelet, a vezérgép esetleges kiegyensúlyozatlansá
gát, arra alapozva, hogy a felszállás közben jobbra való 
bedőlése ezért következett be. Megegyezés született ar
ról, hogy teljes feltöltéssel, póttartályokkal, a repülőtér 
betonja fölött 30-50 m-es magasságban, minimális se
bességgel repülve, a beton hosszában felállított megfi
gyelőkkel ellenőriztetve a gép stabilitását, repüljek a ve
zérgéppel.

A feladatot végrehajtva megismételtették, most már az 
NDK légierő repülésbiztonsági szolgálatának repülőgép
vezető képzettségű ezredesével a hátsó ülésben. Ezután 
a következő feladat egy műrepülés végrehajtása volt, a 
gép kiegyensúlyozottságának ellenőrzése különböző se
bességeken. Ezek az ellenőrzések semmiféle hiányossá
got nem igazoltak. Elismerték a gép tökéletes irányítható
ságát. Minden vizsgálatot szabályszerűen lezártak, kizár
ták annak a lehetőségét, hogy a gép műszaki okok miatt 
zuhant volna le.

A bekövetkezett katasztrófa elemzése közben az okok 
között szerepelt az is, hogy a Csehszlovákia légterén va
ló átrepülés magassága miatt a külső póttartályokkal fel
szerelt, maximálisan megterhelt repülőgép túl súlyos volt. 
Mikor a cseh irányítás ilyen módon szabta meg az átre
pülés magasságát, sem a magyar, sem a német irányí
tásnak nem tetszett. De mivel ragaszkodtak hozzá, vég
re kellett hajtani. Mint minden rosszban, ebben is volt va
lami jó. Az ilyen magasságban átrepült gépek NDK-ba 
való leszállásakor műszaki hibák jelentkeztek. A gépek 
rugós tagjai (futómű) nem működtek, ezáltal a gép 
farokrészén kialakított BABUSKI leért a betonra, és a 
törzs hátsó része deformálódott. Rövid idő elteltével a gé
pek rugós tagjai újra normálisan működtek. A kivizsgálás 
során felmerült, hogy a nagy magasságban végzett átre- 
pülések egyúttal nagyon alacsony (-40 °C) hőmérsékle
ten történtek. Az átrepülés időtartama meghaladta az egy 
órát. A rugós tagokban áteresztő szelepként működő 
impregnált bőrszelepek a nagy hidegben valószínűleg 
megfagytak, és rosszul működtek. E feltételezés bizonyí
tására a javított MiG-15 ÚTI gépeken teljes feltöltéssel, 
külső póttartályokkal 11 000 m magasság felett, 1 óra 30 
perces repüléseket hajtottam végre. Már az első feladat 
végrehajtása után bebizonyosodott a feltételezésünk, 
mert a leszálláskor, hasonlóképpen, mint az NDK-ba va
ló átrepülések végrehajtása után, az általam repült gép 
rugós tagjai sem működtek. A megoldás kézenfekvő volt, 
a bőrszelepeket gondosabb, nagy hidegnek ellenálló 
impregnálással kell működőképessé tenni, ez sikerült is.

Az előzőekben említett neheztelésünk a cseh légierő 
repülésirányításaival szemben igazából nem volt indokol
ható. A magyar légierőnek igen jó kapcsolata volt a cseh 
légierővel. Kölcsönösen látogattuk egymás repülőtereit, 
és jó barátság alakult ki a pilóták között is. A cseh légierő
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egy vadászrepülő raja egyszer baráti látogatásra érkezett 
Kecskemétre. Az ilyenkor szokásos kölcsönös ajándéko
zás tárgya magyar részről a csehek által kedvelt télisza
lámi volt. Mivel a vadászgépeken ilyen rudak szállítására 
megfelelő hely nincs, ezt a csomagot a repülőgép orr-ré
szében lévő rádiótérben helyezték el. Hazarepülés köz
ben csehszlovák területen a rajkötelék viharfelhőbe ke
rült, az egyik gép lezuhant, a pilóta kiugrott és ejtőernyő
vel sértetlenül földet ért. A gép felrobbant és elégett. A je
lentések után a gép lezuhanását tudomásul véve, rövid 
időn belül felhívott a kötelék parancsnoka és örömmel új
ságolta, hogy nincs semmi baj, a szalámi nem ebben a 
gépben volt. Ezeket a gépeket a cseh repülőipar gyártja. 
A katasztrófa későbbi elemzéseinél felmerült, hogy a né
met repülőgép-vezetők több magyar barátra akadtak, 
akikkel az átrepülési nap előtt hosszantartó (késő éjsza
kába nyúló) baráti vacsorán és poharazgatáson vettek 
részt. Tehát nem voltak pihentek. Ez ellen szól az a tény, 
hogy a katasztrófa napján részt vettek a repülést megelő
ző kötelező orvosi vizsgálaton. Ez egészségesnek, repü
lésre alkalmasnak nyilvánította őket, és a holttestek orvo
si vizsgálata sem mutatott ki szeszfogyasztást.

Megjegyezni kívánom, hogy a több országot érintő légi 
vagy egyéb katasztrófák esetén a vizsgálóbizottságok el
sősorban a másik félre igyekeznek terelni a felelősséget. 
Sok esetben az objektivitás szenved hátrányt ilyenkor. 
Mikor utasszállítógépek katasztrófájának kivizsgálásához 
a mindenki által ismert „fekete doboz” kiértékelését vég
zik, akár hónapokig tartó és valójában indokolatlan huza
vona következik be. Az eredmény azonban a szakembe
rek számára a legritkább esetben fogadható el, mert ezek 
a fekete dobozok igen gyorsan és pontosan kiértékelhe
tők. Az általam repült gépeken is működnek ilyen szerke
zetek. Ezek kiértékelése minden leszállás után, a követ
kező felszállás előtt 10 perccel készen volt. A fekete do
bozok nagyon jól felhasználhatóak a repülőgépek műkö
désének és a pilóták ténykedésének értékelésére is. Ki
válóan mutatják a gépek esetleges, már kisebb műszaki 
hiányosságait is és a pilóták által elkövetett hibákat. Az 
előzőekben leírt katasztrófát illetően is felmerültek olyan 
gondolatok, hogy a pilóták ténykedésére vonatkozóan az 
objektivitás hiányos volt.

Eöri Elek

A Weihe utolsó útja
Málnássy Ferenc hadnagy és bajtársai tragédiája

1945 márciusában a „Tavaszi ébredés” nevű német ellen- 
támadás kifulladt a sokszoros szovjet túlerő, az üzem- 
anyaghiány, valamint a harci technika leharcoltsága és a 
személyi állomány kimerültsége miatt. Március 21-én a 
frontvonal az esti órákban Veszprém térségében a követ
kező helyen húzódott: A szovjet csapatok már elfoglalták 
Bakonycsernye, Tés, Várpalota, Pét helységeket, ezért 
március 21-én 16 óra 34 perckor a Veszprém-jutasi repü
lőtéren állomásozó 101. honi vadászrepülő-ezred I. és III. 
osztályai parancsot kaptak a Kenyéri repülőtérre való át- 
településre.

Az ezred II. osztálya eddig is a Kenyéri repülőtéren te
lepült. A szovjet légierő állandó támadásai miatt a 101. 
ezred repülőgép-vezetői súlyos elhárító harcokat vívtak, 
így 21-én a nélkülözhető földi rész hajtotta végre az átte- 
lepülést. Március 22-én már nem lehetett halogatni a légi

rész áttelepülését sem, mert a szovjet csapatok ezen a 
napon elfoglalták Hajmáskér, Gyulafirátót, Vilonya, Sóly 
helységeket. A 101/8. (Ricsi) századnál az a ritka helyzet 
állt elő, hogy három vadászgéppel több volt a századnál, 
mint repülőgép-vezető. Ezért Pottyondy László száza
dos, századparancsnok úgy határozott, hogy az első va
dászgépek átrepülése után Kenyériből 4 pilóta visszare
pül egy Foche-Wult 58 We/bé-vel Veszprémbe.

Három pilóta átrepüli az ott maradt három Me 109 G-14- 
es vadászgépet, a negyedik a Weihé-ve\ a hátramaradó 
műszaki személyzetet hozza el a vadászok biztosítása 
mellett. A századparancsnok önként jelentkezőket kért a 
feladat végrehajtására. Jellemző a Magyar Királyi Légi
erő repülőgép-vezetőinek, valamint műszaki állományá
nak rendfokozattól független kitűnő erkölcsi moráljára és 
hazaszeretetére, hogy az egész személyi állomány ön-
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4. ábra: Málnássy Ferenc hadnagy 1943-ban Kolozsvárott 
(Szenteleky Géza gyűjteményéből)

5. ábra: Málnássy Ferenc repülő hadnagy sírja a kenyéri te
metőben

ként jelentkezett. Ekkor Pottyondy százados kijelölte az 
ott maradt gépekért visszarepülő személyzetet. Ezek a 
repülőgép-vezetők a következők voltak: Szenteleky Géza 
hadnagy, Bernárd László hadnagy, Török Lajos zászlós, 
Kárpáti István őrmester.

A parancs kihirdetése után a légikötelék átrepült Ke
nyéribe. Az úton a Weihé-1 a Me-109-es vadászok bizto
sították. Először a Weihe landolt, majd Pottyondy száza-

6. ábra: Megbeszélés Vanderkamp német hadnaggyal. 
Jobbról: Pottyondy százados, Nemere és (háttal) Szenteleky 
hadnagy. (A szerző gyűjteményéből)

dós és Szenteleky hadnagy, utána a század többi gépe. 
A leszállás után Pottyondy százados Celldömölk körzeté
ben ellenséges légitevékenységről kapott jelentést.

Ekkor az eseményt megbeszélve Szenteleky hadnagy- 
gyal, úgy határozott, hogy vadászbiztosítás nélkül nem 
küldi vissza a Weihé-\, inkább autóval megy vissza 
Veszprémbe az átrepülő személyzet. Ekkor jelent meg 
Málnássy hadnagy, aki meg sem várva Pottyondy száza
dos válaszát -  „En megyek a Weihé-veI” felkiáltással sar
kon fordult és a járó motorokkal álló gép felé szaladt. Et
től az időponttól kezdve a tragédia egyik túlélője, a 4 fős 
személyzetből sajnos már csak egyedül élő Kárpáti Ist
ván őrmester személyes visszaemlékezése alapján írom 
meg az eseményeket. A Veszprémből történt átrepülés- 
kor Kárpátiék raja landolt utoljára Kenyériben.

A Weihe ekkor már elgurult oldalra, hogy helyt adjon a 
leszálló Me-109, G-14-es vadászoknak. Ezután az irá
nyító jelzésére Kárpátiék raja is a helyére gurult. A gép
ből való kiszállás után vették észre, hogy a Weihe már új
ra startra készülődik. így a Veszprémben történt eligazí
tásnak megfelelően Kárpáti a géphez sietett, ahova 
együtt ért oda egy tizedessel. Meglepődve tapasztalta, 
hogy a vezetőülésben nem Szenteleky hadnagy ül, ha
nem Málnássy Ferenc, kinek akkor jelentette a tizedes, 
hogy Celldömölk körzetében egy P-38 -as Lighting- 
kötelék tartózkodik a légtérben. Kárpáti őrmester kérdé
sére, hogy megváltozott-e a Veszprémben kapott pa
rancs, Málnássy hadnagy azt válaszolta: „Igen, most a 
mielőbbi visszatérés a fontos”. Ekkor az odaérkező Török 
zászlóssal együtt beszálltak a gépbe. Ezután Málnássy 
hadnagy csak annyit kérdezett: „Megyünk?” A többiek 
egyértelmű igenlő válasza után elstartolt. A föld felett öt- 
ven-hatvan méter magasságban repülve vette észre a 
nyolc-kilenc gépből álló P-38-as Lighting-köteléket földi 
célok alacsony támadása közben a Celldömölk körüli lég
térben.

Sajnos a Lighting-kötelék is észlelte a Weihé-1, így a 
kötelékparancsnok, befejezve az alacsony támadást, 
rögtön a magyar gép felé fordult és szemből megtámad
ta. Az első sorozat Málnássy hadnagyot találta, aki azon
nal meghalt, mert koponyájának felső felét elvitte a golyó. 
A sorozattal egy időben a gép bal oldalán lángnyelv tört 
fel és a pilótakabin szélvédő üvege (plexi) is elégett.

Az így keletkezett erős huzat miatt úgy tűnt, hogy a gép 
égése megszűnik. Ekkor jött a kötelék második gépének 
sorozata, amely Bernárd hadnagyot találta el a jobb olda-
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li ülésben és lángtengerré változtatta a gépet. Kárpáti őr
mester Bernárd mögött állt, neki a csizmája és a kesztyű
je fogott lángot. Török zászlós hátrább tartózkodott, és a 
második sorozatig pisztollyal lőtte a Lightingeket(l) -  ne
ki a ruhája lángolt. A gép, mivel Bernárd hadnagy eszmé
letlenül is a botkormányon tartotta a kezét, lassan eresz
kedett lefelé. De ekkor már az oldalán át lehetett látni, 
mert a vászonborítás leégett. Kárpáti őrmester arra még 
emlékezik, hogy fájdalma nem volt, de a bőre rettenete
sen feszült. Török zászlós is csak ekkor szólalt meg: 
„Vedd fel a gépet!”. Kárpáti újra visszazökkent a valóság
ba, és Bernárd hadnagyot az ülésben félrehajtva maga 
felé húzta a botkormányt. A gép simán hasra szállt. Arra, 
hogy mitől aludt ki a láng a ruháján, Kárpáti István nem 
emlékszik, de arra igen, hogy a földet érés után a súlyo
san sérült Bernárd hadnagyot Török zászlóssal kihúzták

8. ábra: Kárpáti István, (jobra) Gombosi Józsefnévei és a 
cikk szerzőjével a lezuhanás helyszínén

a gépből, és kezdték távolabb vonszolni. Ekkor az egyik 
Lighting újra lecsapott és tüzet nyitott rájuk. Újabb találat 
érte Bernárdot, de Kárpáti is kapott egy golyót deréktá
jon. Ezután Kárpáti István őrmester emlékezete mintegy 
hat hétig megszűnt működni. Több mint 70 százalékos 
égési sérülést szenvedett. A pápai kórházba szállították, 
és hála az orvosok lelkiismeretes gyógyító tevékenysé
gének, életben maradt. A pápai kórházból a német kato
nasebesültekkel együtt evakuálták. Sajnos a sérülés 
nagysága -  égés + golyó -  miatt fel sem tételezték, hogy 
élve maradhat. így szüleit fiuk hősi haláláról értesítették. 
A kórházvonatot, mellyel Kárpáti Istvánt szállították, a 
bécsújhelyi (Wiener Neustadt) állomáson légitámadás ér
te, őt, súlyos állapota miatt, tévedésből a halottak jegyzé
kébe vették fel. A szülők ismét átélhették fiuk elvesztése 
miatti bánatukat.

Szerencsére Kárpáti Istvánnal beigazolódott a magyar 
közmondás: Kinek holt hírét költik, sokáig fog élni. Török 
zászlós súlyos, de kevesebb sérüléssel élte túl a tragédi
át. Bernárd hadnagyot a körmendi kórházba szállították, 
itt hunyt el 1945. március 27-én. A körmendi halotti anya
könyv 110. száma alatt a következő bejegyzés található: 
„Bernárd László pilóta hadnagy, római katolikus, 20 éves, 
halálának oka égési sérülés. Meghalt a Kórház utca 1. 
szám alatt."

Málnássy Ferencet a római katolikus templomban 
Kenyériben ravatalozták fel, és a kenyéri temetőben te
mették el. Ma is ott található a sírja. Eredeti fejfáján a kö
vetkező volt olvasható: „Málnássy Ferenc rep. hadnagy, 
élt 22 évet. Hősi halált halt 1945. március 22-én.”

Hosszú ideig nem sikerült kideríteni Málnássyék lezu
hanásának pontos helyét. A Kenyéri repülőtér körzetében 
egy helységben sem volt a halotti anyakönyvbe beje
gyezve Málnássy Ferenc neve.

Tobak Tibor „Pumák földön égen” című könyvében is 
csak az szerepel, hogy a repülőtértől pár kilométerre dél
keleti irányban látták az égő roncsot. Szenteleky Géza 
hadnagy visszaemlékezésében azt írja (Magyar Szár
nyak 1990.), hogy a repülőtéren maradottak szeme láttá
ra lőtték le Celldömölk irányában. De sem Kemenesma- 
gasiban (délkeleti irány), sem Vönöckön nem tudtak lezu
hanásáról.
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10. ábra: A repülés tervezett útvonala

2001-ben sikerült felvennem a kapcsolatot Kárpáti Ist
vánnal, a tragédia egyik túlélőjével. A lezuhanás helye 
mellett lévő község nevét ő sem tudta megnevezni, csak 
arra emlékezett, hogy felszállás után Málnássy rögtön a 
veszprémi irányra állt rá és kb. tíz kilométer repülés után 
érte gépüket a támadás. Térképet elővéve berajzoltam 
az irányt a Kenyéri repülőtér és a veszprémi repülőtér kö
zött. Erre az irányra 10 km távolságot bejelölve arra a kö
vetkeztetésre jutottam, hogy Szergény, Marcalgergelyi és 
Vinár községekben kell érdeklődnöm. Az önkormányza
tok nagyon segítőkészek voltak, amikor megtudták, hogy 
magyar pilóták után érdeklődöm. Készségesen megnéz
ték a halotti anyakönyveket, de Málnássy nevére itt sem 
akadtak.

Marcalgergelyiből kaptam olyan visszajelzést, hogy ott 
leszállt egy gép az oroszok bevonulása előtt pár nappal, de 
úgy tudják, az német gép volt. Ismét Kárpáti úrhoz fordul
tam, kérve memóriája segítségét, mire emlékezik vissza, 
milyen környéken értek földet. Nagy reményeim nem lehet
tek, hiszen ha valaki olyan égési sérüléssel, lőtt sebbel, rá
adásul halott és súlyosan sebesült bajtársak társaságában 
ér földet egy égő repülőgéppel, attól nem lehet várni, hogy 
környezettanulmányt végezzen. De ő emlékezett rá, hogy 
egy folyóhoz közeli zsombékos legelőn értek földet, pár 
száz méterre egy falutól, amelynek a szélső háza fehérre 
volt meszelve. Mindezt 56 év távlatából idézte fel!

Hétvégén elmentem Marcalgergelyibe, ahol legelőször 
a helyi „hírszerző központot”, az italboltot kerestem fel. 
Jövetelem céljának elmondása után jóindulatú, segítő
kész emberek vettek körbe. Az idősebbje felvilágosított, 
hogy az esemény akkori tanúja, a kezdeti mentés részt
vevője Gombosi Józsefné még él, és bizonyára szívesen 
ad felvilágosítást. Csak felsőfokon nyilatkozhatok Gom
bosiné segítőkészségéről. Megmutatta a kényszerleszál
lás helyét, amely most elvadult terület, az árkot, amely
ben akkor tavasszal víz volt, és amelyben Kárpátiék a 
lángoló ruhájukat oltották el. Még ma is fehér és még ma 
is szélső háza a falunak, amelyre túlélő emlékezett. Ezen 
ismeretek birtokában megbeszéltünk egy helyszíni láto
gatást Kárpáti Istvánnal.

Ilyen találkozást nem lehet meghatódás nélkül szemlélni. 
Megtudtuk, hogy a Lightingek két négyes kötelékben tá
madtak, szóval mészárlás folyt, ami egy égő kényszerle
szállt gép személyzetével szemben katonához méltatlan vi
selkedés. Kárpáti István visszaemlékezését hallgatva meg
lepődtem azon, hogy a második sorozatnál teljesen lángba 
borult a repülőgép. A Weihe üzemanyagtartályai a szárny 
motor és törzs közötti részében voltak. így érthető a gép
törzs bal oldalának az égése az első sorozat után, mikor 
Málnássy hadnagyot a halálos lövés érte a bal ülésben.

Mint ismert, a második sorozattól sebesült meg Bernárd 
hadnagy és ekkor, a robbanásszerű tűztől gyulladt meg
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Kárpáti István és Török zászlós ruhája. Az emlékező, lát
va e feletti töprengésemet, elmondta, hogy a gépbe be 
volt téve az ülések mögé két kanna benzin, mindnyájuk 
tudtával és a szigorú biztonsági szabályok megszegésé
vel. Ezt a benzint Veszprémből kellett volna elvinni a zirci 
apátságba, hogy még az oroszok bevonulása előtt bizo
nyos anyagokat Pannonhalmára juttathassanak. A máso
dik sorozat lövedékei tehát ezeket a kannákat is eltalálták, 
ezért vált lángtengerré a kabin belseje.

Még egy észrevételem lenne a Légiháború Magyaror
szág felett című könyv 212. oldalán közölt adattal kap
csolatban. Idézem: „Ezalatt a Kenyéri repülőtéren felszál

láshoz gurult ki a magyar 101/7. század F-327 jelű 
FW-58-as kétmotoros futárgépe.” A tragédiát szenvedett 
Weihé-nek nem lehetett ez a száma, mert ebben a jelzés
csoportban az F-301-F-336 közötti számokat a Heinkel 
He 46 E-2  típusú közelfelderítők kapták. Ebben az eset
ben bizonyára előírásról lehet szó. Utólag talán azt a ta
nulságot vonhatjuk le ebből a szomorú eseményből, hogy 
a félelmet nem ismerő emberek nem mindig járnak sze
rencsével. Sajnos ez esetben nem érvényesült a „Puma” 
ezred jelmondata: „Vezérünk a bátorság, kísérőnk a sze
rencse”.

Figder Elemér

Hivatalos közlemények a hadiipari rendelésekről

A Gripen International örömmel vette, hogy ajánlatát 
a cseh kormány minden szempontból megfelelőnek 
találta

A Gripen csapata örömmel vette tudomásul, hogy a 24 
vagy 36 új generációs, többfunkciós, szuperszonikus va
dászgépre vonatkozó ajánlatát a cseh kormány minden 
szempontból megfelelőnek találta, valamint a Cseh Légi
erő modernizálására irányuló tender valamennyi követel
ményének eleget tesz.

A Gripen partnerei, a Saab és a BAE SYSTEMS már 
1997 elejétől rendelkeznek egy olyan csapattal, amely
nek feladata, hogy a Cseh Köztársaság kormányainak, a 
Cseh Légierő modernizálására irányuló új szuperszoni
kus vadászrepülőgépek beszerzésével szemben támasz
tott követelményeinek eleget tegyen.

-  Állandó figyelmet fordítunk a Cseh Köztársaság spe
ciális katonai, gazdasági és ipari igényeire, így a Gripen 
minden követelményt kielégítő választ nyújt be a vadász- 
repülőgépek tenderére -  nyilatkozta Simon Carr, a 
Gripen International értékesítési és marketingigazgatója.

-  Örömünkre szolgál, hogy a cseh kormány minden 
szempontból megfelelőnek találta ajánlatunkat és vára
kozással tekintünk a kormány következő, modernizációt 
érintő lépéseire.

Gripent használ a Svéd Légierő, amely 204 vadászre
pülőgépet rendelt meg, ezt tervezi a Dél-Afrikai Légierő, 
amely 28 db Gripen vadászrepülőgép mellett döntött. A 
Magyar Légierő 14 vadászgépre tart igényt, bérlet formá
jában.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sikeres Gripen-hadgyakorlat Németországban

Sikeres hadgyakorlatot hajtott végre a Svéd Légierő kö
zösen Laagéban, egy német katonai bázison. A Svéd Lé
gierő Johan Bla repülőszázadának hat gépe (második re
pülőszázad, F10 Angelholm légibázis) egy héten keresz
tül tartott közös gyakorlatot a német „Fulcrum”-okkal, a 
német JG 73 Steinhoff repülőezred MiG-29-eseivel.

Az F 10-beli Gripenek laagéi tartózkodásuk alatt 48 al
kalommal hagyták el a bázist és több mint 45 órát töltöt
tek a levegőben. A Gripenekét és a MIG-29-eseket közös

légi vonalról irányították. A vendéglátó légibázis pilótái és 
technikusai látogatást tettek a svéd „Gripen-táborban”.

-  A gyakorlatozás igen sikeresnek bizonyult. Egy hét 
leforgása alatt 48-szor szálltunk fel. Az akciókat úgy ké
szítettük elő, hogy a résztvevők felkészülhessenek jövő
beli nemzetközi hadműveletekre. A Svéd Légierő számá
ra ez egy további lépést jelent abból a szempontból, hogy 
megvalósítsák a teljes interoperábilitást más légierőkkel 
és felkészítsék pilótáikat nemzetközi hadműveletekre. A 
demonstráció során az egyik legnagyobb meglepetést a 
rövid fel és leszállási idő, valamint az adatátvitel jelentet
te, amelyet földi szimuláció keretében végeztünk el a 
Gr/penekkel -  nyilatkozta Anders Linner, a Svéd Légierő 
információs tisztje.

A Gr/penekkel nagyon könnyű más légiflottákkal együtt 
bevetésben részt venni, ennek ténye már korábban bebi
zonyosodott a lengyel, az Egyesült Királyság-beli, vala
mint a német hadgyakorlatok alatt is. A Svéd Légierő 
hadrendjében lévő Gripen harci gépek már sikeresen 
működtek együtt más légi erők F-í6-osaival, valamint az 
AWACS-okkal a Baltik Link PFP alatt 2001-ben.

A Svéd Légierő nemzetközi békefenntartó Gripen egy
sége, a Gripen Rapid Reaction Unit (a „Gripen gyors re
akció egység”, svédül Swafrap), 2004-től készen áll nem
zetközi békefenntartó feladatok ellátására.

A Svéd Légierő által megrendelt 204 Gripen harci repü
lőgép közül már 116-ot leszállítottak 2002. áprilisáig. A 
Svéd Légierő Gr/penjeit három légibázisról működtetik 
Svédországban: F7 Satenasban, F10 Angelholmban és 
F21 Luleában.

Swedish Armed Forces 
Air Force Command 

2002. április 24.

Rolls-Royce Trent 900 motor 
a Lufthansa Airbus A380-hoz

A Rolls-Royce 2002. május 7-én bejelentette, hogy a 
Lufthansa a Trent 900-as hajtóművet választotta a nagy 
befogadóképességű Airbus A380 új flottájának ellátásá
hoz. A 15 repülőgépre szóló biztos megrendelés értéke 
750 millió USD.

Mike Terrett, a Rolls-Royce Polgári Repülési Osztályá
nak elnöke elmondta: „Meghatározó számunkra ez a
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megrendelés a világ legtekintélyesebb légitársaságától, 
amely jelzi elhivatottságát a Trent teljesítménye mellett a 
jövőbeli nagy repülőgépek flottájának felszerelésekor. 
Örömünkre szolgál, hogy tovább erősíthetjük régóta 
fennálló kapcsolatunkat a Lufthansával”.

A Trent 900-at kifejezetten az A3ŐOasok számára fej
lesztették ki, amely több mint 550 utas szállítására alkal
mas és tolóereje 30 845 és 34 700 kg között mozog mind 
az utasszállító, mind a teherszállító gépek esetében.

Az alkatrészgyártás már megkezdődött, az első Trent 
900-as üzembe helyezése 2003 márciusára várható és 
az alkalmazási képesítést 36 970 kg-os tolóerő besoro
lásnál kapja meg 2004 nyarán. A Lufthansa 2007-ben 
használja majd első A380-asát, miután a repülőgépet 
2006 márciusában a Singapore Airlines-nál már üzembe 
helyezték.

A Lufthansán kívül a Trent 900-at választotta a Singa
pore Airlines, a Qantas, a Virgin Atlantic és az Interna
tional Lease Finance Corporation. A bejelentés 64 biztos 
és opciós repülőgép megrendelésére vonatkozik, amely 
az A380-as hajtómű megrendelésének 58%-át teszi ki.

A Trent 900 a Trent-széria második olyan tagja, ame
lyet a Lufthansa megrendelt. A légitársaság -  1997-es tíz 
biztos és tíz opciális megrendelésével -  egyike volt a 
négy hajtóműves A340-600 repülőgépeket vásárló cé
geknek. A Rolls-Royce Trent 500-as az A340-600 és az 
A340-500 hajtóműve. A tervek szerint a légitársaság el
ső repülőgépeit 2003 közepén veszik át.

A Lufthansához hasonlóan a Star Alliance csoport öt 
másik tagja is -  az Air Canada, a British Midland, a SAS, 
a Singapore Airlines és a Thai International -  megrende
lői a Rolls-Royce Trentnek.

A Rolls-Royce földi, légi és tengeri hajtóműveket gyár
tó világcég. Megközelítőleg 40 000 alkalmazottat foglal
koztat több mint 30 országban, ebből 25 000-et az Egye
sült Királyságban, 5000-et Európa többi részén és több 
mint 8000-et Észak-Amerikában. A cég kiegyensúlyozott 
üzleti portfoliójával piacvezető a polgári és a védelmi re
pülés, a hajózás és az energia szektorokban. Éves for
galma megközelítőleg 6 milliárd GDP, megrendelése kö
zel 17 milliárd GDP. Technológiáját széles körű termék
skáláján alkalmazza, amely magas fokú szolgáltatást biz
tosít működése során.

A Rolls-Royce hajtóművek jelen vannak a kereskedel
mi légi közlekedés piacának valamennyi területén. A cég 
több mint 150 országban rendelkezik megbízókkal mind 
a fix, mind a forgószárnyas repülőgépeket illetően, bele
értve több mint 500 légitársaságot, 4000 vállalatot és 
eszközoperátort és 160 katonai egységet.

A Rolls-Royce széles körű termékskálájával és teljes 
rendszerű integrációs képességével világszinten piacve
zető a hajómeghajtás, a gépészeti és hidrodinamika terü
letén. Több mint 2000 hajózási megrendelő és több mint 
50 hajóhad alkalmazza a Rolls-Royce meghajtórendsze
rét és termékeit több mint 20 000 hajóban. Csak a tenge
ri flották 1000 gázturbinával működnek.

Az energia szektorban a cég több mint 5000 egységet 
szállított megbízóinak közel 120 országba, és jelenleg is be
fektet új termékekbe és képességek kialakításába az olaj- 
és gáziparban, valamint a villamosáram-termelés területén.

A cég közel 53 000 gázturbinája üzemel jelenleg szer
te a világon és a Rolls-Royce elsőként alkalmazta a gáz
turbina-technológiát a repülési, az áram- és a hajómeg
hajtás területén. Az említett területeken a cég szerepet 
vállal a legjelentősebb jövőbeli programokban is, beleért
ve a Trent gázturbina-termékcsaládot, a WR-21 hajó
gázturbinát, a jelentős vízijethajtómű-rendszert és a 
Eurofighter Typhoon és az F-35  Joint Strike Fighter ré
szére a hajtóművet.

Civil Aerospace Rolls-Royce 
2002. május 9.

A Saab több milliárd svéd korona értékű 
szerződést nyert el Nagy-Britanniában

2002. május 12-én Lord Bach, a brit védelmi beszerzések 
minisztere bejelentette a skóciai Glenrothesben tartott 
sajtókonferencián, hogy a Saab Bofors Dynamics céget 
nevezték ki az NLAW-program (Next Generation Light 
Anti-Armour Weapon Programme -  Új generációs, köny- 
nyű páncélozott járművek elleni védelmi program) prefe
rált beszállítójának a brit és a svéd hadsereg részére.

A szerződés, amely még végleges megállapodásra vár, 
négymilliárd svéd korona értékben irányoz elő fejlesztést 
és sorozatgyártást. A fejlesztésekre elsősorban Svédor
szágban, a gyártásra pedig főként Nagy-Britanniában ke
rül sor. Ingemar Andersson, a Saab Bofors Dynamics 
igazgatója a következőket mondta: „Örömünkre szolgál, 
és büszkék vagyunk arra, hogy a brit és a svéd hadsereg 
minket bízott meg a beszállításokkal. Ezt az igazolja, 
hogy világviszonylatban vezető cégnek számítunk a köny- 
nyű páncélozott járművek elleni fegyverek területén”. A 
szerződés célja a közös fejlesztés a brit és a svéd igé
nyek kielégítése érdekében. A sorozatgyártásra Nagy- 
Britanniában kerül sor, Svédország pedig opcióval ren
delkezik a későbbi termelési mennyiség módosítására.

A brit program elnevezése „Új generációs, könnyű pán
célozott járművek elleni fegyverzet” (NLAW), a Saab 
Bofors Dynamics termékének a neve pedig МВТ LAW.

A fejlesztési munkálatokat elsősorban a svédországi 
Eskilstunában és Karlskogában fogják végezni. A gyár
tásra 14 brit vállalatból álló csoportot szerveztek, amely 
Nagy-Britannia különböző részein helyezkedik el. A vég
ső szerelési munkálatokat a Thales Air Defence Ltd. vég
zi az észak-írországi Belfastban.

Az МВТ LAW egyszemélyes, könnyű páncélozott jár
művek elleni fegyver, amely a cég jelenlegi BILL 2 és AT 
4CS termékeinek bevált technológiáján alapul.

Saab Bofors Dynamics AB 
2002. május 22.

MAKETT GALÉRIA
1051 Budapest, Sas u. 5. címen megszűnt! 

Érdeklődni lehet a Fabulis Kft. címén.
Fabulis Hobby Centrum, 1035 Budapest, Szentendrei út 89-93. 

Telefon: 388-6250
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Az AN-24 típusú katonai szállítógép adatai

A cikk leíró része a Haditechnika 2001/4-2002/2. 
számában jelent meg. (szerk.)

Általános adatok

A repülés hossza 23,53 m
A repülőgép magassága 8,32 m
A légcsavar lapátvégek távolsága a földtől 1,145 m
A repülőgép állásszöge állóhelyen 0°
A futómű nyomtávja (a rugóstagoktól mérve) 7,90 m
A futómű nyomtávja 7,89 m
A törzs farokrésze és a föld közötti érintési szög 

a futómű rugóstagjainak kirugózott állapotában 9° 30’ 
A szárny 1 m2-re eső terhelése 280 kg/m2
1 LE egyenértékre jutó terhelés felszállási 

üzemmódban 4,12 kg/LE

A törzs

Hossza
A legnagyobb keresztmetszet területe 
A mellső csomagtér ajtónyílásainak méretei

-  magasság
-  szélesség

Az utastér ajtónyílásának méretei:
-  magasság
-  szélesség

A hátsó csomagtér ajtónyílásainak méretei:
-  magasság
-  szélesség

A fedélzeti vészkijárati nyílás méretei:
-  magasság
-  szélesség

A hermetikus fülkék térfogata 

A szárny

A szárny fesztávolsága 29,20 m
Középszárny fesztávolsága 9,40 m
Középszárny húrhossza 3,50 m
Szárnyvég húrhossza 1,095 m
Oldalviszony 2,92
Szárnyfelület 74,98 m2
Karcsúság 11,37
Közepes aerodinamikai húr 2,813 m
Nyilazás a húr 25%-nak vonala mentén:

-  szárnyközép 0°
-  szárnyvégek 6° 50’

V-beállítás:
-  a középszárny és a szárnyközép rész szakaszán 0°
-  leszerelhető szárnyvég szakaszán -2°

Csűrök felülete 6,12 m2
Csűrő kiegyenlítőlap felülete 0,26 m2
A teljes szárny felülete 15 n f

A vízszintes vezérsík

Fesztávolság 9,09 m
Felület (a törzs alsó részével együtt) 17,23 m

23,53 m 
5,838 m2

1,09 m 
1,19 m

1.40 m 
0,75 m

1.41 m 
0,75 m

0,50 m 
0,60 m 

73,23 m3

Erőkarhossz (a szárny közepes aerodinamikai 
húrjának 25%-tól a vízszintes farokfelület 
közepes aerodinamikai húrjának 25%-ig) 12,249 m

Beállítási szöge:
-  a vízszinteshez viszonyítva 0°
-  a szárny húrjához viszonyítva -3°

2. ábra: A 907-es gép jobb oldali hajtómű- és futóműgondo
lája a légcsavarral és a főfutóval. Szolnok, Repülőmúzeum, 
1999. nyár

3. ábra: A 907-es gép középső műszerfala a szarvkormá
nyokkal
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W ßH-247

5. ábra: A 907-es jobb oldala elölnézetből a hajtómű- és fu
tógondolával és a légcsavarral

V-beállítása 9°
A magassági kormány felülete 5,16 m2
A két kiegyenlítőlap felülete 0,288 m2

A függőleges vezérsík

Törzs feletti magassága 4,9 m
Felülete (vezérsík-előtét nélkül) 13,28 m2
Erőkarhossza (a szárny KAH 25%-tól 

a függőleges vezérsík KAH 25%-ig) 11,297 m
Az oldalkormány felülete 5 m2
Az oldalkormány kiegyenlítőlapjának és 

szervokompenzátorának együttes felülete 0,565 m2
A vezérsík-előtét felülete 2,57 m2
A két törzs alatti stabilizátor felülete 2,02 m2

Az orrfutó

Kx2105 kerekek 2 db fék nélküli 700x250A
A kerék maximális elfordulási szöge 

gurulásnál mindkét oldalra 45±2°
A nitrogén alapnyomása a rugóstagban 15±1 kp/cm2 
A kerék elfordulási szöge fel- és leszállásnál 10±10 
Levegőnyomás a kerékballonokban 4±0,5 kp/cm2 
A rugóstag berugózása állás közben (a mutató 

szerint) a repülőgép súlyától függően 50-135 mm 
A gumik benyomódása állás közben 20-45 mm
A rugóstag maximális benyomódása 160 mm
A gumik maximális benyomódása 160 mm
A futómű maximális összberugózása 320 mm

j b

v

6. ábra: A 907-es gép függőleges és vízszintes vezérsíkjai 
jobb oldali hátulnézetből

7. ábra: A 908-as szétszerelése. A bal szárny leemelése 
Tökölön, 1998. október 12. (archív anyag)

A főfutó

KT-94/2 kerekek 2 db egyfékes, 900x300-370
A nitrogén alapnyomása a rugóstagokban 25±1 kp/cm2 
Levegőnyomás a kerékballonokban 6+0,5 kp/cm2 
A dugattyúrúd látható része -  a rugóstag 

állás közbeni berugózásakor -  a súlytól 
függően 180-240 mm

A hajtómű adatai

A II. sorozat AN-24 hajtómű

A hajtómű típusa légcsavaros-gázturbinás
Felszálló teljesítmény 2x2550 LE
Névleges teljesítmény 2x2110 LE
A légcsavar és a hajtómű forgási iránya

(a repülés irányába nézve) bal
A hajtómű megengedett folyamatos működési ideje:

-  felszálló üzemmódon 5 min
-  felszálló üzemmódon repülés közben 15 min
-  maximális üzemmódon az egyik hajtómű

leszállása esetén 90 min
-  névleges üzemmódon* 60 min
-  utazó üzemmódon korlátozás nélkül
-  turbina mögötti gázhőmérséklet: lásd a 4. fejezetet 

Alapgázról a felszálló üzemmódra való áttérés ideje:
-  földön nem több 20 s-nál
-  levegőben nem több 10 s-nál 

Javasolt tüzelőanyag-típusok T -1 ; TSz-1; T -2  (GOSzT
16564-71) ONOL-adalékkal és ezek keveréke**

A gumik benyomódása állás közben 60-85 mm
A rugóstag maximális lökete 300±20 mm
A gumik maximális benyomódása 209 mm
A futómű legnagyobb összberugózása 509 mm
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8. ábra: A 908-as gép jobb oldala. Kecel, Haditechnikai park

9. ábra: A 908-as bal oldali hajtóműgondolája és futóműve, 
Kecel

Megjegyzés: Földes repülőtereken való üzemeltetéskor a gumik
ban levő levegőnyomás csökkenthető 5+0,5 kp/cm2 nyomásig.
* A névleges üzemmód a hajtómű olyan üzemmódja, amelynél a 
HKV 58-69 -os helyzetben van az UPRT szerint. A70°-os és az 
ennél nagyobb UPRT-helyzetnek megfelelő üzemmódok a fel
szálló üzemmódhoz tartoznak.
** A tüzelőanyagban a jégkristályok keletkezésének megakadá
lyozása és a tartályok falairól behulló dér megsemmisítése vé
gett különleges „i” jelű folyadékot kell alkalmazni. Az adagolan
dó mennyiség a külső levegő hőmérsékletétől függ.

Súly- és súlypont-eltolódási adatok

Maximális felszállósúly 21 000 kg
Maximális leszállósúly 21 000 kg
Maximális súly tüzelőanyag nélkül 

(szolgálati és hasznos terheléssel) 19 400 kg
Az üres repülőgép súlya 50 ülőhelyes változatban 

(a hasznos terhelés terhére beépített járulékos 
berendezés figyelembevétele nélkül) 13 400+0,5% kg

A hasznos terhelés maximális súlya 
utasszállító változatban 5500 kg

Maximálisan feltölthető tüzelőanyag súlya 3950 kg
Maximálisan feltölthető tüzelőanyag súlya 

(ha a repülőgépen póttartályok vannak) 4790 kg 
Maximális mellső súlyponteltolódás 15% KAH
Maximális hátsó súlyponteltolódás 33% KAH

Megjegyzés: Az üres repülőgép súlyát és súlypontját, a szolgá
lati terheléseket és kisegítő berendezéseket konkrétan az adott 
repülőgép üzemeltetésében megadott súly és súlypont szerint 
kell figyelembe venni a hasznos terhelés kiszámításánál.

Kenyeres Dénes 
nyá. alezredes

Egy magyar hadirepülőgép makettje
Az „Ezüst Nyíl” 1/72-es léptékben

A Balaton Modell készlete 30 műgyanta alkatrészt (ebből 
egy átlátszó) és egy kis matricalapot tartalmaz az 1942- 
ig használt ékalakú hadijellel.

A makett összeállítását az öntőcsonkok eltávolításával 
kezdjük, amihez szikét vagy lombfűrészt használhatunk. 
A kabintetőnél fokozottan ügyeljünk, mert az átlátszó 
gyantából öntött alkatrész könnyen eltörhet. (Az egyes al
katrészek a gyártó címén megrendelhetőek.)

Az öntési vonalakat csiszolópapírral tüntessük el. A 
műgyanta elemek csiszolását ajánlott benedvesített csi
szolópapírral végezni, így az (egészségre ártalmas) por 
nem kerül a légutakba.

Az összerakást a motor és a kabin alkatrészeivel kezd
jük (később ezek már nem hozzáférhetőek a maketten). 
Az összeállítási rajzon javasolt belső színek valószínűleg 
nem hitelesek, ugyanis az Ezüst Nyílról (mint oly sok ma
gyar harceszközről) alig maradt fenn dokumentum.

A kabin

A pilótaülésre rá vannak öntve a hevederek, így nem kell 
azok házilagos pótlásával bajlódni. Készre festés után a 
hevederek mellett egy kis híg sötétszürkével be lehet fo
lyatni, ezzel élethűbbé tehető. A műszerfalon apró furatok 
jelölik a műszerek helyét.

Erről sem maradt fenn sem rajz, sem fotó, így csak ta
lálgatni tudtam, hogyan nézhetett ki.

A WM-23 összeállítása

A kabinteknőt (a rajz szerint) rögzítsük a nagyobbik törzs
félbe. (A legegyszerűbb összeépíthetőség végett a tör
zset csak a kabin hátfalának vonalától a motorig osztot
tam ketté egy amúgy is ott húzódó panelvonal mentén.)
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1. ábra: A WM-23 Ezüst Nyíl modellje hátulnézetből

2. ábra: A modell bal oldala

Ezután ragasszuk fel a kisebbik törzsfelet. Ha elég pon
tosan állítjuk be, akkor alig kell tömíteni. Közben a motort 
is lehet festeni, majd összerakni. Figyelem! A rajzon saj
nos tévesen mutatják be ezt a fázist, a valóságban 
ugyanis a (más kettős csillagmotorokhoz hasonlóan) 
hengereknek átfedésben kell lenniük. így biztosított a leg
hatékonyabb hűtésük a beáramló levegő által. Most he
lyére kerülhet a motorburkolat is.

A szárnyaknál és vezérsíkoknál pozícionáló csapok 
vannak segítségünkre. Az illesztésük pontos, tömítő- 
pasztánkból itt sem fogy sok. A kabint egy méretre vágott 
papírdarabbal (vagy a helyére ragasztott, de folyékony 
maszkolóanyaggal bevont kabintetővel) takarjuk ki, hogy 
a már kész belső részt festéskor ne kenjük össze. Én a 
Humbrol Maskolt tartom a legmegfelelőbbnek.

A festés

A futószárak berögzítése után jöhet a festés. Egy közép
szürke matt alapozás után láthatóvá válnak az esetleges 
ragasztási vagy tömítési hibák. Mindenképp szánjuk rá 
azt a kevés időt, egy ilyen apró hiba elcsúfíthatja még a 
szépen festett modellt is. Ceruzával halványan be lehet 
rajzolni a terepmintát az útmutatóban ajánlott alap
szürkén.

A „terepfoltokat” egymásra és ne egymás mellé fessük. 
Én egy feltunningolt orosz szórópisztolyt használok, de 
ecsettel is utánozható a színek egymásba szóródása.

Aki a sárga orr- és farokfestéssel akarja elkészíteni, az 
a teljes felület festése és matricázása (!) után, természe
tesen maszkolás mellett fújja rá a sárgát. A Jugoszlávia

3. ábra: A modell jobb oldala felülnézetből

elleni hadjárat idején az összes magyar repülőgépet el
látták ezzel a (földi légvédelem számára is) jól azonosít
ható sárga festéssel. Fotók tanúsága szerint ez alól átlát
szott a piros-fehér-zöld ék hadijel.

A matricák tökéletes tapadásához fényeslakk-borítás- 
sal kell ellátni a teljes felületet, ezzel is elejét véve az át
látszó hordozófilm „ezüstösödésének”, ami gyakori hiba 
kezdő makettezőknél. A panelvonalakat ebben az álla
potban a legjobb befolyatni feketével.

Végezetül selyemfényű lakkal fújjuk át az egész gépet, 
ez (ebben a méretarányban) élethű fényt ad a makettnek. 
Felkerülhetnek a bordázott futóaknaajtók és a pitotcső. 
Teljes egészében elénk tárul a valaha épült legszebb vo
nalú magyar vadászgép kicsinyített mása.

Pár szó a műgyanta makettekről

A műgyanta termékek sajátosságai közé tartozik a már 
ajánlott „vizes csiszoláson” kívül, hogy az alkatrészek ki
zárólag pillanatragasztóval vagy kétkomponensű kötő
anyaggal rögzíthetőek. A gyártástechnológia miatt kicsi
vel több rutint kíván összerakásuk, mint egy hagyomá
nyos fröccsöntött készleté. A WM-23 Ezüst Nyíl azonban 
egyszerű alkatrészbontásának köszönhetően jó kezdés 
annak a makettezőnek, aki ezt a műfajt is szeretné kipró
bálni. A magyar kísérleti vadászgép építése során eset
leg felmerülő kérdésekkel érdemes a gyártót megkeres
ni, a Balaton Modell szívesen ad felvilágosítást.

Szakirodalom a WM-23-ról

A hazai „Nagy repülők” sorozat 1. füzetében (kis példány
számban 1997-ben jelent meg) Winkler László, az azóta 
elhunyt kitűnő „magyar gépes” szakíró jelentős terjede
lemben, részletesen feldolgozta az Ezüst Nyíl történetét. 
A cikk néhány fényképet és korrekt, a gépet három nézet
ből ábrázoló színes „festési rajzot” (sárga orrú változat) is 
tartalmazott.

Kerek Gábor

Helyreigazítás

A Haditechnika 2002/2-es számában a 49. oldalon sze
replő l/WW-23-makettet és a fényképeket is valójában 
Allan Wanta (USA) készítette és küldte el a cikk szerző
jének.

(A szerk.)
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Ritka magyar katonai jelvények és keletkezésük körülményei

„Múltad a jelened, jelened a jövőd"
(Mikes Kelemen sírfelirata)

„Jelvény -  valamihez, pl. valamely szervezethez való tartozás
nak a jelképeként használt ábrázolás, ..."
(Magyar értelmező kéziszótár)

A második világháború magyarországi történéseinek utol
só hónapjaiban, illetve a magyarországi harcok befejező
dése utáni néhány évben, az ország békés életének újra
indítása számos egyéb feladat mellett az ország védelmé
nek megszervezését is jelentette. De talán az alapok 
alapja, a békés élet újraindításának egyik fontos előfelté
tele volt a biztonság, a biztonságos élet- és munkafeltéte
lek megteremtése. E nehéz feladat, sok egyéb mellett, két 
olyan fontos katonai tevékenységet is magában foglalt, 
mint az ország aknamentesítése és határőrizetének újbó
li megszervezése. Az ország határai nyitva álltak, fegyve
res csempészbandák tevékenykedtek, és szinte nem léte
zett olyan területe az országnak, melyen ne maradtak vol
na vissza robbanószerkezetek, lőszerek és egyéb veszé
lyes háborús anyagok. Az aknakutató alakulatok létreho
zása, tevékenységük megkezdése, illetve a határőrizet 
megszervezése az ország akkor még korlátozott szuvere
nitása közepette embert próbáló feladat volt. Tanulmá
nyomnak célja, hogy az említett két fontos terület történe
tének részletezése nélkül, az aknamentesítés, valamint a 
határőrizet területén született korai jelvények bemutatá
sán keresztül emlékezzek keletkezésük körülményeire, 
valamint mindazokra, akik e két különleges szakterületen 
teljesítettek szolgálatot a második világháborút követő új
jáépítés rövid, demokratikus időszakában.

Határvadász-jelvények

A határvadász alakulatok a második világháború éveiben 
határőrizeti és határbiztosítási feladatokat láttak el a hon
védség alárendeltségében. A háború végén, 1944 de
cemberében megalakult ideiglenes Nemzeti Kormány a 
honvédelmi miniszter hatáskörében tartotta a határőrizet 
kérdését, aki 1945. február 23-án rendelte el a határőri
zet újbóli megszervezését. Ennek alapján 1945 nyarára 
valamennyi határszakaszon megkezdték tevékenységü
ket a határvadász őrsök1 és portyázó századok2, melyek 
1946 márciusáig a honvéd kerületi parancsnokságok alá
rendeltségébe tartoztak. Feladataikat emberfeletti erőfe
szítésekkel tudták csak ellátni, aminek a fő oka a szerve
zés kezdeti nehézségei és a felszerelés hiánya volt. A 
sokszor több száz fős, jól felfegyverzett csempészban
dákkal nem volt könnyű a küzdelem. A nehézségek lát
tán, 1946 elején a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
(SZEB) annak ellenére, hogy 1945-ben a határőrség lét
számát ötezer főben maximálta3, kötelezte a Honvédelmi 
Minisztériumot a határőrség átszervezésére és megerő
sítésére. Az elkészült tervek igyekeztek figyelembe venni 
az ország igencsak kis teherbíró képességét, és a határ
őrség újjáalakítását, megerősítését a honvéd hadosztá
lyok állományából e feladatra kiválasztott mintegy tízezer 
fős létszámmal gondolták megoldani. A SZEB, Vorosilov

marsall nyomására, ezt a számot kevésnek vélte és 12 
ezer főben határozta meg, illetve Tombor Jenő honvédel
mi miniszter tiltakozása ellenére, azt a Pálffy György által 
vezetett katonapolitikai osztálynak rendeltette alá. A 
mindezt megfogalmazó miniszteri rendelet 1946. március 
11-én jelent meg, melynek megfelelően a határportyázó 
századok száma 27-ről 50-re növekedett, ezeket határ
vadász zászlóaljakba szervezték. A rendeletben előírta
kat 14 nap alatt kellett végrehajtani, vagyis 1946. márci
us 25-én, déli 12 órakor működni kezdett a határőrség új 
szervezete.

Mint minden olyan esetben, mikor egy adott tevékeny
ség, feladatkör vagy a munkavégzés körülményei merő
ben eltérnek a megszokottól, az átlagosnak tekinthetőtől, 
az adott tevékenységet folytatók szívesen különböztetik 
meg magukat mindenki mástól és egyben összetartozásu
kat is kifejezik. Erre a jelvények adnak lehetőséget. így volt 
ez a határvadászok esetében is, és nem véletlen, hogy a 
458 407/ruh.-1948. számú körrendelet, mely a határva- 
dász-jelvényeket rendszeresítette, már a bevezetőben 
megállapította: „A határvadász-jelvény a határőrzés külön
leges szolgálati jellegének kidomborítását és a nehéz ha
tárőr végrehajtó szolgálat iránti kedv fokozását szolgálja.”

A határvadász-jelvénynek három fokozata volt: arany 
(1. ábra), ezüst (2. ábra) és bronz (3. ábra), és néhány ér
dekes, a jelvények esetében szokatlan sajátossággal is 
bírt. Az egyik az volt, hogy a legalacsonyabb fokozatot, a 
bronz határvadász-jelvényt, az arra érdemeseknek saját 
maguknak kellett megvenni. A másik, hogy ugyancsak 
szokatlan módon, a határvadász-jelvény mind a zubbo
nyon, mind pedig a köpenyen viselhető volt. A felerősítés 
a zubbonyon a jobb felső zseb közepén, a köpenyen pe
dig ennek megfelelő magasságban és helyen, a zub
bonyra vagy köpenyre varrt két hurok és a jelvény kamói- 
val4 történt (4. ábra).

A bronz fokozatú jelvényt azok a határőr szolgálatban 
lévők viselhették rendfokozatra és állománykategóriára 
való tekintet nélkül, akik a határvadász szolgálatot becsü
letesen ellátták, és nem álltak fegyelmi eljárás alatt.

Az ezüst fokozatú határvadász-jelvényt a kiemelkedő, 
illetve a huzamosabb határvadász-teljesítmény látható 
jelének szánták. Ez is rendfokozatra és állománykategó
riára való tekintet nélkül volt adományozható, de állo
mánykategóriaként eltérő feltételekkel. Míg a legénységi 
állományúak a kétéves tényleges katonai szolgálati köte
lezettség letöltése után legalább egyévi továbbszolgálat 
vállalása esetén kaphatták meg, addig a tisztek és tiszt- 
helyettesek a határvadász őrsökön teljesített kétéves, il
letve vagy a határvadász századoknál eltöltött két és fél 
éves vagy pedig a határvadász szolgálatban bármilyen 
beosztásban eltöltött összesen hároméves „becsületes 
szolgálat teljesítése után” érdemelték ki.

Ezüst fokozatú határvadász-jelvény járt a szolgálati 
időre, rendfokozatra és állománykategóriára való tekintet 
nélkül „60 jogtalan határátlépő vagy csempész (vegye
sen is) egyenként vagy csoportosan történt elfogása ju 
talmazásaként a felvett tényírások alapján”, illetve mind
azoknak, akik határőr főparancsnoki vagy attól maga
sabb dicséretet kaptak a szolgálat ellátásáért.

Az arany fokozatú határvadász-jelvény „a határőrség
nél eltöltött hosszú és becsületes szolgálat teljesítésé-
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4. ábra

3. ábra

Határvadász nyomozó
jelvény

5. ábra

1-5. ábra: Határvadász-jelvények arany, ezüst, bronz fokozata és hátlapja, valamint a sorszámozott határvadásznyomozó-jelvény

nek, illetve egészen kivételesen kimagasló érdemeknek 
a látható je le” volt. Éppen ezért, a határvadász őrspa
rancsnoki beosztásban eltöltött négyévi, őrsön és száza
doknál vegyesen eltöltött ötévi, illetve határvadász szol
gálatban eltöltött hatévi „becsületes szolgálat teljesítése 
után” volt adományozható.

Arany fokozatú határvadász-jelvény járt a szolgálati 
időre, rendfokozatra és állománykategóriára való tekintet 
nélkül „ 120 egyenként vagy csoportosan elfogott jogtalan 
határátlépő vagy csempész (vegyesen is) után”, amibe 
beleszámított az ezüst jelvény elnyeréséhez elfogott 60 
fő is. Ugyancsak arany fokozatú határvadász-jelvény il
lette mindazokat, akik a Köztársasági Érdemrend vagy 
Érdemérem bármelyik fokozatában részesültek.

A határvadász-jelvény ezüst és arany fokozatát a ha
tárvadász zászlóaljak parancsnokainak felterjesztése 
alapján a határőrség főparancsnoka ítélte oda és azok 
„díjmentesen voltak kiszolgáltatva”.

Amennyiben a kitüntetett „a határőrségtől akár önként, 
akár hivatalból más fegyvernemhez vagy csapatnemhez 
került áthelyezésre”, a határvadász-jelvény viselésére 
való jogát elvesztette. Ugyanakkor a nem tényleges vi
szonyba került személyek a jelvényt megtarthatták és a 
polgári ruhán, eredeti nagyságban, ünnepélyes alkal
makkor a jobb mellen viselhették.

A határvadász-jelvény leírása: a jelvény 49 mm széles 
és 60 mm magas, 0,6 mm vastagságú sárgaréz lemezből

készült, melyet mindkét oldalt dombornyomású tölgy-, il
letve babérág szegélyez, amelyekben alul két keresztbe 
tett puska nyugszik. A jelvény közepén egy 32 mm szé
les és 35 mm magas süllyesztett pajzs alakú részben egy 
0,8 mm vastagságú tombaklemezből sajtolt és piros-fe- 
hér-zöldre tűzzománcozott pajzs látható. A pajzson a fe
hér szín középen, 14 mm széles ék alakban, felfelé mu
tató heggyel került kiképzésre. A jelvény felső részén, kö
zépen a határvadász szavak nagy kezdőbetűi, a HV be
tűk olvashatók, szintén felfelé mutató ék alakra formázva. 
A zubbonyra való jobb illeszkedés céljából a jelvény kis
sé domborított és hátlapján két fémkamó szolgálja a fel
erősítést.

A határvadász-jelvény mindhárom fokozata ritka emlé
ke a második világháborút követő korszaknak.

A katonapolitikai osztályon belül a határőrzés kérdései
ben a határügyi alosztály volt illetékes, mely hadosztály 
jogállású szervezet volt. Ez az alosztály alakult át később 
Honvéd Határőr Parancsnoksággá. Ennek szervezetében 
volt egy l/b jelzésű osztály, melynek egyik alosztálya5 a 
határ mentén mintegy 15 kilométeres sávon belül elköve
tett úgynevezett közönséges bűncselekményekkel, köz
tük elsősorban a csempészéssel és embercsempész te
vékenységgel kapcsolatos nyomozómunkát végezte. A 
határvadász zászlóaljaknál, századoknál és később a leg
több őrsön is, a parancsnokok alárendeltségében határ
vadász nyomozótisztek szolgáltak. Munkájukat az l/b osz
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tály bűnügyi alosztálya irányította. Tevékenységüket pol
gári ruhában, titkos eszközökkel végezték. Ezen határva
dász nyomozókat sorszámozott nyomozójelvénnyel látták 
el (5. ábra). E jelvények egyrészt a nyomozók azonosítha
tóságát, másrészt igazolását, és ezzel a határvadász nyo
mozók tevékenységének „törvényesítését” szolgálták.

A jelvény leírása: 31 mm függőleges és 22 mm vízszin
tes átmérőjű, ovális, saját anyagából 0,9 mm peremmel 
rendelkező, rézből készült, 1 mm vastag, sajtolt jelvény
alap, melynek közepén egy 13 mm magas és 10 mm szé
les, piros-fehér-zöld tűzománcozású pajzs található. A 
pajzson a fehér szín középen, 8 mm széles ék alakban, 
felfelé mutató heggyel van kiképezve. A pajzs alatt, a jel
vényalap anyagában dombornyomású, 20 mm függőle
ges és 16 mm vízszintes tengelyű tölgy-, illetve babérág 
koszorú és két 21 mm-es keresztbe tett puska látható. A 
jelvénypajzs felső és alsó ívén, a jelvény ívét követő, 
egy-egy 3,2 milliméter széles alapon, süllyesztett, 2,5 
mm-es fekete betűkkel írt HATÁRVADÁSZ, illetve NYO
MOZÓ szó olvasható. A jelvény sorszáma a HATÁRVA- 
DÁSZ szó alatt, középen, 7 mm vízszintes és 3 mm füg
gőleges méretű mezőn, süllyesztve, fekete színnel van 
feltüntetve. Rögzítésére a jelvény hátlapján függőlege
sen elhelyezett tű szolgál.

A határőrség szervezete 1950. január 1-jéig, kisebb 
változtatásoktól eltekintve, lényegében változatlan ma
radt. Ekkor, a sztálini elveknek és gyakorlatnak megfele
lő államszervezet kiépítésének elemeként, a magyar ka
tonai hagyományokkal és a demokrácia gyakorlatával 
szakítva, a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt Ál
lamvédelmi Hatóság szervezetébe került. Ekkor a határ
vadász zászlóaljak parancsnokságát határőr kerületi pa

rancsnoksággá szervezték át. A demokratikus hagyomá
nyoktól való eltávolodás nemcsak a szervezeti változá
sokra, hanem a jelképekre is vonatkozott, így a jelvénye
ket érvénytelenítették, helyettük újakat, vagyis az adott 
kor eszmerendszeréhez jobban illeszkedő, zömében vö
rös csillaggal díszítetteket rendszeresítettek.

Aknakutató- és folyami aknakutató-jelvények

A háborúból visszamaradt aknák, robbanószerkezetek és 
lőszerek felkutatása és hatástalanítása a második világ
háborút követő időszak legfontosabb, minden mást meg
előző feladata volt. Ezt a tevékenységet a harcok elmúl
tával azonnal megkezdték a szovjet és a bolgár csapatok 
szakalakulatai, de mellettük a helyi hatóságok is magyar 
aknakutató járőröket szerveztek. Ezek az önkéntes jár
őrök már hónapok óta végezték áldásos tevékenységü
ket, amikor egy 1945. július 10-én kiadott utasítás felszó
lította a honvéd kerületparancsnokságokat, hogy a szük
ségleteknek megfelelő számú aknakutató járőrt állítsa
nak fel. Egy járőr létszámát öt főben határozták meg, akik 
fegyvertelenek voltak, s az önkéntesek mellett ekkortól 
már lehetővé vált beh ivottak aknakutató feladatokra való 
beosztása is. A feladat nagysága indokolta, hogy 1945. 
szeptember 28-án megkezdődjön az úgynevezett akna
kutató munkásszakaszok felállítása a kerületi parancs
nokságok székhelyein.6

1946. november 15-ig az aknakutatás és -hatásta
lanítás decentralizáltan történt. A 10. 880/ME 1946. szá
mú rendelettel minden hatóság és egyén számára köte
lezően elrendelték az aknák és lőszerek október 31-ig
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7-16. ábra: Az aknakutató-jelvények változatai és a sebesülési pántok fokozatai

16. ábra

7. ábra

14. ábra

Aknakutató-jelvények

8. ábra 9. ábra

Folyami aknakutató-jelvények

12. ábra

15. ábraSebesülési pántok 1, 2, 3 és 
4 vagy több sebesülés után
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történő bejelentését, ami lehetővé tette a munka tervsze
rű végzését, illetve az aknakutató erők célszerű alkalma
zását. Ekkor állították fel az 1. és 2. önálló aknakutató 
századot7 a Műszaki Vezetési Törzs alárendeltségében.

A hatóságok, méltányolva a munka jelentőségét és ve
szélyességét, 1945. július 19-én kelt rendeletben intéz
kedtek a „tűzszerész jutalomdíj”8 intézményesítéséről, 
amit 1946 szeptemberében állandó összegű pótdíj9, majd 
később pótlék váltott fel.

Külön említést érdemel az a körülmény, hogy a hábo
rúból visszamaradt aknák és robbanószerkezetek nagy 
számban szennyezték folyóinkat, tavainkat, vizeinket. 
Különösen a Duna és a Balaton aknamentesítése jelen
tett hatalmas feladatot, hiszen ez előfeltétele volt a hajó
szállítás újraindításának. Ezzel magyarázható, hogy a 
Honvéd Hadihajós Osztály 1945. március 15-ei megala
kulását és április 16-ai Budapestre történő települését kö
vetően megfogalmazott feladatok között fontos helyet 
foglalt el az aknamentesítés mielőbbi megkezdése. En
nek ugyanakkor nagy akadálya volt az eszközhiány, hajó 
alig állt rendelkezésre.10

A háború utáni aknamentesítésben részt vevő katonák 
és folyamőrök mind szárazföldön, mind pedig vízen gigá
szi munkát végeztek, és teljes joggal nevezhetők hősök
nek. Nem kis mértékben köszönhette nekik az ország a 
békés élet újraindítását, az általuk hatástalanított sok 
százezer és millió akna, bomba, illetve lőszer pedig szá
mos honfitársunk életét mentette meg.

Ha valamely speciális tevékenységet végző embercso
portra érvényes a másoktól való megkülönböztetés és a 
hivatásuk láthatóvá tételének igénye, az aknakutatók és 
tűzszerészek esetében ez szinte természetes és magá
ért beszél. Némi túlzással elmondható, hogy foglalkozá
suk a halál édestestvére, nem véletlen tehát, hogy első 
jelképeik középpontjában is a halálfej állt. A 449 150/mű. 
közi. -  1947. számú körrendelet pályázatot hirdetett ak- 
nakutató-jelvény tervezésére. A pályázati kiírás „az akna
kutató alakulatoknál beosztott összes egyének részére, 
azoknak más műszaki alakulatoktól való megkülönbözte
tése céljából, különös tekintettel ennek a szolgálatnak sa
játosságára” alkalmas csapatjelzés tervezésére vonatko
zott. A csapatjelzésnek, melyet akkor a bal felső zseb fe
lett terveztek viselni, ki kellett fejezni „az aknakutató tűz
szerész jelleget, az aknakutató alakulatnál eltöltött idő 
tartamát (fél-egy-két év) és a szolgálat ideje alatt a szol
gálat sajátosságának következtében történt sebesülést 
(egyszer, kétszer, háromszor) vagy hősi halált”. Az egy 
hónapos határidejű, jeligés pályázaton a győztes tervet 
ötszáz forint jutalomban részesítették.

Az aknakutató-jelvényt a 481 462. mű. közi. -  1947. 
számú körrendelet rendszeresítette. A jelvény négy foko
zatból állt. A IV., a bronz fokozat (10. ábra) megilletett min
den tisztet, tiszthelyettest és legénységi állományú sze
mélyt, aki aknakutató alakulatnál teljesített szolgálatot.

A III. fokozat (9. ábra) az ezüstjelvény volt, és állomá
nyi hovatartozástól függetlenül megilletett minden olyan 
személyt, aki mint aknakutató vagy mint tűzszerész leg
alább hat hónapon át aknamezőn dolgozott vagy életve
szélyes tűzszerészszolgálatot látott el.

A II. fokozat, az aranyjelvény (8. ábra) illette mindazokat, 
akik mint aknakutatók vagy tűzszerészek legalább 12 hóna
pon át aknamezőn dolgoztak vagy életveszélyes tűzsze
részszolgálatot láttak el, állománykategóriától függetlenül.

A legmagasabb, az I. fokozat, a zománcozott jelvény 
volt (7. ábra). Ezt állományi hovatartozástól függetlenül 
megkaphatta minden olyan személy, aki mint aknakutató, 
illetve mint tűzszerész a szolgálat sajátossága folytán 
olyan súlyosan sebesült meg, hogy aknakutató vagy tűz

szerész munkát továbbfolytatni nem tudott. Ugyancsak 
ezt a jelvényt kapta meg annak a személynek a legköze
lebbi hozzátartozója is, aki aknakutató- vagy tűzszerész
tevékenység közben hősi halált halt.

Az eredeti elképzelésekkel szemben, az aknakutató
jelvényt a zubbonyon a jobb zseb közepén kellett viselni, 
de a jelvény köpenyen is viselhető volt, a jobb felső 
gombtól kifelé 10 cm és felfelé 5 cm távolságra.

Mindenki csak az általa megszerzett legmagasabb foko
zatot viselhette, de a viselést a rendelet kötelezővé tette. A 
jelvény odaítélésének tényét a személyi iratokban rögzítet
ték, a viselés jogosságát igazolvány bizonyította (6. ábra).

A jelvénnyel egy időben rendszeresítették a sebesülé
si pántokat is. Ezek az aknakutató-, illetve tűzszerész
szolgálatban elszenvedett sebesülések jelzésére szol
gáltak. Egy, kettő vagy három sebesülés esetén egy, ket
tő vagy három ék alakú ezüstpánt, négy vagy több sebe
sülés esetén egy ék alakú aranypánt volt viselhető. Eze
ket a zubbonyon, az aknakutató-jelvény alatt három cen
timéterre, ékheggyel lefelé kellett viselni (16. ábra). A se
besülési pántok köpenyen nem voltak viselhetők.

Az aknakutató-jeivények egyik sajátossága volt, hogy a 
jelvények adományozásának jogát egyre magasabb szin
tű parancsnokság gyakorolhatta. Az alapításnál a IV. és
III. fokozatot az aknakutató zászlóalj parancsnoka, a II. fo
kozatot a műszaki kiképzőtábor parancsnoka, az I. foko
zatot pedig a honvédség főfelügyelője adományozhatta. 
Később a IV., III. és a II. fokozatot már csak a műszaki 
hadosztályparancsnok, még később a műszaki szemlélő, 
majd a műszaki csapatok parancsnoka, az I. fokozatot pe
dig maga a honvédelmi miniszter adományozta.

A jelvények leírása: a IV., III. és a II. fokozatú jelvények 
a fokozatnak megfelelően bronz-, ezüst-, illetve arany
színre futtatott, egy mm vastag sárgaréz lemezből, sajto
lással készültek. A 42 mmx42 mm-es foglaló méretű jel
vény fő motívuma egy 278 mm magas, balra néző halál
fej, mely babérkoszorún és két keresztbe tett, átlósan el
helyezett kardon helyezkedik el. A kardhegyek és kard
élek 6 mm-re nyúlnak túl a babérkoszorún. A jelvények 
feltűzését két kamó szolgálta.

Az aknakutató-jelvény I. fokozata ugyanezen motívu
mokat ábrázolja, de 1,2 mm vastagságú tombaklemezből 
készült, és az aranyozott halálfejet zöld tűzzománc ba
bérkoszorú veszi körül.

A sebesülési pántok nikkelezett rézlemezből, illetve 
aranyszínűre futtatott tombaklemezből készültek. Az ék 
szárai 20-20 mm hosszúak, az ezüstszínűik 3 mm, az 
aranyszínűek pedig 5 mm szélesek voltak. Felerősítésükre 
mindkét száron egy-egy kettős, széjjelhajtható tű szolgált.

A folyami aknakutatók részére a 407 327/kat. -  1948. 
számú körrendeletben külön folyami aknakutató-jelvényt 
alapítottak.

Ez a jelvény is négy fokozatból állt. A IV., a bronz foko
zat (15. ábra) megilletett minden tisztet, tiszthelyettest és 
legénységi állományú személyt, aki vízi aknakutató-ala- 
kulatnál teljesített szolgálatot vagy aki -  akár tűzszerész
vizsga nélkül is -  vízi aknamentesítési munkákat végzett.

A III. fokozat (13. ábra) az ezüstjelvény volt, és állomá
nyi hovatartozástól függetlenül megilletett minden olyan 
személyt, aki három vízi akna nem robbantás általi hatás
talanításában, illetve leszerelésében mint a hatástalanító 
járőr tagja részt vett vagy kilencven napig behajózva vízi 
aknamentesítéshez volt beosztva.

A II. fokozat, az aranyjelvény (14. ábra) illette mindazo
kat, akik hat vízi akna nem robbantás általi hatástalanítá
sában, illetve leszerelésében mint a hatástalanító járőr 
tagja részt vettek vagy 180 napig behajózva vízi akna- 
mentesítéshez voltak beosztva.
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A legmagasabb, az I. fokozat a zománcozott jelvény 
volt (11. ábra). Azt állományi hovatartozástól függetlenül 
megkaphatta minden olyan személy, aki mint folyami ak
nakutató vagy hatástalanító járőr tagja a szolgálat sajá
tossága folytán olyan súlyosan sebesült meg, hogy akna
kutató- vagy tűzszerészmunkát tovább folytatni nem tu
dott. Ugyancsak ezt a jelvényt kapta meg annak a sze
mélynek a legközelebbi hozzátartozója is, aki aknakuta
tó- vagy tűzszerész-tevékenység közben hősi halált halt.

A jelvények leírása: a IV., III. és a II. fokozatú jelvények 
a fokozatnak megfelelően bronz-, ezüst-, illetve arany
színre futtatott, egy mm vastag sárgaréz lemezből, sajto
lással készültek. Az 52 mmx44 mm-es bennfoglaló mére
tű jelvény fő motívuma egy 28 mm magas, balra néző ha
lálfej, mely babérkoszorún helyezkedik el. A babérkoszo
rú mögött egy horgony látható, melynek felső keresztrúd- 
ja és láncrögzítő karikája felülről, a kapái pedig alulról ha
tárolják a jelvényt. A jelvények feltűzését két kamó szol
gálta (12. ábra).

A folyami aknakutató-jelvény I. fokozata ugyanezen 
motívumokat ábrázolja, de 1,2 mm vastagságú tombak- 
lemezből készült, és az aranyozott halálfejet zöld tűzzo
mánc babérkoszorú veszi körül.

A folyami aknakutató-jelvényeket az aknakutató-jelvé- 
nyekkel azonos módon kellett viselni.

Mind az aknakutató-, de még inkább a folyami aknaku- 
tató-jelvények nagy ritkaságai a kitüntetés- és jelvény
gyűjteményeknek. Ebben éppen úgy szerepet játszott az 
adományozások viszonylag kis száma, mint a jelvények 
szinte vérrel megszolgált erkölcsi értéke, de az a körül
mény is, hogy a 40-es évek végével kezdődött új politikai 
rend új, a politikai irányultságának jobban megfelelő jel
képeket vezetett be, amelyek között már nem volt helye 
a halálfejnek. Az aknakutató és a folyami aknakutató-jel
vényeket 1950. november 30-ával érvénytelenítették, azo
kat azonnali hatállyal begyűjtötték, a begyűjtött jelvénye
ket pedig megsemmisítették.

(Valamennyi fénykép és ábra a szerző munkája. Az ak
nakutató-jelvény igazolványát kivéve, valamennyi kép 
valós nagyságban készült.)

Jegyzetek

1. A határőr őrsök száma 150 volt. Egy őrs határszaka
sza egyszerűbb viszonyok között akár 12-15 km, nehe
zebb terepszakaszokon és főközlekedési utak mentén 
kb. 6-8 km volt. Egy határőrs szervezete a következők
ből állt: 1 őrsparancsnok (főtiszt), 3 rajparancsnok (tiszt- 
helyettes), 24 rajbeosztott (tisztes és honvéd), 1 őrsírnok 
(tisztes), 1 őrsszakács (honvéd) és 1 kocsis (honvéd), 
összesen 31 fő. Valamint: 2 hámosító, 1 országos jármű 
(szekér) és 2 kerékpár.

2. Az összesen 27 portyázó század megoszlása kerü
letenként a következő volt: 1. kerület (Budapest), 2. kerü
let (Székesfehérvár) és 7. kerület (Miskolc) 3-3 század;
3. kerület (Szombathely) és 4. kerület (Pécs) 4 -4  század; 
5. kerület (Szeged) és 6. kerület (Debrecen) 5-5 század.

3. A 27 portyázó század parancsnokságain összesen 
375 fő, a 150 őrsön pedig 4650 fő teljesített szolgálatot, 
így az összlétszám a honvédelmi miniszter 23 744/Eln. I. 
-  1945. számú ügyirata alapján 5025 fő volt.

4. Kamó vagy gamó: a jelvények hátlapján két egymás
sal szemben, függőlegesen elhelyezett, a felerősítésre 
szolgáló kampózár. Katonai jelvényeknél különösen gya
kori, de sérülékeny, könnyen letörő rögzítő szerkezet.

5. A másik alosztály a defenzív alosztály volt, mely az 
elhárítási feladatokat végezte.

6. A hét honvéd kerületparancsnokságon ekkor össze
sen hét szakasz és 15 járőr, mindösszesen nyolc tiszt, 36 
tiszthelyettes és 327 legénységi állományú aknakutató 
tevékenykedett. A felderített robbanásveszélyes területek 
növekedésével az aknakutató járőrök száma is növeke
dett, így például 1946. április 27-én, csak Budapest terü
letén 16 aknakutató járőr szolgált.

7. Az 1. önálló aknakutató század Budapest, a 2. pedig 
Székesfehérvár körzetében végezte feladatát.

8. A tűzszerész-jutalomdíj annak első megállapításá
nál, 1945. július 19-én a következő volt:

a) hosszú késleltetésű bombáért, talajfelszín alatti, 
nem látható aknáért 100 pengő

b) egyéb robbanóbombáért 80 pengő
c) 3 kg-on felüli gránátért, látható aknáért 50 pengő
d) 3 kg-on aluli gránátért, aknaért, páncélökölért 30 

pengő
e) kézigránátért, gyújtóbombáért 20 pengő.
Ezek az összegek a rohamos ütemű inflációval együtt 

változtak, így 1945 novemberében az összegek 350, 
280, 175, 135 és 90 pengővel voltak egyenlők. Később, 
1946. március 30-án a díjtételeket egységesen 600 000, 
május 15-én 90 millió pengőben, május 31-én 1620 millió 
pengőben, június 7-én 5220 millió pengőben, az ezt kö
vető két héten pedig 26 000 millió, majd 262 800 millió 
pengőben határozták meg. A forint 1946. augusztus 1-jei 
bevezetésével a jutalomdíj 50 fillér lett.

9. Az 1946. október 1-jétől rendszeresített pótdíj össze
ge tűzszerész és járőr számára napi 20 forint, segédtűz
szerész, munkás és aknakutató részére pedig napi 10 fo
rint volt, mely összegeket 1948-ban napi 50, illetve 25 fo
rintra emelték.

10. Az ép hajóegységeket a visszavonuló német csa
patok szinte kivétel nélkül magukkal vitték, a hátrahagyott 
eszközöket megsemmisítették. így a magyar hajóállo
mány mintegy 60%-a Passaunál az amerikai csapatok 
zsákmánya lett, amit később Németországnak adtak át. 
így eshetett meg, hogy 1950-ben a németországi dagen- 
dorfi hajógyár a saját magyar folyami hajóinkat 700 000 
márkáért megvételre ajánlotta fel a magyar államnak. Az 
üzlet nem jött létre.

Felhasznált irodalom és források

A magyar határőrizet rövid története, hagyományai. BM 
Határőrség Országos Parancsnokságának kiadványa 

A határőrség megalakulása és harca a népi hatalomért, 
1945-1948. A BM Határőrség ünnepi kiadványa a határ
őrség megalakulásának 25. évfordulójára 

Új haza, új hadsereg. Visszaemlékezések az 
1945-1947-es évekre. Zrínyi Kiadó, 1970 

Hadtörténeti Levéltár, H. M. Ein. 1945, 7/23 744. szá
mú irata

Gellért Tibor: Tűzszerészek, aknakutatók. Zrínyi Kiadó, 
1977

Gellért Tibor: Az új magyar hadsereg aknakutató és 
tűzszerész alakulatainak tevékenysége. Hadtörténeti 
Közlemények, 1973/3.

39 891/ein. 2./r. -1938. sz. körrendelet 
6461/agi. -  1945. sz. körrendelet 
78 925/fegyv. és lősz. -  1945. sz. körrendelet 
410 476/fegyv. -  1946. sz. körrendelet 
423 928/gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet 
428 231/gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet
428 325/gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet
429 984/gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet 
10 880/ME. -  1946. sz. körrendelet
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430 669/gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet 
27 045/eln. gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet 
22 561/eln. gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet 
30 704/eln. gazd. közig. csf. -  1946. sz. körrendelet 
458 407/ruh. -  1948. sz. körrendelet 
407 327/kat. -  1948. sz. körrendelet 
449 150/mű. közi. -  1947. sz. körrendelet 
400 697/kv. -  1948. sz. körrendelet

481 446/mű. közi. -  1947. sz. körrendelet
481 462/mű. közi. -  1947. sz. körrendelet
458 154/Kfcs. VI. -  1948. sz. körrendelet
479 991/H. V. K. 1 .a -  1949. sz. körrendelet
4340-3635/eln. mű. szlő. -  1949. sz. körrendelet
6955/Htpszf. 1/a -  1950. sz. körrendelet
5138/M. N. Mű. Pk. Műzo. -  1950. sz. körrendeleté

Varga László

Az 1848-49-es Magyar Katonai Érdemrend

„Érdem-jel”, „katonai érdem-díszjel”, „általános érdem
rend”, „vitézségi érdemrend", „magyar hadi rend”. Vala
mennyi elnevezés a függetlenségéért küzdő magyar ál
lam első önállóan alapított kitüntetését, a Magyar Katonai 
Érdemrendet jelöli. 1848 nyarán a címek és rangok ado
mányozásának joga még mindig a királyt illette meg. Mé
száros Lázár júliusban javasolta az udvarnak egy magyar 
katonai kitüntetés, a Vitézségi Érem megalapítását, amit 
a Délvidéken fellángoló harcok különösen szükségessé 
tettek. V. Ferdinánd, Latour hadügyminiszter tanácsára 
ezt azzal hárította el, hogy egy magyar jellegű, magyar 
köriratú kitüntetés, melyet csak magyar királyként ado
mányozna, ártana a cs. kir. hadsereg szellemének.

Ebben az időszakban a helytállást előléptetésekkel, a 
hőstettek nyilvánosságra hozatalával jutalmazták. A köte
lékek kiemelkedő teljesítményét is igyekeztek elismerni, 
ezért kaptak például a tolnai nemzetőrök három ágyút az 
általuk zsákmányolt lövegek közül, amelyekre felvésték az 
ozorai fegyverletétel dátumát. A képviselőház 1848. de
cember 20-án határozatot hozott arról, hogy a különleges 
érdemeket szerzők neveit egy aranytáblára kell felvésni.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány 1848 októberé
ben ismét felszólította Mészáros Lázárt, hogy tervezzen 
két érdemrendet három-három fokozattal, polgári, illetve 
katonai érdemek elismerésére. A Katonai Érdemrend ter
vét el is fogadták, kivitelezésére a súlyossá váló katonai 
helyzet miatt azonban Pesten már nem kerülhetett sor. A 
kérdés egy időre háttérbe szorult.

Kossuth 1849 januárjában Vécsey tábornokhoz írott le
velében található az első utalás arra, hogy a kormány 
egyelőre valamilyen ideiglenes megoldást fog választani. 
Debrecenben ugyanis a tervezett zománcozott arany 
rendjelet, megfelelő ötvös híján, nem tudták megcsinál
tatni. Kossuth két nappal későbbi utasítása szerint a ki
tüntetésre érdemes személyek -  az érdemrend végleges 
meghatározásáig -  egyszerű csattal ellátott nemzetiszí
nű szalag viselésére jogosultak.

Mészáros Lázár az ideiglenes kitüntetés tervét január 
29-én küldte el az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. 
Valószínűsíthető, hogy ez a terv egy szalaggal összefo
gott babérkoszorút javasolt átmeneti tömegkitüntetés
ként, kizárólag a legénység számára. Elkészíttetésével 
február első napjaiban Jósika Miklóst bízták meg. Kos
suth február 7-én 400 pengő forint és 50 arany kiutalását 
kérte a Pénzügyminisztériumtól az előállítási költségek 
fedezésére. Mészáros Lázár másnapi rendeletében érte
sítette a seregvezéreket a készülő kitüntetésről, melyet 
közvitézek jutalmazására szántak őrmestertől lefelé. A k i
tüntetések hamarosan elkészültek, a hadügyminiszter

február 12-én száz darab érdemjelet küldött a seregvezé
reknek. Az ezekhez járó pénzbeli juttatások rendezését 
későbbre halasztották. Tömeges helytállás esetén az ér
demjelet az adott egység zászlójára kellett tűzni.

A közvitézek kitüntetésére szánt érdemdíszjel lett az 
alapja az ideiglenes, a hadsereg egészére kiterjedő Ma
gyar Katonai Érdemrendnek. Mészáros Lázár előkerült 
pesti kitüntetéstervezete hatására fogalmazódhatott meg 
az a gondolat, hogy az érdemrend az eredeti szabályok 
szerint akkor is létrehozható, ha a megfelelő jelvények el
készítése pillanatnyilag nem lehetséges.

A Közlönyben 1849. március 2-án jelent meg az Orszá
gos Honvédelmi Bizottmány határozata a hadügyminisz
ter aláírásával: „...egy katonai érdemdíszjel felállítása 
rendeltetett el, s a díszjelek készítésére a kormány részé
ről a szükséges lépések megtétettek, de mivel ezek kiál
lítása hosszabb időt igényel, addig még elkészülnének, 
ideiglenesen ezek helyett egyszerű érdemjelek fognak ki
osztatni, három osztályban...”

Az első érdemjel átadására azonban már a fenti közle
mény megjelenése előtt sor került. Vécsey tábornok fel- 
terjesztésére a 19. (Schwarzenberg) sorgyalogezred 3. 
zászlóalja kapta meg a III. osztályú érdemjelet február 
27-én, őrnagyának, Leiningen Károlynak ellenséges ke
zekből való kiszabadításáért.

A már meglévő, III. osztálynak tekintett érdemkoszorú- 
yal összehangolt formában készült el a Magyar Katonai 
Érdemrend I. és II. osztálya. A III. osztály átlagosan 
23x26 mm nagyságú, üres középpontú, alul szalaggal 
összefogott ezüst babérkoszorú volt. A ll.  osztály eseté
ben ez a babérkoszorú egy arany hármashalomból kinö
vő arany kettőskeresztet foglalt magában. Ennek mérete 
36x39 mm volt átlagosan. Az említett két osztályt prése
léssel, illetve öntéssel állították elő, és mindkettőt vörös 
szalagra tűzve viselték. Az érdemrend I. osztálya gyé
mántokkal való kirakást utánzó, lyuksorokkal áttört sugár
nyalábokból álló, nyolcágú, 88 mm átmérőjű csillag volt. 
Erre került rá a második osztályt idéző babérkoszorú az 
arany kettőskereszttel. Mindhárom fokozatot a mell bal 
oldalán kellett viselni.

A szabályzat szerint a Magyar Katonai Érdemrend I. 
osztályát azok a tábornokok és törzstisztek kaphatták 
meg, akiknek vezetésével a honvédcsapatok sorozatos 
győzelmeket aratva hadműveleti tervet vittek sikerre. A II. 
osztály elnyerésének feltétele a kisebb, de önálló „hadi 
kombinatiót” is igénylő akciók sikeres végrehajtása, míg 
a III. fokozaté a kimagasló személyes bátorság volt. Az 
alapszabály értelmében a II. és a III. fokozatot tisztek és 
közkatonák egyaránt elnyerhették, de nincs olyan adat,
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1. ábra: Az 1848-1849-es Magyar Katonai Érdemrendek, I. oszt (felül); II és III. oszt. jelvénye (balra), az emigrációban készített vál
tozat (jobbra)

2002/3 HADITECHNIKA 79



ami arra utalna, hogy közvitéz II. osztályú érdemrendet 
kapott volna. A kitüntetésekkel a Hadügyminisztérium 
Katonai osztálya foglalkozott. Az adományozás joga I. 
osztály esetében az államfőt vagy az Országgyűlést illet
te meg. A II. és III. osztályt rendkívüli esetben a parancs
nok a csatatéren is adományozhatta a hadügyminiszter 
utólagos jóváhagyásával.

Jósika Miklós leveléből, melyet Klapka György helyet
tes hadügyminiszternek írt 1849 májusában, megtudjuk, 
hogy a III. osztályú érdemrendek darabja 24 pengő kraj
cárba, II. osztályú érdemrendek darabja 2 pengő forintba 
(arany nélkül) és az I. osztályúaké 30 pengő krajcárba 
került. A kitüntetések nagy népszerűségre tettek szert. A 
bőkezű adományozás, az utánszállítás gyenge szervezé
se és a gyártó ötvösműhely leterheltsége miatt hiányuk 
gyorsan általánossá vált.

Az érdemrendek nagy részét, eltekintve a III. osztály 
egyes változataitól, valószínűleg Debrecenben, egyazon 
műhelyben készítették. A készítő azonosítását nehezíti, 
hogy az egyetlen fennmaradt I. osztályú érdemérmen 
nem található semmilyen ötvösjegy. Jósika jelentésében, 
melyet Klapkához írt, kiderül, hogy a kitüntetések egy 
Laky nevű ötvösnél készültek. Jósika nem jegyezte fel az 
ötvös keresztnevét, de a lehetséges mesterek száma így 
is két főre csökken. Egyes feltételezések szerint az ér
demérmeket Laky Károly pesti ötvös készítette. Nincs 
azonban olyan adat, ami arra utal, hogy 1849-ben Debre
cenbe költözött volna, az pedig nehezen képzelhető el, 
hogy Pesten illegálisan dolgozott. Az ötvösökre vonatko
zó kutatás alapján valószínűsíthető, hogy a szabadság- 
harc kitüntetéseinek jelentős része Laky Ferenc debrece
ni ötvösműhelyében készült.

A Katonai Érdemrend I. osztályának két változata volt 
forgalomban. Az eltérés a kör alakú középmező alapjá
nak díszítésében van. Az elsőként adományozott és fel
tehetően gyorsított ütemben készült Bem-féle kitüntetés
sel szemben a később készült Görgey-féle változaton a 
háttér sugaras felkelő napot ábrázolt. A II. osztálynak ko
rabeli, az alaptípustól eltérő változatát nem ismerjük. A
III. osztályú babérkoszorú készítésének problémája a 
legkevésbé megoldott. Ennek ugyanis öt fő típusát és 
több egyedi darabját ismerjük. A hagyomány szerint eze
ket a kormány, Bem, Görgey, Klapka és Perczel készíttet
ték. A seregvezérek önálló kitüntetés csináltatására nin
csenek egyértelmű bizonyítékaink. A többféle típus úgy is 
keletkezhetett, hogy a kormány nemcsak Debrecenben, 
hanem esetleg Pesten és Szegeden is készíttetett III. 
osztályú érdemrendet.

A háromfokozatú Hadi-Polgári Érdemrend is elkészült, 
ez külsőre is hasonlított a katonai érdemjelhez, de babér 
helyett cserlevelekből állt és zöld szalagon hordták. A 
nem fegyverrel szerzett érdemek elismerésére szolgált, 
de csak néhányat adományoztak belőle. Az ideiglenes
nek tervezett rendjeleket a szabadságharc végéig nem 
váltották fel az eredeti koncepció díszesebb kitüntetései.

A Magyar Katonai Érdemrend I. fokozatát elsőként Bem 
kapta meg Erdély felszabadítását követően. Ő volt az 
egyetlen, aki a szabadságharc legmagasabb katonai ki
tüntetését viselte. A képviselőház 1849. március 23-ai ha
tározata alapján egyúttal megkapta altábornagyi kineve
zését is. A kitüntetés átadására április elején került sor 
Bem szászsebesi főhadiszállásán. Az átadás körülmé
nyeiről Petőfi számolt be a Közlönyben: „A napokban vol
tak itt a hadügyminiszternek és a nemzetgyűlésnek kül
döttei, kik meghozták Bemnek az elsőrendű érdemjelet. 
Az átadás csak szobában, néhány tiszt jelenlétében tör
tént, mert helyben nincs sereg, s különben is a mi vezé
rünk nem szokott az efféle sallangos és csattogó ceremó

niákhoz. Volt ennek a kis szobai ünnepnek mindamellett 
sok pedanti és táblabírói oldala, de volt olyan momentuma 
is, mely megható, megrázó, mondhatni nagyszerű volt, 
midőn az öreg Németh alezredes e szavakkal adta át tá
bornokunknak az érdemjelet: »Én nem vagyok szónok, s 
ha az volnék, se tudnék most beszélni; engedje meg ön, 
hogy megcsókoljam önnek jobb kezét, mely az én hazá
mért vérzett!« -  és sírva csókolta meg a tábornok csonka 
kezét, s mi, kik jelen voltunk, mindnyájan sírtunk - , de ezt 
nem olvasni kell, azt hallani és látni kellett volna.”

A kormány ezt a gesztust Perczelnek és Görgeynek is 
megtette, az elsőnek a déli, a másiknak a főhadszíntéren 
elért diadalaiért. Egyikük sem élt azonban a felkínált le
hetőséggel. Perczel április 26-án szokásos modorában 
utasította vissza a neki felajánlott címet és kitüntetést: 
„Mindig független hadvezérként működék, minek nem fel
sőbb kinevezés, hanem a körülmények tevének. És így 
akár Generalmajor, akár Feldmarschall a cím, az mind
egy. Ordók! Majd mellemre írom diadalaim. Én még csa
tát nem veszték.” Görgey is megírta május 1-jén Kossuth
nak, igaz, szerényebben, nem kíván élni a megtisztelő le
hetőséggel: „Minthogy sem hivatal-, sem vagyonbeli juta
lom után nem vágyódtam, nem is vágyódom, nem is vá- 
gyódandóm soha, méltóztassék kormányzóelnök úr meg
engedni, hogy én jelen címemmel megelégedjem...”

A kormány Görgey esetében Buda felszabadításának 
másnapján, 1849. május 22-én még egyszer előhozako
dott a javaslattal: „Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác, 
Nagysalló, Komárom ugyanannyi világos sugarai 
diadalának... És ön eddigi hadjáratát az ős Buda várának 
bevételével koronázta meg. Fővárosát a hazának, szék
helyét a nemzetgyűlésnek és kormánynak visszaadta. 
Sőt e diadal által siettette vagy éppen eszközlötte, hogy 
önálló nemzeti függetlenségünk Európa által elismertes
sék. A kormány... kötelességét érzi teljesíteni, midőn önt 
altábornaggyá kinevezvén, egyszersmind a katonai ér
demrend nagykeresztével siet feldíszíteni. ”

Görgey azonban nem változtatta meg korábbi döntését, 
ismét elutasította a kitüntetést és az előléptetést. Hajnik 
Pál rendőrfőnök Szemeréhez intézett jelentése szerint ezt 
azzal indokolta, hogy az altábornagyi rang „osztrák talál
mány”, az I. osztályú érdemrend pedig féltékenységet kel
tene. Az országgyűlés küldöttsége, amelynek a kitüntetést 
kellett volna átadnia, hivatalosan nem is találkozott Gör- 
geyvel, de vezetői, Kazinczy Gábor és Bernáth Zsigmond 
május 26-án, magánbeszélgetés során igen. Görgey em
lékirata szerint ők is egyetértettek a kitüntetés elutasításá
val, amit a fővezér memoárjában már politikai meggyőző
désével indokolt: „helytelennek tartottam, hogy jutalmat 
fogadjak el attól a párttól, melyek politikai tevékenységét 
a nemzetre nézve vészt hozónak éreztem.”

A szabadságharc legmagasabb kitüntetéséből, a Ma
gyar Katonai Érdemrend I. fokozatából, Jósika jelentése 
alapján, legalább öt példány készült. Ezek közül hármat 
ismerünk. Bem érdemjelét halála után a török kormány 
Kossuthnak juttatta el, aki 1877-ben a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. A múzeum 
anyagát menekítő szerelvényt ért bombatámadás során, 
1944-ben valószínűleg elpusztult. A Görgey-féle darabot 
a Nemzeti Múzeumban őrizték. 1891-ben a Függetlensé
gi és 48-as Párt emlékkiállítást szervezett a szabadság- 
harc tiszteletére a Vigadóban. A kiállításra egy I. osztályú 
érdemrend érkezett Ihász Jánostól, akinek a bátyja, 
Ihász Dániel Kossuth személyi titkára, valamint az olasz- 
országi magyar légió szervezője volt. Ez az érdemjel is 
úgy jelent meg mint a Görgey által visszautasított kitünte
tés. A két, Görgeynek tulajdonított kitüntetést megvizs
gálták és összehasonlították, de semmi eredményre nem
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jutottak, a két érem teljesen egyforma volt. A múzeumi 
anyag dunántúli mentése során az egyik csillag a Bem- 
féle csillaghoz hasonlóan a második világháború végén 
eltűnt. A fennmaradt egyetlen példány a Hadtörténeti Mú
zeumban található.

A Magyar Katonai Érdemrend ideiglenes koszorújának 
az eredeti rendjelekre való cserélését a kormány már 
nem tudta megvalósítani. Az 1860-as években Torinóban 
azonban volt honvédtisztek, az eredeti tervre emlékezve, 
megcsináltattak néhány keresztet. Ezek voltak az első 
magyar feliratú kitüntetések.
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Németh György

Horváth József-Katona Miklós-Szimon Miklós:

HAJÓPORTRÉK
Magyar tengeri hajók 1945—2000

„A KÖRÖS (hívójele HAAK) a BODROG testvérhajója és sorsa is megegyezik 
társáéval. Miután húsz évet becsülettel leszolgált magyar lobogó alatt, 19 460 
dollárért eladták a Cipruson bejegyzett Vandyke cégnek, amely továbbadta 
620 ezer (!) dollárért a panamai illetőségű Balboa Shipping Ag. Inc.-nek.

Nehezen tudunk elképzelni olyan esetet, amikor ennyire nyilvánvalóan, 
helyesebben arcátlanul okoztak kárt a teljes magyar gazdaságnak és -  
ahogy mondani szokás -  az adófizető állampolgároknak. Ennek a három ha
jónak az elkótyavetyélése azért különösen szomorú, mert e könyv írásának 
pillanatában pontosan hozzájuk hasonló méretű és rendeltetésű hajókra len
ne szüksége hazánknak...”

A fényképekkel és rajzokkal illusztrált 140 oldalas típuskönyv közel 60 ma
gyar hajó történetét és adatait ismerteti a lényegre törve és olvasmányosan.

A salgótarjáni Navigare Press kiadónál 2002 nyarán, korlátozott példányszámban megjelent hiánypótló munkát 
3000 Ft+ postaköltség áron a www.navigare.hu internetes oldalon vagy Katona Miklósnál (levélcím: 3127 Kazár, Pe
tőfi út 2., telefon: 06 20 949-1219 egész nap, illetve 06 32 341-007 este 8 óra körül) lehet megrendelni.

Felhívás olvasóinkhoz
Keresem azt a személyt vagy személyeket, akik látták a következő harccselekményeket:

-  Kecskeméten 1944. október 30 vagy 31-én az Alsó pályaudvar előtt páncélököllel kilőtt T-34-est, annak égését 
vagy a kiégett harckocsit.

-  1944. október 31-én vagy november 1-én a szántóföldön Kecskemét és Lajosmizse között a Budapest főút mel
lett a pc.ököllel kilőtt T-34-est, különösen az általam leállított katonai szgk. utasait, akik tompított fénnyel Kecskemét 
irányából jöttek, s azt közöltem velük, hogy ne menjenek tovább, mert 20-25 m-re egy T-34-es áll, amelyet pc.ököl
lel kilőttem, ugyan mozgásképtelen, de nem biztos, hogy harcképtelen (bal futóművét találtam el s „lefutott” a lánc
ról). Megmutattam a már sötétbe vesző mozdulatlan harckocsit, amire gyorsan visszafordultak.

-  1944. november 2-án a fapajtában megbúvó, majd ránk rohanó T-34-est, amely a Botondot és a felkapcsolt 
75’-es p.lövegünket megsemmisítette, ahol Horváth Alfonz tizedes hősi halált halt. Az égő Botond melett elhaladó 
páncélos után lőttem pc.ököllel (egy bokorral fedett árokból). Nagy robbanást hallottam, de a bokorból a becsapó
dást nem láttam, csak az tűnt fel, hogy nagyon lassan megy tovább. Egyedül maradtam, ezért elindultam Lajos
mizse felé, ahol egy tüzelőállásban lévő páncéltörőt találtam, akik elmondták, hogy látták, a T-34-es bement egy 
fás területre, s mire ők odaértek, az oroszok elmenekültek, tehát a lövésemtől megsérült a harckocsi.

Ismételten kérem azokat, akik a leírtak közül bármit is láttak, jelentkezzenek, illetve segítsenek.
Szabó László -  9025 Győr, Simon tér 20. fsz. 2. Tel.: 96 314-117
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Haditechnika-történet

A Jak-15/23 repülőgépcsalád

A Varsói Szerződés megalakulását követően a szövetsé
ges légierők közötti együttműködés a gyakorlatban is 
megkezdődött. Ennek egyik első lépéseként, még 1955. 
június 25-én a 66. vadászrepülő-hadosztály törzséből Fo
dor Zoltán, Vadas Jenő századosok, a századparancsno
kom, Vasas János százados és én berepültük a román 
katonai repülőterek egy részét.

A további gyakorlatok egyik kezdeti epizódja a 2. szá
mú hajózó naplómban 1955. július 4-én a következőképp 
szerepel: „Elfogás készültségi riasztásból géppár köte
lékben 9000 m magasságon, leszállás Temesváron, 1 fel
szállás 45 perc”.

Ezt olvasva régi emlékek özöne áraszt el: a különböző 
külföldi repülőtereken végrehajtott sok-sok leszállásom 
szinte mindegyikéhez kapcsolódik valami érdekes törté
net, de ez -  egyrészt, mert készültségi szolgálatból emel
ve általában is ritka volt az idegen repülőtérre való áttele- 
pülés, másrészt ekkor találkoztam először a levegőben 
Jak-23-as repülőgéppel -  kiemelkedik közülük.

Éles készültségben éppen II. fokban voltam, amikor az 
erősítésként jött Pásztor János főhadnaggyal, századunk 
megfigyelőjével engem is I. fokba léptettek. A gépeinkhez 
futva „megsúgta”, hogy bevetésre kerülünk és valószínű
leg Temesváron fogunk leszállni. Hamarosan riasztottak 
és 9000 m-en valahol Nagyvárad környékén fordítottak rá 
minket, mely kissé nagy távolságra sikeredett, így üldö
zés lett a dologból. A géppárparancsnokom mindaddig fi
gyelembe vette, hogy az ő MiG-15 bisz repülőgépét én 
„sima” MiG-15-össel kísérem (tehát 430 kg tolóerővel ke
vesebbel rendelkezem) így tartani tudtam a helyemet a 
kötelékben. A „harci láz” hatására azonban ekkorra meg

feledkezett rólam, „teljes gázzal” rövidesen már csak ap
ró pontként látszott az égbolton. Nem túlzottan örültem 
ennek, mert alattunk teljes borultság volt és ARK-5 rádió- 
kompasz csak az ő gépében volt. Szerencsémre meglát
ta a célokat és fékezett. Jelentette, hogy egy fényes 
Ja/c-9-est fogtunk. Később pontosított, hogy csak ahhoz 
hasonló román lökhajtásos gépről van szó. (A NATO gé
peit jól, a V.SZ. gépeit -  az MN-ben lévők kivételével -  
szinte egyáltalán nem ismertük.) A feladat teljesítését 
igazoló fotólövészet végrehajtása után, magam is felzár
kóztam melléjük. Ténylegesen nagyon hasonlított a 
Ja/c-9-eshez, nem volt légcsavarja, és a gép törzse a 
szárny kilépő élétől hátrafelé vékonyabb, míg előtte vas
tagabb volt annál. A román pilóta integetett, hogy men
jünk mi előre és ő beállt a másik oldalra kísérőnek. Köz
ben a 7-8000 méterig érő tornyos gomolyfelhők között 
néhol már előtűnt a föld, így egy nagyobb „lyukat” kihasz
nálva, fordulóban törzsféklapot kiengedve intenzív süllye
désbe kezdtünk. Ezt a manővert -  törzsféklap hiányában 
-  az üldözött gép képtelen volt követni (lehet, hogy nem 
is akarta?), így fölénk kerülve, szem elől vesztettük őt. 
Leszállás után tudtuk meg, hogy Jak-23-ast fogtunk el, 
és Karánsebesről repülte a célt.

Egyébként Temesváron elég sok magyar nemzetiségű 
pilóta és más állományú katona volt. Addig mindössze 
egyszer találkozhattak magyar repülőkkel -  épp a már 
említett rajunkkal -  „bőven volt egyéb téma is, így a 
Jak-23-as hamar lekerült a „napirendről”.

Egy évvel később, 1956. őszén századunk 12 db 
MÍG-17F  repülőgéppel berepülte Temesvár és 
Karánsebes repülőtereit. Ekkor már a földön közelebbről

A Jakovlev tervezőiroda 1946-49 között tervezett és megépített repülőgépeinek főbb adatai
1. táblázat

Év Típus Hajtómű Repülőgép Szárny
felület

m2

Tömegadatok
kg

Sebesség
km/h

Emelk. 
Idő p. Csúcsma- 

gasság m.

Max. rep.

típusa tolóerő
kg

hosz-
sza

fesz
távja üres tüza. fel

szálló földfel. 5000
m-en

le
szálló

5000
m-re

10 000 
m-re

idő
óra

táv
km

1946 Jak—15 RD-10 910 8,78 9,2 14,8 2350 " 2635
2742

700 805 135 4,8 13,8 13500 1,7 510

1947 Jak—17 RD-10 910 8,78 9,2 14,8 2430 - 2890
3323

- 751 - 5,8 - 12750 1,6 717

1947 Jak—17 
ÜTI

RD-10 910 8,78 9,2 14,8 - - - - - - 5,8 - 12000 0,7 -

1947 Jak—19 RD-10F 1100 8,11 8,7 13,5 2192 808 3000
3850

875 904 180 3,9 10,5 15000 2.3 1000

1947 Jak-23 RD-500 1590 8,12 8,7 13,5 1980 1056
1404

3036 923 868 157 2,3 6,2 14800 2,3 755
1030

1949 Jak-23
ÜTI

RD-500 1590 8,33 8,7 13,5 2220 730
1050

2950
3300

900 875 157 2,3 - 14000 1,7 1280

1947 Jak—25 RD-500 1590 8,66 8,8 14,0 2285 900
1225

3185
3535

982 953 175 2,5 6,3 14000 " 1100
1600

1948 Jak-30 RD-500 1590 8,96 8,6 15,0 2415 890
1190

3305
3630

- 1025 - 2,6 6,6 15000 - 1000
1500

1949 Jak—50 VK-1 2700 11,50 8,0 16,0 3085 1050 4100 1170 1135 200 1,5 3,5 16600 1,0 1100
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1. ábra: Jak-15 repülőgép vázlati rajza

2. ábra: Jak-15 repülőgép

is megismerhettem a Jak-23-as típust. Még a kabinja is 
nagyon hasonlított a Jak-9-esére. Rádió és navigációs 
berendezései -  ránézés alapján -  megegyeztek a 
MiG-15-ös alapváltozatáéval. A gépet bemutató pilóta 
elmesélte, hogy ő korábban a Jak-9-est is repülte, de a 
Jak-23-as\. sokkal jobb repülőgépnek, könnyebben re
pülhetnek tartotta annál. A jóval erősebb hajtómű miatt 
a gyorsulása, az emelkedőképessége, csúcsmagassága 
és -sebessége jelentősen nőtt. Elmesélte, hogy a tüzelő
anyag csökkenésével a gép amúgy is jó emelkedőké
pessége jelentősen javult, „erősebbé” vált a hajtómű, 
ami a manőverezőképességét jelentősen javította. Meg
szűnt a hajlama a bukfenc tetején való kipördülésre is. 
Légcsavar hiányában lényegében eltűnt a precesszió, 
mely elsősorban felszállásnál befolyásolt. Orrkerekes lé

vén könnyebb volt a le- és felszállás, de még a gurulás 
is, mivel a földön -  elsősorban előre -  összehasonlítha
tatlanul jobb lett belőle a kilátás. Nagyon dicsérte a gép 
fordulékonyságát, míg a törzsféklapot ő is hiányolta. Egy 
másik alkalommal, Kalocsára való áttelepülésük közben, 
még Kecskemét elérése előtt az egyik Jak-23-as kény
szerleszállást hajtott végre. Itt javították meg, és ekkor 
sokan láthatták közelről is.

Visszaemlékezésem ismét felkeltette érdeklődésemet 
a Jakovlev által a II. világháborút követően tervezett re
pülőgépek iránt is. Igaz, hogy Magyarországon nem volt 
belőlük, de mi katonai repülők többször is „hivatalos is
meretségbe” kerültünk a Jak-23-ássál. Kétségtelen, 
hogy mint harci gépnek, az azonos korú F-SO-asnak ál
talában nem lett volna ellenfele, függőleges manőverek
ben viszont jelentősen jobb volt annál, főleg a tüzelő
anyag csökkentésével. Magának a repülőgépnek a terve
zésére éppúgy, mint annak román részről való rendsze
resítésére is jellemző volt a sietség, a mások megelőzé
sét célzó túlzott törekvés. Mivel repülő pályafutásom so
rán 1955 és 1987 között legalább ötven alkalommal száll
tam le különböző román katonai repülőtereken, így ezek
ben az években légierejük átfegyverzése szinte a sze
mem előtt zajlott. Tőlünk hamarabb vették meg a 
MiG-19-est, a MiG-21-est, rendszeresítették annak fel
derítő változatát, és folytathatnám még. Gyakorlatilag a 
70-es évek végéig volt ez így, utána gazdaságilag ver
senyképtelenné váltak.

A Szovjetunió legfelsőbb vezetése 1946. április 2-án el
döntötte, hogy az atomhordozó B-29-es elhárításához -  
a németektől zsákmányolt gépek továbbfejlesztésének 
útját elvetve -  saját tervezésű gépet kell létrehozni. A kö
vetelmény egy erős fegyverzetű, gázturbinás vadászgép 
volt, mely legalább M = 0,9 sebességű és 10 km feletti 
magasságra tud emelkedni. Néhány gép megépítése so
rán bebizonyosodott, hogy a németektől zsákmányolt 
hajtóművek ehhez gyengék, saját megfelelő pedig nem 
állt rendelkezésre. Ezért megvették a titkosság alól ak
korra már feloldott Rolls-Royce Derwent és Nene hajtó
művek licenceit, melyek felhasználásával már sikerült el
érni a kitűzött célt.

Vadászrepülőgépek tervezésével foglalkozó irodáikban 
már a II. világháború vége felé terveztek lökhajtásos va
dászokat. Ez nagyban segítette és gyorsította is a meg
határozott feladat teljesítését, mely természetesen több, 
egymást meghaladó változaton keresztül valósult meg.

A Mikoján-Gurjevics tervezőpáros hamarabb válasz
totta a szinte teljesen új utat és az erősebb hajtóművet,

3. ábra: Jak-19 repülőgép
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5. ábra: Jak-23 repülőgép

míg Jakovlev évekig a II. világháborúban sikeres Jak-9- 
es gépét fejlesztette tovább.

Ez a munka gyors ütemben folyt, így a Szovjetunió 
egyik első hajtóműves vadászrepülőgépe (a MiG-9-essel 
megosztva) a Jak-15-ös lett, RD-10-es hajtóművel (a 
850 kg tólóerejű német Jumo-004-es hajtómű továbbfej
lesztett változata), melynek tolóereje 910 kg volt.

A gép vázlatos alakja ránézésre nagyon hasonlított a 
Jak-9-esre. Tervezéskor a Jak-3-ashoz hasonlóan, az 
orr-részbe, a motor helyére az akkor rendelkezésre álló 
hajtómű került. A gázkiáramlás-sebességfokozót a törzs 
alján, a szárny alatt a repülőgép-vezetői kabin végénél 
helyezték el. Maga a kabin is megőrizte eredeti alakját. 
Légcsavar hiányában a gépet orrkerekesnek tervezték. 
Az egész gép, szerkezetileg megerősítve, duraluminium 
borítást kapott, a törzs és a szárny alját a hajtómű ki
áramló gázának magas hőmérséklete elleni védelem cél
jából hőálló lemezzel borították be. A törzs hátsó része vi
szont megvékonyítva magasabb elhelyezésű lett.

Maximális felszálló tömege 2742 kg volt. A gép 14,85 
m2 szárnyfelülettel, 2 db NSz-23 típusú 23 mm-es gép
ágyúval (60 db lőszerrel) épült. M. I. Ivanov 1946. április 
24-én hajtotta végre a szűzfelszállást, 1946. május 23-án 
805 km/h sebességet értek el vele. 1946. augusztus 18- 
án, a tusinói légi parádén a MiG-9-essel egy napon mu
tatták be, október 5-én már az első sorozatban gyártott 
repülőgép is repült belőle. A Jak-15-ös volta Szovjetunió 
első lökhajtásos katonai repülőgépe.

A gépet nagy ütemben továbbfejlesztették. A Jak-17- 
es szintén RD-10-es hajtóművel, erősebb és újszerűén 
elhelyezett futóművel, nagyobb (3240 kg) tömegűnek 
épült meg, formailag és méreteiben nem változott, azon
ban póttartályokat kapott. Bár előrelépést jelentett, a haj
tómű gyengesége miatt nem rendszeresítették. A belőle 
megépített Jak-17UTI volt a Szovjetunió első kétszemé
lyes lökhajtásos oktatógépe.

A Jak-19-es egyszemélyes vadászgépbe utánégetővel 
továbbfejlesztett flD-íOFtípusú, 1100 kg maximális toló
erővel rendelkező hajtóművet építettek be. A repülőgép 
formailag is változott. A hajtómű fúvócső-hosszabítóval 
épült, így a gázkiáramlás-sebességfokozó a végébe ke
rült. Törzsének hátsó része ezért megvastagodott. Kö
zépszárnyas, kísérleti gép volt. Kabinját nem lehetett her- 
metizálni, de katapultálható üléssel bírt. A trapézszárny 
12%-os íveltségű, lamináris profilú, 13,5 m2 felületű, kar
csúsága 5,6 volt. Profilja a szárnytőben CAGI SZ-1-12, 
a csűrő KV-3-12, a fékszárnya CAG/típusú. A vízszintes 
vezérsík felülete 3,0, a függőlegesé 2,3 m2.

Két darab S-3  típusú gépágyújához 150 db 23 mm-es 
lövedéket tudtak behevederezni.

A repülőgép üres tömege 2192, a felszálló 3000, felfüg
gesztett póttartályokkal 3850 kg volt. A lőszerek 47, a 0,8 
fajsúlyú kerozin 650, a hajtómű indításához a benzin 8, 
az olaj 14 kg-val és a pilóta a felszerelésével adta a ter
helést. Berepülései során Sz. N. Anohin utánégető hasz-

7. ábra: Jak-30 repülőgép

84 HADITECHNIKA 2002/3



9. ábra: Jak-50 repülőgép

nálatával földközelben és 10 000 m-en 875, 5000 m-en 
904 km/h sebességet ért el, míg a hajtómű névleges tel
jesítményén hasonló magasságokon 760, 818 és 788 
km/h sebességet teljesített. 1947. augusztus 21-én a be
repüléseket befejezték, a gép sorozatgyártása elmaradt, 
mert időközben hajtóműve elavulttá vált.

A Jak-23-as egyszemélyes vadászrepülőgép az idő
közben Nagy-Britanniától megvásárolt, a Rolls-Royce 
cég kisebb teljesítményű Derwent gázturbinás hajtóműli- 
cence alapján készült. Az 1590 kg tolóerejű RD-500-as 
hajtóművel építették be.

A teljesen fémépítésű, egyenes szárnyú szubszonikus 
vadászgéppel zárta le a tervezőiroda a Jak-15-e\ meg
kezdett sorozatot. Jellegzetességét a törzs elejébe épí
tett hajtómű, a kabin alatt elhelyezett gázkiáramlás-se- 
bességfokozója adja. A futóművek a Jak-19-e\ mege- 
gyezőek, a két fő futómű csuklósszárú, a szárnytő/törzs- 
oldal rekeszbe, az orrfutó a törzsbe kerül behúzásra. Ka
binja nem hermetikus, ülése katapultálható, hátvédő pán
céllemeze 8 mm, a mellső páncélüveg 57 mm vastagsá
gú. A szárny nem leszerelhető, két főtartós, melyek kör- 
beölelik a hajtóművet. A szárny V beállítása -3,5  fok, kar
csúsága 5,56, a profil íveltsége 12%, felülete 15, a víz
szintes vezérsíké 2,96, míg a függőlegesé 1,64 m2. Tör
zse a maximális keresztmetszetnél 1,48 m2-es metszetfe
lületű. Az egész repülőgép borítása dúralumínium. A ma

gassági kormány merev, míg az oldalkormány huzalos 
vezérlésű. A szárny beállítási szöge +1, a vízszintes ve
zérsíké +0,5 fok. A repülőgép súlypontja a szárny köze
pes húrhosszának 24,3%-ánál van, a súlypont vándorlá
sa 17,7-25% közötti. Fegyverzete: két db 150P-23 mm 
és két NR-23K (függeszthető konténerben), valamint 2 
db 60 kg-os bomba (vagy két 190 literes póttartály). Üres 
tömege 2000, felszálló tömege 3384 kg. Terhelése: a re
pülőgép-vezető az ernyővel 90 kg, a kerozin 5 db, a 
törzsben elhelyezett tartályban 760 kg (függesztett pót
tartályokkal 1085), az olaj 12 kg. Üzemanyag-fogyasztá
sa 0,92-1,34 kg/km között változó. Hatótávolsága 
920-1200 km. A repülőgép füves mezőről üzemeltethető.

A gépet M. I. Ivanov repülte be, mely 1947. szeptember 
12-éig tartott. Maximálisan földközelben 942 km/h sebes
séget ért el vele, míg 10 000 méteren 868 km/h-ra volt 
képes. Elemelkedéshez 440, míg leszállás után a kifutás
hoz 485 méterre volt szüksége. Földközelben teljes töl
téssel 34 m/s emelkedési sebességre volt képes. Korá
nak egyik legjobb emelkedőképességű repülőgépe volt. 
Két világrekordot is felállítottak vele: a varsói Repülés
ügyi Intézet (Instytut Lotnictwa) Jak-23 SP-GLK gépével 
1957. november 21-én Andrzej Ablamovicz 3000 m-re 
119, 6000 m-re pedig 197 másodperc alatt emelkedett 
fel, ez földközelben 47 m/s függőleges emelkedési se
bességet jelentett.

A gépnek kétszemélyes oktatóváltozata is megépült 
Jak-23UTI típusjelöléssel. Kabinjai a Jak-11-éhez és a 
Jak-17UTI-éhoz hasonlóak. Normál terhelése 730, fel
függesztett póttartályokkal 1050 kg. Ebből a kerozin 
530-850, az olaj 14 kg. Fegyverzete egy UB-blokk. 1949- 
ben G. Sz. Klimuskin a berepülések során 900 km/h se
bességet ért el vele. Földes, rossz felületű talajon is üze
meltethető volt, nagy magasságokban süllyedésben elér
te a 0,8 M sebességet.

Romániában a C. T. I. A. (Centrului Techniko-lndustrial 
Aeronautic) kifejlesztette a Jak-23  D. C. (Dubla Coman- 
da = kétkormányos) saját kétszemélyes oktatóváltozatát.
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Az Egyesült Államok
Szárazföldi Hadserege Szállítószolgálatának Múzeuma

„A logisztikai szolgálatot nem lehet elkülöníteni sem a 
harcászati, sem a hadászati szintű feladatoktól. Ez lénye
ges tényező a hadászati és harcászati elgondolások vég
rehajtásában, amely úgy egymásba fonódott, hogy mind
kettőnek integráns része.”
Az amerikai hadsereg törzsszolgálati utasítása (1926)

A Szárazföldi Erők Szállítási Múzeuma Virginiában az ál
lam fővárosa, Richmond és Norfolk hadikikötője között 
helyezkedik el, Williamsburg történelmi hely közelében. A 
múzeum kiállítási anyagának a Fort Eustisban települt 
katonai szállító egység adott helyet. A kiállítási anyagok 
egy részét a múzeum kőépületében helyezték el, ahol 
egy körbejárással megtekinthetők, az amerikai független
ségi háborútól az Öböl-háborúig. A múzeum egyik ismer
tetője szerint a Szállítószolgálat képezi azt a hidat, ame
lyen keresztül az ország anyagi forrásai eljutnak a harco
ló csoportokhoz. Ilyen értelemben a kulcsot jelenti a győ
zelemhez. 1950-ben a második világháború tapasztalatai 
alapján a Szárazföldi Hadsereg önálló ágává szervezték, 
amely jellegénél fogva szorosan együttműködik a polgári 
szállító és ipari szervezetekkel és más szolgálati ágakkal 
békeidőben és háborús időszakban egyaránt.

A kiállítás elején látható az 1700 és 1850 között hasz
nált ekhós szekér a lóvontatású vagy fakerekes korszak
ból, amely mintegy 850 kg terhet tudott szállítani. A kor
szerűbb, még az első világháborúban is használt masz- 
szív szállítókocsit már 1250 kg-mal tudták megterhelni. A 
széna üzemanyagköteg mellett egy második világhábo
rúban használt nyeregtáskát találhatunk a szállító állatok 
számára kifejlesztett gázálarc társaságában. A múzeumi 
épületet körülvevő szabad téren jól elkülönítve tekinthe
tők meg a hadsereg által különböző korokban használt 
közúti és terepjáró gépkocsik, katonai célokra igénybe 
vett, illetve kifejlesztett vasúti gördülő eszközök, vízi (fő
képpen partra szállító) járművek és természetesen repü
lő eszközök is.

A repülő eszközöket szabad téren és egy oldalfalak 
nélküli tetőszerkezet alatt mutatják be. A szabad téri rész 
jellegzetes darabja egy hatalmas helikopter, a CH-54A 
„Égi daru”. Az impozáns helikopter 1962-ben emelkedett 
először a levegőbe. Két Pratt & Whitney turbinája egyen
ként 3530 kW teljesítményt ad le, utazósebessége 173 
km/h, csúcsmagassága 3960 m, emelkedőképessége 
pedig 520 m/min. Az A változat 8620 kg, а В változat pe
dig 12 250 kg tömegig volt alkalmas személy- vagy teher
szállításra. Ez gyakorlatilag például 45 katonát jelentett 
teljes felszereléssel vagy 24 hordágyat és 15 ülőhelyet 
egy általános rendeltetésű kabin alkalmazásával. Az „Égi 
daru” Vietnamban is szerepelt 1966-68 között. A pavilon 
előtti szabad téren látható még a YC-7A (CV-2A) Cari
bou repülőgép is. A kanadai De Havilland gyártmányú re
pülőgépből az amerikai hadsereg 1959-ben 173 darabot 
szerzett be, és ez akkor a legnagyobb merevszárnyú re
pülőgépe volt. 1962-ben többet Vietnamba küldtek, ahol 
a rövid úton felszálló, 3 t teherbírású repülőgép kiválóan 
szerepelt a harcászati célú szállítások lebonyolításában. 
A légcsavaros repülőgépet két Pratt & Whitney motor haj
totta, egyenként 1066 kW teljesítménnyel. A repülőgép

szolgálati magassága 8400 m, sebessége 270 km/h volt. 
A kiállított repülőgép festése az Arany Lovagok hagyo
mányos színének felel meg, akik a szárazföldi hadsereg 
ejtőernyősei voltak, és 1973-85 között használták a re
pülőgépet.

A fedett pavilonban főképp helikoptereket lehet látni, 
mert ezek jelentettek forradalmi változást a katonai szál-

1. ábra: A Cessna OV-01 futárgép

2. ábra: A kísérleti VZ-4DA Doak 16 VTOL repülőgép
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5. ábra: A Dodge Weapon egy változata

6. ábra: А 16 t-s 4x4-es XM-437E1 Goer jármű

7. ábra: Az SK-5 légpárnás jármű

Irtásban, de van néhány más érdekes kísérleti repülőesz
köz is. A VZ8P-2 „Flying Jeep” elképzelését a Fort 
Eustisban települt Szállítási Kutatási és Kísérleti Pa
rancsnokság dolgoztatta ki Piaseckivel. Az első kísérleti 
minta 1958 májusában repült, és 1966 óta a philadelphi
ai Piasecki Repülőmúzeumban látható. Az itt kiállított má
sodik mintapéldány abban különbözött az elsőtől, hogy 
hátsó rotorjának síkja szöget zárt be a vízszintessel az 
előre irányuló tolóerő előállítása végett. Mindkét minta- 
példányon két háromlapátos forgórész van, amelyeket 
egy-egy Artouste II gázturbina hajt. Ez a kísérleti minta- 
példány 1962-ben repült először Philadelphiában.

A VZ-4DA kísérleti VTOL-repülőgépet a DOAK vállalat 
készítette. Ezt a gépet a szárnyvégeken elhelyezett zárt 
légcsavarok hajtották, amelyek a függőleges felszállás 
után 90 fokban elfordultak a vízszintes irányú haladás
hoz. A kiállított mintapéldánnyal 50 óra időtartamban vé
geztek repülési kísérleteket 1958-ban, és 320 km/h se
bességet értek el. Mindkét légcsavarját a 600 kW teljesít
ményű gázturbinája forgatta. A kísérleti program után
1973-ban került a múzeumba. Nem kimondottan repülő- 
eszköz a GEM-2X légpárnás jármű, de mégis itt kapott 
helyet. A járművet 1959-ben gyártották a mintapéldány 
alapos vizsgálata után. Mintegy 55 km/h sebességgel ha
ladt a talaj felett 15-30 cm magasságban, maximálisan 
6%-os emelkedőn. A hadsereg két példányt vásárolt meg 
kísérleti célokra.

Gépkocsik és vasúti kocsik

A teherszállító gépkocsik közül az első világháború idején 
jól szerepelt a tömör kerekes, 2 tonnás GMC. Látható a 
második világháború legendás kis terepjárója, a Jeep 
Willys MB 4x4 típus is. A kis terepjárót a Willys-Overland 
Motor Company tervezte és gyártotta (MB) a Forddal 
megosztva (GPW). A mechanikailag egyszerű négyülé
ses terepjáró könnyedén húzott egy negyedtonnás után
futót is. Négyhengeres, 134 köbinches (865 cm3) motorja 
60 LE (44, 11 kW) teljesítményű volt. A CCKW típusú 2,5 
tonnás terepjáró 269,5 köbinches (1740 cm3), 104 LE 
(76,5 kW) teljesítményű motorjával bármely teher szállí
tására alkalmas volt. A második világháború után mindkét 
jármű előfordult Magyarország útjain is. A múzeumi épü
letben látható még a 80-as években kifejlesztett jó moz- 
gékonyságú, több célra alkalmas HMMWV kerekes jármű 
is, amely igen jól szerepelt az Öböl-háborúban.

A vasúti és vízi közlekedés kisebb ereklyéi is megtalál
hatók a polgárháború, illetve a spanyol-amerikai háború 
időszakától kezdve. Érdekes adat birtokába kerülhetünk 
a kiállított dokumentumok révén, miszerint az Egyesült 
Államok a Szovjetuniónak 2 749 000 t hadianyagot szál
lított vasúton az iráni sivatagon keresztül a lend-lease 
(kölcsönbérlet) szerződés értelmében.

A múzeum oldalkijáratánál féltető alatt Jeep terepjárók 
különböző változatai sorakoznak. Itt van egy „kibernetikai 
lépegető jármű” kísérleti mintája is, amely a vezető karjá
tól, kezétől, illetve lábától kapta a működéshez szüksé
ges parancsjeleket. A vasúti járműveknél két mozdony is 
látható, amelyeket a második világháborúban alkalmaz
tak. Vasúti pőrekocsikat, emelődarukat, hótolókat is lát
hatunk. Egy német hálókocsi és egy vasúti szolgálati ko
csi is van a síneken, amelyeket 1945-89 között használ
tak, menetrend szerint közlekedtetve Nyugat-Berlin és az 
NSZK között, a szovjet ellenőrzési pontok érintésével 
amerikai katonákat és családtagjaikat szállítva, hivatalos 
polgári személyek ezreivel együtt. Németország egyesí
tése után a német kormány a kocsikat a múzeumnak
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ajándékozta. A szerelvényt először Rotterdamig vasúton 
szállították, majd onnan egy LSV-4 típusú hajóval az 
Egyesült Államokba vitték át.

Avasúti kocsik melletti részen különleges járművek lát
hatók. Többek közt egy SK-5  típusú légpárnás jármű, 
amelyet 1968-ban, Vietnamban próbáltak ki. A 7710 kg 
tömegű jármű legnagyobb sebessége 60 csomó (108 
km/h) volt. A mellette kiállított GOER nevű 16 tonnás, 4x4 
kerékképletű jármű 8 hengeres kétütemű dízelmotorjával 
48 km/h sebességet lehetett elérni. Külföldről származó 
tehergépkocsik is vannak itt, ajándékképpen egy MAN és 
egy Tatra, valamint a Sivatagi Vihar idejéből származó 
utánfutós GAZ.

1984-ben hozták létre a Tengerészeti parkot, amely a 
Szállítószolgálat úszó egységeit mutatja be. Rögtön a be
járat egyik oldalán egy FS (Freight & Supply- teherszál
lító és ellátó hajó)-horgonyt láthatunk, amelyet a második 
világháborúban használtak, majd a USAFS-790 VIRGI
NIA nevű teherszállító és ellátó hajó horgonya és két ha
jócsavarja következik. A Danforth-típusú horgony a Baldt 
Hajógyárban készült, tömege 3000 font (13 608 kg). A 
hajócsavar darabonként 2500 font (11 340 kg). Az 
FS-790 1964 és 1992 között volt szolgálatban Fort 
Eustisban a 10. Szállítózászlóaljnál.

A GMC fejlesztette ki a DUKW-353 elnevezésű kétéltű 
járművet 1942-ben, amikor a Szállítószolgálatnak szük
sége volt „egy olyan teherautóra, amely úszni tud”. A ha
jó motoros kikötői rakodóbárka, amely rakományt tudott 
szállítani közvetlenül a hajóról a kikötőbe. A DUKW-353 
sikeres tervezésnek bizonyult. Mindössze 38 nap kellett 
ahhoz, hogy a makettből a mintapéldány megépüljön. A 
tűzkeresztségen a szicíliai partraszállás során esett át, 
amikor a hadművelet második és harmadik napján az 
összes rakomány 90%-át ez az eszköz szállította. Töme
ge üresen 5000 font (2268 kg), átlagosan 2400 font 
(1088,64 kg) hasznos terhet tudott szállítani. Hathenge
res motorja van, 50 mérföld/óra (80 km/h) sebességgel 
haladt a szárazföldön, vízben pedig 6 csomóval (10,8 
km/h). A Szállítószolgálat felelt a legénység kiképzéséért 
és a hajó karbantartásáért is.

A szép alakú LARC-V  ('Lighter, Amphibious, Resupply, 
Cargo -  rakodó, ellátó, kétéltű teherhajó) kétéltű járművet 
a Fort Eustisban lévő parancsnokság útmutatásai alapján 
fejlesztették ki az Egyesült Államok Fort Eustis-i Szállítá
si Technikai Szolgálat számára 1958-ban, az elavuló 
DUKW-к helyettesítésére. A hadsereg a gyártóval 1961 
júniusában írta alá a szerződést, és 1962-68 között ös
szesen 950 darabot építettek meg belőlük. Az 5 t teher
bírású jármű 15-20, teljes felszereléssel ellátott katonát 
tudott partra tenni vagy távolabbi szárazföldi területekre 
eljuttatni. Cummins típusú négyütemű V-8-as dízelmo
torja van, amely szárazföldön 30 mérföld/óra (48 km/h), 
vízben 9 csomó (16,2 km/h) óránkénti sebességet tett le
hetővé. A DCKW-hoz hasonlóan a gumiabroncsnyomást 
a hajó fedetlen részében szabályozták. A LARC-V-1 az 
Egyesült Államok parti őrsége használta 1967-ig a virgi
niai tengerparton, ezután visszakerült a hadsereghez.

A LARC-V  mellett áll a SUPER DUKW nevű kísérleti 
jármű, a LARC-Velődje, amely szintén az elavuló máso
dik világháborús DUKW hajókat váltotta fel. A járművet 
1954-ben a kaliforniai Montereyben próbálták ki. A 
SUPER DUKW a DUKW-hoz hasonlított, de szélesebb 
volt, tömege pedig 6500 fontot (2948,4 kg) nyomott.

A következő kiállítási tárgy egy hathengeres négyüte
mű, 400 lóerős (294 kW) függőleges hajómotor, amely el
lentétes irányú forgásra is képes volt. A DMG-6 típust, 
amelynek tömege 35 000 font (1587,6 kg), gyakran nagy 
vontatóhajóknál használták, mivel nem kellett előreme-

8. ábra: Egy kísérleti lépegető gép

9. ábra: A LARC-XV kísérleti jármű

10. ábra: A BARC 3-I kétéltű szállítójármű

11. ábra: Az LCM-6 partra szállító bárka
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netből hátramenetbe kapcsolni az irányváltót. A hajómo
tor metszetét kiképzési célokra is használták a Szállítási 
Tanintézetben az 1970-es és 80-as években.

A 15 tonnás LARC-XV kétéltű járművel 1963 után 
kezdték ellátni a csapatokat. A partra szállító jármű tipi
kus terhelése egy 155 mm-es tarack volt, teljes lőszer-ja
vadalmazással és kezelőszemélyzettel vagy egy 2,5 ton
nás terepjáró tehergépkocsi. Az alumíniumból készült ha
jótest teljes terheléssel 15,5 km/h sebességgel úszott és 
32 km/h sebességet ért el úton. Erőforrása két 200 kW 
teljesítményű motor volt. A két LARC típus 20 éven át 
szolgálta a csapatokat korszerű szállítóeszközként.

Egy vasállványon függőleges tengelyű hajócsavart he
lyeztek el. Két ilyen hajócsavar hajtotta a BDL típusú 
partra szállító hajót, amely nagy hajókról nehéz járműve
ket vagy nagy méretű terheket vitt ki a partra. A szabá
lyozható állásszögű hajócsavarok segítségével a két mo
tor által előállított tolóerőt bármely irányban összpontosí
tani lehetett, ami alkalmassá tette a hajót számos külön
leges manőver elvégzésére, oldal irányú elmozdulásra, 
helyben megfordulásra, illetve a nagy hajók oldalán való 
mozgásra.

A LARC-XV-tó\ jobbra található az LCM-6 (Landing 
Craft, Mechanized -  motoros partra szállító jármű), ame
lyet a hadsereg tengeri deszantegységei használtak a 
második világháború során egészen az 1960-as évekig. 
A jármű részt vett az Egyesült Államok Légierejének 
Északkeleti Parancsnoksága Project-572 nevű, északi 
sarki hadműveletében az 1960-as években. Ez a nagy
szabású és sokáig tartó északi-sarki program adott lehe
tőséget a DEW-vonal (Deference Early Warning -  korai 
honvédelmi riasztás) terepein Európa legészakibb ré
szén a logisztikai ellátásra, ahol ezek a járművek teher- 
hajókról raktak ki rakományokat a kiépítetlen, jéggel borí
tott tengerparton.

Az LCM-6 mellett áll az ST-2031 (Small Tug -  kis von
tató), amely 1952-ben épült, és nagy úszóegységek kikö
tésére, irányítására, bárkák vontatására, valamint egyéb 
kikötői feladatok ellátására használták 45-150 láb 
(13,71-45,72 m) hatótávolságban. Egy 200 lóerős (1472

kW) motorja van, legénysége 4 tagból állt, akik szükség 
esetén a fedélzeten aludtak.

A kis vontatóval szemben látható a BARC-3X (Beach, 
Amphibious flessuply, Cargo -  parti, kétéltű, ellátó és te
herszállító hajó), a LARC-LX kísérleti változata, egy 60 
tonnás kétéltű jármű, amelyet jelenleg a virginiai Fort Sto- 
ryban használnak a Szállítószolgálat tengeri deszant ki
képzésére. Eredetileg katonák, rakomány és járművek 
hajó-part viszonylatban történő szállítására használták. 
A LARC-LX 60 tonna rakományt vagy 200 teljes menet- 
felszerelésben lévő katonát tud szállítani, 4 db hathenge
res dízelmotorja van, amelyek közül az egyik a 4 kereket 
hajtja meg. Vízben a két bal oldali motor a bal oldali ha
jócsavart, a két jobb oldali a jobb hajócsavart hajtja meg. 
Torziós sebességváltóművel rendelkezik, az abroncsok
nak pedig központi gumiabroncsnyomás-szabályzó rend
szerük van. Maximális sebessége rakomány nélkül szá
razföldön 20 mérföld/óra (32 km/h), vízben, szintén üre
sen, 8 csomó (14,4 km/h) óránként.

A BARC előtt található a J-Boat nevű őrhajó, amelyet a 
Szállítószolgálat használt személyi állomány szállítására 
hajó-hajó, illetve hajó-part viszonylatban, valamint irá
nyítás és ellenőrzés céljára. Két db 156 lóerős (114,81 
kW) motorja van, és 10 long tons (10 160,5 kg) tömegű.

A sor végén 2 hatalmas, kereskedelmi hajóról szárma
zó hajócsavart láthatunk. Ezek a kereskedelmi hajók a 
második világháborús szükségprogram keretében épül
tek. A jobb oldali hajócsavar a LIBERTY nevű, 441 láb 
(134,41 m) hosszúságú, 11 csomó (13,8 km/h) sebessé
gű, 10 és fél tonna vízkiszorítású hajóé volt, a bal oldali 
pedig egy későbbi, a James tartalék folyami flottához tar
tozó úszóegységről származik.

Az Egyesült Államok Szállítószolgálatának Múzeumá
ban a fentebb bemutatott járműveken kívül filmeken, diá
kon, maketteken és videofelvételeken keresztül ismer
kedhetünk a Szállítószolgálat történetével a gyarmati 
időktől napjainkig.

Amaczi Viktor

Egy magyar M iG -21-es pilóta történetei
Rövid ideig még kapható Szabó Ferenc nyugállományú alezredes „Szállj 
velem” című könyve, amely hangulatosan, belülről, a résztvevő szemével 
nézve tárja elénk a háború után kiképzett vadászpilóta-generáció (az 
ötvenes, hatvanas, hetvenes évek hajózói) kalandos életét.

Szabó alezredes számos régi, híres típuson (pl. Po-2, UT-2, IL-10, 
MiG-15, MÍG-21F-13) lerepült 3600 óra után a MiG-21MF-ről ment nyugdíj
ba. Ma Kecskeméten él. Műve hű képet ad a magyar katonai repülés már 
letűnt, egyre messzebb kerülő és lassan-lassan feledésbe merülő korsza
káról, amelyet mostani légierőnk MiG-29-esek és Albatroszok mellett szol
gáló fiatal tagjai csak hallomásból ismernek.

„A nagy hadgyakorlat kiértékelése a hadosztály-parancsnokságon volt, S. 
alezredes vezetésével, akiben a hadosztály parancsnokát tiszteltük. Általában 
megfeleltünk a követelményeknek, közli a szabvány sztereotip szöveggel, de 
most következik a nap fénypontja... álljon fel az a hülye rajparancsnok, aki a 
saját hadosztálytörzsét támadta, mintegy 20 percen keresztül. Néma csend 
következett, a légy zümmögését is hallani lehetett. Mi négyen -  a vétkesek -  
egymás mellett ültünk és eltökélt szándékunk volt a hallgatás...”

A már kifogyóban lévő mű a szerzőnél rendelhető meg. Ára 990 Ft + a postaköltség.

Levélcím: Szabó Ferenc, 6000 Kecskemét, Botond u. 4. I/5.
Telefon: 06-76-323-018
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A Westland Whirlwind vadászgép

A harmincas évek elején Németországban megindult új
rafegyverkezés a szövetséges hatalmakat a meglevő 
fegyverzetük korszerűsítésére, illetve új fegyverek gyár
tására sarkallta. Az angol Légügyi Minisztérium folyama
tosan adta ki a különböző feladatokra szánt repülőgépek 
fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírásait. Ezekben az 
években születtek meg a második világháború meghatá
rozó repülőgépeinek prototípusai. A nemritkán több tízez
res darabszámban gyártott repülőgépek mellett számos 
olyan típus is született, amelyekből mindössze néhány 
száz darabot gyártottak, jóllehet teljesítményüket, mű
szaki megoldásaikat tekintve alig maradtak el a később 
legendássá vált társaiktól. Ezek közé tartozott a West- 
land cég által gyártott kétmotoros Whirlwind is.

A harmincas évek közepén az angol vezetés számára 
egyre inkább nyilvánvalóvá vált egy újabb, Németország 
ellen vívott háború lehetősége, ennek során Nagy-Britan- 
niának már számolni kellett London, valamint a többi an
gol nagyváros ellen intézett bombatámadások veszélyé
vel is. Az angol vezetés ezért különös figyelmet fordított 
a védő vadászrepülőgépek kifejlesztésére. E döntés 
alapján kezdődött el a géppuskákkal felszerelt Hurricane 
és Spitfire repülőgépek fejlesztése is. Hamarosan nyil
vánvalóvá vált, hogy a korszerű, páncélzattal ellátott 
bombázók ellen a könnyű fegyerzettel ellátott repülőgé
pek nem érhetnek el megfelelő eredményeket.

A Hurricane, illetve a Spitfire repülőgépek fejlesztése 
még tartott, amikor az angol Légügyi Minisztérium 1935 
októberében kiadta az F 37/35 számú pályázati kiírást, 
amely egy nehézfegyverzetű, gépágyúkkal felszerelt re
pülőgép kialakítására vonatkozott. Az együléses, egymo
toros repülőgépet a bombázók elleni nappali, illetve éj
szakai harcra szánták. A repülőgépnek 4574 méteres re
pülési magasságon 530 km/órás repülési sebességet 
kellett elérnie. Az új repülőgép gyártásának lehetősége 
fokozott érdeklődést váltott ki az angol repülőgépgyárak 
körében, de közülük több cég is jelezte, hogy a követel
mények teljesítéséhez szükséges teljesítmény egy mo
torral nem biztosítható. Ezért a Légügyi Minisztérium mó
dosította a tender követelményeit, és lehetővé tette a két
motoros kialakítást is. A pályázatra a Hawker, a Super- 
marine, a Bristol, a Boulton Paul cégek mellett az addig 
főleg kétfedelű repülőgépeiről ismert Westland cég is be
nyújtotta az új repülőgépre voantkozó terveit.

A Westland Aircraft Ltd. P.9 jelzéssel ellátott tervezete 
egy kisméretű, kétmotoros, teljesen fémépítésű, egyfede
lű, alsószárnyas repülőgép volt. A két, turbófeltöltővel el
látott 885 LE-s Rolls-Royce Peregrine motort a szárnyak 
alá függesztett gondolákban, míg a motorhűtőket a kö
zépső szárnyrész belépőélei mögött helyezték el. Az ere
deti elképzelések szerint a repülőgép orrában négy 20 
mm-es Oerlikon gépágyút helyeztek volna el. A repülő
gép két függőleges vezérsíkkal épült volna. A rendkívül 
szép, áramvonalas gépet -  az angol vadászrepülőgépek 
közül elsőként -  csepp alakú kabintetővel látták el, amely 
sokkal jobb kilátást biztosított a pilóta számára, mint bár
melyik korabeli, zárt kabinnal épült vadászrepülőgép.

Az elkészült tervek közül a Légügyi Minisztérium végül 
a Westland cég P 9 típusa mellett döntött, és 1937 janu
árjában a cég egy prototípus meg építésére kapott meg

bízást. Mielőtt a yeovili üzemben hozzákezdtek volna re
pülőgépek építéséhez, módosították a gép sárkányának 
felépítését.

A szélcsatorna-kísérletek során kiderült, hogy az ala
csonyan elhelyezett vezérsíkok -  a leszálláshoz kienge
dett féklapok keltette légáramlás miatt -  „takarásba” ke
rültek, ami nagyban -  és károsan -  befolyásolta a lando
lást. A P.9 farokrészét ezért módosították, és a kettős füg
gőleges vezérsík helyett a gépet csak egy függőleges ve
zérsíkkal látták el, a vízszintes vezérsíkokat pedig a füg
gőleges vezérsík felső harmadán helyezték el, amely így 
kikerült a féklapok keltette „holttérből”.

A P.9 prototípus építési munkálatait 1937 májusában 
kezdték el, de az új és kiforratlan szerkezeti megoldások 
jelentősen késleltették a kivitelezési munkálatokat. En
nek eredményeképpen az első, L6844 számú, palaszür
ke színű prototípus csak 1938 októberére készült el. Mi
után a yeovili üzem területén befejeződtek a gurulópró
bák, a repülőgépet szétszerelték, és teherautval a Raf 
Boscombe Down-i támaszpontra szállították, ahol meg
kezdték a típus berepülését.

A repülőgéppel Harald Penrose tesztpilóta 1938. októ
ber 11-én repült először. Az 3050 m alatt gyorsabbnak, a 
Frise típusú csűrőkormáynoknak köszönhetően pedig 
könnyebben vezethetőnek bizonyult, mint a Spitfire I. A 
kísérleti repülések során azonban az új Peregrine moto
rok sok problémát okoztak.

Jóllehet a Légügyi Minisztérium berepülőpilótái szá
mos apróbb kifogást soroltak fel, 1939 január végén még
is 200 db repülőgép gyártására adtak megrendelést, a 
jelzését pedig Whirlwindre módosították. Hét hónappal 
később újabb 200 gyártásáról hoztak döntést. 1938 végé
re a Rolls-Royce tovább fokozta az angol légierő újra- 
fegyverkezési programjának alapját képező Merlin moto
rok gyártását, ami miatt a Peregrine motorok gyártási üte
me rendkívül lelassult. A sorozatgyártás megkezdését to
vább lassította, hogy az eredetileg tervezett Oerlikon- 
gépágyúk helyett a jóval korszerűbb és nagyobb tűzerő
vel rendelkező Hispano Mk. I. típusú 20 mm-es gépágyúk 
beépítése mellett döntöttek, a repülőgép orrában elhelye
zett négy gépgyúhoz egy-egy lőszert tartalmazó rákász 
tartozott.

A Whirlwind második, fegyverzettel ellátott, L6845 szá
mú prototípusa 1939 márciusában, az első, L6966 számú 
sorozatgyártású repülőgép két hónappal később, 1939 
májusában hajtotta végre első repülését.

A légierő számára az első repülőgépeket egy évvel ké
sőbb, 1940 májusában adták át. A három Whirlwindert, a 
második prototípust, illetve az első két sorozatgyártású 
repülőgépet az Essex megyei North Weald-i bázison állo
másozó 25. század állományába helyezték. Az éjszakai 
vadászfeladatra kijelölt Bristol Blenheim IF repülőgéppel 
felszerelt egységhez harci körülmények között tesztelés 
céljából vezényelték a gépeket, azonban hamarosan ki
derült, hogy az együléses repülőgépek alkalmatlanok az 
éjszakai légiharcra.

A háborús helyzet drámai alakulása siettette a tesztre
pülések befejezését. A német hadsereg nyugati villámhá
borús hadjáratát követően 1940 júniusának végére Nagy- 
Britannia magára maradt, és egyedül kellett szembenéz-
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1. ábra: Westland Whirlwind Mk.lA nézeti rajza (grafika: Barna Péter)
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nie a német inváziós fenyegetéssel. Egy Anglia déli part
jánál végrehajtott patraszállás esetén az erős fegyverzet
tel ellátott Whirlwind megfelelő repülőgépnek tűnt a part
ra szálló csapatok, illetve harcjárművek elleni harcra. 
Ezért július elejétől minden rendelkezésre álló Whirlwind 
repülőgépet a skóciai Drem légibázison újjászervezett 
263. század számára adtak át. 1940 októberében, a mo
torok gyártásának lassú üteme miatt, az alakulat mind
össze nyolc repülőgéppel rendelkezett.

1940 őszére a műszaki problémák, valamint a rend
szerbe állítás során tapasztalt késlekedések miatt a 
Whirlwind iránti hivatalos érdeklődés egyre csőként. A re
pülőgép felépítése révén nem sok lehetőséget biztosított 
a továbbfejlesztésre, sőt a Rolls-Royce cég is jelezte, 
hogy más irányú kötelezettségei miatt nem tudja folytatni 
a Peregrine motorok fejlesztési munkálatait. Időközben 
megkezdték a Nristol Beaufighter, valamint a Spitfire és a 
Hurricane repülőgépek módosított, Hispanogépágyúkkal 
felszerelt változatainak hadrendbe állítását. így a koráb
ban prioritást élvező nehéz fegyverzetű Whirlwind egyre 
inkább veszített jelentőségéből. E tényezők mérlegelését 
követően, 1941-ben a Légügyi Minisztérium elhatározta, 
hogy az első 200 repülőgépre vonatkozó szerződést 
mindössze 112-re módosítja, míg az utólag megrendelt 
200 darabos megrendelést törli.

1940 decemberében a 263. századot a Dwvon megyé
ben található exeteri bázisra helyezték át, ahol az alaku
latot hadra foghatónak minősítették. Erre az időre az ang
liai légi csata már véget ért, ezért Délkelet-Anglia felett az 
ellenséges légi tevékenység vesztett korábbi intenzitásá
ból. Az alakulat Whirlwind repülőgépei ezért csak 1941. 
január 12-én kerültek először harcérintkezésbe az ellen
séggel. Ezen a napon a Scilly-szigeteknél két Whirlwind 
felderített egy Ju 88-ast, azonban mielőtt megtámadhat
ták volna, a bombázó eltűnt a felhőkben.

Az első Whirlwind repülőgéppel elért légi győzelemre 
1941. február 8-ig kellett várni. Ekkor egy Whirlwind-gép- 
pár a Start-fok közelében lelőtt egy Áradó 196-os hidro- 
plánt. A légi csata során azonban az egyik Whirlwind is 
elveszett, pilótájával együtt.

A következő hónapokban a század folyamatos őrjára
tozást végzett a La Manche-csatorna nyugati vége felett, 
amit a Franciaország északi területén található repülőte
rek, illetve a csatornán közlekedő ellenséges hajók elleni 
támadásokkal egészítettek ki.

1941 tavaszára sikerült megoldani a Whirlwinddel kap
csolatos problémákat. Miután a szükséges módosításo
kat a 263. század gépein is végrehajtották, a századnál 
szolgálatot teljesítő pilóták egyre magabiztosabban haj
tották végre repülési feladataikat. A pilóták állítása szerint 
a gyakorló légi harcok során a Whirlwind manőverező
képessége majdnem ugyanolyan jó volt, mint a Spitfire I 
változaté, alacsony magasságon pedig 32 km/órával bi
zonyult gyorsabbnak az egymotoros vadásznál. A Whirl
wind sebességfölénye a magasság növekedésével folya
matosan csőként, és 5180 méteren a két gép maximális 
sebessége nagyjából megegyezett. E fölötti magasság
ban azonban a Spitfire fölénye vitathatatlannak bizonyult. 
A Whirlwinden alkalmazott csepp alakú kabintető a ma
nőverező légi harcok során jelentős előnyt biztosított a 
kétmotoros repülőgép pilótája számára, mivel a támadó 
gép nehezen kerülhetett tüzelési helyzetbe anélkül, hogy 
a Westland gép pilótája ezt ne vette volna észre. A piló
ták számára további előnyt jelentett a kétmotoros kialakí
tás, mivel a repülőgép akár egy motorral is képes volt 
visszatérni bázisára.

Az új vadászrepülőgép képességeit igazolta az 1941. 
augusztus 6-án lezajlott légi csata is, amikor négy Whirl

wind repülőgépet a Luftwaffe egy számbeli fölényben lé
vő, Bf 109 repülőgépekből álló köteléke támadott meg. A 
cherbourgi kikötőt elhagyó hajókra csapást mérő angol 
vadászok az alacsonyabb magasságon kialakuló légi 
harc során három Messerschmitt repülőgépet lelőttek, 
egyet pedig megrongáltak, majd saját veszteség nélkül 
visszatértek angliai bázisukra.

Augusztus 12-én a 263. század 12 Whirlwind repülőgé
pe is részt vett a Köln melletti knapsacki, illetve quadrath- 
i erőművek bombázására induló 2. osztály 54 Blenheim 
bombázó repülőgépének légi biztosításában. A Whirlwind 
repülőgépek az Északi-tenger felett alacsony magasság
ban repülő bombázók közvetlen légi biztosítását látták el. 
Miután a bombázók elérték a partokat, a kétmotoros va
dászrepülőgépek 300 m magasra emelkedtek, és a to
vábbiakban onnan biztosították a bombázó repülőgépe
ket egy esetleges vadásztámadás ellen. A Whirlwind re
pülőgépek nem sokkal Antwerpen után visszafordultak, 
és a Schelde folyó felett alacsonyan átrepülve hat uszály 
ellen intéztek támadást.

Az akció azonban rávilágított a Whirlwind repülőgépek 
egyik alapvető hiányosságára, amely lehetetlenné tette, 
hogy a későbbiekben a típust kísérővadászként alkal
mazzák. Ugyanis ez a gép -  összehasonlítva más kétmo- 
torossal -  viszonylag rövid hatótávolsággal rendelkezett. 
A repülőgép külső szárnyelemeiben elhelyezett két-két 
kisméretű üzemanyagtartály összesen 608,5 liter benzin 
befogadására volt alkalmas, amely mindössze 240 km-es 
hatósugarat biztosított a gép számára. További problé
mát jelentett, hogy az üzemanyag-ellátó rendszere nem 
tette lehetővé, hogy a jobb oldali motort a bal oldali tartá
lyokból származó üzemanyaggal lássák el és fordítva. 
Ráadásul a Whirlwind kialakítása póttartály alkalmazását 
sem tette lehetővé.

1941-ben a Whirlwind gyártása egyenletes ütemben 
haladt, hetente körülbelül két repülőgépet adtak át a légi
erő számára. A következő alakulat, a Somerset megyei 
Charmy Down-i légibázison létrehozott 137. század októ
ber végére vált hadra foghatóvá. Miután az utolsó, a 112. 
sorozatgyártású Whirlwind repülőgép 1942 januárjában 
elhagyta a yeovili szerelőszalagot, a típus gyártását leál
lították, és több, ezzel a típussal felszerelt századot nem 
hoztak létre.

Jóllehet a Whirlwind négy 20 mm-es gépágyúja rendkí
vül hatékonynak bizonyult a földi célpontok ellen, azon
ban a gépágyúk tölténytáraiban elhelyezett 60-60 lőszer 
mindössze 10 másodperces tűzcsapásra volt elegendő. 
1942 augusztusában ezért megkezdték a repülőgépek 
vadászbombázóvá történő alakítását. A gépek szárnyai 
alatt egy-egy bombafelfüggesztési pontot alakítottak ki, 
amelyen egy-egy 113 vagy 227 kg tömegű bombát he
lyezhettek el. A többletsúly, illetve a bombák és a felfüg
gesztő szerkezetek légellenállása miatt a repülőgépek 
maixmális sebessége körülbelül 56 km/órával csökkent.

A típus első sikeres bombatámadására 1942. szeptem
ber 9-én került sor. A 263. század négy repülőgépét, két- 
két 113 kg-os bombával felszerelve, a Csatorna-szigetek
nél felderített nagyméretű kereskedelmi hajó elleni csa
pásmérésre jelölték ki. A támadást végző Whirlwindek 
légifedezetét két század Spitfire biztosította. A vadász
bombázók nem találták meg a számukra kijelölt célt, így 
bombáikkal két fegyveres halászhajót süllyesztettek el. 
Vadászbombázóként a későbbiekben is rendkívül sike
resnek bizonyultak a kontinens megszállt területein talál
ható célpontok, illetve a La Manche-csatornán közlekedő 
ellenséges hajók elleni támadások során.

A típus kivonását az első vonalbeli szolgálatból a kö
vetkező évben kezdték meg. A 137. század gépeit 1943
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júniusától váltották fel Hurricane IV. sorozatú vadászbom
bázókkal, míg a 263. század 1943 decemberében kapta 
meg új, Typhoon típusú repülőgépeit.

A bombázók elleni harcra tervezett „romboló”, hasonló
an a kor számos repülőgéptípusához, elsősorban a nem 
megfelelő teljesítményű, kiforratlan motorok alkalmazása 
miatt nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és az el
húzódó fejlesztés miatt csak későn vált hadra foghatóvá. 
Akkor, amikor Nagy-Britannia már túl volt a háborúnak 
annak a szakaszán, amikor még mindennaposak voltak a 
német bombázások. Jóllehet a repülőgép fejlesztésének 
alapját képező pályázati kiírásban nem szerepelt az el
lenséges vadászrepülőgépek elleni légiharc, a nagy ha
tótávolság, illetve a földi célok elleni csapásmérő képes
ség; a típust a háborús kényszerhelyzet miatt mindhárom 
feladatkörben kielégítő eredménnyel alkalmazták.

A Westland Whirlwind összességében a kor egy érde
kes próbálkozásának tekinthető, és kvalitásai ellenére 
helyét olyan repülőgépeknek adta át, amelyek megfelel
tek a háborús tömegtermelés elvárásainak.
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Barna Péter

A Harmadik Birodalom
egyik elfeledett titkosfegyvere: a Röchling-gránát I. rész

Bevezetés

A tanulmány egy olyan speciális tüzérségi lőszerről szól, 
amit a német hadiipar azért fejlesztett ki, hogy képessé 
tegye néhány tüzérségi eszközét a nehéz betonerődít
mények elleni sikeres harcra. A probléma nagy súllyal ne
hezedett a német haderőre is, mert számos európai ál
lam nagyon komoly hangsúlyt fektetett a statikus katonai 
védművek építésére. Erre példa a francia Maginot-vonal, 
a belga erődrendszerek, a finn Mannerheim-vonal vagy a 
Közép-Európában található cseh, jugoszláv erődök, vala
mint a román Károly-vonal.

Az erődök építésével párhuzamosan a hadseregek az 
ezek leküzdéséhez szükséges eszközök kifejlesztése te
rén is sokat tettek. Mai szemmel nézve már azt mondhat
juk, hogy az 1930-as, 1940-es évek repülőtechnikája elér
te azt a színvonalat, hogy az erődök elleni támadó tevé
kenységben a légierő egyeduralmat birtokolhasson. 
Azonban, ha jobban belegondolunk, ez az állítás nem áll
ja meg a helyét, hiszen az abban az időszakban tevé
kenykedő stratégák és mérnökök fejében még mindig az 
első világháború harci helyzetei éltek, ahol a tüzérség volt 
a csataterek ura az akkor kialakulóban lévő repülőtechni
ka mellett. Ezért a tüzérség erődök elleni alkalmazása 
fontos probléma volt, melynek megoldására a leglátvá
nyosabb lépés a betonromboló gránátok létrehozása lett.

A tüzérség ilyen célú alkalmazása mellett a következő 
érvek szóltak:

-  Az első világháború idején a tüzérség volt az egyet
len fegyvernem, ami harci helyzetben mélységben tudott 
csapást mérni és ez erősen kihatott a stratégiai elgondo
lásokra.

-  A repülőgépről célzott bombadobás egy pontcélra 
igen nehéz, különösen ha a célt erős légvédelem védi.

-  Az akkor még minden gazdaságilag erős állam rend
szerében meglévő nehéz (150-210 mm), illetve legnehe
zebb tüzérség (210 mm felett) megfelelő volt nagy töme
gű robbanótestek célba juttatására még nagy lőtávolság- 
ok esetén is elfogadható szórással.

A vasbeton erődítések kizárólagosan rombológránátok
kal történő lövetése a megkívánt eredményt korántsem 
biztosította, mert a rombológránátok az erődökbe csapód
va darabokra törtek, és azokban kárt nem okoztak. Ezért 
a rombológránátok ilyen célú felhasználását minden ál
lamban elvetették és új lőszert kezdtek kifejleszteni.

Az új lőszer a betonromboló gránát lett, ami a páncél
gránáttal szinte egy időben jelent meg a harctereken, bár 
a páncélgránátot a tengerészetnél a huzagoltcsövű tü
zérség megjelenésével egyidejűleg vezették be.

Mindkét lőszert különösen szilárd anyagok áttörésére 
tervezték. A páncélgránát lehet tömör is, de a betonrom
boló lövedék mindig robbanóanyaggal töltött. A működés
be hozásukhoz csak fenékgyújtókat alkalmaztak. Az eu
rópai hadszíntéren az űrméretes páncéltörő lövedékek 
25-152 mm-ig készültek, míg a betonromboló gránátok 
általában 150 mm és ennél nagyobb kaliberűek voltak. (A 
második világháború előtti magyar hadfelszerelésben 
100 m-es rombolólövedék -  betonromboló lövedék -  is 
rendszerben volt, bár már a háború előtt sejtették a terve
zők, hogy elégtelen a hatása. Rendszeresítésének okai a 
magyar löveganyag problémáiban keresendők.)

A beton romboló lövedék hegyes vagy tompa; de az 
utóbbi esetben ballisztikai süveggel látják el; 3,8-4,4 űr
méret hosszú és általában 2-7 kg-mal nehezebb az 
ugyanabból a fegyverből kilőtt repeszromboló gránátnál. 
A fémanyaga kiváló metallográfiái tulajdonságú hőkezelt 
acél. A robbanótöltet leggyakrabban TNT.

A 30-as években rendszeresített betonromboló gráná
toknak erőteljes átütőhatásuk volt. Nagy általánosságban 
elmondhatjuk, hogy a korszak elsőrangú fegyvereiből ki
lőtt betonromboló gránátok a lövedékhossz háromnegye
déig hatoltak a betonfalakba. Az áttört betonfal vastagsá
ga pedig még 40%-kal is több lehetett ennél. Ehhez hoz
zájárul még a robbanótöltet robbanóereje, ami az amúgy 
is komoly átütőhatást és rombolást tovább fokozta.

Mindezek ellenére még mindig komoly problémát jelen
tett az erődök különlegesen vastag fala. Többszöri talá
latra volt szükség ugyanabban a becsapódási kráterben,
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hogy a legvastagabb 3-6 m-es falakat áttörjék. Ez pedig 
különösen nehéz volt, a nagy lőtávolság esetén a találati 
pontosság számottevően lecsökkent. Az így fellépő nagy 
lőszerfogyasztást tovább növelhette, ha az erődöt több
méteres kő- vagy földhányással erősítették. Például a 
magyar 21 cm-es nehéztarack 39/34M rombológránátjá
val (betonromboló gránát, tömege 117,5 kg) 3 km lőtávol- 
ságról egy két méter vastag kőhányással védett függőle
ges betonfal áttörését 80 db lövedék felhasználásával 
tervezték ideális viszonyok között (I), és ebből húszat 
szántak a kőhányás elsöprésére! A nehézségeket tovább 
fokozták, amikor az erőd kazamatái több tíz méter mély
ségben húzódtak.

Ezek elérése a hagyományos betonromboló gránátok
kal képtelenség. A 30-as évek elején ezt a problémát 
senki sem tudta megoldani tüzérségi lövedékekkel, de 
más eszközzel sem. A német mérnökök hamarosan egy 
olyan lövedékkonstrukción kezdtek dolgozni, ami minden 
addigi gyakorlattól eltért és a várható hatása minden vá
rakozást felülmúlónak ígérkezett. A rendszeresítésre ke
rülő darabokkal az első kísérleti lövészetekre 1938-39- 
ben kerülhetett sor és a lövedékekkel olyan eredmények 
születtek, hogy a németek azonnal a titkosfegyvereik lis
tájára vették ezeket. Ennek megfelelően alkalmazásáról 
is csak nagyon kevés adat maradt fenn, részben azért, 
mert annyira ritka volt, részben azért, mert titkosították.

Manapság egyre több információ lát napvilágot ezekről 
a lövedékekről, amelyeket a tervező és gyártó cég után 
Röchling-gránátoknak nevezünk.

Tervezési alapelvek

1940 novemberében a németek bevezették a betűkódos 
gyártójelölést. Ennek lényege, hogy a gyártót egy 1, 2 
vagy 3 betűs kóddal jelzik a hadianyagokon. Az OKH ál
tal kiadott 1944-es kódkönyvben a Röchling céget a buh 
kód jelzi, és a cégnek a következő megnevezését és cí
mét adja: Röchlingsche Eisen- und Stahlwerke Gmbh., 
Abteilung Stabfedernfabrik Wetzlar, Wetzlar/Lahn.

A Röchling cég a Saar-vidék egyik ipari óriása, hason
ló az esseni Krupphoz vagy a Rheinmetallhoz. A nagy 
múltra visszatekintő cég alapítását az 1800-as évek vé
gére tehetjük. A Röchling mindig is jelen volt a haditech
nikai fejlesztésben és termelésben, az 1930-as évektől 
kezdődően a különleges lövedékek tervezésében és 
gyártásában vezető szerepet játszott.

A cég olyan lövedékkonstrukciókkal kísérletezett, me
lyeknek a közös vonása az volt, hogy a kilövésük után az 
eredeti kaliberhez viszonyítva csak kisebb darabjuk re
pült tovább. Ezt a fajta lövedéket űrméret alattinak nevez
zük. Az elgondolás régi, a Skoda cég már 1935-ben sza
badalommal védte egy ilyen szerkezetű lövedék elvét.

A Röchling cég két fő lőszerkonstrukcióval foglalkozott: 
a Röchling-gránátokkal és az ún. Peenemünde szárnyas
lövedékekkel (a V-3-as „csodaágyúhoz” is tervezett ilyen 
lőszert). Az első csoportba tartozó lőszerek fő célja az át
ütőerő fokozása becsapódáskor, míg a másodikba tarto
zóké a lőtávolság növelése. A Röchling-lövedékeknél a 
lövedéktömeg elsődleges szempont volt, mert ebből 
származik a becsapódáskor a mozgási energia jelentős 
része, ugyanakkor a kis lövedékkeresztmetszet szintén 
fontos. Ezért egy elnyújtott dárdaszerű lövedéket tervez
tek, aminek a vele megegyező űrméretű hagyományos 
lövedékekhez képest jelentősen nagyobb a tömege, 
ugyanakkor kisebb a keresztmetszete, tehát vékonyabb. 
A stabilitásához szárnyakat használtak, mivel az ilyen lö
vedék giroszkópikus hatással -  forgással -  való stabilizá-

8. ábra: A Röchling-gránát a csőtorkolat elhagyása után, a 
támasztó szektorok leválnak

lása nem kivitelezhető ballisztikai és technikai okok miatt. 
A szárnyak rugalmas acéllemezből készültek, ezek a ki
lövés alatti felcsavart helyzetből a csőtorkolat után a ru
galmasságuknál fogva nyíltak ki.

A Peenemünde szárnyaslövedék szintén dárdaszerű 
és kis keresztmetszetű, de a Röchling-lövedékkel össze
hasonlítva lényegesen vékonyabb az eredeti űrmérethez
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Lőszeradatok
1. táblázat

A  lö v e d é k  m egnevezése 21 c m  G r.  18  B e . M le  1 9 1 7  3 4 0  F A T O 3 5  c m  G r.  B e . 21 c m  R ö . G r. 4 2  B e . 21  c m  R ö . G r. 4 4  B e . 3 4  c m  R ö . G r .  4 2  B e . 3 4  c m  R ö . G r .  4 4  B e .

T e lje s  tö m e g  (k g ) 1 2 1 ,4 4 4 3 5 7 5 193 195 9 1 9 9 2 5

K i lö v é s  u tá n i tö m e g  (k g ) - - - 165 168 8 1 2 8 1 2

R o b b a n ó a n y a g  tö m e g e  (k g ) 11.5 3 1 ,8 3 4 ,1 8 3 8,03 3 1 ,3 1 15

R o b b a n ó a n y a g  fa jtá ja F p  0 2 7 F p  0 2 ,  F p  10 , F p  15, F p  2 0 R  F p , H  10, H  5 G -S a lz , H  10 G -S a lz , H  10 G -S a lz ,  H 10

Á tm é r ő  (m m ) 2 1 0 ,9 3 4 0 3 5 6 2 1 0 ,9 2 1 0 ,9 3 4 0 3 5 6

K i lö v é s  u tá n i á tm é rő  (m m ) - - - 116 129 2 2 0 2 2 0

A  ro b b a n ó a n y a g -k a m ra  

le g n a g y o b b  á tm é rő je  (m m )
- - - 4 8 ,6 75 115 1 15

A lk a lm a z o t t  g y ú jtó s z e rk e z e t B d Z .  f.  21  c m  G r. 18 B e 7 B d Z .  f .  21  c m  G r. 18 B e B d Z  5141 B d Z  5 1 4 1  és W g r. Z .  T . B d Z  5 1 4 1 B d Z  5 141  és W g r .  Z .  T .

T e lje s  h o s s z  (m m ) 9 2 8 1 4 4 0 1 458 2 5 8 0 2 3 8 3 3 7 2 7 4 0 0 0

F e g y v e r  m eg n e ve zé se 21 c m  M r s .  18 3 4  c m  M le  12  A L G P * 3 5 ,5  c m  H .  M l 21  c m  M rs .  18 21 c m  M rs .  18 3 4  c m  M le  1 9 1 2  A L G P * 3 5 ,5  c m  H .  M l

M a x im á l is  kezd ő se b e ssé g  (m /s ) 5 5 0 9 7 0 5 7 0 3 7 0 3 7 0 5 4 0 3 5 5

M a x im á lis  lő tá v o ls á g  (m ) 1 6 7 0 0 4 0 0 0 0 2 0 8 5 0 11275 11275 2 3 1 0 0 1 1 0 5 0

Á tü té s  b e to n b a n  (m ) 7 - 7 2 - 3 , 5 2 - 3 , 5 5 - 1 0 3 , 5 - 6

Á tü té s  s z ik lá b a n  (m ) 7 - 7 1 , 3 - 4 1 , 3 - 4 4 - 1 2 7

Á tü té s  ta la jb a n  (m ) 7 - 7 4 0 - 5 0 7 6 0 - 1 0 0 5 0 - 7 0

M e g je g y z é s

A  lö v e d é k  a b a l l is z t ik a i 

sü v e g  m ia t t  v a ló já b a n  

rö v id e b b

E z  e g y  ro m b o ló g rá n á t,  n e m  

b e to n ro m b o ló

A  lö v e d é k  a  b a ll is z t ik a i 

s ü v e g  m ia t t  v a ló já b a n  

rö v id e b b

A  fe jré s z b e n  b e c s a p ó d á s t 

je lz ő  tö lte tte l

A  fe jré s z b e n  b e c s a p ó d á s t 

je lz ő  tö lte t te l

A  tá b lá z a tb a n  és a ra jz o k o n  az e re d e t i  n é m e l/fra n c ia  m e g n e v e z é s e k e t a lk a lm a z ta m . E z e k n e k  a  m a g ya rá za tá t és m a g y a r  m e g fe le lő jé t  a z  a lá b b ia k  ta rta lm a zzá k :

N é m e t  ro b b a n ó a n y a g k ó d o k :

F p  0 2  - F ü l lp u lv e r  1 9 0 2  =  T N T  

F p  10 -  F ü l lp u lv e r  1 0  =  T N T  +  1 0 %  v ia s z  

F p  15 - F ü l lp u lv e r  15 =  T N T  +  1 5 %  v ia s z  

F p  2 0  - F ü l lp u lv e r  2 0  =  T N T  +  2 0 %  v ia s z

H  5  -  H e x o g e n  5  =  h e x o g é n  +  5 %  v ia s z  

H  1 0  -  H e x o g e n  10  =  h e x o g é n  +  1 0 %  v ia s z  

G -S a lz  =  n it ro g u a n id m  p o r  

R F p  =  ?

*  A  3 4  c m  R ö  G r  4 2  B e .  lö v e d é k e t a  k ö v e tk e z ő  fe g y v e r e k b ő l  le h e t k i lő n i :

-  fra n c ia :  34 cm Mle 1912 ALGP =  ném et: 34 cm K. -W-u. -Gl- E) 674(f)
- fra n c ia :  34 cm L/62 ALGP =  ném et: 34 cm K. W-u. -Gl- E) 673(f)

N é m e t g y ú jtó s z e rk e z e te k :

B d Z .  f .  21  c m  G r. 18 B e . =  B o d e n z ü n d e r  f ü r  21  c m  G ra n a te  18 B e to n b re c h e n d  =  F e n é k g y ú jtó  a 21 c m -e s  1 8 M  b e to n ro m b o ló  g rá n á th o z  

W g r .  Z .  T . =  W e rfe rg ra n a t Z ü n d e r  T r o b tu l  =  A k n a g rá n á t g y ú j tó  T r o h tu l (m ű a n y a g fa jta )

B d Z .  5 1 4 1  =  B o d e n z ü n d e r  5 141  =  5 1 4 1 -e s  fe n é k g y ú jtó

N é m e t  fe g y v e rrö v id í té s e k :
21  c m  M rs .  18 =  2 1  c m  M ö rs e r  18 =  21 c m -e s  1 8 M  m o z s á r 

3 5 ,5  c m  H .  M l  =  3 5 ,5  c m  H a u b itz e  M l  =  3 5 ,5  c m -e s  M l  ta ra ck
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5. ábra: A különböző betonromboló- és Röchling-gránátok összehasonlítása
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A lövedékek lőtáblázata

21 cm Rö. Gr. 42 Be
A kezdősebesség: 370 m/s____________________________________________________________ ________________ 2. táblázat
Lőtávolság Röpidő Szórás m-ben Becsapódási sebesség

m s Hosszúsági Szélességi Magassági m/s
100 0,2 29 0 0 368
400 1,1 30 0 0 366
600 1,6 32 0 1 363
800 2,1 34 0 1 361
1000 2,6 36 1 1 358
1500 4,0 41 1 2 351
2000 5,5 45 2 3 344
2500 7,7 50 2 5 340
3000 8,6 54 2 6 336
4000 11,8 63 3 11 327
5000 15,0 70 4 16 320
6000 18,4 78 5 23 313
7000 22,2 88 6 32 309
8000 26,2 101 8 45 306
9000 30,5 117 9 63 304
10000 35,8 137 11 91 304
10500 39,1 149 11 112 304
11000 43,2 171 13 150 306
11275 48,5 194 14 202 307

A felső szögcsoporttal történő lövés 7200 m-es lőtávolság felett ajánlott, az értékek a következőképpen alakulnak:
Lőtávolság Röpidő Szórás m-ben Becsapódási sebesség

m s Hosszúsági Szélességi Magassági m/s
7200 65,1 93 9 287 316
8000 63,9 101 9 271 315
8500 63,0 105 9 259 315
9000 62,0 108 9 242 314
9500 60,8 110 9 226 314

10 000 59,5 114 9 212 314
10 500 57,5 120 9 196 314
11 000 54,4 134 10 188 310
11 275 50,8 160 12 188 308

Töltetadatok
3. táblázat

A töltet megnevezése 21 cm Rö. Gr. töltet 34 cm Rö. Gr. főtöltet 34 cm Rö. Gr. kiég. töltet 35,5 cm Rö. Gr. töltet
A töltet fajtája Digl. R. P. ? ? Digl. R. P.
A töltet tömege; kg 12.5 75 28 49.5
A töltet hossza; mm 500 790 790 ?

A hüvely kódszáma 6351, 6351 Stvagy 
6351/74

nincs nincs 6322

A hüvely hossza; mm 401 - - 900
A szerelt hüvely hossza; mm 550 - - ?

Indító C/12 n. A vagy 
C/12 n. A. St.

dörzs vagy elektromos 
indító a lövegzárban -

C/12 n. A vagy 
C/12 n. A. St.

A táblázatban az eredeti német megnevezéseket alkalmaztam. 
Ezeknek a magyarázatát és magyar megfelelőjét az alábbiak tartalmazzák:

Digl. R. P. = Diglikol Rohren Pulver = Diglikolos csöves lőpor
C/12 n. A. = Construction/12 neuer Art = 12-es konstrukciójú új fajta

C/12 n. A. St. = Construction/12 neuer Art Stahl = 12-es konstrukciójú új fajta acélból
Hüvelykódok: 6351 = 21 cm Mrs. 18. egybőlhúzott, anyag sárgaréz

6351 St = 21 cm Mrs. 18. egybőlhúzott, anyag acél
6351/74 = 21 cm Mrs. 18. összeszerelhető, anyag acél

6322 = 35.5 cm H. M1. egybőlhúzott, sárgaréz
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képest. Ez azért van így, mert a szárnyai merevek és már 
a kilövéskor a csőben is a repülési helyzetben vannak. 
Ez a lövedék sem forog. Ezeknek a fejlesztésében a 
Röchling csak társként vett részt.

A két elvet hasznosítják a Röchling-gránátok.
Hivatalosan a következő kaliberekhez készültek:
1.21 cm Rö. Gr. 42 Be, a 21 cm-es Mörser 18-hoz,
2. 21 cm Rö. Gr. 44 Be, a 21 cm-es Mörser 18-hoz,
3. 34 cm Rö. Gr. 42 Be, a 34 cm-es francia vasúti 

ágyúkhoz*,
4. 35 cm Rö. Gr. 44 Be, a 35 cm-es Mörser M 1-hez.
(Megjegyzem, hogy ennél többféle lövedéket használ

tak. A problémáról részletesen írok.
* francia 340 mm-es M12-es vasúti ágyú, illetve 340 

mm-es L/62-es vasúti ágyú)

Peenemünde-szárnyaslövedékek
1. PPG a 12 cm-es aknavetőhöz,
2. PPG a 10,5 cm leichte Feldhaubitzhoz (könnyű tábo

ri tarack),
3. PPG a 15 cm schwere Feldhaubitzhoz (nehéz tábo

ri tarack),
4. PPG a 24 cm-es К 3-hoz,
5. PPG a 28 cm-es К 5-höz,
6. PPG a 31 cm-es К 5-höz,
7. PPG a 10,5 cm-es Fiákhoz (légvédelmi ágyú),
8. 80/53,3 cm-es szárnyaslövedék a 80 cm-es Dora D 

1-hez,

9. 53,3/32 cm-es szárnyaslövedék az 53,3 cm-es Dora 
D 2-höz,

10. PPG a 75 cm-es Feldkanonehoz (tábori ágyú).
Megjegyzés: tudomásom szerint valamennyi lövedék 

csak fejlesztés alatt állt. A 28 cm-es К 5-ös ágyú két 310 
mm-es sima csövű változatából az egyik állítólag az ame
rikai 3. hadsereget lőtte 124 km távolságról PPG-vel 
1944-ben az Ardennekben a nyugati hadszíntéren. Ezzel 
a lőszerrel egyébként 160 km-es lőtávolság is elérhető 
volt.

Az összes fentebb felsorolt lőszer titkosfegyvernek mi
nősült!

A Röchling-lövedékek és a PPG-k tervezésénél a kö
vetkező technikai követelményeknek kellett külön-külön 
megfelelni:

a) lehetőleg csekély lövedék-keresztmetszet, azaz le
hetőleg nagy kaliberhosszú lövedék -  ezzel törekedve a 
kis ellenállásra;

b) elegendő lövedék-keresztmetszet és jó anyag a cső
ben a gyorsításnál fellépő nagy igénybevétel miatt;

c) karcsú ogivál, azaz kis anyagfelhalmozás a lövedék
csúcsban, teljesítve a kis ellenállás követelményét;

d) anyagfelhalmozás a lövedékcsúcsnál, a jó stabilitást 
biztosító súlypont miatt, aminek elöl kell elhelyezkednie;

e) anyagfelhalmozás a farban (lövedék hátsó része) a 
lövedékfal igénybevétele miatt, aminek a jelentős része a 
lövedék elülső részének a kilövéskor ébredő nyomóere
jéből származik, de ezzel párhuzamosan a megfelelő 
mennyiségű töltet befogadására lehetőség legyen;

f) kevés anyagfelhalmozás a farrészben a súlyponti kö
vetelményeknek megfelelően;

g) lehetőleg kis felületű szárnyak, megcélozva a kis el
lenállást;

h) lehetőleg széles szárnyfelület -  a jó stabilitáshoz -  
kis hátsó keresztmetszettel;

i) nagy hátsó keresztmetszet, azért, hogy a kilövéskor 
fellépő nagy igénybevételt az anyag fel tudja venni;

j) kis lövedékhátsórész csekély hátkeresztmetszettel, 
hogy az átmérő miatti szívóhatás és ezzel a lövedék-el
lenállás kevesebb legyen.

Szemmel látható, hogy az a) és j) pontok között felso
rolt aerodinamikai és belső ballisztikai követelmények 
több helyen is ellentmondanak egymásnak.

Mindezeket szem előtt tartva kellett olyan lövedéket 
tervezni, ami kielégít minden lőszerrel szemben támaszt
ható további követelményt -  nyersanyagbázis, könnyű 
gyárthatóság, biztonságos szállíthatóság, könnyű tölthe- 
tőség stb. -  is. A létrehozott lövedékek alakjukat tekintve 
inkább egy mai rakétához hasonlítanak, mint egy tüzér
ségi gránáthoz. Első ránézésre ezt hihették a Magyar 
Honvédség 1. Honvéd tűzszerész és aknakutató zászló
alj szakemberei is, akik 1998-ban egy „szokásos” beje
lentésre intézkedve Budapest határában a megyei dom
boknál egy 34/35 cm-es Röchling-gránátot találtak. En
nek csak az mondott már első ránézésre is ellent, hogy a 
„rakéta” szokatlanul nagy és nehéz (812 kg) volt, ezért 
egy 10-15 fős csapatnak kellett a GAZ-66 platójára fel
emelni.

A Röchling-gránátok részletes ismertetését ezen löve
déken keresztül mutatom be.

(A cikk 2.,3. ábrája a középső 50., 51. oldalon található. 
A 4. ábra terjedelmi okokból a következő -  2002/4 -  
szám 50., 51. oldalán jelenik meg. Szerk.)

(Folytatjuk)
Hatala András
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Dr. Bárány Nándor munkássága 
és kapcsolata a Gamma Művekkel

Kemény Tibor

Dr. Bárány Nándor az elméleti optika tudósa, oktatója, 
kutatója, az alkalmazott optika hazai úttörője volt. Jelen
tős szakirodalmat alkotott, melyből kiemelkedik hatköte
tes műve, az „Optikai műszerek elmélete és gyakorlata”, 
mely magyar nyelven alapműnek számít. E mű az optikai 
műszergyártás ipartörténeti dokumentuma. Könyveiben, 
jegyzeteiben nagy súlyt fektetett azok illusztrációira, nem 
csak szakmailag, hanem esztétikailag is. Számos hazai 
és külföldi szervezet, bizottság tagja, illetve vezetője volt. 
Elsőként állította elő Magyarországon Kisfaludy P. István
nal a reflexcsökkentő „T” bevonatot.

Kezdetben hobbiként, majd egyre alaposabban foglal
kozott a műszaki-tudományos, művészi fényképezéssel 
és festéssel. Kitűnően fotózott, kísérletezett új módsze
rekkel, effektusokkal. Számos díjat nyert. Különösen a 
műtermi kompozíciókat, a csillogó felületeket, a fény-ár
nyék hatásokat kedvelte, melyet később az op-art irány
zat teljesített ki. Fotóművészeti érdeklődése vezette több 
új objektív kidolgozására. Az 1934-ben konstruált lágyraj- 
zú F 1:4,5 fényerejű optikája korának legsikerültebb gyárt
mánya volt.

Főbb munkahelye a MOM, az Optikai és Finommecha
nikai Kutató és a Budapesti Műszaki Egyetem voltak, de 
dolgozott külső munkatársként, szakértőként, konstruk
tőrként a Gammának, a Marx és Méreinek, a Flatschek és 
Farkas cégnek is.

A magyar műszaki tudomány nemzetközileg elismeri 
egyénisége, sokoldalú személyiség volt, aki a látás fizi
kai, fiziológiai, optikai vizsgálata, az optikai műszerek ku
tatása, tervezése és oktatása terén kiemelkedő eredmé
nyeket ért el. Munkaszeretete, töretlen akaratereje, rend
kívül színes előadásai, egyetemi jegyzetei az átfogó gon
dolatoktól a kicsiny részleteken keresztül a gyakorlati 
megvalósításig mindenre kiterjedő figyelme példamutató 
volt. Tanította, hogy az optikai műszerkonstrukciónál fi
gyelembe kell venni az azokat használó ember szemlen
cséjét is.

Alkotó műszermérnökök és tudósok nemzedékét nevel
te, számos tanítványa vallotta szakmai mesterének. Több 
állami kitüntetést, többek között Kossuth-díjat kapott.

Életrajza

1899. május 31-én született Kisbéren. Édesapja rendesi 
Bárány Pál, állami építészeti intéző. Felmenői közül né- 
hányan a balatonboglári kápolna körül nyugszanak. Kö
zépiskoláit a Székesfehérvári Főreál Iskolában kezdte, 
ahol pályadíjakat nyert színképelemzéssel és vegytannal 
foglalkozó dolgozataival. Budapesten a Markó utcai Fő
reál Iskolában érettségizett 1917-ben. Az első világhábo
rúban az olasz fronton (itt ismerkedik meg a Juhász test
vérekkel) teljesített szolgálat után hadapród őrmesterként 
szerelt le. 1919-ben a Székesfővárosi Gázműveknél he
lyezkedett el mint szerelőmunkás, közben megnősült. El
végzett egy gázmotor-szerelői tanfolyamot, majd ismét 
behívták katonának, egy műszaki alakulathoz került. Le
szerelése után ismét a Gázműveknél dolgozott. 1923- 
ban saját költségén beiratkozott a Műszaki Egyetem Gé
pészmérnöki Karára, mely mellett a geodézia szakon is 
végzett két évet.

1928-ban, diplomája megszerzése után a honvédség 
kötelékébe lépett, ahol 15 évre kötelezte el magát. Fő
hadnagyi rangot kapott, és a Süss Nándor Precíziós és 
Optikai Intézetbe vezényelték mint a katonai ellenőrzés 
vezetőjét. Itt módja volt optikai kísérleteket végezni. Már 
ebben az évben Juhász István kérésére tudományos ta
nácsadóként és konstruktőrként bekapcsolódott a Gam
ma gyár munkájába. 1930-ban megjelentek első publiká
ciói a Műszaki Szemle c. lapban „Egy és két szemmel lá
tás” címen, melyekben a tüzérségi távolságmérőkről írt. 
Ekkor kapcsolódott be a Marx és Mérei Tudományos és 
Elektromos Műszerek gyárának munkájába, az első pola
rizációs szűrőkkel ő foglalkozott.
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1932-ben kiadta a „Bevezetés az optikai műszerek el
méletébe” című első nagyobb művét. 1944-ben a MOM- 
mal előbb Sopronlövőre, majd az ausztriai Gmundenbe 
vitték, ahol amerikai fogságba került. 1946-ban tért haza, 
rendfokozatát (ekkor már őrnagy) elismerték és a Katonai 
Átvételi Bizottsághoz osztották be. Ismét bekapcsolódott 
a Gamma munkájába.

1947- ben megírta fő művének, az „Optikai műszerek 
elmélete és gyakorlata” című könyvének első kötetét, 
melyet további öt követett. Ez a 6 kötet 4500 oldalon, 
5700 ábrán és képben az alapoktól a legkorszerűbb tech
nikáig ismertette, amit abban az időben e szakmáról tud
ni kellett. A munka saját, valamint Dulovits Jenő és Né
meth József által készített fotókat tartalmaz. E művét a 
honvédség oktatókönyvként alkalmazta a térképészeti és 
felderítői képzésnél. Ekkor már foglakozott a kisfilmes 
fényképezőgépek és mikroszkópok tervezésével.

1948- ban előléptették alezredessé. Kinevezték az Op
tikai és Finommechanikai Központi Kutató Laboratórium 
vezetőjévé, melyet ő alapított. Előléptették ezredessé, 
megkapta a Kossuth-díjat. 1951-ben elnyerte a műszaki 
tudományok doktora címet „Optikai mikrométerek” tárgyú 
dolgozatáért.

1953-ban az MTA levelező tagjává választották. 1954-től 
docensként oktatott a BME Villamosmérnöki Karán. 1956- 
ban megvált az Optikai Kutató Laboratóriumtól, és főállású 
oktatóként dolgozott a BME-en mint egyetemi tanár.

1957-ben tanszékvezető tanárrá nevezték ki, és meg
bízták a Finommechanikai és Optikai Tanszék megalapí
tásával. Impulzív, nagy népszerűségé' előadó volt, aki 
rendszeresen részt vett a laboratóriumi gyakorlatokon is. 
Szabadalmi igényt nyújtott be egy általa kidolgozott alak
felismerési eljárásra. 1961-ben „Optikai műszerek” címen 
újra kiadta 6 kötetes művét, 5300 oldalon, 6550 ábrával 
és képpel. 1967-ben nyugállományba vonult, de a „Fi
nommechanika. Optika” című folyóiratban továbbra is je
lentek meg cikkei.

1977. október 6-án halt meg, Gödöllőn, a családi sír
boltban helyezték örök nyugalomra.

Tevékenysége a Gammában

Bárány Nándor az 1920-as években, Juhász István felké
résére bekapcsolódott a Gamma munkájába, külső szak
értőként, konstruktőrként és tanácsadóként. Sok megol
dását és szabadalmát alkalmazták távcsövek, távolság
mérők, új prizma, szállemez és tükörfoglalások, valamint 
egyéb optikai műszerek tervezése, beszabályozása, hite
lesítése területén. Korszerű okulár-szállemez megvilágí
tásokat tervezett.

2. ábra: Távmérő (1929)

4. ábra: Bárány-rendszerű távmérő (1939)

5. ábra: A Bárány-rendszerű 10x80-as légvédelmi figyelő 
(1940)

Legkiemelkedőbb alkotása a hazai viszonylatban első 
szerkesztésű 15-szörös nagyítású sztereoszkópikus táv
mérő távcsöveinek (1,25 m.; 1,5 m.; 2 m.; 4 m.) és irány
jelző távcsövének alkalmazása a Gamma-Juhász típusú 
lőelemképzőnél, mely nemzetközi elismerést vívott ki 
1932-től. Ekkor nyerte meg Svédországban a Gam
ma-Juhász lőelemképző legjobb eredményességével 
több ország bemutató lövészetét. E műszer a világ min
den tájára eljutott és hírnevet szerzett a magyar alkotó el
mének és finommechanikai gyártásnak. Ez volt az első 
analóg, mechanikus számítógép Magyarországon. Érde
kességként megemlítem, hogy egy japán levelezőpartne-
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rem, aki DUFLEX fényképezőgép-gyűjtő és nagy tiszte
lettel tekint a néhai Gamma gyárra, beszerzett két 1939- 
es gyártású Bárány-féle irányjelző távcsövet, svéd felirat
tal, így e távoli országban is megtalálható ipari műkincs
ként e magyar találmány.

Másik jelentős tevékenysége a Gammában az optikai 
elemeket gyártó üzem tervezése és megszervezése volt 
1934-35-ben. Ebben az üzemben vezette be a Kisfaludy 
P. Istvánnal közösen feltalált reflexcsökkentő, ún. „T” be
vonatot.

Kiváló tüzérségi irányzó- és bemérőműszereket szer
kesztett a Gammának és ezen keresztül a hadseregnek. 
Több fényképezőgép-objektívet konstruált gammás bará
taival és munkatársaival, így Barabás Jánossal és Majo
ros Sándorral. Fialovszky Lajossal együttműködött geo
déziai műszerek tervezésében.

Munkássága, kapcsolata a Gammával a Juhász test
vérek távozása után is folyamatos maradt, egészen 
1960-ig, amikor az optikai műszergyártást központi utasí
tásra a gyár megszüntette, és a gépeket, műszereket, 
szerszámokat, dokumentációkat és az ezekkel foglalko
zó szellemi, fizikai dolgozókat átadta a MOM-nak.

A T-réteg

Történeti háttér
H. T. Taylor -  a Cooke Lens fotóobjektív szerkesztője -  
észrevette, hogy a régi lencsék felületén észlelhető 
kékesvörös foltok kevesebb fényt vetnek vissza és többet 
bocsátanak át, mint a szomszédos egészséges felületré
szek. Felfedezésének jelentőségét azonnal felismerte és 
a foltok mesterséges előállításán fáradozott. Az általa ki
dolgozott Taylor-féle szubtraktív-kémiai eljárással, labo
ratóriumi körülmények között előállított rétegek a vissza
verődést 33%-kal csökkentették. Ezt az eljárást a gyakor
latba átvinni azonban nem lehetett.

G. Bauer 1934-ben más irányú kísérletei közben kimu
tatta, hogy a légritka térben üvegfelületre elgőzölögtetés- 
sel lecsapatott fémfluoridok a visszaverődést lényegesen 
lecsökkentik. Ezt az eljárást alkalmazva A. Smakula 
1935-ben a jénai Zeiss gyárban kidolgozta és megvalósí
totta a sorozatos gyártást.

A hatás optikai magyarázata
A fénytörés mindig fényvisszaverődéssel párosul, aminek 
oka a törésmutató ugrásszerű változása a határfelületen. 
Az eltérő törésmutatók következtében a fényintenzitást

az Ir = 1Ь[(п1-п2)/(п1+п2)]г Fresnel-egyenlet írja le me
rőleges beesésre vonatkoztatva, ahol az Ir a visszavert 
fény intenzitása, az ib a beeső fény intenzitása és na  tö
résmutató.
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9. ábra: Bárány-féle tüzérteodolit

A fényvisszaverődés nemcsak az üvegbe való belé
pésnél, de az üvegből történő kilépéskor is bekövetkezik. 
Ha az üveg törésmutatóját 1,5-nek vesszük és a levegő
jét 1 -nek, akkor a beeső fényintenzitás 4%-a verődik visz- 
sza egy felületen. így az egy lencsén áthaladó fénysugár 
összesen 8%-kal gyengül, mert be- és kilépésnél is 4% 
beeső fény verődik vissza. Ha pl. egy 26 levegő-üveg ha
tárfelületet tartalmazó zoomobjektívet veszünk alapul, 
akkor a fényveszteség eléri a 65%-ot. A fényvisszaverő
dést interferencia útján lehet megszüntetni a reflexió
csökkentő réteg (T-réteg) alkalmazásával.

A reflexiócsökkentő rétegnek egyrészt olyannak kell 
lennie, hogy a levegővel érintkező és az üveggel határos 
felületéről visszaverődő fények ellenkező fázisban talál
kozzanak, másrészt a két határfelületről visszaverődő 
amplitúdók egyenlők legyenek.

Az első követelmény:
2nd =M2 nd = X/4
ahol n a réteg törésmutatója és d a vastagsága, Я a 

fényhullámhossz. A 2nd az optikai úthossz.
A második követelmény:
Ar = Aü
A = (n-nL)/(N+nL)
ahol nL a levegő törésmutatója, vagyis az értéke nL = 1. 
Ar = (nr-1)/(nr+1)
Aü = (nü-1)/(nü+1)
Ebből az egyenletből nr = vhü.
A Vnü még a víz törésmutatójánál is kisebb, és mivel 

ilyen megfelelő szilárdságú anyagot nem találtak, ezért a 
T-réteget más, kis törésmutatójú anyagból (pl. magnézi- 
umflorid, kriolit stb.) kell gyártani. Emiatt a felületi tükrö
zés teljes megszüntetését nem lehet elérni, de le lehet 
szorítani 1% alá. A T-réteg hatásfokát több, váltakozva 
kis és nagy törésmutatójú bevonat egymásra rétegezésé- 
vel lehet javítani. így jönnek létre a többszörös (multi- 
coated és super-multi-coated) bevonatok. Ezek nemcsak 
nagyon lecsökkentik a visszaverődő fényt, hanem kiszé
lesítik a hatásos hullámhossztartományt is. Ha az egyré
tegű T-bevonat а Я = 555 nm fényre (sárgászöld, az em
beri szem erre a legérzékenyebb) van méretezve, akkor 
a lencsefelületen kékespirosas elszíneződés látható, 
mert ezeket a fénysugarakat viszont visszaveri.
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A császári és királyi haditengerészeti repülés
(1911-1918)

Dr. Csonkaréti Károly

Az 1903. december 17-ei első motoros repülésre (Wright 
fivérek) a Monarchia katonai körei is felfigyeltek. 1910-re 
elkészültek az első osztrák-magyar katonai repülőgépek, 
s megkezdődött a tábori pilóták kiképzése Bécsújhelyen, 
ahova a haditengerészet is küldött három tengerésztisz
tet. A Monarchia repülőgépeinek megbízható motorjait a 
később világhírűvé vált Porsche mérnök tervezte, minő
ségüket 23 repülő-világrekord jelezte. (1912 végéig Fran
ciaország állt az élen 76 rekordjával, mögötte Auszt- 
ria-Magyarország 23, Olaszország 11, az USA 9, Anglia 
6 és Németország 5 rekorddal.)

Az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi hadi
tengerészetének kötelékében mindig szolgáltak olyan fi
atal tisztek, akik figyelemmel kísérték az európai haditen
gerészetek műszaki fejlődését, és azon munkálkodtak, 
hogy a császári és királyi hajóhad is lépést tartson a ha
ladással, bevezesse, alkalmazza azokat a vívmányokat, 
amelyek szavatolják a flotta korszerűségét, ütőképessé
gét. Ilyen lelkes ifjú tengerésztisztek ügybuzgalmának és 
szívós, meggyőző munkájának gyümölcseként 1911-ben 
a haditengerészet megvette a pólai hadikikötőben fekvő 
St. Catharina-szigetet. Itt 20 gép részére hangárt épített, 
megrendelte az első hidroplánt, amelyet több is követett, 
s 1913-ban a repülés hivatalosan is a haditengerészet ré
szévé vált. Különböző kísérletek után a tengerészpilóták 
végül a Bécs-Floridsdorfban működő Lehner Jakab és 
Társa Repülőgép- és Karosszériagyár gépeit találták a 
legjobbaknak, s a háború bebizonyította, hogy helyesen 
döntöttek. A császári és királyi haditengerészet repülőgé
pei különbek voltak az olaszok Curtiss, Nieuport vagy 
Caproni gépeinél. A háború kitörése után felgyorsult a 
Lohner gépek gyártása Ausztriában, valamint Magyaror
szágon az 1914 januárjától működő Első Magyar Repü
lőgépgyár Rt. albertfalvai üzemében, amelyet Weiss 
Manfréd és a Ganz Danubius gyár alapított. Az albertfal
vai repülőgépgyár színvonala és teljesítőképessége be
bizonyította, hogy gépiparunk Európa élvonalában állt, s 
a magyar mérnök és ipari munkás bátran versenyre kel
hetett a kontinens legfejlettebb ipari hatalmainak mérnö
keivel, munkásaival. A gyár 1915 februárjában kapta a 
haditengerészettől az első repülőgép-megrendelést, s et
től kezdve a háború végéig folyamatosan szállított.

A technika fejlődésével a háború alatt különböző fel
adatokra szakosodó típusok születtek: az eredeti felderí
tőgépeken kívül vadász, bombázó, torpedóvető stb. cél
lal, egyre tökéletesebb kivitelben.

A világháború kitörésekor 25 vizsgázott tengerészpiló
ta és 13 repülőcsónak állt a flotta rendelkezésére. A gé
pek 85, később 140 lóerős motorjaival 100-200 km/óra 
sebességet értek el. Állandó kísérletezéssel a teljesítmé
nyeket fokozatosan növelték.

A haditengerészet összesen 857 repülőgépet rendelt. 
Ezek -  különböző okokból -  nem mind kerültek leszállí
tásra (anyaghiány, tűzkár stb.). Végeredményben a há
ború négy éve alatt a haditengerészet 570 harci repülő
gépet állított hadrendbe. Ebből az 1918 októberéig a

gyárak, valamint a flotta Arzenálja által leszállított 570 új 
harci gépből a magyar repülőgépgyár 278-at készített, 
többet, mint bármelyik osztrák gyár, amelyek közül a hí
res Lohner-cég mindössze 141-et. A magyar ipar gyár
totta tehát a tengerészeti repülés gépparkjának mintegy 
46%-át.)

Ebből az állományból 1918. október 7-én (ez az utolsó 
hivatalos statisztikai adat dátuma) még bevetésre készen 
állt 268 gép. A háború folyamán 80-at kiselejteztek. A töb
bi harcban (71) vagy repülőszerencsétlenség következté
ben (151) pusztult el. Ha a háború végén még harckész 
268 géphez hozzászámítjuk a szállításra készen álló, de 
leszállításra már nem került 171-et, akkor az a 439 repü
lőgép igen tekintélyes légierőt jelent, amely a császári és 
királyi hajóhad rendelkezésére állt. (Olaszországnak 
ugyanekkor 552 tengerészeti repülőgép és 15 léghajó állt 
rendelkezésére.) A haditengerészet állományába tarto
zott még 78 hadrendbe nem sorolt iskolagép és 6 posta
gép. Az osztrák-magyar tengerészeti repülőgépek minő
ségét jelzi, hogy a motorok egy részét a magyar gyárban 
Ernst Heinkel, a többiben Ferdinand Porsche és Otto 
Hieronimus főkonstruktőr tervezte.

A tengerészeti repülés veszteségei: 513 tengerészrepü
lő közül 99-en haltak hősi halált, 64-en estek fogságba.

A haditengerészet
repülőgép-állományának alakulása éves bontásban 
1911-1918

A császári és királyi haditengerészet 1911-től 1914. au
gusztus 1-jéig 23 gépet állított szolgálatba. Közülük tízet 
töröltek a lajstromból, így 1914. augusztus 1-jén az állo
mány 13 gépből állt, amelyeket az új gépek megérkezé
se után kiselejteztek.

A haditengerészet repülőgép-állományát lásd a 7. oldalon.

Összesen 572 db, amelyekből azonban nem került be 
a hadrendbe az elégett К 251-262 (12 gép); szolgálatba 
került tehát 560 gép.

A harci gépeken kívül a hajóhad állományába tartozott 
még 78 iskolagép és 6 postagép.

A repülőgépek betűjeleinek magyarázata

L -  Lohner
G -  Grossflugboote. Nagy repülőcsónak = bombázó 
К -  Kampfflugboote. Harci repülőcsónak = csatarepülő 
A -  Abwehrflugboote. Elhárító repülőcsónak 
J -  Jagdflugzeuge. Vadászgép 
R -  Rekognoszierungsflugzeuge. Torpedóvető repülőgép 
T -  Torpedoflugzeuge. Torpedóvető repülőgép 
S -  Schulflugboote. Iskolagép 
E -  Igo Etrich tervezőmérnök által tervezett gépek 
M -  Josef Mickl mérnök által tervezett gépek
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A haditengerészet repülőgép-állományának alakulása

1918
К 233-262 30 db* 

(ebből 12 eléqett)
К 306-364 59 db
К 365-422 58 db*
R 303-314 12 db
E 1-12 12 db
R 200-224 25 db*
T 2-3 2 db
Összesen: 198 db

1917
К 151-162 12 db
К 168-171 4 db*
К 172-183 12 db*
К 185-196 12 db
К 197-202 6 db
К 203-232 30 db*
К 201-302 2 db*
К 303-305 3 db
К 423-430 8 db
А 13-48 36 db
R 301-302 2 db

Új széria
R 1-48 48 db
T1 1 db
К 431-460 30 db
Összesen: 206 db

1915
L 16 1 db
L 40-51 12 db*
L 52-69 18 db*
G 1 1 db
Összesen: 32 db

1914. augusztus 1.-1914. december 31. kozott
A 24 1 db
R 28-30 3 db
E 33-38 6 db
M 31 1 db
M 39 1 db
L 5 1 db
L 31 1 db
L 32 1 db
Összesen; 15 db

1916
L 70-89 20 db
L 90-119 20 db*
L 120-139 20 db*
L 140-163 24 db*
К 300 1 db
G 2-12 11 db
G 1 úiiáép. 1 db
К 148-150 3 db
К 163-167 5 db*
К 184 1 db
А 1 1 db
А1-АЗ 3 db
А l-А  VI. 6 db
А VIII. 1 db
А 11-12 2 db
R 1-2 2 db
Összesen: 121 db

* Magyar repülőgépgyárban készült

Műszaki jellemzők

Típus E 17 L 40-45 A 11 К 197-202 R 1-2, 301 S 2-6
Motor Hiero, 85 LE Rapp 150 LE Hiero, 200 LE 160 LE Mercedes, 85 LE 80 LE

Gép hossza 9,2 m 10,85 m 8,5 m 10,2 m 8,2 m 9,4 m
Szárnyak

fesztávolsága
13 m 16,2 m 9,58 m 16 m 10 m 12,4 m

Súlya üresen 560 kg 1148 kg 400 kg 1100 kg 605 kg 750 kg
Súlya tele 750 kg 1698 kg 540 kg 1600 kg 918 kg 1035 kg

Személyzet 2 2 1 2 2 2
Csúcsmagasság 2500 m 2000 m 3000 m

Fegyverzet
1 db 6,5 mm 

géppuska
1 db 8 mm 
géppuska,

150 kg bomba

2 db 8 mm 
géppuska 
2000 lövés

1 db 8 mm 
géppuska 

200 kg bomba

1 db 8 mm 
géppuska

1 db 8 mm 
géppuska

Sebesség 100 km/h 105 km/h 180 km/h 135 km/h 95 km/h 95 km/h
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A tengerészeti repülőket a világtörténelem folyamán 
először Ausztria-Magyarország vetette harcba 1913- 
ban. Egy hónapos működésük alatt nem csupán felderí
tést végeztek, hanem -  ugyancsak első ízben a haditen
gerészet történetében -  légi felvételeket is készítettek.

Az Adria északi részén a tengerészeti repülők elsősor
ban bombatámadásokkal segítették az Isonzó-front csa
patait. A Velencét bombázó gépek száma -  bevetésen
ként -  a kezdeti kettőről ötven egységből álló kötelékké 
nőtt. A háború utolsó évében előfordult, hogy néhány órán 
belül 250 gép is volt a város felett, amelyet nyolcvan olasz 
vadászgépen kívül ugyanennyi angol és francia vadász is 
védett, a légvédelem pedig a kezdeti egyeslövések he
lyett márzárótüzet alkalmazott. Az olaszok Fiúmét, Pólát, 
Triesztet bombázták. Egy ilyen támadáskor sikerült Ban- 
field sorhajóhadnagynak repülőcsónakjából, a repülés tör
ténetében először, éjszaka lelőni egy olasz gépet.

Az Adria középső és déli részén az 1917-től önálló 
hadtestet alkotó tengerészeti repülők fő feladata a hadi
tengerészeti célok leküzdése, valamint a saját tenger
alattjárók működésének fokozott támogatása volt. A leg
fényesebb sikert a FOCAULT francia tengeralattjáró el
süllyesztése jelentette. Ez volt az első jelentős hadihajó, 
amelyet nyílt tengeren repülőcsónak süllyesztett el, 1916. 
szeptember 15-én. Személyzetét a tengerészeti repülők 
kimentették. Vakmerőség, bajtársiasság, sportszerűség 
jellemezte a tengerészeti repülőket, akiknek több mint a 
fele magyar volt. Zsögödi Grosschmid István sorhajóhad
nagy pl. harmadmagával (Molnár János és Schahinger 
Frigyes tengerész zászlósokkal) 9 hadihajót támadott 
meg és űzött el Parenzo falai alól. Máskor Molnár János 
az ellenséges tűz közepette leszállt a tengerre, hogy fel
vegye ott hánykolódó bajtársait. Az alábbiakban néhány 
különösen fényes haditettről szólunk részletesebben.

1915. június 27-én a Kumborból felszálló L 43 Brindisit 
bombázta. Hazatérőben fele úton leállt a motorja, és ke
véssel éjfél után le kellett ereszkednie a tengerre. A piló
ta -  Maglics Szilárd -  és megfigyelője -  Wollemann -  
azonban nem estek kétségbe, s mint néhány héttel előbb 
Mindszentyék, ők is vitorlát feszítettek ki a szárnyakat bo
rító vászonból, s az egyre erősödő szélben és hullámve
résben is kormányozni tudták csónakrepülőjüket. így telt 
el az egész nap, majd a 27-ről 28-ra virradó éjszaka. A 
két férfi kétségbeesetten küzdött az elemekkel. Közben a 
kumbori támaszponton nőttön nőtt az aggodalom. A viha
rossá fokozódó szél miatt repülőgép nem indulhatott ke
resésükre, ezért riadóztatták a 4-es tengeralattjárót, mely 
késedelem nélkül el is indult. A kutatás ezúttal sikerrel 
járt, 28-án 13 óra 45 perckor, 30 mérföldre Monopolitól 
megpillantották egymást. A két fregatthadnagy átszállt a 
tengeralattjáróra, mely vontába vette a repülőgépet, és 
befutottak Cattaróba.

Amint látjuk, sok baj volt a repülőgépmotorokkal, pedig 
a császári és királyi gépek jobbak voltak, mint az átlagos 
korabeli eszközök.

1916. február 2-án Valona volt a tengerészeti repülők 
célpontja. A kumbori repülőállomásról a következő repü
lők szálltak föl: L81 (Konyovics, Ritschl), L 82 (Herzberg, 
Loew tábori repülő főhadnagy) és az L 83 (Hell, Sewera). 
Erről a támadásról -  a korhangulat jellemzésére -  hadd 
idézzünk A Tenger című népszerű és tudományos havi 
folyóiratból, amely egyébként a Magyar Adria Egyesület 
Közlönye (1916. évfolyam, 82-83. oldal): „...Három ten
geri repülőgépünk bombázta Valonát és az öböl hadibá
zisát, Sazeno szigetet. Nagyszerű, hősi munkát végzett 
mind a három. A legjobb albán kikötőt több mint egy esz
tendeje, hogy megszállotta az olasz... Vészes bóra ro
hant át az Adrián, de vakmerő tengerészeink nem törőd

tek a viharral: talán épp szövetkeztek vele az ellenség 
megbüntetésére. A három repülőgép derekasan végezte 
a rábízott feladatot: bombázta a kikötőt, a hajókat, a tá
bort, fényképfelvételt készített az ellenség állásairól; köz
ben harcba bocsátkoztak a parti ütegekkel és a hadiha
jók ágyúival is. Az egyik gép motorját találat érte: a piló
ták nem menekültek, harcoltak tovább. Újabb találat, s a 
gép rohant lefelé (az L 83-asról van szó). Már ragadta 
magával a hullám, már veszve látszott, amikor Konyovics 
Demeter, az egyszerű zombori tanító fia, tengerészünk 
bátor sorhajóhadnagya golyók záporában (két romboló 
közeledett és lőtte a kényszerleszállást végző gépet) és 
süvöltő bórában lecsapott a tengerre, és megmentette a 
veszendő hadigép két repülőtisztjét és hasznavehetet
lenné tette a megrongált repülőgépet (hogy ne jusson az 
ellenség kezére, elsüllyesztette). Mire az ellenség fürge 
torpedózúzói a helyszínre érkeztek, már csak egy érték
telen roncsot hányt-vetett a tenger, pilótáink már maga
san repültek a viharos Adria felett, élükön Konyoviccsal, 
a diadalmas, bátor szívű magyar tengerésszel, aki társa
it saját gépén biztonságba helyezve az emeletmagas hul-

1. ábra: A Lohner gyár R.301 típusú hosszú távú felderítő
repülőcsónakja 1918 márciusában

2. ábra: A Lohner-M típusú vadász repülőcsónak. Az L.16 
jelű géppel Banfield sorhajóhadnagy 6 ellenséges repülő
gépet, közte 2 Caproni bombázót lőtt le

3. ábra: A Lohner-M típusú, E.17 jelű repülőcsónak 1914 
nyarán
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tárnok közt startolva dupla terhével szerencsésen megér
kezett Cattaró öblében levő állomáshelyére...”

Amikor az olasz hadvezetőség tudomást szerzett arról, 
hogy Parenzóban új repülőállomást építenek, elhatározta, 
hogy merész és erőszakos felderítéssel tájékozódik a le
endő tengerészeti repülőállomás felől, amely nagyon kö
zel feküdt a frontvonalhoz, és komoly veszedelmet jelen
tett a további hadműveletekre. A felderítésre, illetőleg az 
épülő repülőállomás szétrombolására 1916. június 12-én, 
hajnali 4 óra 40 perckor ért Parenzo kikötőjének bejáratá
hoz a ZEFIRO romboló a 40 PN és a 46 OS torpedóna
szádok kíséretében. A köteléknek ismét Nazario Sauro 
hajóskapitány volt a révkalauza. A parti megfigyelő őrség 
-  mivel az áruló Sauro kapitány jól ismerte Parenzo kikö
tőjének bejáratát, és otthonosan, biztosan irányította a há
rom egységet az aknazárak között -  csak későn döbbent 
rá, hogy ellenséges hajók vonultak be nyomdokvonalban 
a kikötő belseje felé. Addigra már a ZEFIRO a mólóhoz 
állt, Sauro kapitány szépen partra szállt néhány olasz ten
gerész kíséretében, átvette a postát a kikötőőrségtől, 
amely még segített is a ZEFIRO-nak a kikötőnél, majd a 
császári és a királyi kikötőőrség néhány ott tartózkodó 
tagját a ZEFIRO fedélzetére vitték. Ezek aztán pontos le
írást adtak az épülő tengerészeti repülőállomásról. Csak 
ekkor értesítette valaki telefonon a parenzói kikötőpa
rancsnokságot a történtekről. Az azonnali riadóra a parti 
ütegek lőni kezdték a megforduló és a kijáraton át távozó 
ellenséges hajókat, amelyek viszonozták a lövéseket, sőt 
még a kinti vízen várakozó FUCILIERE és ALPINO torpe
dónaszádok is bekapcsolódtak a lövöldözésbe. Mindez 
pünkösd hétfőjének hajnalán történt, amikor a legkevésbé 
vártak ellenséges támadást a térségben.

Ezen a napon három vízirepülőgép állomásozott az 
épülő repülőállomáson: az L 111, az L 115 és az L 116. 
Az elkövetkező események leírását A magyar repülés 
története című könyvből idézzük, amely mindössze csak 
két oldalon tárgyalja a magyar haditengerészeti repülők 
történetét, de a június 12-i, Parenzo elleni olasz támadás 
elhárítását ismerteti: „A hajnali ködben egy cirkáló befu
tott a kikötőbe (helyesen romboló), az őrséget lefegyve
rezte, majd a többi olasz hajóval együtt a kb. 2 km-re le
vő vízi repülőállomást kezdte ágyúzni. Az ágyúdörejre 
felriadt parancsnok (ti. a repülőállomás parancsnoka) er
kélyéről látta, hogy nagy erő lepte meg, és gépei végve
szélyben vannak. Meneküljön, vagy várjon Polából se
gítséget? Nem!

Lerohant a kikötőbe és a felriadt legénységgel vállvet
ve, nagy ágyútűzben vízre bocsátotta a gépeket. Gyors 
megbeszélés a beérkezett pilótákkal, megfigyelőkkel, és 
neki az ellenségnek! Molnár elsőnek (L 115, megfigyelő
je  Oszkár Gayer sorhajóhadnagy), Zsögödi Grosschmid 
István (a repülőállomás parancsnoka, az L 116-tal, meg
figyelője Dreywurst) másodiknak szállt föl úgy, ahogyan 
volt, hiányos öltözékben (hálóingben) a legnagyobb 
ágyútűz közepette. A gépekben 50 kg-os bomba is volt, 
úgy, hogy a hideg motorok a terhelt gépeket csak igen 
nehezen emelték föl a vízről. (A korabeli jelentés szerint 
elsőként az L 111 startolt 4 óra 58 perckor, pilótája 
Schachinger Imre repülőmester, megfigyelője báró Franz 
Doblhoff tengerészkadét. Őt követte 5 óra 5 perckor az L 
116 és 5 .15-kor az L 115). Alig emelkedtek 100 méterre, 
máris fordultak a hajókra. A hajók most teljes gőzzel kö
röztek, hogy a bombatalálatokat kikerüljék. Fedélzetükről 
irtózatos géppuska- és ágyútűz zúdult a repülőkre.

Grosschmid a legnagyobb cirkálóra (helyesen rombo
lóra) támadt, a megfigyelő ledobta bombáit. Az utolsóval 
eltalálta a hajó orrát. (Meg kell jegyeznünk, hogy a cirká
ló nem vett részt a támadásban, hanem a már jelzett öt

egységen kívül a tengeren tartózkodott még négy rombo
ló, úgymint a CESARE ROSSAROL, a GUGLIELMO 
PEPE, a GIUSEPPE MISSORI és a FRANCESCO 
NULLO.) Ezzel a találattal Grosschmid tönkretette az ott 
levő légvédelmi ágyút. Majd géppuskáik minden töltényét 
kilőtték a fedélzetre, ahonnan a kezelőlegénység még a 
tűzgépek mellől is elmenekült a hajó belsejébe. Ám az 
olaszok is jó l lőttek. Egy ágyúgolyó átütötte a törzset, és 
gépének szárnyát is több lövés érte. Az eltalált bordák re
csegve púposodtak fel és a szárnyvászon nagy foszlá
nyokban leszakadva csüngött a kilépőélen. Az L 116 mint 
sebzett madár vergődött partra a támadás után. De az 
olasz hajóraj is sietve vonult vissza a kikötőből, és mene
kült a másik két gép megújuló támadásai elől.

Közben Grosschmid úgy-ahogy gyorsan kijavította gé
pét, sárgaréz dróttal kikötötte a megsérült kormányfelüle
tet, lőszert és üzemanyagot vett fel, majd ismét felszállt, 
hogy üldözőbe vegye a menekülő hajókat. (Ekkor Ber- 
necker repülőmester volt a kísérője.) A Tagliamento tor
kolata előtt beérte a hajókat és kétszer négy bombát do
bott le rájuk. Srapnel robbant a gép előtt, egyik szilánk át
vágott egy fő merevítőhuzalt és az visszacsapódva úgy 
mellbe vágta Grosschmidot és a megfigyelőt, hogy a fáj
dalomtól elájultak. Még megfigyelték az olasz aknamező 
titkos bejárati útját és végső erőfeszítéssel sikerült a sé
rült géppel hazajutniuk...”

Molnár és Schachinger ugyancsak többször visszatért 
üzemanyagért és lőszerért, s több találatot értek el az 
olasz rombolókon. Amíg a repülők közül senki sem sebe
sült meg, és a gépek is épségben landoltak, addig a 
ZEFIRO-n öten elestek, és 11-en megsebesültek.

Június 16-án az Isonzó-fronton támadtak a Triesztből 
felszálló repülőgépek, és bombázták Monfalcone, Bestri- 
gna, S. Canziano és Pieris katonai célpontjait és ütegeit 
(éjszakai rajtaütés volt).

4. ábra: A Löhner L sorozatú, L.40 jelű repülőcsónak, amely 
az 1915-16-os harcok résztvevője volt

5. ábra: Az Arsenal gyártmányú S.3 repülőcsónak, amely 
kiképzőgép volt 1915 elején
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E nap estéjén -  június 23-án -  19 óra körül jelentették 
a figyelők, hogy ellenséges repülőgép közeledik Trieszt 
felé. Banfield az L 16-tál azonnal startolt, és heves légi 
csatában lelőtte a francia FBA 12 jelű gépet, amely kény
szerleszállást hajtott végre a tengeren. Amikor Banfield 
melléereszkedett, hogy kimentse a gép utasait, a francia 
pilóta -  Victor Vangois fregatthadnagy -  kézi fegyveréből 
lövöldözve védekezett az utolsó töltényig, azután megad
ta magát. Megfigyelője, egy olasz nemzetiségű, de oszt
rák állampolgár, bizonyos Gramaticopulo, már a légi 
harcban halálos sebet kapott. A francia repülőgépet egy 
motorcsónak bevontatta Triesztbe.

1916. szeptember 15-én Konyovics Demeter sorhajó
hadnagy, az L 132 pilótája, Durazzóból Kumberba repült, 
amikor a gép megfigyelője, Max Sewera fregatthadnagy 
meglátott egy víz alatt, Cattaró felé haladó tengeralattjá
rót mintegy 10 mérföldnyire Punta d’Ostrótól délnyugatra. 
Megmutatta a tengeralattjárót pilótájának, Konyovics sor
hajóhadnagynak, aki leszállva Kumborban, jelentette ezt 
a cirkálóflottilla-parancsnokságon, ahol közölték vele, 
hogy az csak ellenséges tengeralattjáró lehet, s utasítot
ták, hogy kísérelje meg bombával megsemmisíteni.

A Konyovics vezette L 132 és az L 135 (Walter Zelezny 
fregatthadnagy, br. Ottó Klimburg fregatthadnagy) azon
nal felszállt. A gépeken 2-2 db 50 kg-os víz alatti és 4-4 
db kisebb bomba volt. A nagy bombákat úgy állították be, 
hogy a vízben 10 méteres mélységben robbanjanak.

Félórai repülés után Klimburg látta meg először a 10 
méter mélyen haladó tengeralattjárót. Zelezny 200 mé
terre ereszkedett és hosszában átrepült a tengeralattjáró 
felett, s Klimburg ledobta mindkét 50 kg-os bombáját. 
Mindegyik a tengeralattjáró mellett, balra, az orra és a fa
ra magasságában robbant. A robbanások után a búvár
naszád eltűnt, csak olajfoltok maradtak a felszínen. A re
pülők azt gondolták, hogy legfeljebb könnyebben sérül
hetett meg, ezért úgy döntöttek, hogy tesznek még egy 
felderítő utat, azután hazatérnek. Azonban egyszer csak

■ * * ir

6. ábra: A Weichmann-féle A.11 vadász repülőcsónak (Kék
madár), amely csak egy példányban épült meg Banfield 
sorhajóhadnagy részére, aki 1916-18 között repülte

j£ysgij|
7. ábra: Az Oeffag gyártmányú K. 197 számú felderítő-bom-
bázó repülőcsónak

hatalmas örvényt kavarva, a tengeralattjáró felemelke
dett. Az L 135 mélyrepüléssel föléje szállt, hogy megfi
gyelhesse, lát-e sérülési nyomokat. Ugyanekkor felcsa
pódott a tengeralattjáró fedélzeti nyílása, tengerészek 
ugráltak ki rajta és a fedélzeti géppuskához rohantak, 
amely nyomban heves sorozatokat küldött a repülőgép 
felé. Az L 135 erre kis bombái közül ledobott egyet, 
amelynek robbanása lesodort néhány embert a fedélzet
ről. A naszád második tisztje azonban a géppuskánál ma
radt és tovább lőtt. Csakhogy a kisebbik bomba megadta 
a tengeralattjárónak a kegyelemdöfést, többé nem lehe
tett a felszínen tartani, lassan süllyedni kezdett. A tenge
részek egymás után bújtak elő, és a vízbe vetették ma
gukat. Ekkor Konyovics lassan letette gépét a vízben 
úszók közelében. Példáját Zeleny is követte, s a két re
pülőgép személyzete megkezdte a FOUCAULT -  mert ez 
volt az elsüllyesztett tengeralattjáró neve -  legénységé
nek mind a 26 tagját biztonságba helyezni, egyeseket 
már a vízbe fúlás előtti pillanatban. Főként a szárnyakba 
és az úszókba kapaszkodtak, a két tisztet pedig beültet
ték a gépekbe. Megjegyzendő, hogy a FOUCAULT pa
rancsnoka, Devin sorhajóhadnagy és a második tiszt ad
dig nem fogadott el semmi segítséget, amíg minden em
berüket nem tudták jó helyen. (A FOUCAULT személyze
tének létszámát a különböző források másként közük: 
Sokol 26 embert említ, E. Péter hivatkozott művében 2 
tisztről és 27 legénységi állományúról beszél, A Tenger
1917. évi számában összesen 27 tengerészt ír. Franz F. 
Bilzer szerint két tisztet és 25 tengerészt mentettek meg. 
A szeptember 22-én kiadott hivatalos jelentés ugyancsak 
27 embert és 2 tisztet említ.) Ezután a két repülőgép el
indult a beléje csimpaszkodó franciákkal hazafelé, de 
közben összetalálkoztak a 100 M  torpedónaszáddal, 
amely átvette a legénységet, s a repülők csak a két tisz
tet vitték Kumborba.

A haditengerészeti repülés repülőállomásai, 
támaszpontjai és azok parancsnokai

Tengerészeti repülőállomások 
Póla (St. Catharina), a létesítés időpontja: 1911 
Parancsnokai: 1914. július 23.-szeptember 3. -  
Mikuleczky Ferenc sorhajóhadnagy,
1915. szeptember 4.-május 27. -  Wosecek sorhajóhad
nagy,
1915. május 28-november 23. -  Hugo Ockermüller sor
hajóhadnagy,
1917. november 24.—július 31. -  Mikuleczky Ferenc sor
hajóhadnagy,
1917. augusztus 1.-1998. március 27. -  Borivoj Radon 
sorhajókapitány,
1917. március 28.-november 1. -A lfonz  Wünschek. 
Cattaro (Kumbor), a létesítés időpontja: 1914 
Parancsnoka a háború egész tartama alatt Konyovics 
Demeter sorhajóhadnagy.
Trieszt, a létesítés időpontja: 1915
Parancsnoka a háború egész tartama alatt báró Gottfried
von Banfield sorhajóhadnagy.
Sebenico, a létesítés időpontja: 1914 
Parancsnokai: 1915-1916 -  báró Alfréd von Minarelli- 
Fitzgerald sorhajóhadnagy, 1917-1918 -  Stefan 
Drakulich sorhajóhadnagy.
Póla (Puntisella), a létesítés időpontja: 1916 
Parancsnokai: azonosak a mindenkori St. Catharina pa
rancsnokaival.
Keszthely, a létesítés időpontja: 1915 
Parancsnokai: a mindenkori rangidős altiszt.
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Parenzo, a létesítés időpontja: 1916.
Parancsnoka: azonos a sebenicói parancsnokkal. 
Odessza, a létesítés időpontja: 1918 
Parancsnoka: báró Schoenberger Ernő fregatthadnagy.

Támaszpontok
Trapano, a létesítés időpontja: 1915. február 
Vallagrande, a létesítés időpontja: 1915. február 
Lagosta, a létesítés időpontja: 1915. május 
Ivanko, a létesítés időpontja: 1915. május 
Durazzó, a létesítés időpontja: 1916. március 
Rogosniza, a létesítés időpontja: 1916. június 
Curzola, a létesítés időpontja: 1916. június 
Lussin, a létesítés időpontja: 1916. augusztus 
Fiume, a létesítés időpontja: 1916. augusztus 
Gravosa, a létesítés időpontja: 1917. augusztus 
Sette Castelli, a létesítés időpontja: 1917. november 
Zára, a létesítés időpontja: 1917. november

Repülőiskola-állomás
Cosada, a létesítés időpontja: 1912 végén

1914-1918
A tengerészeti repülés hősi halottal

1914- ben nincs veszteség
1915- ben 3 fő
1916- ban 20 fő
1917- ben 43 fő
1918- ban 33 fő

Fogságba estek
1915- ben 6 fő
1916- ban 11 fő
1917- ben 18 fő
1918- ban 29 fő

Gépveszteség harci cselekmények következtében 
(légi harc, légelhárítás stb.)

1914- ben nincs veszteség
1915- ben 3 db

1916- ban 12 db
1917- ben 25 db
1918- ban 16 db

Gépveszteség egyéb okból (pl. üzemanyaghiány, 
ütközés, motorhiba stb.), de frontszolgálatban: 15 db

Olaszország légi harcban 121 gépet vesztett. A lelőtt 
(megsemmisített) olasz léghajók száma 5. Anglia 26, 
Franciaország 5 és az USA 1 tengerészeti gépet veszített 
az Adria feletti légi csatákban.

Felhasznált irodalom

H. H. Sokol: Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-1918. 
Zürich-Leipzig-Wien

Hadtörténelmi Levéltár Personalia 10. doboz. Sach- 
senfelsi Dietrich Richárd: A császári és királyi haditenge
részet világháborús története és magyar hősi halottal 

Lovag Kirchmayr Kálmán volt fregatthadnagy vissza
emlékezése. (szóbeli a szerzőnek)

Báró Puchner Károly volt fregatthadnagy visszaemlé
kezése

Hadtörténelmi Levéltár: Kimutatás a vízi repülőszázad
hoz beosztott magyar személyzetről, (elveszett)

P. Schupita: Die к. u. к. Seeflieger. Koblenz, 1983 
H. Pemsel: Die erste Versenkung eines Kriegsschiffes 

durch Flugzeugangriff. Marine Rundschau, 1974/7.
G. von Banfield Baron: Der Adler von Triest. Graz, 1984 
N. von Martiny: Bilddokumente aus Österreich-Ungarns 

Seekrieg 1914-1918. I—II. Graz, 1973 
A Tenger (A Magyar Adria Egyesület lapja). 1916., 

1917. évf.
Almanach für die к. и. к. Kriegsmarine 1917. Personal

stand
Kens-Müller: Die Flugzeuge des ersten Weltkriegs 

1914-1918. Heyne Verlag, München, 1980 
Batchelor-Casey: Marineflugzeuge 1914-1939. Heyne 

Verlag, München, 1977

A Magyar Légierő
légtérfelderítő képességének fejlesztési lehetőségei 1

különös tekintettel a pilóta nélküli repülőeszközökre I. rész

Bevezetés

Ez a cikk már csak a korlátozott terjedelme miatt sem vál
lalkozik arra, hogy minden -  a légierő légtérfelderítő ké
pességeit fejlesztő -  kérdésre kitérjen és azokat meg is 
válaszolja. Mindössze néhány pilóta nélküli repülőeszkö
zök (angol elnevezésének kezdőbetűiből UAV-k) általi fe
nyegetettségre kívánja felhívni a figyelmet. Aktuális kér
déseket vet föl, valamint azokra való reagálásként né
hány lehetséges megoldási javaslat megtételére szorít

kozik légtérellenőrző rendszereknek a megváltozott igé
nyeknek megfelelő kialakításához. Remélem, sikerül né
hány -  ma még kísérleti fázisban lévő -  felderítő rend
szerről, illetve eszközről információt adni.

A téma aktualitása

A XXI. század legnagyobb kihívásai közé tartozik a légi
erő légtér-ellenőrzési szakemberei számára a harcászati 
ballisztikus rakéták (TBM), a robotrepülőgépek (CM), a
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„stealth” (lopakodó) technológiával készült repülőgépek 
és nem utolsó sorban a pilóta nélküli repülőeszközök 
(UAV) felderítése és megfigyelése.

A légtérellenőrző információs rendszer és a légvéde
lem alkalmazhatósága szempontjából meghatározó je
lentősége van a rendszer bemenő adatait szolgáltató ér
zékelő (szenzor) elemek -  alapvetően radarok -  harcá
szati-műszaki jellemzőinek. A hazai légtérellenőrző rend
szer 1999 tavaszától (április 23-án szűnt meg véglege
sen a hagyományos „tervtáblás” légihelyzet-ábrázolás) a 
hazai fejlesztéseknek és az amerikai (Air Sovereignty 
Operational Centre) ASOC központnak köszönhetően 
automatizáltan működik. Légtérellenőrző rendszerünk jel
lemzője, hogy a különböző típusú légicélok felderítése és 
az adatok központi feldolgozása automatikusan megy 
végbe kezelői felügyelettel, illetve minimális beavatko
zással. Fontos, hogy LINK-1 (NATO-szabványos adatát
viteli protokoll) csatornáján keresztül biztosítsa kapcsola
tunkat a NATO egységes légtérellenőrző rendszerével. A 
rádiólokációs felderítő, információfeldolgozó és továbbí
tó, valamint vezetési rendszerünk még a minimális ha
gyományos légtérellenőrző feladatokra is csak hivatásos 
állományú szakembereink áldozatkész munkájával ké
pes. A NATO minimális elvárásait is csak nagy nehézsé
gek árán tudjuk teljesíteni.

A légierő rendeltetésének, feladatrendszerének újrafo
galmazásánál azonban már ma gondolnunk kell az új ki
hívásokra is, mivel a szomszédos országok (pl. Ukrajna, 
Románia) már rendelkeznek vagy hamarosan rendelkez
ni fognak UAV eszközökkel. Románia például 1999-ben 
már 6 darab amerikai SHADOW 600 típusú UAV-val ren
delkezett, amelyet 20 millió dolláros amerikai kormányse
gély keretében szerzett be (Haditechnikai Füzetek 1. 
szám 102 old.). A téma aktualitásához tartoznak még a 
következők is:

• a pilóta nélküli eszközökkel kapcsolatos technológiák 
rohamosan fejlődnek;

• a legutóbbi háborús konfliktusok (pl. délszláv konflik
tus) során egyre több UAV-t alkalmaztak és egyre többfé
le feladatra;

• kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a VHF rada
rokkal jó esély van a kis visszaverő felületű és horizonton 
túli repülőeszközök detektálására;

• a Magyar Honvédség számára megvan az a lehető
ség, hogy a VHF sávban már korábban is üzemelő radar
jait (P-18 és OBORONA-14) 2008-ig használhassa.

Az MH jelenleg nem rendelkezik korszerű katonai, há
romdimenziós, digitális adatkimenettel rendelkező radar
forrásokkal. A közeljövőben várható három nagy hatótá
volságú, háromkoordinátás, digitális kimenettel rendel
kező keresőradar NATO-forrásból való beszerzése (a 
tender folyamatban van). Az új radarok beérkezéséig a 
meglévő radarokkal kell megoldanunk a légtérellenőr
zést, de telepítésük után is szükség lesz hagyományos 
radarjaink felhasználására a 3000 méter alatti kiképzési 
és a minősített időszaki feladatok végrehajtásának tá
mogatásához. A polgári és katonai légiforgalom növeke
dése, az egyre nagyobb biztonságra való törekvés, vala
mint a helyi háborúk (pl. Öböl-háború és legutóbb a dél
szláv háború) során szerzett tapasztalatok alapján be
igazolódott, hogy nagyon sok új elvárásnak kell megfe
lelni. A legfontosabb követelmény, hogy bonyolult zavar
viszonyok között is nagy pontossággal, folyamatosan 
szolgáltassák adataikat a légtérellenőrző és a légvédel
mi rendszer számára.

A légtérellenőrző
és légvédelmi rendszerek radar szemszögből

A korszerű légvédelem és annak szerves részét képező 
légtérellenőrző rendszer harcászati elvárásainak műsza
ki teljesítése megköveteli, hogy az autonóm működésű 
felderítő és tűzvezető rendszer is szervesen magába in
tegrálja az elsődleges információforrást (legtöbbször ra
dart), a híradást és a harcvezetési központokban telepí
tett nagy teljesítményű, megbízható számítástechnikai 
eszközöket. A rendszernek valós időben (real-time) kell 
hiteles adatokat biztosítani (átlagos légicél esetében tíz 
másodpercenként, manőverező repülőeszközöknél né
hány másodpercenként) a felhasználók számára. A lég
térellenőrző információs rendszer a radar által szolgálta
tott adatok központi feldolgozását is elvégzi. Ehhez a ra
darban vagy az alegység harcálláspontján szükség van 
egy ún. extraktorra (digitális célhelyzetadatokat biztosító 
berendezésre). A jelenlegi rendszerünkben az SzT-68 U 
és a korszerűsített P37 radar kivételével az extraktor- 
berendezést (ARE) a radarszázadok harcálláspontjain 
helyezték el. Az Automatikus Radar Extraktor (ARE) min
den rendszerben lévő radarunk videojelét képes (előre 
beprogramozott paraméterek alapján) feldolgozni, majd a 
Radar Head Processzoron (RHP) keresztül a Légierő Ve
zérkar légtérellenőrző központjába továbbítani. A korsze
rű légtérellenőrző radarrendszerekben alkalmazott pálya
követő (szűrő) algoritmusok napjainkban már képesek 
különböző típusú szenzorok (pl. infra-, optoérzékelők, 
hang radarok) által mért adatok együttes kiértékelésére 
és a céltárgy pályaútvonalainak egyesítésére, a manőve
rek hipotézis szerinti kiértékelésére. Az MH légtérellenőr
ző rendszere jelenleg a tisztán multiradar nyomkövetés 
módszerét alkalmazza, ezért az útvonalképző algorit
musnak a csatlakozó radarok valamennyi hamis adatával 
(hamis plotokkal) is számolnia kell, de ennek fejében na
gyobb valószínűséggel képes a kezdeti célútvonalakat 
felderíteni, majd megbízhatóan követni. Különösen kis 
magasságokon és átszegdelt terepviszonyok esetén, a 
holtterek és holtkúpok lefedése érdekében fontos ennek 
a módszernek az alkalmazása. Az UAV-k általában igen 
kis visszaverő felületűek (több nagyságrenddel is kisebb 
lehet a hatásos radarkeresztmetszetük, mint egy vadász
bombázónak), ráadásul kis és közepes magasságon al
kalmazzák őket. Szerintem felderítésükhöz a Magyar 
Honvédség elsődlegesen a korszerűsített VHF tartomá
nyú réskitöltő radarokat használhatná fel eredményesen.

1. ábra: A Szojka III repülés közben
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Az UAV-k főbb jellemzői

Az UAV-k lehetnek dronok, amelyeket az előreprogramo
zott útvonal és bevetési terület jellemez, valamint lehet
nek távirányított légi járművek (angol betűszóval RPV: 
vagyis Remotely Piloted Vehicle), amelyeket a földi ki
szolgáló rendszerben tevékenykedő pilóta irányít rádió
kommunikációval. Mindkét fajta többféle feladatot képes 
ellátni, a hadműveleti és harcászati hírszerzéstől és fel
derítéstől a közvetlen csapásmérésig és elektronikai har
cig. Lehetnek hajtóművel rendelkezők vagy a nélküliek. 
Ezek a repülőeszközök általában olcsóbbak a hagyomá
nyos repülőeszközöknél, mivel a pilóta életfeltételeit és 
kényelmét biztosító eszközöket nem kell a gép fedélze
tén elhelyezni. Az UAV ez utóbbinak köszönhetően extra 
nagy gyorsulásra is alkalmassá tehető, ami a detektálá
sukat, útvonalba fogásukat és követésüket szinte lehetet
lenné teszi. Viszonylagos olcsósága miatt egyre több or
szág vásárol és készít UAV-ket. Előnyös az is, hogy a ke
zelőkiképzés jóval rövidebb, mint egy repülőgép-pilótáé 
és nem kell a repülőgép-vezető életét kockára tenni. Ma

gyarország a csehszlovák hadsereg 1980-as évek köze
pétől kísérleti stádiumban lévő SZOJKA rendszerének 
fejlesztéséhez csatlakozott 1988-ban, amihez a Hadi- 
technikai Intézetben főleg a robotpilóta, a hasznos ter
hek, az egyéb kommunikációs és elektronikai eszközök 
kialakításával járultunk hozzá. A SZOJKA III (1. ábra) 
főbb harcászat-technikai adatait a HM HTI által kiadott 
Haditechnikai Füzetek 1. számában, amely a „Pilóta nél
küli felderítő repülőeszközök” címet kapta, találjuk meg.

RSTA = Reconnaissance Surveillance and Target 
Acquisition = felderítés, megfigyelés és céladatgyűjtés

Az UAV rendszerek részt vesznek a célok felderítésé
ben, pontos azonosításában és helyzetének megadásá
ban. Kiszolgálják a harctéri pusztítást végző földi és légi 
tűztámogató erőket. Ma már az MH állománytáblájában 
is szerepel az UAV rendszer. A feltöltésük várhatóan 3-5  
éven belül megtörténik. A levegő-föld adatkapcsolaton 
keresztül képesek a fedélzetükön elhelyezett elektroni
kai és egyéb eszközök információit valós időben eljuttat
ni a tüzérségnek, a manőverező erőknek és a csapás
mérő légierőnek. A lézerérzékelőkkel ellátott UAV-k pél-

Pilóta nélküli légi járművek fenyegetettségi jellemzői
1. táblázat

Célok Képességek Hasznos terhek (PAYLOADS)

Logisztikai csoportosítások, Többfeladatú -  RSTA Nappali tévé- és
parancsnoki és vezetési elektronikai hadviselés infravörös videokamerák
központok (megfigyelés) vagy csapásmérés
Csapatmozgások Hatótávolság: 1900 km-ig Filmfelvevők,
(megfigyelés) fényképezőgépek
Vezetési, irányítási és szenzor Repülési magasság: Elektronikus
csomópontok (zavarás) 300 m-től 17 km-ig hírszerző eszközök
Páncélozott Repülési idő: Elektronikai hadviselés
eszközök/rendszerek 15 perctől 48 óráig eszközei
(csapásmérés)

Kis hatású Nagy pusztító hatású
radarkeresztmetszet robbanófejek
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dául azonnal jelezhetik, hogy az ellenség lézertávmérő
vel bemérte saját csoportosításunkat és támadásra ké
szül. A pilóta nélküli légi járművek normál repülési ma
gassága 1000-3000 m közötti a földfelszíntől mérve. 
Hírszerzési és felderítési feladatoknál a repülési magas
ság úgy van meghatározva, hogy a kézifegyverek füzé
től védve legyenek.

Az UAV-k fedélzeti rendszereihez a nappali televízió, 
az infravörös videokamera, filmfelvevők és fényképező
gépek tartoznak. További fontos fedélzeti eszközkategó
ria az elektronikai hadviselés berendezései: az elektroni
kai hírszerző, a radarfelderítő és zavaró eszközrendsze
rek, valamint a nagy hatóerejű robbanófejek.

A légierő erőforrásai között a következő helyeken talál
hatjuk meg a pilóta nélküli légijárműveket ([Lükől] sze
rint): a támadó légi szembenállásnál, a védelmi légi 
szembenállásnál (ezek a légi szembenállás hadművele
teihez tartoznak); a légi lefogásban, a közvetlen légi tá
mogatásnál (ez utóbbi kettő a felszíni erő elleni hadmű
veletekhez tartozik).

A fentieken kívül megtalálhatók a pilóta nélküli repülő- 
eszközök a támogató és stratégiai légi hadműveleteknél 
is, mivel ezeken a területeken is sokoldalúan és hatéko
nyan lehet azokat alkalmazni.

Ezeket az eszközöket leginkább a nem háborús katonai 
műveleteknél, például felderítésre és megfigyelésre alkal
mazták napjainkig, mivel kis visszaverő felületük, kis hő- 
és hangkibocsátásuk miatt tevékenységüket rejtve végez
hetik. Előnyös, hogy az ellenséges területek felett nem fel
tétlenül kell használni a fedélzeti rádióadót, mivel a repülé
si útvonal előre beprogramozható és a fedélzeti GPS se
gítségével képesek azt automatikusan korrigálni is. Az el
lenséges terület fölött összegyűjtött információt, visszatér

ve a saját területük fölé, leadják a megfelelő kommunikáci
ós csatornán. Alkalmazásuk rejtettségéből adódóan kicsi a 
valószínűsége a politikai következményeknek. Ugyanak
kor az UAV-k által nyújtott részletes információ kiegészít
heti a más forrásokból származó információt [Lükől].

A korszerű pilóta nélküli eszközök felosztásában legin
kább az amerikai osztályozást követve készítettem egy 
táblázatot egy-egy példatípus fényképével is illusztrálva, 
amely a 3. ábrán látható.

Az UAV-k lehetséges hasznos terheihez kapcsolódó 
feladatok felsorolása:

-  Felderítő feladatú: harctéri optikai felderítő, rádiótech
nikai felderítő, rádióelektronikai felderítő, vegyi- és sugár
felderítő, aknamező-felderítő, meteorológiai felderítő.

-  Egyéb harctámogatást végrehajtó: célmegjelölő, tűz- 
vezetést és -helyesbítést támogató, rádióelektronikai za
varó, rádióátjátszó, harcmezőt megvilágító, köd- és füst
képző stb.

-  Hasznos teher nélkül: légi célt imitáló, kiképző, radar
megtévesztő.

-  Csapásmérő: radarmegsemmisítő, egyéb fontos földi 
vagy légicél-megsemmisítő.

A kis visszaverő felületű légi célok 
felderítési lehetőségei

Az UAV-k felderítéséről általában

A pilóta nélküli repülőeszközök felderítésének egyik lehet
séges eszközeként a VHF tartományú réskitöltő radarokat 
használhatjuk, de a jövőben egyre nagyobb szerepet kap
nak a bi- és multisztatikus radarrendszerek mind földi,
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Nagy magasságú 
huzamos idejű repülés 
Magasság -  20 000 m 
Bevetési sugár -  5600 km

Közepes magasságú 
huzamos idejű repülés 
Magasság -  7600 m 
Bevetési sugár -  740 km

Harcászati magasságú 
rövid idejű repülés 
Magasság -  4600 m 
Bevetési sugár -  185 km 
Megjegyzés: a magasság és 
bevetési sugár maximum értékek

3. ábra: Korszerű pilóta nélküli eszközök

RQ-4A GLOBAL 
HAWK (ACTD)
5600 km -  890 kg -  
EO/IR/SAR

RQ-1A PREDATOR 
(TRANSITION TO PROD) 
930 km -  204 kg - 
EO/IR/SAR

Függőleges fel- és 
leszállási 
követelményeket 
támasztó programok 
jelöltjei

BQM-155A HUNTER 
(CONOPS TRAINING) 
270 km -  90 kg -  EO/IR

RQ-2A PIONEER 
(FIELDED)
185 km -  34 kg -  EO/IR

OUTRIDER (ACTD) 
200km -  27 kg -  EO/IR

SEAMOS



mind léggömbre telepített változatban, valamint a leg
újabb szenzorfúziós rendszerek, amelyek az aktív és 
passzív radarokon kívül hagyományos optikai, lézer-, hő- 
és infravörös kamerákat és akusztikai szenzorokat is ma
gukban foglalnak. Egy elképzelt „Silent-Mode”, vagyis mi
nimális aktív rádió-kisugárzással működő légtérfelderítő 
és figyelő rendszer elemei lehetnek a hagyományos rada
rokon kívül az optikai, a lézer-, a hő- és infrakamerák, 
majd az akusztikai szenzorok és mindezek jeleit digitalizá
lás és megfelelő jelfeldolgozó algoritmusokkal történő fel
dolgozás után egyesítik, és továbbítják az aktív fegyver
nemek számára. A 4. ábrán a német gyártmányú (ABF = 
Aufklärung und Bekämpfung nicht-ballistischer flugkör- 
per) kísérleti rendszer egyik infravörös szenzoregységét 
láthatjuk, amely képes volt együttműködni a radarrend
szerrel és egyfajta réskitöltő feladatot ellátni az adott 
irányból berepülő kis magasságú célok felderítésénél.

Egy másik fontos kutatási irány a horizonton túli rada
rokkal való felderítési lehetőség, mégpedig a miáltalunk 
is jól ismert VHF radarok segítségével.

Az FGAN német kutatóintézet által 2000-ben elvégzett 
mérések egyértelműen bizonyították, hogy a VHF sávban 
felderíthetők a horizont alatti légi járművek is [Kus1 ]. Az 5. 
ábrán láthatjuk a német mérési eredményeket. Ezzel a 
méréssel bizonyították, hogy egy általános célú kis ható- 
távolságú radarral a horizont alatt repülő helikopter felde
ríthető. 2001-ben hazánk közreműködésével folytatódott 
a kísérletsorozat. Az FGAN-FHR „Fél-aktív radarhálózat” 
címen futó német nemzeti projektjének keretében és 
együttműködésben a HM Technológiai Hivatallal és az 
MH Légierő Vezérkarral egy méréssorozat került lebonyo
lításra Magyarországon abból a célból, hogy bizonyítsa a 
passzív céldetektálás lehetőségét egymással együtt nem 
működő radarok alkalmazása során. Két P-18-as radart 
használtunk: az egyik normál aktív, míg a másik passzív 
üzemmódban működött, azaz kisugárzás nélkül „csak vet
te” a másik radar közvetlen és a céltárgyak visszavert je
leit. Egy Mi-24 típusú helikopter mint együttműködő cél 
támogatta a méréseket. A méréssorozat bebizonyította, 
hogy egy szinkronizálatlan, független radar által megvilá
gított légi célról visszavert jel földeríthető egy passzív ve
vővel. A jel csillapított, a közvetlen impulzushoz viszonyít
va időben késleltetett, a megvilágító radartól vett radarjel
ként észlelhető. A vett jeleket a mért adatok számítógép
kapcsolattól független (off-line) kiértékelése céljából tárol
ták. A cél helyzetét mind DGPS-rendszerrel (a helikopter 
fedélzetén volt elhelyezve), mind az aktív radar helyszí
nen telepített szekunder radarjával nyomon követtük.

A méréssorozatot 2001. június 25. és 29. között hajtot
tuk végre, egybekötve a kétnapos helikopterrepüléssel. A
6. ábrán a Medinán készült fotó látható. A 7. ábrán a 
passzív radar segítségével a helikopterről visszavert jel 
számítógépen kinagyított részlete figyelhető meg. A mé
rési elv lényege a következő: Állandó sebességű forgást 
biztosítva két főnyaláb kisugárzása között, minden időpil
lanatban megbecsülhető a megvilágító radar főnyalábjá
nak iránya. így a célról visszavert je l helyzete a közvetlen 
főnyaláb kisugárzásához viszonyított idő mérésével sike
resen meghatározható.

A mérések igazolták, hogy szinkronizálás nélkül, meg
felelő számítógépes algoritmus alkalmazásával lehetsé
ges a bistatikus céldetektálás.

A következő nagyon fontos terület a Time Difference Of 
Arrival (TDOA) Principle, amely nem más, mint a beérke
zési időkülönbség mérésén alapuló passzív légtér-ellen
őrzési rendszer. A cseh PSS VERA-E, amely ezen az el
ven működik, ma már elismert rendszer a NATO részéről 
is. A 8. ábrán látható a TDOA passzív légtérellenőrző

4. ábra: A német gyártmányú (ABF) kísérleti rendszer egyik 
infravörös szenzor-egysége

6. ábra: A P-18 a Medinán és a Mi-24-es célhelikopter
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7. ábra: A helikopterről visszavert jel számítógépen kinagyí
tott részlete

8. ábra: A TDOA passzív légtérellenőrző rendszer

rendszer vázlata. A 9. ábra hardcopy a PSS VERA-E 
cseh rendszer monitoráról. Részletesen a rendszerről a 
honlapon olvashatunk.

Radarparkunk jellemzői

A radarok kiemelt szerepéből levont következtetések

A radarok a légvédelmi vezetési rendszerek alapvető be
meneti információforrásai, ugyanakkor háborús konfliktus 
esetén a szembenálló fél elsődleges célpontjai is (a leg
utóbbi koszovói háború tapasztalatai is ezt bizonyították). 
Jelentős energiakisugárzással üzemelnek, így rendkívüli 
mértékben sebezhető berendezések. Radarjaink techni
kai színvonala és kora miatt hazánknak javítási kapacitá
sokkal is rendelkeznie kell. Az alkalmazható radarok da

rabszámát behatárolják a gazdasági lehetőségeink. A 
rendszerrel kapcsolatos harcászati elvárásokat, a rend
szer struktúráját, a békében és minősített időszakban 
szükséges kiépítettség szintjét mégis meg kell határozni. 
Figyelembe kell venni a NATO-tagságból adódó megvál
tozott követelményeket és körülményeket is. A jelenlegi 
légtérellenőrző információs rendszer legnagyobb hiá
nyossága, hogy a polgári olasz (ALENIA) gyártmányú ra
darok a legkorszerűbb bemenő adatforrásai, amelyeknek 
természetesen nem kell rendelkezniük a katonai radarok 
speciális képességeivel (pl. aktív zavarok elleni védelem, 
önrávezető rakéták elleni védelem stb.) [Ball].

Prokob Tibor mk. alezredes 

(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Ejtőernyős kiképzés légiós módra

A 2. REP. ejtőernyőezred nagy mozgékonyságú, gyors 
reagálású alakulat, mely bevethető mindenhol, ahol azt a 
francia érdekek megkívánják. A feladatukból eredően a 
légi úton történő szállítás után ejtőernyővel érkezhetnek 
meg az ellenséges vonalak mögé, attól akár több száz ki
lométerre. Az ejtőernyős ugratás történhet századköte
lékben, de ledobható egyszerre, vagy több hullámban az 
egész ezred is. Sőt ha a feladat úgy kívánja, akkor még 
nagyobb deszant-hadművelet keretében, más ejtőernyős 
ezredekkel együtt hajtják végre a harci ugrást. Ebből lát
szik, hogy tömeges ugrásra képezik ki a katonákat, erre 
pedig a bekötött rendszerű módszer a legalkalmasabb.

Az ejtőernyős kiképzés itt is, mint mindenütt máshol, a 
földi felkészítéssel kezdődik el. A földi felkészítés egyik 
része a rendszeres, mindennapos futás. Ennek hossza 
átlagosan tíz kilométer, de hosszabb táv sem ritka. A fu
tásokra a környező hegyek lejtői és a tengerparti homo
kos, köves szakaszok kitűnő lehetőséget nyújtanak. A fel
készítés során hetente egyszer le kell futni az ejtőernyős 
tesztet is, amely gyakorlóruhában, bakancsban és háti
zsákban nyolc kilométer. A hátizsák tömege ilyenkor ti
zenkét kilogramm, néha az ejtőernyő teszi ki a hátizsák 
tartalmát.

A kiképzés színvonala paralégiós. Vagyis mindent na
gyon gyorsan kell megtanulni, és még gyorsabban végre
hajtani. Az alapkiképzés két-három, esetleg még több he
tében semmi időt nem hagynak az unatkozásra.

A leendő ejtőernyősöknek el kell sajátítaniuk a bizton
ságos földet érés módszerét. Ez a francia hadsereg ejtő
ernyős alakulatainál is az úgynevezett banántechnika se
gítségével történik. Vagyis a lábakat szorosan össze kell 
zárni, majd az egyik oldali farizomra oldalt történő lehup- 
panás után a lábak az ellentétes irányban átfordulnak, és 
a földhöz csapódva tompítanak. A földet érés előtt a he
vederekben meg kell kapaszkodni, és a fejet a vállak kö
zé húzva kissé előre kell hajtani. A földet érés gyakorlá
sánál nyoma sincs a magyar kiképzésben meglévő fél
vállas bukfenccel való kigurulásos módszernek.

Maga a földet érés gyakorlása a kiképzésben nem szá
mottevő, mindössze egyszer veszik át a két hét alatt. En
nek során egy asztalról kell a homokba ugrani. Előre és 
hátra, valamint mindkét oldalra történnek az esések.

Szintén egyszer kerül gyakorlásra az ernyő irányítása. 
Ezt egy felfüggesztett hevederrel hajtják végre.

A következő jelentős oktatási tárgykör a repülőgép he
lyes elhagyásának betanítása. Erre régebben egy ugró
torony is volt rendszeresítve, de ma már ezt másra hasz
nálják. Viszont a laktanyában van egy eredeti C-160-as 
Transall törzséből készített makett. E segédeszköz bel
seje megegyezik az eredetivel. A padok négy sorban he
lyezkednek el, mindegyikhez egy-egy acélsodrony tarto
zik. A gép bal oldali ajtaja felőli kábel az A, a mellette lé
vő а В jelzést viseli. A jobb oldali ajtónál lévő pedig a D, 
a beljebb lévő a C jelzésű.

A gépelhagyást a bekötött típusú ugrásoknál csak ezen 
a két ajtón keresztül hajtják végre. A leereszthető hátsó

rámpát beszállásra, a kézi nyitású ejtőernyős ugrásoknál 
és esetlegesen a légi teherkidobásoknál használják. Az 
oldalsó ajtókon történő gépelhagyásnak négy különböző 
módja van. Az elsőnek kizárólag a kezdők ugratásánál 
van szerepe. Ilyenkor a kezdők egyenként kiállnak a gép
ajtóba, és vezényszóra ugranak ki.

A másodiknál már csak az első ugró áll ki a gépajtóba 
várva az ugrást, az utána következők már nem állnak ki, 
hanem egyenként, vezényszóra következnek. A harma
dik és egyben a legáltalánosabb ugratási mód, mikor az 
első ugrónak kiadják a vezényszót, majd a többiek auto
matikusan követik, valósággal kirohannak a gépajtón. Az 
első három módszernél egy-egy kábelről ugranak egy
szerre, mindkét ajtón keresztül. A negyedik módszer a tö
meges vagy harci ugrás. Ebben az esetben a két-két 
szemben lévő kábel ejtőernyősei felváltva ugranak ki. 
Ilyenkor a gépben lévő összes katona másodpercek alatt 
elhagyja a repülőgépet.

A földi felkészítés fontos része a vészhelyzetekre való 
felkészítés. Ezek lehetnek nyílási rendellenességek vagy 
az ernyő valamilyen sérülése. Az elsőre példa a fáklya 
(idehaza hurkának hívják), a patkó és a szálátcsapódás. 
Az ernyő sérülése lehet a kupola széthasadása vagy 
több zsinór elszakadása.

A fáklya az a rendellenesség, amikor az ernyő zsinórjai 
lefűződnek ugyan a nyíláskor, de a kupola anyaga egy
ben marad, és nem töltődik fel levegővel. Ez általában 
valamilyen hajtogatási hiba következménye.

A patkó akkor keletkezik, mikor a kinyíló ernyő az ejtő
ernyős valamelyik testrészén, legtöbbször a lábán el
akad. Ezáltal egy hurok, vagyis patkó jön létre, ami meg
állítja az ernyő nyitási folyamatát. Ez utóbbi a helytelen 
kiugrási testhelyzet eredménye.

A szálátcsapódás az az eset, amikor a nyílási folyamat 
során az ejtőernyő kupolája felett egy vagy több zsinór 
átcsapódik. A kinyílás után az ejtőernyős súlya megfeszí
ti a zsinórt és az szinte félbevágva a kupolát, két kiseb
bet hoz létre. Ez egy a függőleges tengely körül forgást
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eredményez, és az ernyő süllyedési sebessége is meg
növekedhet. Ebben az esetben mentőernyőt kell nyitni. A 
legtöbbször ilyenkor tehermentesül a főernyő zsinórzata 
annyira, hogy a bűnös zsinór egyszerűen lecsúszik a ku
pola fölül és megoldódik a probléma. Lehetőség van még 
a zsinórvágóval elvágni az átcsapódott zsinórt, de erre 
ritkán kerül sor. A szálátcsapódás nevezetű vészhelyzet 
is a helytelen gépelhagyás következménye általában. 
Egyébként mindhárom esetben a mentőernyőt kell kinyit
ni, és azzal kell földet érni.

A repülőgép valamely részén való fennakadás nagyon 
ritka, de előfordulhat. Ebben az esetben vagy kísérletet 
tesznek az ernyős visszahúzására, vagy leoldja magát az 
ernyőről és mentőernyőt nyit. Az ernyős két kezét a si
sakjára kell hogy tegye, ezzel jelzi, hogy öntudatánál van.

Az egyik leggyakrabban előforduló vészhelyzet, amikor 
két ejtőernyős a levegőben egymáshoz közel kerül, vagy 
össze is akad. Ez azért fordulhat elő sokszor, mert a két 
egymással szemben lévő oldalsó ajtón szinte egy időben 
ugrik ki két ernyős. A tömeges ugratásnál gyakran alakul
nak ki veszélyes megközelítések.

Az égi találka esetén azonnal mindkettőnek jobbra kell 
fordulnia, így elkerülhetik egymást. Ez azonban nehéz
ségbe ütközik, ugyanis az alkalmazott ejtőernyő nagyon 
nehezen irányítható, alig reagál az irányítózsinórok keze
lésére.

Ha mégis egymásba menne a két ernyős, akkor kezü
ket, lábukat széttárva kell nekicsapódni a másik ernyő 
zsinórzatának. Ugyanis ilyenkor egyszerűen lepattannak 
arról és jó esetben el is távolodnak egymástól.

Abban az esetben, ha valamelyikük bekerült a másik 
zsinórzatába, akkor meg kell próbálni ugyanitt ki is jutni. 
Rossz esetben el kell vágni egy-két zsinórt, de azért 
módjával. Nem kell a másikat levágni az ernyőjéről, (mint 
ahogy erre volt már példa). Ha nem sikerül kijutni a ven
déglátó ernyőből, akkor a bizonytalan végkimenetelű 
együttes landolás következik.

A legveszélyesebb az a találkozás, amikor az egyik ej
tőernyős pontosan a másik kupolája fölött van. Ebben az 
a veszélyforrás, hogy az alul levő ernyő felett légritka tér 
keletkezik, és a felső ernyő egyszerűen összecsuklik. A 
fent lévő ernyős leesik az alatta lévő alá, de ott újra be
lobban a kupola. Viszont most felcserélődnek a szere
pek, és a fent lévő kerül hasonló szituációba. Ez az úgy
nevezett liftezés a földig folytatódhat, és az éppen talajig 
zuhanó csúnyán pórul járhat. Az irányítózsinórok haszná
latával kell mindent elkövetni, hogy az ernyősök eltávo
lodjanak egymástól.

Szintén az ernyő nehezen irányíthatóságának vagy 
egy rossz ugratásnak következménye miatt kerülhet az

3-4. ábra: Levegőben való tevékenység gyakorlása a felfüg
gesztett hevederzet segítségével
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ugró kellemetlen közelségbe a földi veszélyforrásokkal. A 
leggyakoribb az épületekre történő érkezés. Mivel a 2. 
REP. laktanyája mellett van az ugrózóna, nemegyszer ér
keztek be a laktanya területére az esések. Az épület la
pos tetejére érkezéskor nincs gond. De már voltam tanú
ja sátortető-szerkezetre történő landolásnak. Csak a sze
rencsének és az ernyős kézügyességének volt köszön
hető, hogy nem sérült meg az ugró. Egyszerűen megka
paszkodott a villámhárítóban lefelé gurulás közben.

Amennyiben az épület falának tartana valaki, akkor 
előrenyújtott lábbal kell eltolnia magát attól.

Fára érkezés esetén (ez sem ritka) a lábakat össze kell 
zárni, és a kézzel védeni az arcot. Amennyiben fennakad 
valaki a fán, akkor két dolgot tehet. Vár a segítség meg
érkezésére, vagy megkísérli a lejutást saját erőből. Ez 
történhet úgy, hogy elkezd himbálózni a fán, és megpró
bálja elkapni a fa törzsét, azon lemászik, miután lekap
csolta magáról a hevederzetet. A másik lejutási variáció 
az, hogy kinyitja a mentőernyőt, és ha annak zsinórjai le
érnek a földig, azon lemászhat.

Mivel a tenger is elég közel van az ugrózónához, ezért 
a vízre érkezés szabályaival is meg kell ismerkedni. Az 
ejtőernyő zsinórjába és kupolájába könnyű belegaba
lyodni a vízben, ezért attól mihamarabb meg kell szaba
dulni. Azonban az sem jó megoldás, ha valaki ledobja 
magát az ernyőről. Már sok ernyős szenvedett amiatt sú
lyos balesetet, hogy a víz felett helytelenül állapította 
meg magasságát és túl magasról csapódott a vízbe. Emi
att csak közvetlenül a vízbe érkezés előtt lehet kibújni a 
hevederekből. Előtte azonban a mentőernyőt ki kell kap
csolni és félrehajtani. A heveder központi zárját azonban 
csak akkor lehet kikapcsolni, amikor már a lábak a vízbe 
érnek. Ott gyorsan meg kell szabadulni a hevederektől és 
elúszni a kupola alól.

A kiképzés során a leendő ejtőernyősök nem tanulják 
meg, hogyan kell ugrásra behajtani az ejtőernyőt. Erre 
csak az ejtőernyős szolgálat katonáinak és a hozzájuk 
vezényelt szaktanfolyamot végzetteknek van joguk.

Az ernyő behajtása részfeladatokra van osztva, min
denki csak egy részfeladatot hajt végre. Az ernyőt min
den behajtás előtt kirendezik, és az erre szolgáló torony
ban szellőztetik 24 óráig. Ezután kezdik meg a szeletfel
szedést, a zsinórfelfűzést, a konténerzsákba helyezést, a 
toklezárást és végül az ellenőrzést.

A főernyő típusa TAP 696-26. A körkupolás ernyő főbb 
technikai paramétereiben, úgymint zsinórhossz és a ku
pola felülete, nagyon hasonlít az itthon is használt 
FtS-4/4-es ejtőernyőhöz. Azonban sok jelentős különb
ség is található közöttük. Ez abból ered, hogy a francia 
ernyő kifejezetten a tömeges katonai ugrásokra készült.

Az ernyő tömege mindössze 11,2 kg. Az ernyőn négy 
irányítórés található, melyekhez egy-egy irányítózsinór 
tartozik. Ezek szinte teljesen feleslegesek, alig reagál 
használatukra az ernyő.

Az ernyő kupoláját hurkába felszedve nem húznak rá 
egy nagy belső zsákot, hanem egy, az ernyő tokjához ha
sonló méretű és alakú zsákba teszik be, miután S alakba 
felhajtogatták. Ez utóbbi zsákban vannak felfűzve a zsi
nórok is. A gumifülecsek azonban nincsenek rögzítve a 
zsákhoz, csak a zsinórzattal hurkolják hozzá. Ezért ami
kor a nyílási folyamatnál a zsinórok lefűződnek, a 
gumifülecsek is potyognak az égből.

Az ernyő hevederei is érdekes kialakításúak. Legin
kább a pilóta-mentőernyőkre hasonlít a felépítésük. A he
vedereknek egy központi zárjuk van. A combhevedereket 
a főkör-hevederen kell áthúzni, majd lefűzni egy fémrúd- 
ra. Ez a fémrúd zárható a központi csattal. Ez ugyan 
egyetlen mozdulattal nyitható, de a hevederekből azért

nem olyan egyszerű kibújni. Az ernyő csak bekötött mó
don nyílik ki, más módon nem lehetséges a nyitása. Még 
vésznyitásra alkalmas kézi kioldó sincs rajta. Ha problé
ma lépne fel, haladéktalanul mentőernyőt kell nyitni. Az 
ernyőn nyitóernyő sincsen. Ellenben a bekötőkötél végén 
található a kisméretű belső zsák. A nyílási folyamat ezál
tal felgyorsul, mert a bekötőkötél a kiugráskor azonnal ki
húzza a kupolát az ernyő tokjából, és a légáramlat elkez
di levegővel feltölteni azt. Az ernyő tokja csak tépőzárral 
van lezárva, így könnyen kirántja abból a bekötőkötél.

Az ejtőernyő a 73 négyzetméteres felülete ellenére vi
szonylag nagy merülési sebességgel rendelkezik. Ez ab
ból a szempontból jó, hogy a lefelé ereszkedő katonák 
hamarabb földet érnek, kevesebb időt töltenek el védte
lenül a lehetséges ellenséges légvédelem tüzének kité
ve. (Az csak tévhit, hogy a nemzetközi hadijog tiltja az ej
tőernyővel ereszkedő légideszant katonákra történő tü
zelést. De ha tiltaná is valamilyen egyezmény, akkor sem 
tartanák be az igazi harci cselekmények során. Ez a tiltás 
csak életüket menteni igyekvő pilótákra vonatkozik).

Más szempontból viszont a 6 m/sec merülési sebesség 
igen veszélyes az ugrókra. Rengeteg súlyos balesetnek 
voltam tanúja emiatt. Még a profi ejtőernyősöket sem 
szokta megkímélni a durva földet érési sebesség.

A TAP 501 típusú mentőernyő is nagyon hasonlít az ittho
ni megfelelőjére, a BE-&asra. A fehér színű kupolára azon
ban itt egy rugós nyitóernyőt is szereltek. Ennek a feladata, 
hogy baj esetén meggyorsítsa a mentőernyő kinyílását.

A mentőernyő kioldója egyszerű megoldással, gumisza
laggal a tokhoz van varrva. Emiatt nem kell attól tartani, 
hogy elveszik a nyitás után. A mentőernyő szintén rugós 
tagokkal csatlakoztatható fel a főernyő hevederére. Igaz, 
ezt a rugóstagot alulról kell bekapcsolni. A mentőernyőt 
még két hevederrel is rögzítik két oldalról a főernyőhöz.

A bevetés során a katona ejtőernyővel harcba indul, 
ezért magával viszi a fegyverét és a lehető legtöbb fel
szerelést is. Erre elég bonyolult eljárásokat dolgoztak ki, 
melyek helyes elsajátítása nagyon fontos.

A leggyakrabban alkalmazott módszer az úgynevezett 
Gain-nel történő ugrás. Ez egy tok, melybe a katona a 
hátizsákját csomagolja. Az EL-32  típusú tok védi a fel
szerelést és az ejtőernyős hevederére való felerősítést 
szolgálja. A hátizsákot becsomagolása után két karabi- 
neres hevederszalaggal lehet felcsatolni az ernyőre. A 
szalagok másik végén lévő fémkarikákat acéltüskék rög
zítik a tokhoz. A tok leoldható az ernyősről, azért, hogy 
előbb érjen földet, ezáltal a felszerelés 20-40 kilogram
mos (!) súlya nem terheli le az ugró lábait a földet érés
nél. Természetesen nem szabadeséssel ér le, hanem a 
6 méter hosszú, az ernyő hevederére rögzített kötélen

5. ábra: Éjszakai ugrás előtt. A mentőernyő alatt látható a
Gain teherzsák, oldalán a becsomagolt fegyver
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6. ábra: Ugratás a C-160-ból a földről nézve

7. ábra: Tehercsomag dobása 50 méter magasból

engedi maga alá az ernyős. Mégpedig úgy, hogy egy fo
gantyút meghúz a tokon. Ezáltal a fémtüskék felszaba
dítják a karikákat, és a tok elválik az ernyőstől. A fémtüs
kék még felszabadítják azt a két másik szalagot is, mely 
az ernyős lábaihoz rögzítette a tokot, hogy a zuhanás 
közben ne lobogjon.

A fegyverek rögzítésére több variáció is létezik. A 
FAMAS gépkarabélyhoz rendszeresítették az EL-33 tí
pusú, kisebb tokot. A golyószóróhoz, a géppuskához, a 
kézi páncéltörő rakétaindítóhoz és a távcsöves puskához 
a nagyobb, EL-34-es tokot alkalmazzák. A távcsöves 
puskát azonban a tokba helyezés előtt egy fadobozba is 
belerakják. Ezzel igazán nagy élmény ugrani, akárcsak a 
rakétaindítóval. Ilyenkor a fegyverek tokja szinte az ugró 
arcánál van. Ezekkel a fegyverekkel csak a jobb oldali aj
tón lehet a gépet elhagyni, mivel a bekötőkötéllel így nem 
akadnak össze.

A fegyvereket tartalmazó tokot a hátizsákot tartalmazó 
EL-32  tok keresztirányú lezárószalagjai rögzítik a tok bal 
oldalán.

A tokoknak megvan a maguk hátránya. Az egyik, hogy 
földet érés után megnövelik azt az időt, míg a felszerelés
hez hozzáfér a katona. A másik az, hogy a hátizsákba be- 
málházható felszerelésnek is korlátot szabhat a tok mérete.

Létezik egy másik felszerelési mód is, ezt igazi harci 
ugrás végrehajtása során alkalmazzák. Ennél csak egy 
kisebb méretű hátizsákot szerelnek fel magukra tok nél
kül. Ez a zsák, amely inkább egy hátitáskára emlékeztet, 
szintén a mentőernyő alatt fekszik fel az ugró combjain. 
A fegyver is tok nélkül kerül rögzítésre az ernyős oldalá
ra, az ernyő hevederei alá. Ez a hátitáska azonban csak 
korlátozott mennyiségű felszerelés málházását teszi le
hetővé, ezért az utánpótlás kidobásáról gyorsan kell gon
doskodni.

Nem tartozik szorosan az ejtőernyős alapkiképzéshez, 
de meg kell említeni a támogató fegyverzet légi úton tör
ténő földre juttatását is. A Milan páncéltörő rakétaindító 
és a 81 mm-es aknavető konténerekbe csomagolva dob
ható ki a repülőgépből. Ezekre egy vagy két ernyőkupo
lát rögzítettek. Szintén hasonló módszerrel deszantol- 
ható a hozzájuk való lőszer vagy más felszerelés, egyéb 
utánpótlás.

Habár az ernyőhajtogatást nem tanulják a leendő er- 
nyősök, de annak betárolását gondos precizitással vég
zik. A szigorú ellenőrzések minden művelet végrehajtását 
nyomon követik. Ez igaz a tárolásra hajtásnál, a felszere
lés tokjainak becsomagolására, de leginkább az ernyők 
helyes felszerelésére. A szigorúság sokkal nagyobb, mint 
idehaza a polgári és katonai ejtőernyőzésben.

Amikor elérkezik az ugrás napja, az ejtőernyős a sisak
jával és a tokba helyezett felszerelésével jelenik meg a 
repülőtéren. Az ugrás legtöbbször a C-160-as Transall, 
ritkábban a C-130 Hercules típusú szállító-repülőgépek
ből kerül végrehajtásra. Néha még a Puma helikopter va
lamelyik változatát is használhatják ilyen célra.

Az első ugrás felszerelés nélküli. Előtte mindenki lehe
lyezi a sisakját a felszerelés helyére. Már itt kialakul a ki
ugrás sorrendje, ahogy négy sorban rendeződik el az egy 
repülőgépbe szálló ugróállomány.

Mindenki felveszi az ernyős szolgálat teherautójáról a 
fő- és mentőernyőt, majd visszatér a felszerelési helyre, 
ahol általában azonnal megkezdik az ernyők ellenőrzését 
és azok hevedereinek méretre állítását.

Amennyiben felszerelésre is parancsot kapnak, akkor 
a sisakkal kezdik azt meg. Ez egy közönséges acél ro
hamsisak, melyre az egyenruha anyagából készült sisak
borító kerül. Ezt pedig egy gumigyűrű rögzíti, melyet 
autógumibelsőből vágnak ki, házi módszerrel. Ettől a gu
migyűrűtől olyan jellegzetes az ejtőernyősök sisakja, 
melyet a földet érés után tilos levenni, majd csak az er
nyők leadása után lehetséges az.

Az első ugrásnál még nincs felszerelés az ejtőernyősö
kön. Miután végeztek a felszereléssel, megkezdődik az 
ellenőrzés. Innentől a sorokat már kábelnek szólítják, 
mindegyiket a kiugrásnak megfelelő betűvel. Oldalt for-
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8. ábra: A két oldalsó ajtón egyszerre történő ugratás követ
kezménye -  találkozás a levegőben
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dúlnak, és némán tűrik, hogy az ellenőrző személyek ala
posan átvizsgálják őket elölről, majd hátulról is. A vizsgá
lat kiterjed a sisakra, az ernyő hevedereire, a csatokra, a 
leoldózárakra, vagyis minden apróságra, ami a biztonsá
gos ejtőernyőzéshez elengedhetetlen. Ha az ugrás fel
szereléssel történik, akkor a Gain szabályos felvétele is 
ellenőrzésre kerül: többek között a 6 méteres kötél csat
lakozásának megléte az ernyő hevederéhez.

Ha valakinél a legkisebb rendellenességet is észreve
szik, azt azonnal kihúzzák a sorból. Ha lehetséges a hi
ba elhárítása, akkor újra felszerel az illető, de a retorzió 
általában az ilyesmiért nem szokott elmaradni.

Az ellenőrzés végén mindenkinek a kezébe adják a sa
ját bekötőkötelét. Majd a kábelek ernyősei előrefordul
nak, és hangosan megszámolják önmagukat. Ezután az 
A és a B, valamint a C és D kábel összeolvad. Az ernyő- 
sok két sort hoznak létre, majd hátraarc után megkezdik 
a beszállást. E külön koreográfia azért szükséges, mert a 
hátul levők, vagyis az először gépbe szállók fognak utol
jára kiugrani.

A repülőgép rámpájánál egymás kezét megfogva húz
zák fel a katonák magukat. Ha felszereléses az ugrás, 
akkor az ugratószemélyzet is segít nekik.

A gép belsejében már ismét négyfelé válnak a sorok, 
mindenki a saját kábelének megfelelő üléssorra ül le.

A felszállás után egy iskolakört repül a repülőgép, mely
nek során 300 méter magasan átrepülik az ugrózóna kü
szöbjelzését. Itt a széleltérítés megállapítására nem cél
szalagot használnak, hanem egy ejtőernyős bábut dobnak 
ki. A 80 kg-os „Fekete fickó” narancsszínű ernyőjét jól nyo
mon lehet követni fentről is. Az ugratás helyét a bábu föl
det érési helyéből határozzák meg. Képzeletben összekö
tik a kidobás helyét a földet érési ponttal, majd erre a meg
hosszabbított vonalra rámérik az elsodródás mértékét.

Az ugrók várják a gépben kiadható parancsszavakat, 
melyek a következők: Felállni! Az üléseket lehajtani! A 
bekötőköteleket beakasztani! Előrehúzódni! Az első ugró 
kiugrási helyzetbe! Ugrás!

A következő iskolakört a pilóták úgy repülik, hogy a 
megállapított dobási hely felett haladnak át. Eközben a 
gépben már felállítják az első körből kiugrókat. Gondosan 
odafigyelnek, hogy a körből hányán mehetnek ki és há
nyán is állnak fel. A laktanya melletti ugrózónán annak 
mérete miatt csak tizennégy ember mehet ki egyszerre, 
egy ajtón.

Az ugrók vezényszóra felállnak, felhajtják az üléseket, 
hogy több hely legyen, és saját maguk beakasztják a ká
belekbe a bekötőkötelük karabinerét. Az első ugró beáll 
az ajtóba, a bekötőkötelet ellöki magától a kábel végére, 
két keze az ajtó szélén, a bal lába a küszöbön. Az ugra
tó eközben fogja egyik kezével, nehogy idejekorán távoz
zon a gépből.

A dobási helyre érve a földről vezényli az ugrást a piló
tának, mire ő zöld lámpával és dudaszóval is tudatja min
denkivel, hogy itt az idő. A pilóta telefonos kapcsolatban is 
van az ugrókkal. Az ajtóban kint álló azonban nem nagyon 
hallja meg a duda hangját a süvítő légáramlattól, ezért 
egy kis lökéssel is segíti őt az ugrató. Ezt azért teszik min
denkinél, hogy jobban eltávolodjanak a gép törzsétől.

Az ugró elrugaszkodik az egyik lábával és felveszi a ta
nult testhelyzetet. Két keze a mentőernyőn nyugszik, a fe
je szintén a mentőernyőre hajol, a lábai nyújtva vannak, 
de összezárva. Magában számol háromig (301,302, 303) 
és várja, hogy az ernyő kinyíljon. A megnyugtató rántás 
után felnéz, ellenőrzi a kupola hibátlanságát, majd körül
néz. Megállapítja a többi ejtőernyős hollétét és tájékozó
dik a saját helyzetéről. Száz méter magasságában felké
szül a földet érésre, és a tanultak szerint végrehajtja.

A földet érés után azonnal leveszi a hevedereket, ösz- 
szeszedi a kupola anyagát és visszateszi azt az ernyő 
tokjába. Eközben folyamatosan figyel fölfelé is, hogy ne 
érje meglepetés az égből, egy lehulló sisak vagy egy rá
ereszkedő ejtőernyős személyében. A leadásra behajtott 
ernyőt a hátára kapja, a mentőernyőt is visszacsatolja, és 
futásban megközelíti a gyülekezési helyet. Itt a leadás 
előtt még kitölti az ernyő egyszer használatos adatlapját. 
Ezt még a hajtogatok dokumentálták elsőnek, az ugró a 
leugrás eredményességét vagy a problémáját írja rá.

A légiós ejtőernyőzés egyik nagy előnye, hogy a két 
leggyakrabban igénybe vett ugrózóna alig néhány kilo
méterre van a repülőterektől. Ezért a földet érés után egy 
órával már fel is szállhatnak a következő ugrásra. Egyet
len nap négy-öt ugrást is végre lehet hajtani. A reguláris 
ejtőernyős ezredeknek ellenben a kontinensen a nagy tá
volságok miatt egy nap alatt csak egyet sikerül ugrani.

A második ugrási feladatnál mentőernyőt kell nyitni. Er
re azért van szükség, hogy vészhelyzetben képes legyen 
azt pillanatok alatt végrehajtani az ernyős. Az is fontos, 
hogy meg legyen a bizalma a mentőeszköz iránt.

A kiugrás után 200 méteres magasságban az ugró bal 
kézzel lefogja a mentőernyő tokját és jobb kézzel meg
húzza a kioldót, majd felengedi a tokot. Abból abban a 
pillanatban kiugrik a rugós nyitóernyő, és kihúzza a lég
áramba a kupolát.

A főernyő merülési sebességét jellemzi, hogy a mentő
ernyő másodpercek alatt belobban. Ugyanerre idehaza 
az RS-4/4 és az RS-8/A ejtőernyőknél csak hosszas rá- 
zogatás után került sor.

A két kupolával a közhiedelem ellenére gyorsabban 
süllyed a föld felé az ernyős, ugyanis a két kupola áram
lásba vetített vízszintes keresztmetszete kisebb, mint a 
főernyőé -  ráadásul ilyenkor abszolút irányíthatatlan a 
rendszer. Ha a két ernyő egymástól széttartana, meg kell 
próbálni a hevedereiket összefogni.
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A harmadik ugrásnál kerül sor az első fegyveres-fel- 
szereléses ugrásra. Ennél a lefele ereszkedésnél 100 
méteres magasságban kell leoldani a teherzsákot. A hat 
méteres kötél lecsévélődéséig zuhan a zsák, és egy erős 
rántással tudatja az ernyőssel, hogy a kapcsolatuk azért 
megmaradt. A leérkezés után ügyelni kell, nehogy a Gain 
szalagjainak csatjai rajta maradjanak az ernyőn, és úgy 
kerüljön leadásra.

Az ötödik ugrás már éjszakai, vagyis koromsötétben 
történik. Az ugrózónán semmi fényforrás sincs a kikép
zés alatt, és az ernyősre sincs zseblámpa szerelve. A föld 
közelségét csak a leengedett teherzsák puffanása jelzi, 
de akkor már nem sok idő marad a felkészülésre.

Az ötödik ugrás után válik igazán ejtőernyőssé a légi
ós. Ekkor tűzik fel a mellére ünnepélyes keretek között a 
szárnyas ejtőernyős jelvényt.

Az ejtőernyős kiképzésről még meg kell említeni, hogy 
igazán felkészítik az állományt a harci ugrásokra. Az ug
rások magassága legtöbbször 250 méter, a repülőgép 
dobási sebessége 240 km/h. Ilyen magasságból ugorva 
nagyon oda kell figyelni, mert nyílási rendellenesség ese
tén kevés idő áll rendelkezésre a probléma megoldására. 
Éles harci ugrás még ennél is alacsonyabban történne, 
kb. 100 méteres magasságból.

A paralégiósok sok gyakorlatra indulnak ejtőernyős ug
rással. Ekkor is, mint legtöbb alkalommal a teherzsákban 
a bemálházott felszerelés súlya igen tekintélyes. A ren
des kiképzési ugrásokat is felszereléssel hajtják végre. A 
kiugrás ekkor már nem egyenként történik, hanem töme
gesen, egyszerre mindkét ajtón.

Az ugrózónák is igazi háborús körülményeket szimulál
nak. Már a laktanya melletti és a második leggyakrabban 
használt földetérési terület, a Borgo is igencsak veszé
lyes terepnek számít. A derékig érő gaz, az egyenetlen 
terep és a számtalan nagyméretű kő keservessé teszi az 
ernyősök életét. De előfordulnak még ennél is durvább 
ugrózónák. Ugrottam olyan helyen, ahol egyszerre tíz 
ember mehetett ki egy körből, de az első és utolsó ugró 
nem a kijelölt helyre érkezett meg. Az alig futballpálya 
méretű zónát vízmosás, facsoport, kő- és drótkerítés ha
tárolta. De a zóna maga is rémálom volt. A hatalmas kö
vek és kisebb árkok sok sérülést okoztak. Az ejtőernyős 
ugrások során bekövetkező láb- vagy egyéb súlyos töré
sek nagyon gyakoriak, de ez már hozzátartozik az ezred 
életéhez.

Zsig Zoltán

Tornado repülőgépek a német Marineflieger kötelékében

A Tornado repülőgépek sokkal kevesebb publicitást kap
nak, mint azt képességeik, illetve a hadrendben tartott 
gépek száma indokolná. A több mint 25 éves konstrukció 
még ma is megfelel a vele szemben támasztott követel
ményeknek, a folyamatos korszerűsítésnek köszönhető
en felváltásáról ráérnek gondoskodni az üzembentartó 
országok. A típus IDS jelzésű alapváltozata mintegy két 
évtizede a német haditengerészeti légierő, a Marine
flieger egyetlen, csapásmérésre alkalmas típusa.

Az új típus iránti várakozást jól tükrözte, hogy az első 
Tornadóval felszerelt hadműveleti alakulat az Atlanti-óce
án kijáratát védő MFG V lett. A német haditengerészeti 
légierő irányítása alá tartozó egység kiöregedő F-104G 
repülőgépeinek felváltását 1982-ben kezdték meg. A 
jageli támaszponton állomásozó alakulatot a második, il
letve a harmadik sorozatban gyártott (Block 2, illetve 
Block 3) gépekkel szerelték fel. Az ezred teljes átfegyver- 
zése 1984-re fejeződött be.

A német haditengerészet Tornado repülőgépeinek 
fegyverzetét -  a két beépített 27 mm-es Mauser BK27-es 
gépágyú mellett -  elsősorban AIM-9L Sidewinder rövid 
hatótávolságú légiharc-rakéták, BL 755 kazettás bom
bák, valamint már az F-104G Starfighter repülőgépeken 
is alkalmazott, vízfelszíni célok ellen alkalmazható Kor- 
moran-1-es, illetve annak továbbfejlesztett változata, a 
Kormoran-2-es rakéták alkotják.

Normál esetben a Tornado repülőgépek törzse alatt két 
Kormoran rakétát függesztenek fel. Rövid hatótávolságú 
bevetéseknél a szárnyak alatt kialakított két felfüggeszté-

* MFG -  Marinefliegergeschwader -  haditengerészeti repülőezred

si ponton további két Kormoran rakéta helyezhető el. A 
szárnyak külső felfüggesztési pontjain rendszerint 1 db 
Elektronika EL/73 elektronikai zavarókonténert helyez
nek el.4

A német haditengerészeti légierő másik, csapásmérő 
ezredének átfegyverzése csak négy évvel később, 1986- 
ban kezdődött meg. A MFG 2  első két Tornado repülőgé
pe 1986. szeptember 11-én szállt le az eggebeki 
légibázisra.1

Az alakulatot az ötödik sorozatban (Block 5) gyártott re
pülőgépekkel szerelték fel, amelyek a korszerűsített fe
délzeti elektronika, illetve számítógép beépítése mellett 
alkalmassá váltak az amerikai Texas Instruments Inc. ál
tal gyártott lokátor ellen alkalmazható AGM-88A (HARM 
-  High-speed Anti-Radiation Missile) típusú rakéta hordo
zására. A német haditengerészeti légierő ennek köszön
hetően sokkal korábban vált alkalmassá az ellenséges 
lokátorok elleni harcra, mint a Luftwaffe, amely csak a 
Tornado ECR repülőgépek hadrendbe állítása után lett 
képes e feladat végrehajtására.

AZ MFG 1, illetve az MFG 2 alakulatoknál összesen 
100 db egykormányos és 12 db kétkormányos Tornado 
repülőgépet állítottak hadrendbe.3

A kilencvenes évek elején végbement politikai, illetve 
stratégiai változásoknak köszönhetően a német fegyve
res erőknél is jelentős létszám-, illetve fegyverzetcsök
kentést hajtottak végre.

1993-ban a Marineflieger alárendeltségébe tartozó Tor
nado repülőgépek számát 65 darabra csökkentették2. Ez
zel egy időben, hivatalosan 1993. december 31-én, fel
oszlatták az MFG 1 alakulatot. Annak tíz repülőgépét az
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literes póttartály

BOZ-107 típusú, infra csapdákat és 
passzív lokátorzavaró eszközöket 
indító konténer

Panavia Tornado IDS

Mauser BK27 típusú 
27 mm-es gépágyú

Vizfelszíni célok ellen 
alkalmazható AS.34 
Kormoran rakéta

AIM-9L Sidewinder rövid 
hatótávolságú légiharc rakéta

Cerberus II elektronikai 
zavarókonténcr 1

1. ábra: A Panavia Tornado IDS repülőgép nézeti rajza (Barna Péter)
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MFG 2 számára adták át, amely a gépeket az újonnan 
felállított 3. század állományába sorolta. (A megmaradt 
repülőgépeket a német légierő, a Luftwaffe irányítása alá 
tartozó, a jageli bázison újjászervezett AG 51 jelzésű 
felderítőalakulat kapta meg.) A 3/MFG 2 jelzésű század 
feladata az egyesült államokbeli Flolloman légibázison 
(Új-Mexikó) kiképzett pilóták „európai” átképzése lett. 
Ugyanis az angliai cottesmore-i légibázison létrehozott 
háromnemzetiségű Tornado kiképző alakulatot a kilenc
venes évek végén feloszlatták, így a német pilóták kikép
zését már a kilencvenes évek közepétől a minden szem
pontból ideális időjárási, illetve földrajzi feltételeket bizto
sító új-mexikói bázison hajtották végre. Az utólagos át
képzést a rossz emlékű Starfighter repülőgépek kataszt
rofális baleseti statisztikája indokolta, amelyben közreját
szott az is, hogy a kiváló repülési feltételeket biztosító 
amerikai sivatag felett kiképzett pilóták számára -  külö
nösen télen -  komoly problémát jelentett az Észak-Euró- 
pában uralkodó időjárási viszonyokhoz történő alkalmaz
kodás.

Jóllehet, a Tornado prototípusa 25 évvel ezelőtt hajtot
ta végre első repülését, az első gépet pedig mintegy két

évtizede állították hadrendbe, a típus várhatóan még na
gyon sokáig a Marineflieger egyetlen csapásmérésre al
kalmas repülőgépe marad. Felváltásáról a jelenlegi politi
kai, illetve stratégiai helyzetben csupán elképzelések 
születtek. A közeljövőben tervezik felújítását, amelynek 
során számos korszerű elektronikai eszközzel -  többek 
között infravörös érzékelő és képalkotó berendezéssel 
(FLIR -  Forward-Looking Infra-Red), új műholdas navigá
ciós berendezéssel stb. -  kívánják a Tornado repülőgé
peket felszerelni. A korszerűsítés mértéke az egyre csök
kenő hadiipari kiadások miatt azonban bizonytalan.

Felhasznált irodalom

1. http://fly-navy.de.html
2. Francis К. Mason: Tornado. Motorbuch Verlag, Stutt

gart, 1989
3. http://www.topcities.com/OuterSpace/military/gallery.html
4. The World’s Great Attack Aircraft. Gallery Books, New 

City, 1988
Barna Péter

A Pentagon -  építés, újjáépítés

A tragikus amerikai események előtt a Pentagon rend
szeresen fogadott turistákat. A látogatók meghatározott 
útvonalon, szakértő vezetők kíséretével tekinthették meg 
az amerikai véderő központját. Mindegyikük kapott egy 
ismertetőt a Pentagonról, amely az alábbi sorok alapjául 
szolgált.

A Pentagon az ország fegyveres erőinek központja. A fa
lak között kapott helyet az Egyesült Államok Flonvédelmi 
Minisztériuma a különböző parancsnokságokkal együtt. 
Mint történelmi hely 1993-ban ünnepelte felépítésének 
50. évfordulóját. Mindössze 16 hónap alatt építették fel, 
ami akkor műszaki csúcsteljesítmény volt, és ma is a XX. 
század egyik jelentős építészeti alkotásának számít.

Itt vannak a szárazföldi hadsereg, a haditengerészet, a 
tengerészgyalogság és a légierő parancsnokságai, a 
honvédelmi minisztérium, valamint a vezérkari főnökök 
irodái. Az épületben együtt dolgoznak a katonai és polgá
ri vezetők, akik koordinálják a fegyveres erők szervezé
sét, kiképzését, felfegyverzését, valamint alkalmazásukat 
az amerikai politika támogatásában. Ezek a kulcsfontos
ságú vezetők erősítik meg az elnököt a fegyveres erők fő
parancsnoki szerepében, katonai tanácsokat adva az 
amerikai és a tengerentúli szövetséges csapatok alkal
mazására.

A parti őrséget számos közös ügy köti össze a minisz
tériummal, ezért jelenlétével tevékenységét közvetlenül 
tudja koordinálni. A parti őrség békeidőben a Közlekedé
si Minisztérium alárendeltségébe tartozik, háború idején 
parancsnoka különleges célú egységeket ad át szükség 
szerint a Honvédelmi Minisztériumnak.

A Pentagon 1976-ban nyitotta meg kapuit a látogatók 
számára a 200 éves jubileumi ünnepségsorozat része
ként. A program nagyon népszerű volt, ezért a nyilvános

látogatás rendszerét tovább folytatták. Évente mintegy 
100 000 vendég keresi fel az épületet, mind az Egyesült 
Államokból, mind a tengerentúlról. Megtekinthetik a kü
lönböző emlékszobákat, az egyes híres hadműveletek 
harcainak emlékkiállításait. A legnépszerűbb a Hősök 
Terme, ahol tiszteletet adnak mindazon hősöknek, akik 
megkapták a nemzet legnagyobb katonai érdemrendjét, 
a becsületrendet.

A Pentagon nagy méreteinél fogva olyan, mint egy kis 
város. Van saját erőműve, vízellátása és csatornarend
szere, „polgármestere”, rendőrsége és tűzoltósága, óvo
dája, bevásárlóboltja és több különböző étterme. 1943- 
ban, a „csúcsidőben” közel 33 000 személy dolgozott itt. 
Napjainkban ez a szám 23 000. A második világháború 
idején 6 nagy önkiszolgáló étterem és 9 más jellegű ét
kezde látott el 4000 személyt, mintegy 17 500 adagot 
szolgáltatva naponta.

A Pentagon végleges tervének elfogadását az 1940-es 
évek elején számos tanácskozás és vita előzte meg. A 
tervben szereplő épület hatalmas méretei miatt a döntés
be bekapcsolódott maga az elnök, Franklin Roosevelt is. 
Roosevelt a formát ellenző szépépítészeti bizottságnak 
kifejtette, hogy támogatja az ötszög alakot, mert ilyet még 
eddig nem építettek, és a bizottság azon ellenvetésére 
sem változtatta meg nézőpontját, hogy az épület a legna
gyobb és legjobban azonosítható cél lehet egy ellensé
ges bombázás esetén. 1989-ben a Pentagont felvették a 
Nemzeti Történelmi Helyek Jegyzékébe. Ennek során öt 
jellemzőjét minősítették: a homlokzati falak egyedi szer
kezeti megoldását, a középen lévő udvar kialakítását, a 
két főbejárat teraszos kialakítását és magát az épület
monstrum ötszögű alakját.

1940-ben az akkori Hadügyminisztérium 17 épületben 
helyezkedett el Washingtonban és elővárosaiban. A mi-
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1. ábra: A Pentagon tömbje építés közben

4. ábra: Rövid idővel a becsapódás után

nisztérium egy helyre való költöztetése a katonai vezetés 
korszerűsítését jelentette.

A telek nagy részét, amelyen most a Pentagon áll, 
John Parke Custis, George Washington nevelt fia vásá
rolta meg 1778-ban. Az örökösök később eladták az ál
lamnak 150 000 dollárért. A nagy telek azért bizonyult al
kalmasnak a minisztérium számára, mert egyaránt közel 
volt a Fehér Házhoz és a Capitoliumhoz is.

George Bergstrom, a kivitelezési főtanácsadó építész 
bízott az ötszögű kiviteli formában, habár az építési terü
let mentén futó utaknak meghatározó szerepük volt. Sok 
erődöt építettek már ilyen alakban, és ez nagyban befo
lyásolta a tervezőket. Talán azért nevezték el Pentagon
nak, hogy a régi Hadügyminisztériumtól megkülönböz
tessék. Brehon B. Somervell dandártábornok volt a fő
mérnöke és mozgatóereje az építkezésnek, aki munka
társaival mindössze négy napot kapott, hogy elkészítse a 
közel 40 000 személyt befogadó tűzálló, klimatizált iroda
épület vázlattervét. Somervell csapata megbirkózott a fel
adattal. A mintegy 550 000 nm-es épület tervei, amelynek 
befogadóképessége az Empires States Building kétsze
resét és teljes alapterülete annak háromszorosát tette ki, 
határidőre elkészültek. Az eredeti elgondolás egy három
vagy négyszintes épület volt. Az egykorú sajtóközlemé
nyek azt írták, hogy az épületnek három emelete és alag
sora lesz -  habár az alagsor eleve a talajszint volt. Ké
sőbb egy ötödik szintet is hozzáépítettek, hogy az irodák 
számát növelni tudják. Az építkezés 1941 szeptemberé
ben kezdődött meg. Decembertől kezdve 4000 építő
munkás dolgozott éjjel-nappal, három műszakban. Az 
építők összlétszáma a következő évben érte el a csúcsot
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15 000 fővel. Amint egy rész teljesen elkészült, a minisz
tériumi alkalmazottak beköltöztek. Háromszázan foglal
ták el helyüket az elkészült részben 1942 áprilisában, és 
karácsonyra mintegy 22 000 fő dolgozott az irodákban.

Az a célkitűzés, hogy a négyemeletes épületegyüttes 
14 hónap alatt elkészüljön, 1942. november 15-ei határ
időt jelentett volna. Mivel az utolsó pillanatban a terveket 
ötemeletes változatra kellett átdolgozni, illetve a kedve
zőtlen téli időjárás miatt a terv teljesítése két hónapot 
csúszott, 1943. január 15-én fejeződött be a munka, de 
a háborús idők miatt nem volt különösebb átadási ün
nepség.

1993-ban, amikor a fegyveres erők központja az ötve
nedik évébe lépett, az amerikai honvédelmi miniszter ün
nepség keretében megnyitotta az építésének és elmúlt 
fél évszázadának történetét bemutató kiállítást.

Az eredeti tervek szerint 1941 júliusában mintegy 35 
millió dollárnyi költséget terjesztettek a kongresszus elé, 
és a következő évben újabb 14,5 millióra volt szükség, az 
épület belső terének megnövelése miatt. A teljes költség 
így 49,7 millió dollár lett. A hozzá tartozó járulékos létesít
mények és a gyorsforgalmú utak megépítésével végeze
tül az összköltség mintegy 83 millió dollárra rúgott.

1993-ban megkezdődött egy 1,2 milliárd dollár terve
zett költségű felújítás, amelynek mintegy 20%-át hasz
nálták fel a terrortámadásig, olvashatjuk a Soldiers ame
rikai havilap 2002. márciusi számában. A Pentagon vas
beton szerkezeti felépítéssel készült. A felújítás egyik cél

ja az volt, hogy a külső falakat acél szerkezeti elemekkel 
megerősítsék. így ez a rész számos életet mentett meg a 
tragédia idején, mert az acélmegerősítések a C, D, E 
épületrészek folyosóit majdnem 35 percig tartották a re
pülőgép becsapódása után, lehetőséget adva sok em
bernek a menekülésre. Ezek a szerkezeti elemek drasz
tikusan lelassították és megállították a repülőgépet, meg
akadályozva a további romboló behatolást.

Az újjáépítési munkák szeptember 11. óta éjjel-nappal 
folynak. Gyorsított ütemben kell megfelelni számos köve
telménynek, például az Indianában lévő mészkőbányából 
szerzik be a köveket, ahogy azt 1941-ben is tették. A ro
mok közül néhány eredeti követ megtisztítottak és múze
umoknak, katonai akadémiáknak, illetve más katonai 
szervezeteknek ajándékozták mementó gyanánt.

Nagy súlyt fektetnek a biztonsági szempontokra is. A 
Pentagonban eredetileg is 725 kg tömegű, robbanásbiz
tos ablakok voltak. Ezeket az ablakokat úgy tervezték, 
hogy egy külső, nem pedig, hogy belső robbanás eseté
ben nyújtsanak védelmet. A becsapódáskor néhányan az 
ablakon át akartak menekülni, de ez nem sikerült a rob
banásbiztos nyílászárón keresztül. Ezért most olyan ab
lakokat fognak beépíteni, amelyeken keresztül menekül
ni lehet veszély esetén. A sérült rész felépítését a szep
temberi évfordulóra, a teljes rekonstrukció befejezését 
2012-re tervezik.

Amaczi Viktor

•*¥ ’  ' ‘  *  - f

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 Könyvesbolt (1045 Bp., Rózsa. u. 9.)
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SLAM -  A többfunkciós akna

A SLAM1 többfunkciós akna az USA 
különleges rendeltetésű erőinek, vala
mint a szárazföldi haderő műszaki 
csapatainak hatékony, sokrétűen al
kalmazható harcanyaga.

A rendszerbe állítását (1998. köze
pe) megelőzően a gyártó Alliant Tech- 
system cég két alaptípus kifejlesztésé
re kapott megrendelést: az egyik típus 
(М2) önsemlegesítő, míg a másik (M4) 
önmegsemmisítő berendezéssel ren
delkezik.2 Külsőleg eltérés közöttük 
csak a színükben adódik, az М2 ho
mogén sötétzöld színű, semmilyen 
megkülönböztető jel vagy jelzés nem 
található rajta, az M4 típusnak viszont 
a kumulatív rombolófeje fekete, az 
aknatest pedig zöld színű festékkel 
borított.

Az akna rendeltetése a páncélozott 
kerekes és lánctalpas járművek moz
gásképtelenné vagy harcképtelenné 
tétele, egyes statikus célpontok 
(üzemanyagraktár, lőszerraktár stb.) 
felrobbantása, megrongálása.

Főbb harcászati-technikai adatok

Tömeg: 1 kg
Robbanóanyag-töltet: 0,6 kg LX-14
Magasság: 13,2 cm
Szélesség: 8,9 cm
Vastagság: 5,6 cm

Kis tömege és méretei miatt jól szállít
ható, könnyen telepíthető és egysze
rűen álcázható.

Az időjárás viszontagságainak jól el
lenáll, a masszív, szilárd bakelitburko
lata megbízható védelmet nyújt a bel
ső érzékelő szenzoroknak és a mű
ködtető mechanizmusnak.

Elnevezéséhez méltóan a szerkezet 
többféleképpen is felhasználható. Al
kalmazása négyféleképpen történhet: 
aknaként telepítve a járművek futómű
ve és haspáncélzata vagy pedig az ol
dalpáncélzat ellen, illetve robbanóesz
közként alkalmazva időzített működte
téssel, valamint távirányítással ve
zérelve (4. ábra).

A tömege és a méretei okozta elő
nyök mellett éppen ebből a sokrétű 
alkalmazhatóságból következik, hogy 
a SLAM és a hozzá hasonló eszkö
zök lehetnek az ideális fegyverei a 
különböző mozgó romboló csoportok
nak, légimozgékony és különleges 
erőknek.

Haspáncél
és futómű elleni alkalmazás

A haspáncél és futómű elleni alkalma
záskor az aknát a talaj felszínére vagy 
a felszín alá maximum 10 cm-re kell el
helyezni úgy, hogy a rombolófej kumu
latív tányérja felfelé irányuljon. A ha
gyományos harckocsi elleni aknákkal 
szemben a SLAM nem a futóművek 
okozta nyomóerő hatására vagy más 
mechanikus behatásra lép működés
be, hanem a beépített mágneseserő- 
tér-érzékelő észleli a járművek áthala
dását, illetve az általuk okozott erőtér
változást az akna fölött, majd indítja a 
belső működtető mechanizmust.

A fentieknek köszönhetően nem 
kell, hogy a céljármű „ráhajtson” az ak
nára, elég, ha fölötte elhalad. Ameny- 
nyiben több aknát felhasználva egy 
aknamezőt kívánnak létrehozni, a te
rület megbízható lefedésére kevesebb 
akna is elegendő, mint a hagyomá
nyos nyomásra működő harckocsi
aknából.

A telepítés gyorsan és könnyen vég
rehajtható, mindössze pár mozzanat
ból álló tevékenység.

Az akna talajfelszínen vagy aknafé
szekben történő elhelyezését követő
en a nyolcállású időzítő forgókapcso
lón a kikapcsolt (OFF) helyzetet köve
tő első három pozíció közül -  a 4, 10 
vagy 24 órás időintervallum -  választ
ható ki a kívánt működési élettartam3

1. ábra: A SLAM kialakítása

(2. ábra). Az időbeállítás után ki kell 
pattintani a helyéről a biztosítószeget, 
mely az eltávolítását követően újra 
már nem helyezhető vissza, majd ki 
kell húzni az élesítőszeget, ami azon
nal élesíti az aknát. Az élesítés után az 
akna könnyen és jól álcázható levelek
kel, fűvel és egyéb aljnövényzettel, de 
sárral és földdel is, mivel ezek nem be
folyásolják a kumulatív hatást.4 A tele
pítéskor beállított időtartam elteltével, 
amennyiben addig célt nem észlelt, az 
akna semlegesíti {М2 típus) vagy pe
dig megsemmisíti (M4 típus) önmagát.

Oldalpáncél elleni alkalmazás

Az oldalpáncél elleni alkalmazáshoz 
került beépítésre a passzív infravörös 
érzékelő, amely a járművek elhaladá-

2. ábra: A szerkezet főbb elemei: 1 -  Rögzítőnyílások 2 -  Célzóvájatok 3 -  Időzítő for
gókapcsoló 4 -  Nyíródó lemez 5 -  Élesítőszeg fogantyúja 6 -  Élesítőszeg 7 -  Biztosí
tószeg 8 -  Passzív infravörös érzékelő 9 -  Infravörös érzékelő zárófedele 10 -  Gyu
tacsfészek zárócsavarja 11 -  Kumulatív rombolófej 12 -  Bakelit aknatest
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sakor a környezet hőmérsékletváltozá
sát észleli. A szenzor érzékelési tarto
mánya azonos irányú a kumulatív rom
bolófejjel. Telepítéskor az aknatesten 
két oldalt elhelyezkedő, rögzítési célo
kat szolgáló lyukak segítségével lehet 
az aknát fákhoz, oszlopokhoz vagy 
egyéb tárgyakhoz rögzíteni.

A kívánt rombolási irány beállítását a 
három célzónyílással lehet beállítani, 
melyek fordított „D” alakú bemélyedé
sek az aknatest felső szélén. Miután az 
aknát rögzítették és beirányozták, vala
mint az infravörös érzékelő zárófedelét 
eltávolították, ebben az esetben is a 
működtető forgókapcsoló előbbi három 
pozíciója közül -  a 4, 10 vagy 24 órás 
idő -  választható ki a kívánt működési 
élettartam. Az akna álcázását követő
en, a beállított időtartam elteltével, 
amennyiben addig célt nem észlelt, az 
akna semlegesíti (М2) vagy pedig meg
semmisíti (M4) önmagát.

Időzített működtetés

Az időzített működtetés esetén az esz
közbe épített időzítőkapcsoló indítja el 
a rombolófejet működtető mechaniz
must a beállított időtartam elteltével. 
Ebben az üzemmódban a működtető 
forgókapcsolót az utolsó négy pozíció
jába forgatva -  15, 30, 45 vagy 60 per
ces időtartamra -  lehet beállítani a kí
vánt késleltetés mértékét.

A kapcsoló ezen pozícióiban a be
épített mágneseserőtér- és passzív 
infravörös érzékelők inaktívak, az el- 
működés kizárólag a beállított késlel
tetési idő elteltével történik meg.

Távműködtetésű alkalmazás

Távirányítású működtetés esetén az 
aknatesten található gyutacsfészek 
csavaros zárócsavarját eltávolítva, a 
gyutacsfészekbe helyezett egyszerű

3. ábra: A SLAM telepítés előtti helyzet
ben

Bonom Attack

Sido ЛмоскК' * * 1

Timed Demolition h « г» .

Command Dotonation

4. ábra: A SLAM alkalmazási módjai

villamos gyutacs (a szárazföldi erőknél 
rendszeresített M6 vagy M7 típus) és 
egy gyújtógép segítségével működtet
hető el a berendezés. A gyutacs gyu
tacsfészekbe történő becsavarásakor 
az akna belső detonátora és élesítő 
berendezése inaktívvá válik, a robba
nást csak a becsavart gyutacs idézhe
ti elő. A szerkezet rendelkezik egyfajta 
felszedés elleni biztosítással is, 
ugyanis ha az élesítést követően meg
próbálják megváltoztatni a működtető 
forgókapcsoló helyzetét (állását), az 
akna felrobban. Ez a védelem csak ak
naként történő telepítés (oldal- vagy 
haspáncél ellen) esetén aktív, robba
nóeszközként működtetve hatástalan.

A bakelit aknatest jól szigeteli a bel
ső elektronikus berendezéseket, lehe
tővé téve, hogy 10 méteres vízmély
ségig alkalmazható legyen víz alatti 
robbantások végrehajtására minden
féle védőborítás nélkül. Amennyiben 
azonban rendszeresített speciális vé
dőburokban helyezik el, úgy közel 25 
méteres vízmélység esetén is műkö
dőképes.

A rombolófej kiképzése miatt a kiala
kuló kumulatív nyaláb (jet) kb. 13 cm- 
re az aknától képes kifejteni az össz
pontosított hatását és 20 mm vastag
ságú, homogén páncélzatot is átütni, 
míg a maximális 9 m hatótávolság 
esetén 40 mm-es páncélzat rombolá
sára is képes.

A képességei alapján a SLAM való
színűleg jelentős szerepet fog játszani 
a jövő konfliktusainak katonai művele

teiben, megkönnyítve mind a műszaki, 
mind pedig a különleges erők feladata
inak végrehajtását.

Felhasznált irodalom

FM 20-30 Mine/Countermine Opera
tions. Headquarters, Department of 
the Army, Washington D.C., 1992.

USA technológia, http://www.mcd- 
web.pica.army.mil/ website 

Fort Leonardwood-i műszaki iskola. 
http://www.wood.army.mil/dcd/nolim- 
its/ENDIV/EN_M aterie l/SLAM .htm  
website

Jegyzetek

1. Az angol Selectable Lightweight 
Attack Munition (Többfunkciós könnyű 
robbanóeszköz) kifejezés rövidítése.

2. Az М2 típust csak a különleges 
erők alkalmazhatják, míg az M4 típus 
bármelyik alakulat műszaki csapatai 
számára elérhető.

3. A beépített t/205 típusú tápforrás 
kapacitása miatt nem is lehetne beállí
tani nagyobb működési élettartamot.

4. Ahhoz, hogy a kumulatív hatás a 
leghatékonyabb legyen, az akna rob
banófejének legalább 13 centiméterre 
kell lennie a haspáncélzattól.

Kovács Zoltán
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A legújabb orosz atomhajtású tengeralattjáró

A Szovjetunió haditengerészete az or
szág felbomlása után egyre nehezebb 
helyzetbe került. A túlméretezett szov
jet flotta a széthullást követően tenge
rek nélkül maradt. A múlt évben bemu
tattuk az egyik legkorszerűbb tenger
alattjáró-típust, a 971-es hajóosztályt, 
de a hajóegységek gyártásáról közölt 
táblázat számos hiányos adatot tartal
mazott, azóta pontosabbakat publikál
tak. Átadták a hajóosztály talán utolsó 
egységét és számos újabb információ 
jelent meg. A következő cikkben a 
GEPARD atomhajtású tengeralattjárót 
mutatjuk be.

Már öt éve nem volt atomhajtású 
tengeralattjáró-átadás Szeverod- 
vinszkben, ezért 2001. december 4-én 
Putyin elnök jelenlétében vonták fel a 
K-335 GEPARD hajó fedélzetén az 
orosz haditengerészet Andrejev zász
lóját, és így hivatalosan az Északi-ten
geri Flotta állományába került a 971- 
es (BARSZ) hajóosztály legújabb ha
jóegysége. A haditengerészet fejlesz
tését kiemelkedő feladatként kezelő 
orosz elnök 1999. szeptember 17-én a 
vízre bocsátáskor is a helyszínen tar
tózkodott.

Hosszú, többéves szünet után ismét 
beindult a termelés az atomhajtású 
tengeralattjáró-, hajógyártás központ
jának számító Szeverodvinszkben is. 
Régebben itt évente hat rakétahordo
zó tengeralattjárót is gyártottak. 1994- 
ig a Szovjetunióban gyártott 243 db 
hajóból több mint a fele, 135 db itt ké
szült. Jelenleg a szovjet korszakot 
meghatározó mennyiségi növekedés 
helyett a minőségi javulás a jellemző. 
A 971-es hajóosztály legújabb hajó
egységét fokozott pontosságú fegy
verrendszerrel szerelték fel, a hajó irá
nyítását teljesen automatizálták, és a 
zajszintjét tovább csökkentették. A 
GÉPARD mint a harmadik évezred el-

2. ábra: A VOLK nevű testvérhajója még a régi antennaburkolattal
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Az AKULA hajóosztály hajóegységei
1. táblázat

Megnevezések Időpontok Megjegyzés
Harc.
név

Hajónév Gyári
szám

Listára vétel Gerinc
lefektetés

Vízre
bocsátás

Szolgálatba
vétel

Állományba
vétel

K-152 NERPA 518 1991.01.11. 1993 Még építik
K-154 TIGR 833 1991.01.11. 1989. 09. 10. 1993. 06. 26. 1993. 12. 29. 1994. 01. 21.
K-157 VEPR 834 1992. 01.27. 1990. 07. 12. 1994. 12. 10. 1995. 11.25. 1995. 12. 29.
K-263 DELFIN 502 1983. 01.19. 1985. 05. 09. 1986. 05. 28. 1987. 12. 30. 1988. 02. 19.
K-284 AKULA 501 1981.05. 21. 1983. 11. 11. 1984. 07. 27. 1984. 12. 30. 1985. 01. 15.
K-295 DRAKON 517 1990. 04. 1993. 11. 07. 1994. 08. 05. 1995. 07. 17. 1995. 12. 29. 1999. 08-tól a 

hajó neve SZAMARA
K-317 PANTERA 822 1987. 03. 10. 1986. 11. 06. 1990. 05. 21. 1990. 12. 27. 1991.03. 14. 2000. 09. 06.: Szeve- 

rodvinszkbe vontatták
K-322 KASALOT 513 1983. 01.19. 1986. 09. 05. 1987. 07. 18. 1988. 12. 30. 1989. 03. 01.
K-328 LEOPARD 832 1990. 01.15. 1988. 10. 26. 1992. 06. 03. 1992. 12. 30. 1993. 02. 05.
K-331 NARVAL 515 1989. 12. 28. 1987. 03. 10. 1990. 06. 23. 1990. 12. 31. 1991.03. 14.
K-333 RÍSZ 837 1995. 02. 07. 1993. 08. 11. — — - 1997. 10. 06.: leállítva, 

1997. 11.01.: törölve
K-335 GEPARD 835 1993. 02. 22. 1991. 09. 23. 1999. 09. 17. n. a. 2001.12. 04.
K-337 KUGUAR 836 1994. 01. 25. 1992. 08. 18. - - - 1998. 01.22.: leállítva, 

1998. 05. 01.: törölve
K-391 KIT 514 1988. 02. 23. 1984. 03. 03. 1989. 04. 14. 1989. 12. 29. 1990. 02. 28 1997. 09. 01.-től 

a hajó neve BRATSZK
K-419 MORZS 516 1991.07. 28. 1989. 02. 20. 1992. 05. 18. 1992. 12. 31. 1993. 02. 05. 1998. 01 .29-től 

a hajó neve 
KUZBASSZ

K-461 VOLK 831 1989. 02. 20. 1987. 11. 14. 1991.06. 11. 1991. 12. 29. 1992. 02. 11.
K-480 BARSZ 821 1984. 03. 03. 1985. 02. 22. 1988. 04. 16. 1988. 12. 29. 1989. 03. 01. 1997. 10. 13-tól vagy

1998. 04. 27-től
a hajó neve AK BARSZ

Megjegyzés: Az ötszázas gyári számú hajókat Komszomolszkban, a többit Szeverodvinszkben gyártották.

ső atomhajtású tengeralattjárója telje
sen megfelel a kor követelményszint
jének.

A NATO-kód szerint az AKULA-II 
hajóosztály új tagja többcélú, támadó 
tengeralattjáró, amely flottacsoporto
kon belüli és szárazföldi kisméretű cél
pontokra mérhet stratégiai csapást. A 
hajó a nagy hatótávolságú robotrepü
lőgépek mellett rakéta-torpedó és tor
pedó fegyverzettel rendelkezik. Köz
vetlen légvédelmét kis hatótávolságú 
légvédelmi rakétarendszer segíti.

A K-335 tervezését a Malachit terve
zőiroda végezte, főkonstruktőr 1997-ig 
Georgij Csernyisev volt, majd Jurij 
Farafonov folytatta a munkát. A hajó
gyártásban több mint száz tervezőiro
da és vállalat vett részt. Például Ukraj
nában készült a hajótest acélötvezete, 
a reaktor hőcserélői, az akkumulátor- 
telepek tartályai, a légkondicionáló be
rendezés, a ventillátorok és az indító
berendezések.

A fedélzeten számos újdonság talál
ható. Legszembetűnőbb a vontatott

szonárantenna változtatása. A hajó
osztályra idáig a vaskos antennatartó- 
tartály volt a jellemző, de a GEPARD 
függőleges vezérsíkjára kisebb méretű 
tartályt helyeztek. A szegényes tájé
koztatás alapján csak az biztos, hogy 
az elektronikai berendezések méretét 
jelentősen csökkentették, a szonárok 
hatótávolságát tovább növelték. A felső 
fedélzeten újabb antenna jelent meg. A 
méretek változtatása során jelentősen 
növelhették a személyzet életterét, így 
a hajó kényelmesebb lett. A tenger
alattjáró külső zajelnyelő bevonata már 
a negyedik nemzedékre kifejlesztett 
anyagokból készült. A fegyverzet irá
nyítórendszereit új elektronikával tették 
hatékonyabbá, és az indítás előkészítő 
rendszerét egyszerűsítették.

A hajó vízrebocsátása után a hajó
gyártás irányítását a Krilov akadémi
kusról elnevezett Központi Tudomá
nyos Kutatóintézet vette át. Az intézet 
elődjében dolgozott I. G. Bubnov, aki 
az első nagy szériában gyártott, orosz 
tengeralattjárókat, a BARSZ hajóosz
tályt tervezte. Ennek az osztálynak a 
harmadik egységét szintén GEPARD- 
nak nevezték el. Az 1915. július 12-én 
átvett hajó 15 harci bevetésen volt az 
első világháború alatt.
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5. ábra: A XIV-es sorozatú, K-22-es tengeralattjáró 1940-ben. Ez viselte a GEPARD- 
emblémát a gárda jelvényében

6. ábra: A Projekt 675 típusú, K-22 jelű, KRASZNOGVARGYEJEC nukleáris meghaj
tású tengeralattjáró 1965-ben. Ez a hajó a gárda zászlóján viselte a GEPARD- 
emblémát

De térjünk vissza a 971-es hajóosz
tályhoz, amelynek első hajóegységét 
már 25 éve adták át, persze a renge
teg állás miatt a hajókat folyamatosan 
korszerűsítették, így a GEPARD már 
külsőleg is eltér az elődjeitől. A fedél
zeti fegyverzet negyedszázada kor

szerű volt, de ma már teljesen elavult, 
az alkalmazásuk ellen könnyű véde
kezni, emiatt a hajóosztály további 
építése a nagyon csendes hajó elle
nére céltalannak tűnik. A pénzügyi 
gondok miatt katasztrofális helyzetbe 
került orosz haditengerészet az elkö

vetkező években talán korszerűbb ha
jókat kaphat, és az anyagi működteté
si feltételek biztosítása után újra a ki
képzésre koncentrálhat. Az orosz 
helyzetre jellemző, hogy Komszo- 
molszkban a hajógyártás gazdaságta- 
lansága miatt annak befejezéséről 
döntöttek. Majd a térség munkaerő
gondjainak csökkentése érdekében 
Putyin elnök újraindította a gyártást. 
Egyes hírek szerint a még sólyán álló 
K-152 NERPA hajóegységet is elké
szítve állítják le a 971-es hajóosztály 
építését. Más hírek szerint az a 
GEPARD-dal fejeződött be.

Az elnök személyes részvétele kife
jezi, hogy vissza szeretné állítani a ha
ditengerészet tekintélyét. Az elmúlt tíz 
évben számos hajóegységet kivontak, 
és váltásra alig gondolhattak. Nagyon 
lassan készülnek a negyedik generá
ciós 885-ös (SZEVERODVINSZK) és 
955-ös (JURIJ DOLGORUKIJ) atom
hajtású tengeralattjárók, persze ebben 
szerepet játszik az orosz társadalomra 
ma jellemző káosz, amikor egyes kis
vállalatokat úgy zárnak be, hogy köz
ben ezzel a nagy rakéta- és robotrepü- 
lőgép-fejlesztési programokat is kilá
tástalan helyzetbe sodorják. A gazda
sági élet stabilizálódása, a haditenge
részet szerepének, helyének és gaz
dasági igényeinek helyes meghatáro
zása után valószínűleg sokkal kisebb, 
de hatékonyabb flottával rendelkezhet 
Oroszország.

Szabó Miklós 
nyá. mérnök alezredes

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) 

Fabulis Hobby Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93., 388-6250)
Magor Modellbolt (1053 Budapest, Vámház krt. 4. 318-2390)

Stúdió könyvesbolt (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461)
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Orosz rulett huszár módra

Repülőgépek összeütközése a levegőben olyan ese
mény, ami a technika és a repülésbiztosító eszközök mai 
fejlettsége mellett elvileg nem fordulhat elő. Ha el is rom
lik a fedélzeti rádiólokátor és a válaszadó berendezés, 
segítségül ott van a földi irányítószolgálat, amely figyeli a 
légi helyzetet, és idejében elkülöníti egymástól a repülő
gépeket a biztonságos magasságra és távolságra. A re
pülőesemények sorában a légi összeütközések aránya 
mégis mind a mai napig érzékelhető nagyságrendű, külö
nösen így van ez a légierőben.

Elsősorban érinti ez a vadászrepülőket -  mint felada
tainak sajátosságai folytán a légierő legkockázatosabb 
fegyvernemét - ,  főleg a különleges „vadász” jellegze
tességek, a tevékenység dinamizmusa és határozottsá
ga miatt.

A statisztika egyértelműen bizonyítja a megállapítás 
igaz voltát: Oroszország fegyveres erőinek repülőcsapa
tainál 1990 és 1999 között 19 légi összeütközés történt, 
ezek közül 8 végződött katasztrófával, kettő baleset volt 
és 9 súlyos repülőesemény. Az esetek túlnyomó többsé
ge, 84%-a a front légierőnél következett be (a vadászre
pülő és a vadászbombázó erők számláját terheli két bal
eset és az összes súlyos repülőesemény, egy-egy ka
tasztrófa történt a haditengerészeti légierőnél, a honi lég
védelemben és a távolsági repülőknél).

A vadászrepülőknél különösen nagy kockázattal járó 
feladatokat hajtanak végre a bemutató csoportok pilótái, 
akik tevékenységük jellege folytán bonyolult manővere
ket hajtanak végre szorosan zárt kötelékben, kis sebes
ségen és magasságon. A kötelék-műrepülés minimális 
tér- és távközzel, „szárny szárny mellett” nagyon látvá
nyos, de egyben veszélyes mutatvány is, különösen ha 
határértékeken repülnek, amikor egy századmásodperc 
elmúltával már nem javítható ki az elkövetett legkisebb 
hiba sem. A műrepülés zárt kötelékben a lehető legpon
tosabb, teljesen azonos mozdulatokat követel valameny- 
nyi résztvevőtől, minimális lehetőséget hagyva csak a re
pülőgép-vezetőknek egyéni manőverezésre, és a kötelé
ken belül a biztonságos távolság megtartására.

Az oroszországi bemutató kötelékek közül a legismer
tebbek a Moszkva melletti Kubinkában települő 237. Re
pülőtechnikai Bemutató Központhoz (RBK, azelőtt 234. 
Proszkurovszkij Gárda Vadászrepülő Ezred) tartozó 
„Orosz Vitézek”, „Sarlós Fecskék” és a „Repülő Huszá
rok”. A „Vitézek” 1991 áprilisa óta Szu-27-esen repülnek, 
a „Fecskék” kezdettől fogva kék-fehérre festett MiG-29- 
esen, a „Huszárok” Szu-25-össel kezdték meg működé
süket, de a lomha és nehézkesen műrepülhető csatagé
peket hamarosan szintén MiG-29-esre cserélték. A 
kubinkai vadászműrepülő-kötelékek nemcsak a különbö
ző ünnepeken, évfordulókon és kiállításokon mutatják be 
művészetüket, de a gépek lehetőségeinek demonstrálá
sával segítik a harci ezredeknél a hajózó állomány kikép
zését, megosztják kollégáikkal tapasztalataikat és a re
pülőmesterség titkait.

A központ műrepülő-kötelékeit manapság már nem
csak Oroszország repülés iránt érdeklődő közönsége is
meri, hanem szinte az egész világ. A tényleges repülések 
szépsége mellett ott a másik oldal is: a repülés nehéz és 
veszélyes munka, és csak a kívülálló részére romantika.

Az utóbbi 15 évben a kubinkai pilóták kiképzés közben 
súlyos árat fizettek a tapasztalatok megszerzéséért: csak 
légi összeütközések következtében 10 repülőgépük sem
misült meg és 5 tört össze. Ilyen eset történt 1998. május 
22-én is, amikor egy hat gépből álló MiG-29-es kötelék 
bonyolult műrepülést gyakorolt zárt kötelékben. Bukfenc 
végrehajtásához rendeződtek a vadászgépek a felszál
lómező felett egy-három méternél nem nagyobb tér- és 
távközt tartva. Pontosan a repülőtér középpontja felett, 
szárny szárnyvég mellett, a kötelék megkezdte a bukfenc 
felfelé ívelő, első szakaszát. Elegendő volt a jobb külső 
kísérő részéről egy apró hibás mozdulat a botkormány
nyal, megcsúszott a kötelék belseje felé, egyenesen neki 
a szomszédos repülőgépnek, amit a „Sarlós Fecske” szá
zad parancsnokának helyettese, О. M. Lazarjov alezre
des vezetett. A manőver csak a pillanat törtrészéig tartott, 
de a repülőgép-vezető nem tudta elkerülni az összeütkö
zést. Szerencsére a gépek nem sérültek meg komolyab
ban, megszakították a feladatot, és valamennyien sikere
sen leszálltak.

Egy évvel később egy újabb esemény sokkal komo
lyabb következményekkel járt: az egyik résztvevő számá
ra balesetként, a másik számára pedig súlyos repülőese
ményként értékelték. 1999. november 2-án a kubinkai re
pülőtéren kiképző repülést folytattak. Két repülőgép-ve
zető harckiképzési feladatot hajtott végre: egyszerű mű
repülés, útvonalrepülés és légi cél elfogása közepes ma
gasságon. Célt repült a „Repülő Huszárok” parancsnoká
nak helyettese, Gennagyij Avramenko alezredes az 53- 
as fedélzeti számú MiG-29-esse\, őt támadta Vagyim 
Amigelszkij őrnagy, rajparancsnok a 40-es számú 
M/G-29-essel. Mindketten tapasztalt első osztályú repü
lőgép-vezetők, 15 éves repülési tapasztalattal a hátuk 
mögött.

A körülmények nem voltak a legkedvezőbbek: este 
gyorsan sötétedett, az eget az ebben az évszakban gya
kori alacsony felhőzet borította. A feladat végrehajtási 
magasságán a meteorológiai előrejelzés szerint nem 
számíthattak felhőzetre, jók voltak a látási viszonyok. Ki
repülve a repülőtértől 80-100 km-re lévő légtérbe a piló
ták megkezdték az elfogás begyakorlását. A földről ka
pott parancsra Smigelszkij megközelítette a célt és 3,5 
km távolságon vizuálisan felderítette a sötétben jól látha
tó helyzetlámpák alapján. A repülőgép-vezető egyáltalán

1. ábra: Gennagyij Avramenko repülőgépe a kényszerleszál
lás helyszínén
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nem tulajdonított különösebb jelentőséget annak a tény
nek, hogy rádiólokációs célzókészüléke üzemképtelen. A 
távolkörzet-irányító saját indikátorán követte a repülőgé
pek helyzetét, helyesen adta ki az utasításokat, segített a 
célkutatásban és a támadás megkezdésében a manőver 
felépítése után. Azonban a továbbiakban már nem tudott 
pontos adatokat adni, így Smigelszkij az elfogást önálló
an folytatta. A célhoz közeledve szemmértékre kellett 
megállapítania a távolságot, és világosan megkülönböz
tetnie a parancsnok gépénél valamivel alacsonyabban 
tartózkodva a színes helyzetlámpákat a villogó fénytől.

A MiG-29-es célzóberendezése lehetővé teszi a cél 
helyzetének és távolságának meghatározását a KOLSZ- 
tartalék optoelektronikai csatornája segítségével is. A 
megközelítés első másodpercében a hőpelengátor be
fogta a célt, de a befogás azonnal meg is szűnt, néhány 
másodperc múlva újból próbálkozott, de a cél megint el
tűnt, valószínűleg a nem megfelelő célzási viszonyok mi
att. Szokás szerint a baj nem jár egyedül: ugyancsak el
romlott a lézer távolságmérő is, ami kis távolságon, 300 
és 3000 méter között hivatott tízméteres pontossággal 
mérni a cél távolságát.

Smigelszkij nem tudhatta, hogy Avramenko ugyanek
kor visszavéve a fordulatszámot lecsökkentette a sebes
ségét 480 km/h-ra. Folytatta a támadást, miközben a 
megközelítési sebesség 320 km/h-ra nőtt, és a célig már 
csak 20-30 másodperc maradt. Mi több, az elfogó eny
hén emelkedett, és végül a céllal azonos magasságra ke
rült. Míg ennek előtte a repülésbiztonság követelményei
nek megfelelően a támadott repülőgép alatt repült volna 
el, most pontosan a MiG-29-es farokrésze felé tartott. 
Utolsó figyelmeztetésként a célgép mögötti örvénylés 
megrázta az elfogót. Ugyanebben a pillanatban Smel- 
nyickij közvetlenül maga előtt meglátta a villogó fényt. 
Hogy elkerülje az ütközést, hirtelen balra előre nyomta a 
botkormányt. A MiG-29-es engedelmesen követte a kor
mánymozdulatot, bedőlt, de a megközelítési sebesség 
még mindig nagy volt -  körülbelül 140 km/h. Nem telt el 
egy másodperc sem, amikor az elfogó gép jobb szárnyá
val jobbról a cél stabilizátorának ütközött. A „negyvenes” 
zuhanni kezdett, elveszítette szárnyának egy darabját, 
vele együtt az ívelhető belépő él végének egy részét és 
a csűrőlap felét. Ennek ellenére a repülőgép továbbre
pült, megmaradt a levegőben, megőrizte stabilitását és 
kormányozhatóságát is.

Először úgy tűnt, minden rendben lesz a támadásnál 
megrongált másik MiG-gel is. Avramenkónak sikerült 
visszafordulni és elindulni a repülőtér felé. Gépén kitörött 
a jobb oldali stabilizátor jó egyharmad része a kilépő éltől 
egészen a főtartóig, és a méhsejt szerkezetű blokk egy 
része 90°-ban meghajlott fölfelé. Maga a stabilizátor elő- 
rehajlott, és tövével súrolta a törzset. A sérülés azonban 
nem gyakorolt észrevehető hatást az egyensúlyi helyzet
re, a repülőgépet normálisan lehetett vezetni. Még 18 
percig tartózkodott a levegőben, ez elég volt arra, hogy 
elérje a repülőteret, és végrehajtsa a süllyedést a bejöve- 
teli irányon. A rendszerek továbbra is hibátlanul működ
tek: a futómű rendben kijött, a fékszárnyak és az 
orrsegédszárnyak is leszálló helyzetbe álltak. A MiG-29- 
es a repülés 44. percében pontosan a leszállópálya kö
zépvonalában tartózkodott, és mindössze néhány száz 
méterre volt a felvétel helyétől.

Avramenko 300 km/h sebességgel vezette a gépet a 
leszállómező elejéhez, bedöntés nélkül -  mindent ponto
san úgy hajtott végre, ahogy azt a repülőgép-vezetői 
szakutasítás előírja. Maga felé húzva a botkormányt, a 
repülőgéppel megkezdte a leszálló állásszög létrehozá
sát, csökkentve egyidejűleg a sebességet. A MiG-29-es

azonban váratlanul felemelte az orrát, gyorsan veszítve a 
sebességét. Ez azzal a veszéllyel járt, hogy szárnyvégre 
dől. A pilóta késedelem nélkül előrenyomta a botot, igye
kezett megtartani a gépet. Ugyanebben a pillanatban a 
repülésvezető-helyettes, észlelve a veszélyes helyzetet, 
rákiáltott: „Tartsd meg, tartsd meg!”, de a gép, miután egy 
pillanatra abbahagyta az állásszög növelését, elkezdett 
jobbra dőlni. Avramenko még megpróbálta bottal és láb
bal megszüntetni a bedőlést. A repülőgép azonban to
vább már nem engedelmeskedett a kormányoknak, fel
emelte az orrát a határértéket jelentő 292-ig, és jobb szár
nyára dőlve csúszni kezdett lefelé. A földig mindössze 
másfél-két méter volt a távolság, ám a katapultrendszer 
hibátlanul működött. Avramenko nem messze ejtőernyő
jével szerencsésen földet ért.

Egy kívülről láthatatlan törés bizonyult végzetesnek: a 
stabilizátort ért sok tonna erejű ütés nem törte szét annak 
felerősítését, de olyan feszültséget okozott, hogy eltört a 
csapszeg, amely a stabilizátor mozgatóhimbáját köti ösz- 
sze a rudazattal. A csapszeg feje és az anya elrepült, ma
ga a csapszeg azonban a helyén maradt, amíg a repülés 
hátra lévő időszakában a vibráció és a terhelés ki nem 
mozdította onnan -  ahogy az lenni szokott, éppen a leg
kritikusabb pillanatban. A jobb oldali stabilizátor maximá
lisan kitérve emelkedési helyzetben maradi, és nem rea
gált többé a pilóta kormánymozdulataira.

A magára hagyott gép rendkívüli életképességről tett 
tanúbizonyságot. Gyakorlatilag az oldalára esett, majd a 
hátsó részével, a hajtóművek gázkiáramlás-sebességfo- 
kozójával és a stabilizátorral a földnek ütközött. Két bak
ugrás után ismét a futóművel és a szárnyvéggel ért föl
det, aztán az orrfutóra esett, és fölszántotta a füvet a le
vegőbeömlő-nyílás belépő élével. Ismét felugorva most 
már a jobb szárnyvégre esett, és végleg a földön marad
va még 130 métert futott. Jobbra fordulva a MiG-29-es a 
leszállópályától száz méterre megállt. A száz méter hosz- 
szú nyom mentén másnap reggel megtalálták a letörött

2. ábra: Vagyim Smigelszkij őrnagy repülőgépének sérült 
szárnyvége
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Pitot-csövet, az antennákat, az orrkúp darabjait és né
hány egyéb apró alkatrészt. Nem messze innen volt a ka
tapultáláskor ledobott kabintető és az ülés is -  egyértel
mű bizonyítékaként annak, hogy a repülőgép elhagyása 
közvetlenül a föld felett történt. A futómű, bár megsérült, 
de kitartott, maga a gép javíthatatlanná vált: a három föld
höz ütődés következtében egymás után megsérültek az 
orr-rész szerkezeti csomópontjai, és a törzs kettétört a 
kabin hermetikus első fala mentén.

Az eseményt azonnal jelentették a Honvédelmi Minisz
térium vezetési pontjára, és még aznap megkezdte mun
káját az esemény kivizsgálására alakult bizottság. A MiG- 
ek összeütközését kiváltó okok mellett, a bizottság mun
kája közben számtalan hiányosságot tárt fel. Az észrevé
telek felsorolása több mint százötven pontot tartalmazott
-  kezdve azzal, hogy a különböző okmányokat nem az 
előírásoknak megfelelően vezették, és befejezve azzal, 
hogy megsértették a hajózóállomány és a vezetési cso
portok étkeztetésére vonatkozó előírásokat.

Maga az esemény kiváltó oka az első naptól fogva vi
lágos volt. A „40” fedélzeti számú repülőgépen, amely az 
elfogást hajtotta végre éjjel, bonyolult időjárási körülmé
nyek között, nem működött az RLPK-29 rádiólokációs 
célzókomplexum. A hibát még a repülés előtti előkészítés 
során észrevették a földön. Az üzemképtelenséget jelen
tették a pilótának, de az úgy döntött, hogy végrehajtja a 
feladatot „vakon”. Nehéz megmondani, mi késztette erre
-  helytelenül értékelte a helyzetet, túlzottan bízott a saját 
képességeiben, vagy egyszerűen csak még egyszer a le
vegőbe akart emelkedni, ami nem túl gyakran adatik meg 
az utóbbi időben. A gép repülésének engedélyezése egy
értelmű megsértése volt a szabályzatnak. Ilyen hibával 
harcfeladat végrehajtása a legszigorúbban tilos (üzem- 
képtelen RLPK-29-cel a szabályzat csak átrepülési en
gedélyez a légiforgalmi irányítás ellenőrzésével). A pilóta 
kockáztatott. A hazardírozás és a bizakodás, hogy meg
úszhatja a dolgot, egy repülőgép elvesztéséhez vezetett, 
és majdnem tragédiát okozott.

A fordító megjegyzései: A cikkben említett két repülő- 
esemény természetesen nem hasonlítható össze. Az el
ső esetben kötelék-műrepülés közben egy apró hibás 
mozdulat volt a baj okozója. Ez, ahogy mondani szokták, 
„benne van a pakliban”. Az ilyen esetek előfordulásának 
a lehetőségét lehet csökkenteni, de teljes mértékben ki
zárni nem, legalábbis addig nem, amíg a repülőgépeket 
emberek vezetik. Márpedig szerintem a bemutató kötelé
keket mindig is emberek fogják vezetni. Ez művészet, a 
művészt pedig nem lehet automatával helyettesíteni. A 
kommersz diszkózenében lehet dobgépet alkalmazni, de 
egy igényes dzsesszzenekarban vagy szimfonikus zene
karban nem. Talán nincs is a világon olyan bemutató kö
telék, amelyiknél hasonló összecsúszásos baleset ne for
dult volna elő.

A második esemény teljesen más jellegű. Azt tudatos 
fegyelmezetlenség, a szabályzatok durva megsértése 
idézte elő. A szabályzatok pont azért készülnek, hogy a 
korábban előfordult esetek ne ismétlődhessenek meg, fe
lülbírálni azokat senkinek nincs joga. Üzemképtelen fe
délzeti rádiólokátorral éjjel vagy felhőben elfogást végre
hajtani tilos. Hasonló repülőesemény előfordult Magyar- 
országon is, igaz, akkor nem a fedélzeti lokátor hibája, 
hanem annak hiánya volt az ok. Ez a mutatvány két jobb 
sorsra érdemes fiatal repülőgép-vezető halálát és két re
pülőgép elvesztését eredményezte. A vizsgálóbizottság a 
fedélzeti lokátor nélküli géppel éjjeli elfogás végrehajtá
sára parancsot kiadó elöljáró felelősségét nem vizsgálta, 
megelégedett annak elemzésével, hogy hol hibázott a le
hetetlenre vállalkozó két pilóta a végrehajtás során.

Figyelemre méltó a két MiG-29-es életképessége, me
lyek a súlyos sérülések ellenére vissza tudtak térni a re
pülőtérre, az egyik szerencsésen leszállt, a másiknak 
mindössze néhány másodperc hiányzott ugyanehhez. A 
K-36  katapultülés ez esetben is kiválóra vizsgázott.

Viktor Markovszkij 
Az Aviamaszter 2001/3. cikke nyomán fordította:

Varsányi Mihály

A nyerges vontatók a harckocsik szállításának alapeszközei

A harctereken 1916-ban jelentek meg az első lánctalpas 
harckocsik, melyek eléggé megbízhatatlanok voltak, mert 
aránylag nagy volt a tömegük (10-351), lánctalpuk hamar 
elhasználódott és nagyon lassúak is voltak (kb. 5-15 
km/h). Legtöbb esetben erőátvitelük könnyen meghibá
sodott, sőt motoruk sem mindig felelt meg a 
követelményeknek. A mozgékonyságuk és a futóművük 
kímélése céljából szükségessé vált, hogy azokat más jár
műveken szállítsák a tevékenységi területük közelébe. 
Lehetőséget erre a kezdetben csak a vasút nyújtott, ám 
annak irányvonala eléggé kötött. Az is tudott, hogy pl. a
II. világháború alatt a német nehézharckocsik (Tiger, 
Königstiger) vasúti szállítása is bonyolult volt, mert le kel
lett szerelni a külső futógörgőket, és keskenyebb lánc
talppal kellett ellátni azokat.

A harckocsik szállítása csak az 1950-es évektől kez
dett megoldódni, amikor megjelentek a nyerges vontatók. 
Ezek a járművek két részből tevődnek össze. Egyik a

nyerges vontató (vagy autótraktor), a másik a félutánfutó, 
melynek eleje a nyeregre támaszkodik, tehát elöl nincs 
kereke, csak hátul. A félutánfutók készülhetnek magas 
vagy alacsony kivitelben, akár az ún. tréler. Az utóbbi 
esetben hátul egy vagy több sorban középen csapágya
zott „tengelykék” találhatók, melyekre párosával szerel
nek kerekeket (egyet jobbról, egyet balról), így eseten
ként akár 20-nál több kereke is lehet, a szállítandó tömeg 
arányában. Hátul lefordítható, hídszerű lemezek találha
tók, hogy a harckocsi felkapaszkodhasson rájuk. Más 
esetekben az alváz hidraulikusan le-fel emelhető. Hang
súlyozom, hogy ezeken a gépjárműveken a szélesség 
nem korlátozott, míg normál járművek esetén nem halad
hatja meg a 2,5 m-t.

A vontatójármű is több változatban készülhet, normál 
kabinnal vagy növelt (dupla) kabinnal, amikor a harckocsi 
személyzetét is szállíthatja. Elláthatják kisebb rakfelület
tel is, ekkor ez a rakomány a tapadást hivatott növelni, de
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Harckocsi szállítására alkalmas nyerges vontatók adatai
1. táblázat

MT KK MM MA N/n T/t h/sz/m GU Go/Gt s
Astra BM-305 6.6 Fiat-8280-02 8VF4D 354/2400 3300+1400 7,06/2,50/3,01 12,00-20 10,4/60* 67
Berliet TBO-15 6.4 Berliet M-640 6LF4D 256/1800 3740+1520 8,23/3,07/2,95 16,00-20 18,5/60* 53
Condec M-123 6.6 Le Roi TH-814 8VF4B 285/2600 3847+1524 7,32/2,32/287 14,00-20 14,6/36,3+ 67
Csepel D-750-40 4.2 Raba-MAN 6LF4D 220/2200 3700 6,02/2,50/3,05 11,00-20 6,4/16 76
Csepel 853-03 6.4 Raba MAN 6LF4D 230/- 3100+1350 6,75/2,49/2,92 11,00-20 9,3/26 -
DAF 75 CF-290 4.2 DAF 6LF4D 288/2300 3250 6,13/2,45/2,91 8,25.22,5 5,7/20,5 -
FIAT 320PTM-45 6.6 Fiat 8280-22 8VF4D 450/2400 3565+1450 7,42/2,55/3,05 15,00-20 15,0/79,2* 70
Floors FTF-405OMS 6.4 GMC-12V7N 12VF2D 475/2100 4200+1580 7,52/2,82/3,39 12,00-20 15,5/94,5* -
Faun SLT-50 8.8 MB-MTU-837 8VF4D 730/2100 1500+2700+1500 8,85/3,07/3,00 18,00-22,5 23,0/69* 65
Faun 42-75/42 8.6 KHD-F12L-413 12VL4D 517/1750 1500+2700+1500 8,83/3,07/2,09 18,00-22,5 19,7/75,3* 67
GMC M-916 6.6 Cummins 6LF4D 403/2360 4720+1420 7,48/2,49/3,25 11,00-24 11,3/46* 100
GMC M-920 8.6 Cummins 6LF4D 403/2360 4876+1420+1460 8,11/2,49/3,25 11,00-24 12,4/48,8* 103
IVECO MP-400 4.2 Iveco 8210 6LF4D 420/1900 3500 5,91/2,50/2,05 295/80R-22,5 6,7/18 125
IVECO 180ET 4.2 Iveco 8060-25V 6LF4D 207/2700 3105 5,39/2,33/2,54 10R22.5 4,1/15 110
IVECO M-380 6.4 Iveco 8210-22V 6LF4D 306/2000 3200+1380 6,84/2,50/3,04 12R20 9,9/33* 97
KAMAZ 54112 6.4 Kamaz-740 8VF4D 220/2600 3690+1320 6,18/2,50/2,83 10R20 9,0/10,0 80
KHD-Magirus 310D34 6.6 KHD-F10L-413 10VL4D 326/2650 4000+1450 7,72/2,50/2,97 14,00-20 13,0/63* 57
LIAZ 18-33TBV 4.2 Liaz-640 8VF4D 329/2000 3550 5,77/2,50/3,21 12R22.5 6,8/18 88
MAN L-2000-8.153 4.2 MAN-D-0824 4LF4D 155/2400 3000 5,16/2,50/2,46 215/75R17,5 3,1/10 82
MAN F-2000 6.6 MAN-D-2876 6LF4D 460/1800 3500+1400 7,13/2,49/3,08 12R22.5 9,5/33* -
MAN 40400 6.6 MAN-D-2540 10VF4D 442/2300 3825+1500 8,30/2,72/3,12 14,00-20 40,0/100* 70
MB-LK-S 4.2 MB-M-904LA 4LF4D 170/2300 3090 5,51/2,48/2,49 10R22.5 3,8/13,3 90
MB-1424 4.2 MB-M-401LA 6VF4D 245/2100 3200 5,62/2,41/2,80 10R22.5 5,2/14 95
MB-Actros Bau 3331 6.6 MB-M-501LA 6VF4D 313/1800 3600+1350 7,41/2,49/3,21 295/80R-22.5 9,4/- -
MB-2636AS 6.6 MB-M-423 10VF4D 355/2300 3450+1450 7,11/2,50/3,16 14,00-20 12,4/82,7* 77
MB-MK-SK-3550S 8,4 MB-OM-442LA 8VF4D 503/1900 1850+3500+1350 7,29/2,49/3,06 13R22.5 11,9/35 -
MÁZ 537 8,8 D12A-525 12VF4D 525/2100 1700+3200+1700 8,96/2,89/2,88 18,00-24 21,6/65* 55
Oshkosh M-48 8,8 GMC-8V-92TA 8VF2D 450/2100 1524/6580+1524 11,58/2,44/2,59 16,00-21 18,6/- 84
Oshkosh M-911 6,6 GMC-8V-92TA 8VF2D 432/2100 5207+1524 9,15/2,89/3,18 14,00-24 13,6/72,6* 70
Raba S8-107 4,2 Raba-MAn-D-0824 6LF4D 145/2700 3100 5,35/2,17/2,37 235/75R17.5 2,7/13 84
Raba FLS-18 4,2 Raba-MAn-D-2866 6LF4D 420/2000 3800 6,23/2,49/3,07 12R20 7,2/18,2 100
Renault Premium S 4,2 Renault MIDR-062045 6LF4D 298/2100 3650 5,78/2,50/2,85 315/80R22.5 6,1/19 120
Renault TBH-280 6,6 Renault MDS-063540 6LF4D 242/1800 3975+1856 7,68/2,48/2,82 12,00-20 11,3/53* 80
Renault TRH-350 6,4 Renault MIVS-08 8VF4D 356/2000 2950+1350 6,50/2,49/3,00 8,50-20 10,3/55* 66
Scania CP-14 6,2 Scania DSC-14-460 8VF4D 460/1900 3100+1355 6,68/2,50/3,07 295/80R22.5 7,2/25,3 -
Sisu L-10-445 4,2 Cummins 6LF4D 445/1900 3800 5,89/2,50/3,05 9R-22.5 6,6/23 -
STAR C-1242 4,2 FSC-T-359 6VF4D 180/2400 3300 5,61/2,38/2,09 9R20 4,2/12,2 -
Steyr 32S 6,2 Steyr WD-815-73 8VF4D 416/2200 2925+1350 6,67/2,46/2,98 12R22.5 8,5/32 112
Steyr 1491-330 6,6 Steyr WD-815-74 8VF4D 340/2200 3400+1350 7,05/2,46/3,14 12,00-20 13,0/72* 60
Tatra 815 4,4 KHD-F8L- 8VF4D 340/2100 3500 5,97/2,50/2,94 18R22.5 7,9/19 115
Volvo F 4,2 Volvo D7B-260 6LF4D 260/2200 3400 5,74/2,49/2,79 13R22.5 5,5/17 -

Jelmagyarázat: MT: márkatípus, KK: kerékképlet, MM: motormárka, MA: motoradatok, ahol 4-12 a hengerek száma, 
F: folyadékhűtés, L: léghűtés 2-4  az ütemek száma,D: dízelüzem, T/t: tengelytáv (mm),N/n: teljesít
mény LE-ben/fordulatszám 1/min,h/sz/m: alapméretek (méter), GU: gumiabroncsméret, Go/Gt: saját 
tömeg/szállítható tömeg/vontatható tömeg* (tonna), S: max. sebesség (km/h)

egyúttal módot adhat a harckocsi kellékeinek (pl. lőszer, 
cserealkatrész, szerszámok stb.) szállítására is. 
Kerékképletük a szokásostól (4,2; 4,4; 6,2; 6,4; 6,6) 
eltérő is lehet (pl. 8 vagy 10).

Motorjuk ma már leginkább 4 -6 -8 -10-12  hengeres 
dízelmotor, 150-750 LE-vel. Továbbá jellemző rájuk, 
hogy akár 20-nál több sebességi fokozatuk is lehet,

melyet egy 2-4  fokozatú csökkentő áttétellel valósítanak 
meg. így a terep- és útviszonyokhoz mérten mindig 
kiválasztható az optimális sebesség.

Jó tájékozódást szolgáltat erre nézve a közölt táblázat, 
bár nem nyújt teljes áttekintést.

Demes Csaba
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A BMP gyalogsági harcjármű fegyverzetének perspektívái: 
30 vagy 40 mm-es gépágyú kerüljön rendszeresítésre?

A gyalogsági harcjárművek (BMP) a csapatok fegyverze
ti eszközeinek viszonylag fiatal ágát képezik. A gépesített 
lövészalegységek felszerelése ezekkel az eszközökkel 
jelentősen megnövelte azok mozgékonyságát, tűzerejét 
és védettségét is, ezáltal biztosította a modern hadvise
lés következményeinek megfelelő tevékenységek sikeres 
végrehajtását mind kötelékben, mind önállóan.

Kötelékben alkalmazva a BMP fegyverzete védelmet 
nyújt:

-  az ellenség kézi gránátvetővel (RPG) és irányító raké
tákkal felszerelt erőivel szemben, amelyek ellen a harc
kocsik nem igazán rendelkeznek hatékony fegyverekkel;

-továbbá a könnyűpáncélzatú harcjárművekkel, főként 
az irányítható pct. rakétákkal felszereltekkel szemben;

-  valamint kritikus helyzetekben a repülőkkel és heli
kopterekkel szemben, bár a légi célok elleni védelem 
alapvetően a Tunguszka típusú önjáró légvédelmi eszkö
zökkel valósult meg az egykori Varsói Szerződés állama
inál.

Önálló alkalmazásakor a BMP-nek képesnek kell len
nie:

-  az ellenséges gyalogsági harcjárművek megsemmi
sítésére, illetve irányítható pct. rakétákkal felszerelve a 
támadó harckocsik elpusztítására.

A gyalogsági harcjárművek legjellegzetesebb típusait 
az 1. táblázat mutatja be.

Az orosz gyártmányú deszantszállító páncélozott harc
járműveknél (BMD-2, BMD-3), a páncélozott szállító 
harcjárműveknél (BTR-80 A) és az úszóképes felderítő 
harcjárműveknél (BRDM-2) toronyfegyverként a 30 mm- 
es gépágyú került rendszeresítésre.

A BMP-két a legjellegzetesebb osztályozási jegyek 
alapján csoportosíthatjuk:

-  úszóképesekre és nem úszóképesekre (az összes 
orosz gyártmányú BMP úszóképes);

-  tömegük alapján lehetnek könnyű (20 t alattiak), kö
zepes (20-40 t közöttiek) és nehéz (40 t felettiek) harc- 
járművek.

Ez utóbbiak harckocsialvázon kerültek kialakításra.

A gyalogsági harcjárművek lőszer-javadalmazása

A lőszer-javadalmazás jellemző összetételét a 2. táblázat 
mutatja be a 25 mm-es Busmaster típusú gépágyún ke
resztül.

A 30 mm-es gépágyúhoz rendszeresített PGL/-32/L/tí
pusjelű ún. félpáncéltörő lőszer az utóbbi évek fejleszté
sének eredménye. A lövedék robbanásának kiváltása 
csapódógyújtó helyett egy úgynevezett pirotechnikai tűz- 
lánc (égőgyújtó) segítségével kerül végrehajtásra, ahol a 
begyulladástól a robbanásig viszonylag hosszú idő (0,3 
ms) telik el. Ez az időtartam biztosítja a lövedék áthatolá
sát akár 20 mm vastagságú páncélzaton keresztül és ez
által a robbanás kiváltását a céltárgy belsejében. Ez a tí
pusú lövedék azonban csak meghatározott szilárdságú 
célpontok esetén működik megbízhatóan, így nem kielé

gítő a hatása földi célra (különösen laza szerkezetű talaj 
esetén) történő tüzeléskor.

A katonai sajtóban már többször felvetődött az ideális 
kaliberű gépágyú kiválasztásának kérdése, valamint fel
hívták a figyelmet a jelenleg rendszeresített űrméretű lö
vedékek elégtelen páncéltörő- és repeszhatására a hadi 
alkalmazásuk során. Itt azonban meg kell jegyezni azt a 
tényt, hogy tudományos módszerekkel még nem hatá
rozták meg sem a gyalogsági harcjármű és fegyverzeté
nek konkrét feladatát, sem pedig a fegyver optimális pa
ramétereit. Ebben a helyzetben nagy érdeklődésre tart
hat számot a lehetséges kaliber kiválasztásának, tágabb 
értelemben az egész fegyverrendszer elvi felépítésének 
kérdése. Napjainkban az orosz szárazföldi csapatoknál, 
a légierőnél és a haditengerészetnél alapvetően a 30 
mm-es gépágyút rendszeresítették. A gépágyút több vál
tozatban (kb. 10) a tulai tervezőirodában fejlesztették ki 
(V. R Grjazov és A. G. Sipunov tervezők), többek között 
az egy-, a két- és a hatcsövű típusokat. Ugyanazon kali
ber rendszeresítése a fegyveres erők minden ágánál, il
letve a lőszerek szabványosítása kétség kívül előnyös 
megoldás, azonban jelentősen be is határolja a gép
ágyúk hadi alkalmazásának lehetőségeit. Ez főként a 
harcjárműveken és a flottánál rendszeresített fedélzeti 
fegyverek esetében igaz.

A 30 mm-es űrméret ellenzői döntő érvként ezen kali
ber elégtelen páncéltörő képességét említik. Az űrméret 
alatti páncéltörő lövedéknek például kb. 30 mm vastag 
páncélon kellene áthatolnia. Ezzel szemben a Trizubka 
típusú űa.pct. lőszer 60°-os becsapódási szög mellett 
1500 méteres távolságban mindössze 25 mm vastag 
páncélt képes átütni, ami nem elégséges más külföldi 
gyártmányú harcjárművek (pl. a Marder) homlokpáncél
zatának áttörésére.

Közös francia-német-angol fejlesztésben kidolgoztak 
egy megerősített páncélzatú harcjárművet, amelyet 
nagyszilárdságú alumíniumötvözetből készítettek, a 
homlokpáncélzaton 40 mm vastag acéllemez erősítéssel. 
Fegyverzete: 45-120 mm űrméret közötti ágyú, a jármű 
tömege: 34 t. E típus sorozatgyártását 2002-ben szeret
nék megkezdeni, és várhatóan mintegy 11 000 darabot 
fognak gyártani belőle.

1. ábra: A CV9040 típusú svéd BMP L70 40 mm-es gép
ágyúja
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További negatívumként szerepel az a tény, hogy 
Oroszországban nem került kifejlesztésre kumulatív löve
dék a 30 mm-es gépágyúhoz, bár más országokban 
használják (pl.: az amerikai PRIMEX cég által gyártott 30 
mm-es M 789 kumulatív repeszlőszer). Mindezen indo
kok alapján, a 30 mm-es fegyverek felvetik annak a koc
kázatát, hogy nem bizonyulnak elég hatásosnak az ellen
séges páncélozott eszközök ellen és csak „megkarcolják” 
azokat.

Ezen űrméretű repeszromboló lőszerek élő erők elleni 
alkalmazásának hatásfoka sem túl biztató. Ez magyaráz
ható részben a BB A-1 X -2  lőportöltet viszonylag kis tö
megével (48,5 g), részben pedig a kis lőportöltöttség 
együtthatóval (0,125), hiszen a lőszer teljes tömege 389 
g, s ennek következtében a viszonylag kis számban ke
letkező repeszekkel.

Továbbá a csapódógyújtó alkalmazása nem biztosítja a 
lövedék kellően gyors felrobbantását a föld felszínén. Ez 
a gyújtószerkezet rendelkezik egy gömb alakú biztosító 
elemmel az ütőszegnél, amely a gyújtósüveg benyomó- 
dásának hatására kerül működési helyzetbe. Ez a fajta 
konstrukció egy részről biztosítja a gyújtószerkezet vé
delmét az úgynevezett véletlen robbanás elleni ütések,

mint pl. a vízcseppek ütése esetén; másrészről pedig az 
égőgyújtóval együtt lassítja a szerkezet működését a cél
ba történő becsapódáskor abból a célból, hogy a robba
nás kiváltása a célpont belsejében realizálódjon. Földfel
színi célokra történő tüzeléskor, különösen laza szerke
zetű (tőzeges, homokos), valamint hóval borított talajon a 
gyújtó viszonylag lassú működésének következtében a 
lövedék jelentősen befúródik a talajba a robbanás bekö
vetkeztéig (30 mm-es űrméretnél a lövedék teljes hosz- 
szának több mint a fele is befúródhat a talajba), és így a 
kirepülő repeszek nagyobb része az ún. holt térbe kerül, 
azaz elakad az őt körülvevő talajban.

Ezen kaliberű repeszromboló lőszerek hatása gyengé
nek bizonyult a különböző létesítmények ellen történő al
kalmazásuk során. A több mint 1000 méterre lévő egyso
ros téglafalon (0,25 méter vastagságnál) ez a lövedék 
nem képes áthatolni. Pedig a helyi konfliktusok során a 
gyalogsági harcjárművek egyik legfontosabb feladatát az 
épületekben megbúvó ellenség elleni harc jelenti. Példa
ként említhető az 1976-os líbiai—szíriai konfliktus, amikor 
a szíriai tankokat kísérő 57 mm-es ZSZU-57-2  önjáró 
légvédelmi lövegek igen hatékonyan tisztították meg az 
épületek felső szintjeit az ott megbúvó mesterlövészektől 
és a kézi pct. eszközökkel felfegyverzett ellenségtől.

Mindezen tények alapján el kell ismerni, hogy a 25-30 
mm-es kaliberű gépágyúk további sikeres fejlesztéséhez 
és alkalmazásához fűződő kétségek megalapozottnak 
tűnnek, főként a BMP részére meghatározott harcfelada
tok tükrében, ezért a fegyverzet fejlesztésének új lehető
ségeit kellett felvetni.

A BMP nehézágyúval történő felszerelése

Példaként említhető a dél-koreai gyártmányú KIF \/típus, 
amelyet 75, illetve 90 mm-es ágyúkkal szereltek fel, 1 db 
nehézágyúval és 1 db gépágyúval. Erre a nem szokvá-
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3. ábra: A 30 mm-es űrméret alatti Trezubka páncéltörő lőszer, 
az amerikai 30 mm-es M789 kumulatív repeszlőszer, 
a 25 mm-es PGU-32/U SAPHEI-T félpáncéltörő lövedék



A BMP jellegzetes típusai
1. táblázat

Tömeg
(t)

Személyzet
(fő)

Deszant
(fő)

Osztály Motor
teljesítménye

Fegyver
űrmérete

Fegyver
típusa

M2A3 USA 
Bradley

29,9 3 6 Úszóképes 600 25 M242
Busmaster

FVS10 
Warrior GBR

24,5 3 7 Nem
Rarden

550 30 L21A1

Marder
Németország

33,5 3 6 Nem úszóképes 
úszóképes

600 20 Rh202

AMH-1 OP 
Franciaország

14,5 3 8 Úszóképes 264 20 M693

BMP-2
Oroszország

14,3 3 7 Úszóképes 300 30 2A42

BMP-3
Oroszország

18,7 3 7 Úszóképes 500 100
30

2A70
2A72

A 25 mm-es M242 Busmaster gépágyú lőszerei
2. táblázat

Lövedék típusa Lőszer
tömege

(9)

Lövedék
tömege

(9)

Max. nyomás 
csőben 
(MPa)

Lövedék
kezdő sebessége 

(m/s)

Lövedék 
repülési ideje 
(2000 m táv/s)

Űrméret alatti páncéltörő 
lövedék M791 APDS-T

455 134 410 1345 1,7

Repesz-rombológyújtó 
lövedék M792 HEI-T

493 184 360 1100 3,6

Páncéltörő lövedék 
PGU-32/U SAPHEI-T

493 - 360 1100 3,6

nyos megoldásra példaként csak az orosz gyártmányú 
BMP-3 típus hozható fel. Mindkét fegyver (egy 100 mm- 
es 2A70 ágyú és egy 30 mm-es 2A72 gépágyú) egy 
blokkban helyezkedik el egy 7,62 mm-es géppuskával 
együtt, és az egész blokkot egy elektromechanikus sta- 
bilizátorral két síkban stabilizálták. A 100 mm-es ágyú lő
szer-javadalmazása 40 db lőszerből áll, melyek közül 22 
db-ot a töltőautomatában és 18 db-ot a póttartókban he
lyeztek el. Szintén ott tárolnak 8 db irányítható pct. raké
tát is. A 30 mm-es gépágyú javadalmazása 500 db lő
szerből áll. Napjainkban a 100 mm-es ágyúhoz a ZUOF 
/7  típusú lőszert rendszeresítették, melynek lövedékét 
(ZOF 32) korábban a BSZ-3  vontatott ágyú és a 
SZU-100 önjáró löveg számára fejlesztették ki. Ez a lö
vedék vastag falú acélköpennyel (SZ-60) és viszonylag 
kis töltetegyütthatóval (0,108) rendelkezett, melynek kö
vetkeztében a maximális repeszhatása sem volt nagy. A 
tulai tervezőirodában A. G. Sipunov és SZ. M. Berezin 
mérnökök irányításával kifejlesztettek egy új, megnövelt 
lőtávolságú és repeszhatású 100 mm-es lőszert, a 
ZUOF 19-e t.

A rendszeresített irányítható pct. rakéta (9M117 Ptur) 
felváltására, melyet a csőből indítottak, egy új rakétát 
dolgoztak ki Árkán néven, melynek megnövelt röppályá- 
ja 5550 méter és páncélátütő képessége maximum 750 
mm volt.

A gyalogsági harcjárművek 2 db ágyúval történő felsze
relése forradalmian új, merész technikai megoldásnak te
kinthető, amely egyrészt a fegyverzet fejlesztésének le
hetséges irányát mutatja, másrészt viszont további viták 
tárgya marad.

Az eddig említettekből kitűnik, hogy a 30 mm kaliberű 
fegyverzet több szempontból sem tűnik elégségesnek, vi
szont a 100 mm-es lövedékek gyenge hatásfoka sem 
elégíti ki a meghatározott követelményeket. Az utóbbi 10 
év regionális konfliktusai során megfogalmazódott az 
igény az ún. önjáró, nehéz rohamlövegek (152 mm-ig) 
zászlóalj- és ezredszintű alkalmazására, ezek képesek

kellő tűzerővel támogatni és önállóan követni a gyalogsá
got, és bár viszonylag kis lőtávolsággal, de erős repesz- 
és kompressziós hatású lőszerekkel rendelkeznek. 
Amennyiben ezen fegyverek rendszeresítésre kerülnek, 
el kell gondolkodni a harcfeladatok megosztásáról a BMP 
és ezen harceszközök között.

A BMP nagyobb űrméretű 
gépágyúval történő felfegyverzése

Az előző, forradalmian új irányzatoktól eltérően ez az 
„evolúciós” fejlesztés útja. A nagyobb űrméretű fegyve
rekre áttérve fokozatosan csökkent azok tűzgyorsasága 
és az eszközhöz kapcsolódó lőszer-javadalmazás meny- 
nyisége. Például egy 40 mm-es lőszer tömege megköze
lítőleg kétszer nagyobb, mint egy 30 mm-es lőszeré (kb. 
2 kg és 1 kg), ezért egy nagyobb űrméretű gépágyúra va
ló áttérés a lőszer-javadalmazás tömegének változatla
nul hagyása mellett ahhoz vezet, hogy az egy javadalma
zás lőszermennyisége szám szerint a felére csökken (a 
fegyver + lőszerkészlet tömegének változatlanul hagyása 
mellett ez a csökkenés két és fél-háromszoros). Hason
ló mértékben csökken a kilőhető sorozatok száma (meg
határozott lövésszámú sorozatok esetén), bár ezzel egy 
időben jelentősen megnő minden egyes lövés hatásfoka. 
Továbbá figyelembe kell venni a többi kedvező változást 
is, úgy mint a nagyobb űrméretű lövedék kisebb sebes
ségvesztését a röppályán vagy a viszonylag kisebb be
süllyedését a talajba becsapódáskor, valamint azt, hogy 
a tűzgyorsaság csökkenése lassítja a fegyvercső elhasz
nálódását, és így növeli annak élettartamát.

Az optimálisnak tartott gépágyú űrmérettartomány tar
talmaz sok, már rendszeresített űrméretet is (pl. a külföl
di országokban rendszeresített 35 és 40 mm-es vagy az 
Oroszországban rendszerbe állított 37 és 45 mm-es 
fegyverek). Úgy tűnik, hogy a legjobb feltételekkel a 40 
mm-es űrméret rendelkezik, mert egyrészről a fegyver
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visszahatóereje még elviselhető a repülőgépek számára 
is, így megőrizhető ezen fegyverek klasszikus rendszere
sítése (pl. az orosz hadseregnél: szárazföldi csapatok, lé
gierő, haditengerészet), másrészről ez az űrméret széles 
körben elterjedt más országokban is, ami lehetővé teszi 
a fegyver világméretű szabványosítását és növeli annak 
exportlehetőségeit.

A legismertebb 40 mm-es gépágyúkat a svéd Bofors 
cég gyártja (L60, L70). Az L70-es fegyvert a NATO 11 
tagállamában rendszeresítették, s közülük hatban licenc 
alapján gyártják is. 1985-re már több mint 6000 db-ot ké
szítettek belőle és hozzá több mint 10 millió lőszert. Nap
jainkban létezik a fegyver L75 típusjelű továbbfejlesztett 
változata is.

A szárazföldi csapatoknál a gépágyút sokáig vontatott 
légvédelmi fegyverként alkalmazták önjáró légvédelmi 
komplexumok részeként (mint az egykori amerikai York 
őrmester és a svéd Triad rendszerek), és csak az utóbbi 
időben rendszeresítették BMP-к fegyverzeteként a svéd 
gyártmányú CV-90  típusnál.

A gépágyú tömege: 560 kg
Tűzgyorsasága: 320 lövés/perc
A repeszromboló lőszer tömege: 2500 g 
A lövedék tömege: 964 g
A lövedék kezdősebessége: 950 m/s
A pct.-gyújtó lőszertömege: 2400 g
A lövedék tömege: 880 g
A lövedék kezdősebessége: 1020 m/s

A gépágyú lőszerkészletébe tartozik még űrméret alatti 
pct. lőszer is, amely 60°-os becsapódási szög esetén 
akár 100 mm vastag páncél átütésére is képes (a céltá
volság ismeretlen). Az ismertetett adatok alapján ez a lő
szer képes áttörni a T-54, T-55, T-62  harckocsik mell
páncélzatát és a Leopard-2 A1, Abrams M1 és Chal
lenger típusok oldalpáncélzatát. A gépágyú nagy hátrá

nya, hogy rendelkezik stabilizátorral, ami jelentősen 
csökkenti menet közben a pontos tüzelés lehetőségét. A 
С V 9040 В jelű kísérleti harcjárművet ezért olyan stabili
zált toronnyal fejlesztették ki, amely beépíthető a külön
böző típusú alvázzal rendelkező járművekbe. Többek kö
zött felszerelték ezt a tornyot az orosz gyártmányú 
BMP-1 és BMP-2 harcjárművekre is. A CV 9040 kifej
lesztése a Hegglunds (alváz) és a Bofors (torony a fegy
verrel és a lőszerekkel) svéd cégek együttműködésének 
eredménye.

Az eszköz sorozatgyártása 1993-ban kezdődött meg.

A BMP tömege: 22,81
A dízelmotor teljesítménye: 446 kW
Max. sebessége műúton: 70 km/h

A CV 90 típusait, amelyek rendeltetésükben és fegyver
zetükben különböznek egymástól, a 3. táblázat tartal
mazza. A CV 90 típuscsaládba tartoznak még a felderítő, 
a parancsnoki és a javító-vontató járművek.

Kifejezetten könnyűpáncélzatú eszközök fegyverzeté
vé fejlesztették ki a 40 mm-es CTWS gépágyút (jelenté
se: fegyverrendszer teleszkópszerkezetű lőszerrel) az 
amerikai Allied Techsistems vállalatnál. Ezt a fegyvert 
olyan távirányítású, kis keresztmetszetű toronyban he
lyezték el, melynek bruttó tömege 892 kg. Az úgyneve
zett teleszkóprendszerű lőszer abban különbözik a ha
gyományostól, hogy lőportöltetű cső formájú, melynek 
tengelye körül helyezkedik el a lövedék. Az indítótöltet ki-

8. ábra: A Bofors cég 40 mm-es repeszlőszere, a 3P-HV
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A CV90 páncélozott harcjármű típusai
3. táblázat

Típus Rendeltetés Fegyverzet
CV9025 BMP (pct. gyalogsági harcjármű) 25 mm-es gépágyú 

(Busmaster vagy Mauser)
CV9030 BMP 25 mm-es gépágyú 

(Busmaster vagy Mauser)
CV9040 BMP 40 mm-es gépágyú (L70)

CV9040 AA ZSZU (légvédelmi önjáró löveg) 40 mm-es gépágyú (L70)
CV90105 Páncélvadász 105 mm-es ágyú CN-105-G2
CV90120 Könnyűharckocsi 120 mm-es ágyú 120-CT6-L50

löki a lövedéket a hüvelyből még az alaptöltet meggyulla- 
dása előtt. Ezalatt égéstermékekkel telített légtér szaba
dul fel a hüvelyben, melynek eredményeképpen a nagy 
sűrűségű lőpor olyan hatásfokkal tud égni, mint a na
gyobb hüvelyű, de kisebb sűrűségű töltetek. E folyamat 
által a hagyományos, azonos hüvelyméretű lövedékek
hez viszonyítva nagyobb kezdősebesség érhető el. Ezen 
lőszerek további előnye a hüvely hengeres formájából 
adódik, ugyanis tárolási szempontból csak fele akkora 
helyet foglalnak el, mint a hagyományos hüvellyel rendel
kezők.

A CTWS gépágyú további jellegzetessége a keresztirá
nyú töltési rendszere. A fegyver zárszerkezete forgó hen
ger alakú, amelyen a teleszkóprendszerű hüvelyek szá
mára egy csatornát alakítottak ki.

A torony teljes tömege 
(gépágyúval együtt): 
Tűzgyorsasága:
A lőszer tömege:
A lőszer kezdősebessége:

892 kg
200 lövés/perc 
1,8 kg 
1600 m/s

Távlati lehetőségként természetesen nagyobb űrméretű 
gépágyúkat is kipróbáltak a BMP-n. Ennek jellegzetes 
példája a Mauser cég által gyártott Rh.503 típusú 50 mm- 
es fegyver (a cég egyesült a Rheinmetallal). Ez a gép
ágyú az 1984-ben kifejlesztett Marder-2 típusú nehéz 
BMP fegyverzetéül szolgált, melynek harci tömege 43 t, 
motorjának teljesítménye 1100 kW (1500 LE) volt. Lő
szerkészletébe tartoztak az űrméret alatti páncéltörő lő
szerek (APFSDS-T, melyet a Rheinmetal gyárt) és a töl
tetzacskós repeszlőszerek (HETF-T-DN 191, melyet a 
DIL cég gyártott).

Meg kell jegyezni, hogy a HETF-T  volt az első nagy 
szériában gyártott töltetzacskós repeszlőszer a világon 
annak ellenére, hogy már kb. 30 éve folytak ilyen irányú 
kísérletek -  többek között Oroszországban. A gépágyút 
felszerelték ezen lőszerek távolsági gyújtói beállításához 
szükséges automata gyújtásállító (AUDV) szerkezettel, a 
gépágyú hevederes lőszeradagolású volt, és rendelke
zett egy 35 mm-es cserélhető csővel az oktató lőszerek 
részére.

A gépágyú tömege:
A cső tömege:
A cső hossza:

A visszahatóerő 
nagysága lövéskor:
A max. nyomása csőben:
A tűzgyorsasága:
Az APFSDS-T űa. 
lövedék tömege:
A kezdősebessége:
A torkolati energia nagysága: 
A patron tömege:
A lőpor tömege:

540 kg 
170 kg
4250 mm (az űrméret 
85-szöröse)

48 kN 
560 MPa
150-400 lövés/perc

640 g 
1600 m/s 
820 kJ 
200 g 
540 g

A 40 mm-es gépágyú és lőszereinek fejlesztése során 
nagymértékben felhasználták az azonos kaliberű légvé
delmi tüzérrendszerek gyártásakor szerzett tapasztalato
kat. Ezen komplexumok fedélzeti típusai már a II. világ
háború idején megjelentek a nyugati országok haditenge
részetének fegyverzetében (pl. a svéd Bofors cég által 
gyártott M1, M1A1, М2, M2A1 és Mk1 fegyverek). Töb
bek között ilyen légvédelmi fegyverekkel szerelték fel az 
USA haditengerészetének IOWA osztályú csatahajói (20 
db párhuzamosított 40 mm-es gépágyúállás hajónként). 
Az 50-es években a brit haditengerészet is rendszeresí
tette az Mk5 és Mk7 típusokat. A 4. táblázatban néhány 
40 mm-es légvédelmi tüzérkomplexum és jellemző ada
taik találhatóak.

A modern fedélzeti légvédelmi tüzérfegyverek rendelte
tése elsősorban a hajót támadó szárnyas rakéták (PKR) 
elleni harc. Ezeknek a viszonylag kis űrméretű fegyverek
nek a fejlődési irányát jelentős mértékben befolyásolja az 
általa kifejtett pusztító hatás módszere, vagyis, hogy a lö
vedék közvetlenül az ellenséges rakétába csapódik-e, és 
ezáltal semmisíti meg azt, vagy a belőle keletkező repe- 
szek pusztítják-e el a célt.

Az első módszer igen nagyfokú tüzelési pontosságot 
követel, de találat esetén a legnagyobb valószínűséggel 
biztosítja a cél megsemmisítését. Ebben az esetben a 
leghatásosabbnak az a páncéltörő lőszer tűnik, melynek 
az űrméret alatti lövedékmagja (leválasztható vagy nem

Modern 40 mm-es fedélzeti légvédelmi tüzérkomplexumok (ZAK)
4. táblázat

40 mm-es fedélzeti 
légvédelmi 

tüzérkomplexum

Ország Gépágyú Csövek száma 
(db)

Összesített
tűzgyorsaság
(lövés/perc)

TRINITI Svédország Bofors L70 1 330
Bofors Svédország Bofors L70 2 600
Dardo Olaszország Breda Compact 2 600

FAST FORTY Olaszország L70 1 450
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leválasztható kivitelű) volfrám- vagy uránalapú nehézfém 
ötvözet, amely képes a támadó rakéták harci részének 
páncélozott törzsét átütni, és így kiváltani a lőportöltet 
robbanását, és ezáltal teljesen megsemmisíteni az egész 
rakétát. Az esetlegesen hajót érő repeszdarabok már jó
val kisebb veszélyforrást jelentenek.

A második módszer, mely szerint a rakétát a röppályán 
felrobbanó lövedék pusztítja el, további két lehetőséget 
foglal magában: a körkörös repeszhatású lövedék túlre
pül a célon és úgy robban fel; a tengelyirányú repeszha- 
tással rendelkező lövedék egy bizonyos előretartási pont
ban robban fel. Mindkét esetben a lőszert távolsági vagy 
időzíthető elektronikus gyújtóval kell ellátni. Az elektroni
kus gyújtó térfogata, amely áramköröket és kisméretű 
áramforrásokat foglal magában, kb. 15-20 cm3, és nem 
fér bele egy 20-30 mm-es űrméretű lőszerbe.

A 40 mm-es fedélzeti fegyverrendszerek lőszereit, 
amelyek távolsági gyújtó és pusztító repeszdarabokat 
tartalmaznak, manapság már sok üzem gyártja. Például 
a Bofors cég egyik legutolsó terméke a 3P-HV  (Prefrag 
-  mented Program -  mable Proximity High Velocity) 40 
mm-es lőszer.

A lőszer tömege: 2,8 kg
A lövedék tömege: 1 kg
A robbanótöltet tömege: 0,14 kg

A lövedék burkolata 1000 db, 3 mm átmérőjű, gömb ala
kú pusztító hatású szerkezeti elemet tartalmaz, melyek 
volfrámötvözetből készülnek. A lövedék felrobbanásakor 
keletkezik még további kb. 3000 repeszdarab a termé
szetes elaprózódás következtében, amelyek képesek át
ütni 2 mm vastagságú dúralumínium lemezt a robbanás 
középpontjától számított 1,5 méter távolságban. Az ellen
séges repülőgépek megsemmisítése a leghatékonyab
ban a lövedék felrobbanásának helyétől kb. 2,5 m-re kö

vetkezik be, de a rakétacélpontok esetén ez a távolság 
max. 2 m lehet. A lövedékek gyújtója programozható, az
az be lehet állítani távolsági vagy csapódógyújtó üzem
módra. Az utóbbi esetben képes 25 mm vastagságig a 
nem edzett acéllemezeken a lövedék áthatolni, ami lehe
tővé teszi a könnyű páncélzatú célok elleni felhasználá
sát is.

A Bofors cég kikísérletezett egy 40 mm-es helyesbíthe
tő lövedéket, a 4 PGJS-1 (Gas Jet Controlled), amelyet a 
TRINITI fedélzeti légvédelmi-tüzérségi fegyver lőszer
készletében használnak. A röppálya helyesbítése 6 db 
gázsugaras kormánylapáttal történik, amelyek a lövedék 
súlypontja körül kör alakban helyezkednek el. Öt-hat he
lyesbítés által a röppálya akár 50 méterrel is megváltoz
hat az eredetihez képest, ezalatt a pályamódosító sebes
ség keresztirányú összetevőjének értéke 15 m/s. A rádió
vezérlésű rendszer nem csak egy lövedéket képes egy
szerre irányítani, hanem 5-10 lövedékből álló össztűz ve
zérlésére is képes.

Folynak még kísérletek más rendszerű 40 mm-es löve
dékekkel, mint pl. a töltetzacskós repeszlövedékek; a 
SZVAROG rendszerű csökkentett repülési idejű, körkö
rös hatású és közvetlen becsapódású repesz-pct. lősze
rek stb. Ezen lőszertípusok rendszeresítése a BMP lő
szerkészletében jelentősen kiszélesíthetné azok harcá
szati alkalmazásának lehetőségeit a földi és légi célok el
leni harcban.

Azonban a 40 mm-es gépágyúkra való áttérés egyik 
kulcsproblémája az ún. szelektív lőszerellátás megvaló
sítása, ami nélkülözhetetlen a lőszer-javadalmazás 
mennyiségének csökkentése miatt, és jelentősen meg
növeli minden lőszer fontosságát. Ilyen feltételek mellett 
teljesen elfogadhatatlan a hagyományos módszerekkel, 
meghatározott arányban behevederezett páncéltörő és 
repeszromboló lőszerek egyutas adogatása. Sokkal ha
tékonyabb az ún. kétutas (hevederes) adogatás, azon
ban ez sem oldja meg a problémát, amennyiben a lőszer-

13. ábra: A BMP-2 harcjármű rakétaindítóval ellátott változata
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11. ábra: A francia GIAT cég 40 mm-es gépágyújával felsze
relt perspektivikus gyalogsági harcjármű lövegtornya (telesz
kóprendszerű lőszerrel)



készletébe 3-4  különböző típusú lőszer tartozik. A lehet
séges megoldást egy heveder nélküli, távirányítással mű
ködő töltőrendszer jelentené. További problémát jelent az 
időzíthető gyújtóval szerelt lövedékek alkalmazása, ami 
még bonyolultabbá teszi a BMP tűzvezetési rendszerét.
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Egy magyar M iG -21-es pilóta történetei
Rövid ideig még kapható Szabó Ferenc nyugállományú alezredes „Szállj 
velem” című könyve, amely hangulatosan, belülről, a résztvevő szemével 
nézve tárja elénk a háború után kiképzett vadászpilóta-generáció (az 
ötvenes, hatvanas, hetvenes évek hajózói) kalandos életét.

Szabó alezredes számos régi, híres típuson (pl. Po-2, UT-2, IL-10, 
MiG-15, MÍG-21F-13) lerepült 3600 óra után a MiG-21MF-ről ment nyugdíj
ba. Ma Kecskeméten él. Műve hű képet ad a magyar katonai repülés már 
letűnt, egyre messzebb kerülő és lassan-lassan feledésbe merülő korsza
káról, amelyet mostani légierőnk MiG-29-esek és Albatroszok mellett szol
gáló fiatal tagjai csak hallomásból ismernek.

„A nagy hadgyakorlat kiértékelése a hadosztály-parancsnokságon volt, S. 
alezredes vezetésével, akiben a hadosztály parancsnokát tiszteltük. Általában 
megfeleltünk a követelményeknek, közli a szabvány sztereotip szöveggel, de 
most következik a nap fénypontja... álljon fel az a hülye rajparancsnok, aki a 
saját hadosztálytörzsét támadta, mintegy 20 percen keresztül. Néma csend 
következett, a légy zümmögését is hallani lehetett. Mi négyen -  a vétkesek -  
egymás mellett ültünk és eltökélt szándékunk volt a hallgatás...”

A már kifogyóban lévő mű a szerzőnél rendelhető meg. Ára 990 Ft + a postaköltség.

Levélcím: Szabó Ferenc, 6000 Kecskemét, Botond u. 4. I/5.
Telefon: 06-76-323-018

Dr. Martinkó Károly
Rekviem a flottilláért
Magyar katonák visszaemlékezései -  
történetek folyami hajóhadunk múltjáról
„...A hajó akkor még csak 15 fokos dőlésben volt, de mire Márk kidugta fejét 
a csapóajtón, már csak pillanatig látta a horizontot, mivel a PN-21-esük (PN 
= páncélos naszád) fejre állt a vízben. Márknak mégsem sikerült elrúgnia ma
gát a hajótól, mert Stumpf érthető rémületében megragadta a lábait, s kezd
te húzni visszafelé. Márk tisztában volt azzal, hogy egyszerre ketten képtele
nek kiférni a csapóajtó ovális nyílásán, ezért attól függ mindkettejük élete, ké
pes lesz-e kitépni lábait Stumpf kezei közül.

Ez csak az utolsó pillanatban sikerült neki, Stumpf pedig a fejre állt hajó 
gépházában jött rá arra, hogy mindenképpen Márk után kell átbújnia a nyílá
son, mert különben vége...”

A korlátozott példányszámban megjelent 221 oldalas mű ára 2500 Ft. 
Legbiztosabban és leggyorsabban a szerzőnél szerezhető be.

Telefon: 363-4850, dr. Martinkó Károly (este 8 óra körül)
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Űrtechnika

Kína emberes űrprogramjának titkos fejezeteiből

Nemrégiben napvilágot látott beszámolókból kiderül, 
Kína legkésőbb 2003 őszén embereket kíván a világ
űrbe juttatni. Azt is megtudhattuk, hogy az amerikai 
Dynasoarhoz hasonló, pilótás űrrepülőgép felbocsá
tásán is dolgoznak. Igazából ezek a bejelentések nem 
számítanak „hír”-nek, hiszen mindezek akár már évti
zedekkel ezelőtt is megtörténhettek...

Az utóbbi húsz évben az Egyesült Államokban az űrkuta
tás lelkes hívei meglehetősen idegesen figyelik a NASA 
támogatottságának folyamatos csökkentését. Tanúi le
hettek a különböző elnöki döntéseknek, melyek költség- 
vetési megszorításokra hivatkozva folyamatosan lefarag
ják a rendelkezésre álló összeget, egyfolytában „csök
kentik a méreteket” és „újrakonfigurálnak” -  ami a nem
zetközi űrállomás programját illeti. A programok többsé
gét ugyan nem törlik, ehelyett egyre szűkebb és szűkebb 
keretek közé szorítják. A világűr kutatásának támogatói -  
akik a szenátus és a képviselőház tagjaiként heves poli
tikai harcokat vívnak, hogy legalább a megmaradt űr
programokat felügyelhessék -  fokozott politikai nyomás
nak vannak kitéve.

Mielőtt azonban túl sok panasz hangzana el az Egye
sült Államokban élő, az űrkutatás fontossága mellett ér
velők részéről, azon is érdemes lenne elgondolkoznunk, 
hogy vajon mit éreznénk, ha az űrkutatásra vonatkozó 
döntéseket zárt ajtók mögött hoznák meg az ország ve
zetői. Egy ilyen ország lakosai egy napon arra ébredhet
nek, hogy közük velük, miszerint az ország most már űr
állomás-tulajdonos, melyet sikeresen felbocsátottak, s je
lenleg Föld körüli pályán kering. Mindez talán teljes kép
telenségnek tűnhet, azonban hajszálpontosan ez történt 
a Szovjetunió lakosaival 1971 áprilisában.

Valami ilyesmi történhetett Kínában is, 1995 márciusá
ban. A lakosoknak azt mondták, hogy az ország 2022-ig 
ember vezette űrhajót bocsát fel. Az emberek azt is meg 1

tudhatták, hogy a kormányzat szerződést kötött az oro
szokkal a technológiai berendezések átvételéről a bizton
sági rendszerekre, a hővédő rendszerekre és a dokkoló 
berendezésekre vonatkozóan, mely felszerelések nélkü
lözhetetlenek az emberekkel végrehajtott űrrepülések so
rán. Azt is tudomásukra hozták, hogy mindezekért az 
eszközökért a kormányzat kemény valutában fizet, pon
tosan ugyanúgy, mintha valamilyen hifikészüléket, tévét 
vagy más elektronikai berendezést vásárolt volna.

Habár a Kínában mostanában lezajlott események 
meglehetősen hasonlatosak az egykori Szovjetunióban 
történtekhez, a helyzet korántsem annyira rossz. A kínai 
vezetők demokratikus intézmények bevezetése mellett 
kötelezték el magukat, egy olyan országban, melynek la
kossága négyszeresen múlja felül az Egyesült Államokét, 
mely egyötöd része mezőgazdasági művelés alatt áll, s 
évszázadokon át politikai nézeteltérések miatt polgárhá
borúk dúlták. Már-már a tökéletes káosz rémképét előre
vetítve, vették a bátorságot, hogy megvitassák az ország 
vezetéséről vallott ellentétes nézeteket. A jövőre vonat
kozó elképzelések kidolgozása most már nem tartozik a 
szűk vezetőréteg privilégiumai közé, több száz szakértő 
vesz részt a munkálatokban. Minderről az átlagember 
vajmi keveset tud, kivéve talán a létezésüket. A legutób
bi években a szakértőkkel megvitatott témák egyike volt 
Kína űrprogramjának jövője, beleértve az emberes űr
programot is. Az egyetlen lehetőség, hogy erről egy kívül
álló (beleértve a nyugati megfigyelőket is) bármiféle infor
mációhoz jusson, az volt, hogy megpróbálja kitalálni, mi 
folyik a színfalak mögött, összevetni a különböző forrá
sokban napvilágot látott információkat, egyik mondatot 
véve a másik után, összerakosgatva őket, nem hivatalos 
jelentésekkel összevetve a hivatalos állításokat és az 
oroszokkal kötött szerződések letagadásáról szóló híre
ket, majd mindezeket jól összevegyítve megpróbálni 
becslést adni a kínai űrprogramra vonatkozóan.

1. ábra: Az FS\N pilóta nélküli felderítő mesterséges hold visszatérő egységének begyűjtése. Ennek a kapszulának túl kicsi volt az 
átmérője ahhoz, hogy űrhajósok számára megfelelő legyen
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Korai kudarcok?

Az első orosz és kínai bejelentéseket meglehetős szkep
ticizmussal fogadták a nyugati szakértők. Korábban is 
számos alkalommal történtek ilyen közlések emberek vi
lágűrbe juttatásával kapcsolatban, de egyiket sem követ
te semmiféle látványos eredmény.

Az első alkalom, amikor ezek a hírek a szakértőkhöz 
eljutottak, a hetvenes évek végére tehető, egészen pon
tosan 1978 februárjára. Ekkor jelent meg ugyanis az 
egyik kínai, technikával foglalkozó magazinban (Naviga
tion Knowledge) az első nyilvános beszámoló arról, hogy 
a kínaiak olyan technológia megteremtésén dolgoznak, 
mely emberes űrrepüléshez szükséges. Ugyanezen év 
novemberében Jen Hsin-Min, a Kínai Űrügynökség veze
tője határozottan kijelentette dr. Edward Ezellnek, az 
egyik nyugati szakértőnek, hogy Kína valójában nemcsak 
az emberes űrrepüléseknél használatos űrkapszula kifej
lesztésén dolgozik, hanem egy űrállomás megvalósítá
sán is.

Az Egyesült Államok szerette volna tudni, hogy tulaj
donképpen mi is történik, ezért 1979-ben hivatalos láto
gatást tett egy NASA-csoport a kínai létesítményekben, 
hogy megvizsgálja az űrtevékenységgel kapcsolatos 
esetleges együttműködés lehetőségeit. Jen Hsin-Min le
szögezte a küldöttség előtt, hogy nemcsak űrkapszulát 
fejlesztenek az emberekkel végrehajtandó űrrepülések-

2. ábra: Kínai űrruha. A képen egy kínai űrhajós látható, 
amint felkészül a magassági kamrában végrehajtandó tesz
telésre

3. ábra: Kínai pilótaülés. Kínai űrhajós űrruhában és a nagy 
gyorsulás elviselésére képes űrhajósülésben, valamikor 
1980-ban

4. ábra: Kínai űrételek. Asztronauták űrételek mintáival, va
lamikor 1980 körül

5. ábra: Kínai űrhajósok. Túlnyomásos kabinban az 
űrruhateszt alkalmával

hez, hanem egy Skxlab (Égi Laboratórium) típusú űrállo
máson is dolgoznak. A NASA-csoportnak mindent meg is 
mutattak, kivéve az emberes űrrepülések megvalósításá
val foglalkozó létesítményeket.

1980 januárjában újságcikk számolt be a Science Life 
című magazinban Xiao Yongnak a Kínai Űrhajósképző 
Központban űrhajósok vezetésével történt látogatásáról. 
Xiao beszámol az űrhajósok fizikai képzéséről, és leírja, 
miként öltik magukra az űrruhát a nyomás alatt elvégzen
dő kísérletek végrehajtásához. 1988-ig egyáltalán nem 
volt köztudott, hogy a kínaiak már 1968 óta folyamatosan 
fejlesztik az Űrrepülések Orvosi Kutatóközpontját az űr
hajósok számára, a vezetője pedig az a híres Qian 
Xuesheng (Tsien Hsue-Shen), aki a kínai rakétaprogram 
megalapozója. A tudós az Egyesült Államokban végzett a 
Cal Techen, és a McCarthy-éra idején települt át a Kínai 
Népköztársaságba.

Mostanában jelent meg Jia Yurong és Guo cikke a 
Renmin Ribao című magazinban, amelyben beszámol
nak arról, hogy az 1980 áprilisában frissen megalakított 
kereső-mentő szolgálat sikeresen gyűjtötte be a csoport 
történetében az első, világűrből visszatért kapszulát a 
Csendes-óceán déli térségében. A kapszulát 1980. má
jus 18-án indították, visszatérte után az ausztrálok fedez
ték fel, s „kísérleti rakéta-robbanófejként” jelentették a kí
nai hatóságoknak. A megjelent riportból azonban kiderül, 
hogy eredetileg visszatérő kabinként tervezték.

A kínaiak 1972-ben, 1975-ben, 1976-ban és 1978-ban 
indítottak ilyen kabinokat, ezek a kereső-mentő szolgálat
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6. ábra: Kínai embert szállító űrhajó. Az 1992-ben megjelent 
publikáció alapján jól megkülönböztethető a kúp alakú visz- 
szatérő egység, valamint az igen apró orbitális modul a hely
zetbeállító hajtóművekkel az orr-részén

által 1980 májusában begyűjtöttel ellentétben egy mes- 
terségeshold-sorozat részét képezték, a visszatérő kísér
leti műholdakét vagy más néven a Fanhui Shi Weixing- 
szériát, melyek mindegyike a szárazföldre ereszkedett le. 
A második generációs ember nélküli visszatérő kabin el
ső példányát két évvel később, 1982-ben indították, 
melynek felépítése megfelelt a visszatérő kísérleti műhol
dak sorozatának keretében felbocsátott eszközöknek és 
nem jelentett új fejlesztést.

1980 decemberében Wang Zhuastan, a Kínai Űrkuta
tási Társaság főtitkára, aki egy személyben a Kínai Tudo
mányos Akadémia Űrközpontjának főmérnöke is volt, be
jelentette, hogy miközben az űrhajó fellövése és a vissza
térő űrhajósok megkeresése a továbbiakban nem jelent 
gondot, az emberekkel végrehajtott űrkísérleteket mégis 
elhalasztják a magas költségek, valamint a külvilágból ér
kező ráhatás hiánya miatt.

Ezt követően szinte azonnal, és éppen az ellenkezőjét 
tanúsítva, 1981 januárjában a kínaiak nyilvánosságra 
hoztak két képet. Ezek egyikén az űrhajóskiképzésben 
részt vevő asztronauták láthatók a kiképzőközpontban, 
míg a másik egy rajz az embert szállító kínai űrhajóról. Az 
űrhajó méretében igen hasonló az amerikai 
Mercury/Rendsonte-összeállításhoz, és -  habár a rajz 
közel sem jól kidolgozott -  minden valószínűséggel a 
Feng Bao, a Sanghaiban gyártott rakétacsalád tagja. A 
hasznos teher nagy valószínűséggel ember vezette űrha
jó lehetett, hiszen a visszatérő egység tetején egyértel
műen azonosítható a mentőtorony, amely olyan berende

zés, melynek használata egyáltalán nem szükséges em
ber nélküli repüléseknél.

Aztán hosszú éveken át semmiféle beszámoló nem lá
tott napvilágot Kína emberes űrkísérleteivel kapcsolat
ban.

Mi történt?

Az egész kínai társadalmat megrázta a Mao kulturális for
radalma okozta káosz, valamint a hatalmi harcok a halá
lát követően. A rakétaipar Chou Enlai próbálkozásai elle
nére is súlyos károkat szenvedett. A káosz hatása megfi
gyelhető a rakétaindítások sorozatos kudarcában is.

7. ábra: Új kínai hordozórakéta. Az 1992-ben megjelent be
számoló szerint folyékony oxigén/kerozin keverékkel műkö
dik és orosz technológián alapul. Mára már egyértelműnek 
tűnik, hogy az első emberes űrkísérlet alkalmával ennek a 
hordozórakétának a CZ-2E változatát fogják használni
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8. ábra: A CZE-2 hordozórakéta
9. ábra: A CZE-2 (A) hordozórakéta embereket fog a világ
űrbe szállítani

Nyugaton súlyos aggodalmak kaptak szárnyra amiatt, 
hogy a kínaiak esetleg elvesztették első űrhajósukat, s 
látván a civil hordozórakéta, a Feng Bao (erős szél vagy 
vihar) sorozatos kudarcait, ezek az aggodalmak igen 
nagy valószínűséggel teljesen megalapozottak voltak. 
Sajnos a mai napig ismeretlenek ezen űrhajós(ok) nevei, 
illetve a sorsukról szóló beszámolók.

A következő kísérlet

Emberes űrrepülésekről egy darabig nem esett szó, egé
szen 1984-ig, amikor Reagan elnök ajánlatot tett kínai űr
hajós űrutazására amerikai űrrepülőgépen, az ajánlatot 
azonban semmilyen konkrét tett nem követte. 1986 szep
temberében a People’s Daily beszámolt arról, hogy Kína 
kiválasztott egy csoport asztronautát, akik megkezdték a 
felkészülésüket; ám ugyanebben az időben olyan hírek is 
napvilágot láttak, melyek szerint az emberekkel végrehaj
tott űrkísérletek továbbra is igen költségesek.

Ebben a helyzetben semmi változás nem történt 1990- 
ig, amikor Wang Shuanglin, az Egyesült Államok Külügy

minisztériumának kínai és óceáni ügyekért felelős osztá
lyának soros elnöke egy kongresszus alkalmával beszá
molt a nyugati résztvevőknek arról, hogy Kína tanulmá
nyozza egy, a Hosszú Menetelés-2E rakétára rögzítendő 
négyszemélyes űrkabin kifejlesztésének lehetőségét. Az 
1992-ben a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség gon
dozásában kiadott magazinban Xiandong Bao, a shang
hai Asztronautikai Hivatal Elektromechanikus Eszközök 
Kísérleti Intézetének tudósa beszámolót jelentetett meg 
arról, hogy ezek a tanulmányok végül milyen eredmény
nyel zárultak.

Xiandong cikke részletesen beszámol egy új, folyékony 
oxigént és kerozint használó rakétáról, ami komoly előre
lépést jelent a kínai rakéták tradicionálisan használt ön
gyulladó nitrogén-tetraoxid és aszimmetrikus dimetil- 
hidrazin keverékéhez képest. A shanghai Asztronautikai 
Hivatal kifejlesztett egy gyorsítófokozat-együttest is, igen 
hasonlatosat ahhoz, melyet japán tudósok fejlesztettek 
saját, H-2-es hordozórakétájukhoz. A gyorsítófokozat
együttes számos kisebb rakétából áll, szorosan egymás
hoz erősítve a hordozórakéta alapjánál, hogy az igen 
nagy tömegű hasznos terhet képes legyen orbitális pá
lyára juttatni. Kifejlesztettek továbbá egy folyékony oxi
gén és folyékony hidrogén hajtóanyaggal működő máso
dik fokozatot a rakéta számára, a hasznos teher tömegé
nek további megnövelhetősége végett.

A hordozórakéta bemutatása mellett Xiandong azt is le
írja, hogy az új rakétát miként adaptálják emberekkel 
végrehajtandó repülésekhez, vagyis beszámol Kína ak
koriban éppen aktuális tervezetéről az emberes űrkísér
letekre vonatkozóan. Az általa közölt ábra tisztán meg
mutatja a shanghai Asztronautikai Hivatal által tervezett 
űrkabint a kínai Hosszú Menetelés kereskedelmi hordo
zórakéta továbbfejlesztett változatával. A dokumentum 
minden bizonnyal hiteles, legalábbis ez derül ki a 
gyorsítófokozatok átmérőjét és tömegét figyelembe véve.

1992 áprilisában, nagyjából akkorra időzítve, amikor 
Xiandong újságcikke megjelent, a Kínai Állami Tudomá
nyok és Technológiai Társaság beszámolt törekvéseiről, 
miszerint ember vezette űrhajót kívánnak kifejleszteni 
2000-re, ugyanakkor egy űrállomást is, és meg kívánják 
alapozni egy 2020-ra megvalósítandó űrszállítórendsz
er létrehozását. Ezzel egy időben megnyitották a sajtó 
képviselői számára az Űrrepülések Orvosi Kutatóköz
pontját.

1992 augusztusában Kína sikeresen indította útjára a 
visszatérő kísérletiműhold-sorozat 13. tagját. A kínai hi
vatalos hírügynökség, a Xinhua beszámolója szerint a

46 HADITECHNIKA 2002/4

10. ábra: A kínai Project 921 jelű űrhajó. Előtanulmány a le
írások és a korábbi tervrajzok alapján. Négy napelemtábla, 
Szojuz formájú visszatérő egység, hengeres orbitális egység 
és androgén dokkolóberendezés



mesterséges hold teljesen új konstrukció, s emiatt „igen 
nagy a jelentősége Kína tudományos kutatási tevékeny
ségében és a technológiai fejlesztések történetében, 
egyben komoly előrelépést jelent kínai űrhajósok világűr
be juttatását célzó erőfeszítések megvalósítása terén”.

1993 októberében a sanghai Asztronautikai Hivatal el
juttatta a teljes tervezetét Pekingbe, az ország vezetői
hez, abból a célból, hogy bemutassák tudományos és 
technológiai felkészültségüket, s egyben kérjék további 
elképzeléseik beillesztését a 8., illetve a 9. ötéves tervbe. 
Arra kívánták rávenni az ország vezetőit, hogy egyezze
nek bele hat nagy hordozórakéta, valamint nyolc űrhajó 
megépítésébe, beleértve egy embert szállító űrhajót is. 
Ebben az időszakban minden kedvezőnek tűnt az embe
res űrrepülés terveinek megvalósulási folyamatában.

Újabb kudarc?

1993 októberében, pontosan ugyanakkor, amikor a 
shanghai Asztronautikai Hivatal felterjesztette elképzelé
seit a vezetőségnek, a kínaiak sikertelen kísérletet hajtot
tak végre a visszatérő kísérleti műhold 15. példányával. 
A visszatérő kapszula ugyanis elveszett, mert amikor a 
fékezőhajtóművek bekapcsolódtak, azok ahelyett, hogy a 
Föld felé vezető pályára állították volna a berendezést, 
éppen ellenkezőleg, még magasabb orbitális pályára he
lyezték.

Ez az eset önmagában nem lett volna még különös, vi
szont a műhold rakománya meglehetősen szokatlan 
volt, ugyanis a következő tételekből állt: 1000 db sorszá
mozott bélyeg, 3000 db elsőnapi boríték, kreditkártyák, 
194 telefonkártya (melyeket japán gyűjtők rendeltek 
meg) és 235 db „személyes tárgy”, mint például gyönyö
rű porcelántárgyak és egy gyémántokkal kirakott Maót 
ábrázoló kitűző.

A shanghai Asztronautikai Hivatal igen óvatosan fogal
mazott, amikor jelentését elküldte a kínai vezetőknek, s ha
bár pontosan nem ismert, hogy az általuk vázolt elképze
lések milyen mértékben befolyásolták a döntéshozókat, 
néhány tényező azonban hatott rájuk. Mindenekelőtt leg
fontosabbak voltak a gazdasági tényezők. Abból a célból, 
hogy a kínai rakétatechnika ne csak rakétafegyverek gyár
tásában és eladásában mutatkozzon a világpiacon, hanem 
lehetővé tegye a kínaiak számára a rakétatechnika békés 
célú alkalmazását, és ebben érdekeltté is tegye a világ leg
népesebb országát, az Egyesült Államok hozzájárult, hogy 
az USA-ban gyártott mesterséges holdakat kínai rakéták
kal állítsák pályára. A 8. és 9. ötéves terv véglegesítésének 
időszakában már közel harminc indításhoz sikerült a kína
iaknak vevőt találniuk a már létező Hosszú Menetelés hor
dozórakétára. A világpiac részéről semmiféle jelzés nem 
érkezett arra vonatkozóan, hogy a kereskedelmi műholdak 
tömege növekedne, éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy a 
nagy tömegű kereskedelmi mesterséges holdak tekinté
lyes részét felváltják az alacsony pályán keringő, kis töme
gű műholdak alkotta hálózatok.

Egy új, nagy teljesítményű hordozórakéta kifejlesztése 
tehát nem tűnhetett a kínai döntéshozók szemében gaz
daságilag megalapozottnak, ennek ellenére ők mégis a 
kapacitásnövelés mellett döntöttek, azért, hogy 
geoszinkron pályára is képesek legyenek távközlési mes
terséges holdakat feljuttatni. Mindezt az Egyesült Álla
moktól teljesen függetlenül, ezáltal megszabadítva a ke- 
reskedelmiműhold-felbocsátási piacukat az Egyesült Ál
lamok politikai befolyásától.

Ahogyan az USA, Európa és Oroszország, ugyanúgy 
Kína is pontosan ugyanazokat a technológiai megoldáso

kat használja a civil rakétaindításokra, mint az atom rob
banófejeket célba juttatni képes interkontinentális ballisz
tikus rakétáknál. Mindenütt pontosan ugyanazok a társa
ságok vesznek részt a civil rakéták gyártásában, melyek 
a katonai hordozórakéták fejlesztését is végzik. A kínai 
katonaság már kifejlesztett a maga számára a jelenleg 
hadrendbe áhítottnál erősebb hordozórakétát, mely na
gyobb hatótávolságú, s miközben a shanghai Asztronau
tikai Hivatal tervezetében folyékony oxigén és kerozin 
hajtóanyagú rakéta szerepel, mely nagyobb kereskedel
mi műholdak felvitelével, kevesebb légszennyezéssel fe
nyeget, ám nehézkes kezelésű; addig az igen mérgező 
és jelenleg is (a civil és a katonai területen egyaránt) al
kalmazott nitrogén-tetraoxid és aszimmetrikus dimetil- 
hidrazin keverék tárolható a hordozórakéta saját hajtó
anyagtartályában, ráadásul már szobahőmérsékleten is. 
Emiatt, mielőtt az ellenfél elpusztíthatná, indíthatóvá vá
lik, és ez a képessége teszi tökéletesen alkalmassá az 
ilyesféle rakétákat katonai alkalmazásokra. A nagy telje
sítményű, folyékony oxigént és kerozint használó rakéta

11. ábra: Kínai űrrepülőgép, visszatérés közben. A Dynasoar 
típusú űreszköz felépítésének rekonstrukciója a nyilvános
ságra hozott szélcsatornás modell fényképein alapul

12. ábra: Kínai űrrepülőgép. Az 1980-ban nyilvánosságra 
hozott fényképen két kínai űrhajós látható, amint űrrepülő
gép típusú pilótafülkében gyakorlatozik
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13. ábra: Kínai űrrepülőgép a CZE-2 hordozórakétával ősz- 
szekapcsolva

megvalósítási programját ezért elhalasztották, ehelyett a 
rendelkezésekre álló forrásokat inkább egy nagy teljesít
ményű, szilárd hajtóanyagú rakéta kifejlesztésére fordí
tották -  katonai alkalmazásokra. Mindezek tudatában kü
lönösképpen hatott a nemrégiben nyilvánosságra hozott 
információ, miszerint új, folyékony hajtóanyagú gyorsító
rakétákat fejlesztettek ki a Hosszú Menetelés rakétacsa
ládhoz. Ezek a gyorsítórakéták nemcsak azt teszik lehe
tővé, hogy ember vezette űrkabint juttasson fel a hordo
zórakéta, de kifejezett előnyökkel is rendelkeznek a szi
lárd hajtóanyagú gyorsítórakétákkal szemben, a folyé
kony hajtóanyagúak ugyanis vészhelyzetben leállíthatók.

A harmadik tényező egyértelműen politikai megfonto
lás volt. A kínai kormányzat tehetetlensége, hogy az or
szágot a demokrácia irányába vezesse, behatárolja a 
nyugati demokráciák vezetőinek a Kínával való kapcsola
tuk szintjét. Még ha a kínai vezetők el is határoznák, hogy 
embert juttatnak az űrbe, s ehhez minden hátteret meg
teremtenek, biztosak lehetnek abban, hogy a Nemzetkö
zi Űrállomás-programba való bekapcsolódás szándéka

meglehetősen hűvös fogadtatásra találna az együttmű
ködésben már részt vevő országok vezetői részéről.

Ennek a problémának az áthidalása kétfrontos: egy
részt Kína meghirdette, hogy űrprogramjának elsődleges 
célja nagyméretű távközlési mesterséges holdak kifej
lesztése, valamint az ehhez szükséges folyékony hajtó
anyagú, a Hosszú Menetelés hordozórakéta-családba 
tartozó rakéták kifejlesztése és megépítése, másrészt 
nagyarányú építkezések kezdődtek Peking északkeleti 
részén egy olyan új irányítóközpont megvalósítása céljá
ból, mely képes lesz emberes űrrepüléseket vezérelni.

Új terv

1994 szeptemberében a kínai elnök, Jiang Zemin látoga
tást tett az orosz űrközpontban, Kalinyingrádban, ahon
nan a Mir űrállomást irányították, és elbeszélgetett a Mir 
fedélzetén éppen akkoriban tartózkodó kozmonautákkal. 
Jiang megjegyezte, hogy a hivatalos szervek részéről 
igen erős az óhaj a két ország közötti együttműködés 
megteremtésére, s később látogatást tett Jekatyerinburg- 
ba, ahol az orosz űrtevékenységgel összefüggő legjelen
tősebb gyárak találhatók. Ezek után kétségtelenül igen 
határozott tárgyalások kezdődtek, s az orosz tárgyalófél
1995 márciusában egyértelművé tette, hogy a kínaiak 
minden erejükkel azon vannak, hogy embereket juttassa
nak az űrbe.

Eközben nyugati szakértőknek különböző rajzokat mu
tattak a kínai emberszállító űrhajóról, azonban ezek az 
ábrázolások jelentősen különböznek a sanghai Asztrona
utikai Hivatal által nyilvánosságra hozottaktól. Az újabb 
rajzok azt mutatták, hogy tulajdonképpen adaptációról 
van szó, egy olyan orosz űrhajó átvételéről, melyet a Ze
nit hordozórakétával kívántak felbocsátani, és melyet a 
szovjet tudósok az Energia nehéz hordozórakéta gyorsí
tó fokozataként is alkalmaztak.

A dátum, amelyet akkoriban meghatároztak az első kí
nai emberes repülés végrehajtására, 2002 volt, ugyanaz 
az év, amikorra a Nemzetközi Űrállomásnak el kellett vol
na készülnie. Úgy tűnik, hogy látván a káoszt Oroszor
szágban, a kínai vezető kormánytisztviselők úgy ítélhet
ték meg, nem lesznek képesek olyan mértékű politikai 
változásokat végrehajtani az országban, amely a Nem
zetközi Űrállomás-programban való részvételhez szüksé
ges, ezért saját, független emberes űrprogramot kezde
ményeznek, a nemzetközi öntudat és büszkeség fokozá
sa végett.

Ábraszöveg a szemközti oldalunkhoz

1. ábra: Az olasz Ansaldo CV.35 kisharckocsi magyar 
átépítésűpéldánya fegyverzet nélkül, olasz sivatagi színekben
2. ábra: A Toldi I. M.38 magyar könnyűharckocsi nem létező 
felségjelzéssel
3. ábra: A 43 M Túrán 75 közepes harckocsi kötényezett vál
tozata
4. ábra: A 43 M Zrínyi II. rohamtarack rossz helyen lévő fel
ségjelzéssel
5. ábra: Az Sd.Kfz 184 típusú Tiger P, Elefant páncélvadász
6. ábra: A 600 mm űrméretű Gerät 040 jelű nehézmozsár 
Adam nevű példánya
7. ábra: A Maus nehézharckocsi prototípusa, 1944-ben 2 db 
épült meg belőle
8. ábra: A Sturmtiger egyik példánya a 38 cm-es R.W. 61 
típusú mozsárral
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A kubinkai páncélosmúzeum gyűjteményéből

(Matthaeidesz Konrád felvételei)
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Fegyverzetek a tatárszentgyörgyi lőgyakorlaton

(Fotók: Baranyai László)
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Űrállomás?

Az űrállomás megvalósításához vezető úton lehetséges, 
hogy Kína ismételten orosz segítséget kér, mint ahogy a 
fejlett fegyverrendszerekkel kapcsolatban is bejelentették 
igényüket, még a Szovjetunió korában megalkotott tech
nológiát illetően. Nemrégiben építettek egy 7 méter átmé
rőjű és 12 méter hosszú vákuumkamrát, s az is elképzel
hető, hogy orosz segítséggel, ugyanabban az időben, 
amikor a Nemzetközi Űrállomás elkészül, megláthatjuk, 
hogy Kína is felbocsátja űrállomását a saját erejéből.

Kínai űrrepülőgép?

Kína nemrégiben jelentette be, hogy megkezdte saját űr
repülőgépének építését, és néhány fotót is nyilvánosság
ra hoztak egy szélcsatornás modellről, valamint egy szá
mítógépes szimulációt egy deltaszárnyú űreszköz körüli 
levegőáramlásról. A kisméretű hajtóműház és a szárnyak 
végén elhelyezett függőleges stabilizátorok erősen emlé
keztetnek az Egyesült Államok X-20 Dynasoar nevű, az 
1960-as években megépített űrrepülőgépére.

Nyilvánosságra hoztak több képet is egy kétüléses gép 
belsejéről még az 1980-as évek elején. Valószínűleg egy 
kísérleti pilótakabinról lehet szó, mely parabolikus pályán 
repülhetett, hogy adatokat szerezhessenek súlytalansági 
körülmények közötti viselkedéséről. Figyelembe véve

azonban Qian Xuesheng évtizedeket átfogó kutatásait a 
szárnyas hiperszonikus repülőeszközökre vonatkozóan, 
igen valószínűnek tűnik, hogy ez a kétüléses gép való
ban a kínai Dynasoar típusú űrrepülőgép pilótafülkéje. Jó 
néhány évvel ezelőtt már beszámolók láttak napvilágot 
egy szélcsatornában kipróbált modell létezéséről, és 
ezek a beszámolók azóta sem szüneteltek.

Az űrrepülőgép felépítése látszólag az USA 1960-as 
években tervezett, X-20 Dynasoar űrrepülőgépén alap
szik, sokkal inkább, mint az igen hasonló felépítésű, 
Mjasziscsev VKA-23 típuson, melynek tervezetét kínai 
tudósok esetleg átvehették a Szovjetuniótól, valamikor 
az 1950-es évek végén. A tervek valószínűleg az Egye
sült Államokból származnak, rajzok és leírások nyomán, 
melyeket nyilvánosságra hoztak a Dynasoar-program 
törlésekor.

Egyes szakértők véleménye szerint több jel mutat arra, 
hogy sokkal inkább egy űrrepülőgép, mint a Project 921 
típusú űrhajóval fog az első kínai űrhajós felemelkedni, 
valamikor az új évezred elején. Habár ez első hallásra 
valószínűtlennek tűnik, az idő hamarosan megmutatja, 
melyik meglátás volt a helyes. Mindenesetre Kína már 
két ember nélküli űrhajót felbocsátott az elmúlt két évben.

E. P. Grondine,
veterán űrszakértő kutatásainak felhasználásával -

Aranyi László

Nukleáris rakétaha)tómú'

Az űrkutatással foglalkozó tudósok és mérnökök mun
kája a leghatékonyabb rakétahajtómű elkészítésére irá
nyult. Természetesen kipróbálták a maghasadáskor fel
szabaduló energiát is. A hajtóanyag viszonylag kis töme
ge nagyon vonzó a hosszú távú űrutazáshoz szükséges 
hordozó tervezésekor. A nukleáris rakétahajtómű (NRH) 
alkalmazása nem keltette fel a katonai szakértők érdek
lődését, így a kezdeti sikeres alapkutatások után ma sem 
az USA, sem Oroszország nem rendelkezik hatékony 
NRH-val. A Mars-expedíció tervezése megint előtérbe 
helyezi ezt a hajtóművet. Az amerikai kísérletekről a

Fegyverzetek a
tatárszentgyörgyi lőgyakorlaton

Képaláírások a szemközti oldalunkhoz:

1. ábra: Az UH-60A Black Hawk szállítóhelikopterek

2. ábra: Еду CH-47C Chinouk szállítóhelikopter

3. ábra: Magyar Mi—17 mentőhelikopter

4. ábra: UH-60A helikopter póttartályokkal szerelve

5. ábra: A parancsnokot szállító UH-60A

6. ábra: Az M2A2 Bradley lövészpáncélos

7. ábra: Az M1A2 Abrams harckocsi

8. ábra: Magyar BTR-80A típusú PSZH

szaksajtó beszámolt, de a szovjet kutatásokról nagyon 
kevés információ jelent meg a hozzáférhető irodalomban. 
Jelen összeállítás a két ország eredményeit és a közeljö
vő lehetőségeit körvonalazza.

1. ábra: Az NRH-A6 típusú hajtómű
2. ábra: A Nerva egyik változatával végzett kísérlet
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Az amerikai változatok

Először is tisztázzuk, mit jelent az NRH? A felépítése és 
több rendszere megegyezik a vegyi hajtóművek közé tar
tozó folyékony hajtóanyagú rakétahajtóműnél (FRH) al
kalmazottakkal. Az eltérés csak annyi, hogy a munkakö
zeget (a fúvócsőből kilépő gázt) nem az égőtérben kelet
kező hő, hanem a működő reaktorban maghasadás so
rán keletkező energia melegíti fel. Az FRH égőterét egy 
hagyományos reaktorral váltották fel, amely az áthaladó 
gázokat 3000 °K-ra hevíti fel. Fontos különbség, míg a 
vegyi reakció során csak meghatározott hőmérséklet ér
hető el, addig a reaktor belső hőmérsékletét a fűtőelem 
és a tartóelem hőszilárdsága határozza meg.

Az NRH felépítése sokkal összetettebb, mert a reaktor 
ellenőrzött működtetéséhez, és a környezet sugárvédel
me érdekében nagyméretű segédberendezéseket igé
nyel. Vitathatatlan előnye, hogy a hajtómű hatékonysága 
annál jobb, minél könnyebb molekulákat (minél könnyebb 
üzemanyagot) kell felhevíteni. A hidrogént alkalmazó 
NRH fúvócsövéből háromszor nagyobb sebességgel lép
nek ki a molekulák, mint a hagyományos folyékony FRH- 
nál. Könnyen belátható, hogy sokkal kevesebb munkakö
zeget, gázt alkalmaz, tehát sokkal kevesebb üzemanya
got kell magával vinnie.

Az NRH hajtóanyaga az aktív zónában lehet szilárd, folyé
kony vagy gáz-halmazállapotú. Az alkalmazott reaktorok 
mintájára az alapkutatásokat szilárd hasadóanyaggal műkö
dő példányon végezték (1. ábra). A reaktor a hőfejlesztőelem 
(az U235 atom) mellett neutronfékező anyagot, továbbá a re
aktor beindításához, működésének szabályozásához és le
állításához szükséges berendezéseket tartalmazott.

Valóságos nukleáris kutatásokat csak az USA és a 
Szovjetunió végzett. 1955-ben kezdték el az amerikai 
NERVA típusú NRH fejlesztését, amelyet az űrkutatás
ban kívántak alkalmazni. A fejlesztési munkát a Kiwi ne
vű valós méretű mintapéldánnyal indították. A feladatnál 
az alapcél a reaktor kialakítása volt, így a hajtómű nem 
tartalmazott fúvócsövet. A hőcserefolyamat gyakran 
megszakadt, mert a sugárvédő berendezés túlmeleged
ve megrepedt. 1963-tól az új feladat a 2014-16 között, a 
Mars-expedíció részére tervezett szállítóberendezés haj
tóműfejlesztése lett.

1972-ig 20 reaktorváltozatot teszteltek, ezek között az 
NRX-A6 típusú rendszer egy órán keresztül működött 
teljes teljesítménnyel. A kísérleti NRH-t 28 alkalommal in
dították be, és összesen 4 órát működött. A teszteléseket 
Nevadában végezték.

A NERVA NRH egyik változatánál a speciálisan meg
növelt felületű hőcserélő segítségével a hidrogént 
2360 °K-ig melegítették fel. A felhevített gáz egy részével 
a hidrogénrendszer turbószivattyúját működtették. A 
hidrogénfelhasználást 40,7 kg/s-ra növelték, és 33,61 to
lóerőt értek el az 1510 MW teljesítményű és 3400 kg tö
megű reaktorral.

Szovjet változatok

A Szovjetunióban az első NRH fejlesztését az ötvenes 
évek végén kezdték el. Az A. M. Lyulki, Sz. A. Lavocskin, 
V. M. Mjasziscsev, M. M. Bondarenko és V. P. Glusko ál
tal vezetett tervezőirodák az alábbi kutatóintézetekkel vé
gezték a közös munkát: NIITP (Nehézipari Tudományos 
Kutató Intézet), CIAM, IAE és VNIINM.

Már 1959 nyarán V. M. Ijevlev és Ju. A. Treszkin, a NIITP 
szakértői jelentették az IGR reaktoron végzendő feladato
kat. A kísérleti reaktort 1961-ben indították be, később kor-

3. ábra: Az RD 0410 típusú hajtómű

szerűsítették. Az IVG-1 típusú reaktort 1975-1989 kö
zött tesztelték, a belső hőmérséklete 3100°K volt. Az 
Irgit típusú minimalizált méretű NRH mintapéldány reak
tora 60 MW teljesítményű volt, és 2650 °K-on működött. 
A vizsgálatok során a fűtőelemekkel kapcsolatosan szá
mos kísérletet végeztek, amelyek a további munkákat 
segíthetik.

Az NIITP irányításával a vegyiautomatika tervezőiroda 
elkezdte az RD 0411 típusú és a minimalizált méretű RD 
0410 típusú NRH fejlesztését, a tolóerejük -  a sorrend
nek megfelelően -  4 0 1 és 3 ,61 volt. A fejlesztés során ha
marosan elkészült a reaktor, az ún. hideg hajtómű és a 
mintapéldány a gáz-halmazállapotú hidrogénnel végzen
dő kísérletekhez. A nagyobb hőszilárdságú szerkezeti 
elemek és a hatékony hőcserélő lehetővé tették, hogy az
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4. ábra: Nukleáris rakétahajtómű
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5. ábra: Gázfázisú nukleáris rakétahajtómű
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aktív zónában a hidrogén sebessége 9100 m/s, a fúvó
csőnél 8250 m/s legyen.

A kísérleteket a Szemipalatyinszk-21 várostól 50 km-re 
délnyugatra kiépített bázison a Lucs Tudományos Ipari 
Tröszt végezte. Az első munkákat 1962-ben kezdték el. 
1971-1978 között valóságos fűtőelemekkel dolgoztak. A 
kiáramló gázokat zárt térségbe vezették. A következő 
vizsgálatokhoz kiépítették a Bajkai-1 típusú NRH vizsgá
lati bázisát. 1970-88 között 30-szor indították be a reak
tort. Jellemzői: 230 MW teljesítmény, 16,5 kg/s gázfel
használás, 3100 °K belső hőmérséklet. A vizsgálatok so
rán a működés eseménymentesen ment végbe.

Ma fejlesztési munka már nem zajlik, bár a kísérleti te
lep állagmegóvását folyamatosan végzik. A Lucs cég 
szemipalatyinszki bázisa a Föld egyetlen olyan még mű
ködőképes berendezése, ahol folytatható NRH-kísérlet. 
Lehet, hogy a Mars-expedícióval kapcsolatos fejlesztési 
feladatokba is bevonják a bázist.

Új irányok

Az NRH továbbfejlesztését, a gázállapotú hasadóanya
got alkalmazó ún. gázfázisú reaktor (GR) vizsgálata je
lenti. Ezen a téren az USA és Oroszország alapkutatáso
kat folytat. A kísérlet célja a munkaközeg hőmérsékleté
nek továbbfokozása. A szilárd halmazállapotú nukleáris 
fűtőelemek hőállóképessége behatárolja a gázhevítést. 
Ha a reaktorba a hasadóanyagot gázállapotban vezetnék 
be, a belső hőmérséklet 12 000 °K lehetne, a gáz áram
lási sebessége pedig 20-30 km/s.

Az ilyen típusú berendezések egyik változatánál -  a 
nagy hőmérsékletű GR-nél -  a hagyományos szilárd ha
sadóanyaggal működő reaktor állítja elő a gázállapotú fű
tőanyagot, amelynek koncentrációja a munkatérben be
indítja az ellenőrzött láncreakciót.

A GR központi hengeres munkaterében létrehozott mág
neses tér vezérli a hasadóanyag koncentrációját. Az urán
gáz 9000 °K-ra hevíti a hidrogént, amely a kiegészítő su
gárzáselnyelők hatására nem keveredik a hasadóanyag
gal. A fúvócsőből kilépő plazma nagyon jó áramvezető-ké- 
pességű, a fúvócsőbe beépített generátor segítségével 
elektromos energiát termel. Ez az energia működteti a 
munkatér elektromágnesét, a hidrogén-tápszivattyúkat és 
a fedélzeti berendezéseket. Működés közben a hasadó
anyag egy része eltávozik, ezt folyamatosan pótolni kell.

Az űrhajó energiaellátását a GRH kikapcsolása után 
két gázturbina oldja meg, amelyeket a szilárd hasadó
anyagokat tartalmazó fűtőelemeken hevített gáz működ
tet. A fenti kísérleti hajtómű műszaki jellemzői: 17,3 t to
lóerő, az égéstéren belüli nyomás 100 kg/cm2, a hidrogén 
áramlási sebessége 20 km/s, a nominális működési idő 
3,5 óra ötszöri bekapcsolással. A beépített generátortel
jesítménye 25 MW, a segédgenerátoroké 200 kW.

Lehetséges, hogy az NRH fejlesztése a hatvanas évek
ben megelőzte korát, de ma már a Mars-expedíció előké
szítésekor nélküle nem lehet megközelíteni a bolygót. A 
végzett kísérletek jelentősen elősegítették a végső megol
dás kiválasztását, és hamarosan egyre többször fogunk 
hallani az új rakétahajtóműről.

Fordította: Szabó Miklós mk. alez.
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Haditechnika-történet

A munsteri páncélosmúzeum

Először talán egy elég gyakori kis félreértést szeretnék 
tisztázni: még a szakemberek sem mindig tudják, hogy a 
címben nem helyesírási hibáról van szó, amikor Munster 
szerepel és nem Münster. A két kis pont az u betű felett 
itt ugyanis nem hiányzik. Az átlagember általában csak a 
nagyvárosnak számító Münsterről hallott, de itt most nem 
arról van szó.

Munster egy alig 20 000 fős kisváros a németországi 
Lüneburger Heidén, kb. félúton a Hannovert és Hambur
got összekötő A7-es autópálya mellett. Az autópályán ki
táblázott lehajtótól kb. 7-8 km-t kell még autóznunk egy 
festőién szép kis úton, hogy elérjük a német páncélos
fegyvernem fellegvárának is tekinthető katonavárost. La
kosságának legalább a felét a katonák és családtagjaik 
teszik ki. Itt található a 2-es számú páncéloscsapat-isko- 
la, ahol a Bundeswehr páncélos-fegyvernemi családjá
nak tisztjei és tiszthelyettesei kapják gyakorlati képzésük 
és továbbképzésük zömét. A város mellett elterülő gya
korló- és lőtereken (Munster-Dél, Munster-Észak, 
Bergen) nemcsak a Bundeswehr, de a NATO szárazföldi 
kötelékei is gyakran megfordulnak, hogy éleslövészete
ken és harcászati gyakorlatokon bizonyítsák felkészült
ségüket. A helységben már több mint 150 éve állomásoz
nak katonák, és tradicionálisan alakult ki, hogy itt találha
tó a páncélosfegyvernem legnagyobb kiképzőbázisa.

Ezek után talán nem csoda, hogy 1938-ban itt nyílt 
meg a város és a páncéloscsapat-iskola közös kezdemé
nyezésére a német páncélosmúzeum. Akkor jutott el a 
német hadsereg arra a szintre, hogy a második nagy 
vesztes háború után egy tízéves nihilállapotot követően 
elkezdje keresni gyökereit. Egyetlen hadsereg sem létez
het történelem nélkül. Oktatási céllal előkerültek a régi 
eszközök és dokumentumok, amelyeknél szigorúan a 
szakmai jelleget hangsúlyozták, elszigetelve magukat a 
nemzeti szocializmus minden gondolatától. Ennek a fo
lyamatnak kedvezett, hogy ekkorra már a NATO-n belül 
is elfogadottá vált az a megállapítás, hogy a második vi
lágháború során a német páncélosfegyvernem olyan for

radalmi újításokat hajtott végre a szárazföldi harcászat
ban és hadművészetben, amelyekből mindenki csak ta
nulhat.

így kerülhetett sor a harckocsimúzeum megnyitására, 
amely azonban nemcsak a német hadsereg szakember- 
képzését hivatott szolgálni, hanem a város egyik neve
zetességeként a civil látogatónak is lehetőséget ad ar
ra, hogy nyomon kövesse a német fegyvernemi család’ 
fejlődését. A múzeumban természetesen nemcsak né
met eszközöket állítottak ki, hanem a múzeum és a vá
ros kapcsolatai révén más országok haditechnikai esz
közeit is. így van itt az M4 Sherman, az A-30 Comet, a 
T-34/76, a Centurion, a svéd S-harckocsi stb. A kiállítási 
tárgyak zömét azonban a német vonatkozású harcjármű- 
vek és gépjárművek teszik ki.

Mi az, amit konkrétan láthatunk? Az 1955 utáni német 
hadtörténelem csaknem valamennyi rendszerbe állított 
harcjárművé helyet kapott itt teljes életnagyságban, az 
M-41-től a Leopard 2 prototípusáig. Ha mégsem, akkor a 
több száz darabos makettgyűjteményben látható az adott 
eszköz. Ennek az időszaknak egyik érdekessége a csak 
prototípus szinten létező Marder 2 lövészpáncélos, 
amely szintén megtalálható a kiállításon. A német újra
egyesítést követően sok volt NVA- (az egykori NDK nép
hadserege) technikát is kapott a múzeum, ezek elhelye
zése bizony komoly gondot jelentett már csak mennyisé
güknél fogva is. Több év kellett hozzá, hogy ezeket a ki
állítási tárgyakat igazán rendezetten és szervesen lehes
sen beépíteni a gyűjteménybe.

A makettezők szívét igazán az 1933-1945 közötti idő
szak kb. 50 harc- és gépjárműve dobogtatja meg, ame
lyek között az akkori harckocsi-alaptípusok, rohamlöve- 
gek, önjáró lövegek, páncélvadászok, páncélozott szállí
tó harcjárművek, tehergépkocsik, személygépkocsik és 
motorkerékpárok találhatók. A harckocsik esetében saj
nos már nem teljes a sor. Három éve ez még nem így 
volt, de azóta a Panzer ll-esétől és a Panzer VI „Tigris”- 
étől megvált a múzeum. Állítólag a krónikus helyhiány mi-
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att új csarnok építése olyan nagyságú anyagi forrásokat 
igényelt, amelyeket a fenntartók csak úgy tudtak finanszí
rozni, hogy a két páncélost eladták Angliába. Talán azóta 
már Bowingtonban ismét megtekinthetőek ugyanezek a 
harckocsik. Mivel ennek az időszaknak a járműparkja kö
zel sem teljes, még nagyobb szerepet kapnak a maket
tek, amelyek 1:35-ös méretarányban számtalan változa
tot mutatnak be. A már megnevezett járműkategóriák 
mellett a II. világháború ismertebb német páncéltörő 
ágyúi is megtekinthetőek az adott korszakot bemutató 
csarnokok egyikében.

igazi kuriózumnak számítanak a még korábbi időszak
ból származó járművek, mint a weimari köztársaság idejét 
idéző DZVR 21 típusú rendőrségi páncélautó vagy az el-

3. ábra: A német Seehund II. világháborús törpe tengera
lattjáró

4. ábra: A 152 mm-es Näbelwerfer sorozatvető

5. ábra: A Wespe önjáró löveg

7. ábra: Pz. V G. Panther infravörös célzókészülékkel

ső világháborús LK II és az A7V rohampáncélos után- 
épített példánya. Ez utóbbi „Wotan” névre keresztelve egy 
szépen berendezett diorámán kapott helyet, ahol a láto
gató a drótakadályok és lövészárkok között sétálva meg- 
érezheti az első nagy világégés „hangulatát” .

A harcjárművek zömének (elsősorban a világháborús 
eszközök esetében) „élettörténete” tablókon olvasható, né
ha egészen kalandos esetleírások formájában. A kiállítási 
csarnokok falain a fegyvernem történetét feldolgozó, ké
pekkel bőven illusztrált, szakszerűen összeállított és szer
kesztett anyag kapott helyet a város tulajdonát képező 
több mint 600 darabos rohamsisak-gyűjtemény mellett.

Külön teremben tekinthetők meg a múlt évszázad má
sodik felétől gyártott német kézifegyverek és az 1866-tól
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10. ábra: A Flammpanzer III lángvető harckocsi

11. ábra: Stug III. zimmeritezve és köténnyel ellátva

használt német egyenruhák többsége. Ennek a helyiség
nek az egyik fő helyén Rommel és Guderian tábornokok 
eredeti zubbonyai láthatók. A kiállítást tovább színesítik a 
német szárazföldi csapatoknál 1813-tól használt jelvé
nyek, kitüntetések és rendjelek, a katonai témájú játékok, 
lőszerek, szabályzatok és más dokumentációk, amelye
ket külön-külön vitrinben csodálhatunk meg.

A múzeumban elhelyezett tárgyak egy része állami tu
lajdonú, egy része a városé, a többi pedig magángyűjtők 
tulajdona és csak ideiglenesen van a múzeumban.

A harcjárművek zöme működőképes. Ahogy azt a jár
művek mellett elhelyezett fotók tanúsítják, ez nem egy
szer hatalmas teljesítményt követelt meg a restaurátorok

tól. A restaurálásból és felújításból a Bundeswehr javító- 
műhelyein kívül sok-sok szponzor és magánszemély vet
te ki részét. Az erőfeszítések elismeréseként nevüket kis 
réztáblán helyezték el az adott eszközökön.

A múzeum támogatására az eszközök karbantartására 
jött létre 1987-ben a hobbi-harckocsiparancsnokok bará
ti köre. Tagjai minden hónap első csütörtökjének délután
ján pénzt és szabadidőt nem kímélve az ország különbö
ző pontjairól jönnek ide, hogy végrehajtsák a járműveken 
az éppen esedékes műszaki ellenőrzéseket és a szüksé
ges karbantartásokat, illetve kisebb javításokat. Soraik 
között nemcsak aktív, illetve nyugállományú katonák van
nak, a mozdonyvezetőtől a főorvosig mindenféle szakma

12. ábra: A Bundeswehr néhány harckocsi-prototípusa

13. ábra: Páncélátütési kísérletek eredményei

14. ábra: Könnyű légvédelmi fegyverrendszerek az MG 42, 
MG 34 és G3 sorozatlövő fegyverekre építve
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megtalálható itt. A legkülönbözőbb korosztályok képvisel
tetik magukat a lelkes kis csapatban, melyeket összeköt 
a haditechnika iránti érdeklődés. Egyes daraboknak így 
már második „gazdájuk” is van, ők azok, akik ápolgatják 
és karbantartják a technikát. Ennek a baráti körnek nem 
kis szerepe van abban, hogy a múzeum technikai eszkö
zeinek műszaki állapota messze földön ismert magas 
színvonaláról. Sok szakember szerint az itt kiállított harc- 
járművek állaga messze megelőzi más hasonló múzeu
mokban kiállított társaiét.

Az 1988-ban épült új csarnok és a szabadtéri kiállítóhe
lyek ellenére sem jutott minden járműnek hely. A helyőr
ség egyik laktanyájának gondosan lezárt hangárjában 
még több tucat eszköz van raktáron. Ezek jó része a volt 
NDK-ból származik, amelyekből esetleg több példány is 
van. (Az Öböl-háború előtt több amerikai szakértői cso
port a helyőrség lőterein végzett éleslövészeteket ilyen 
haditechnikai eszközökkel, illetve ilyen eszközökre, ami
ből értékes tapasztalatokat gyűjtöttek az iraki hadsereg 
technikai színvonalára és harcértékére vonatkozólag.) 
Ugyanakkor néhány olyan kuriózum várja itt még szebb 
napjait és a felújítást, mint egy angol M-10 „Achilles” 
páncélvadász, egy amerikai M-24 „Chaffee” vagy egy 
valószínűleg még a háborúban zsákmányolt és később 
németek által is használt T-34/85-ös harckocsi. De 
ugyancsak itt áll lepányvázva a már említett Marder 2-es 
lövészpáncélos fából készült 1:1-es modellje is.

Az egyik régi műhelyt kapta meg a múzeum, hogy el
végezze az egyes eszközök felújítását. Sajnos a Bun
deswehr reformjával járó bizonytalanság és pénzhiány 
ezt az intézményt is elérte. Már évek óta folyik (azazhogy 
éppen nem folyik) egy Jagdpanzer 39-es (a későbbi 
Jagdpanzer IV prototípusa) restaurálása, amelyet bizony
talan időre fel kellett függeszteni.

Az immár négy kiállítási csarnokban és a szabadtéri ré
szen több mint kétszáz eszköz látható a fényképezőgé
pekkel felszerelt „páncélvadászok” nagy-nagy örömére. 
A helyhiány miatt kissé nehézkes teljes képet készíteni a 
járművekről. A részletek viszont kiválóan megörökíthetők. 
A fényviszonyok a csarnokok üvegfalai, illetve borultabb 
napokon még a sok mesterséges fényforrás mellett sem 
ideálisak a fotózni vágyók számára.

A bejárati pénztár mellett egy kis üzletben lehet gyara
pítani fénykép-, jelvény-, makett- vagy éppen könyvgyűj
teményünket. Ha valaki a harckocsik szerelmese, ne 
hagyja ki ezt a lehetőséget!

A múzeum a város keleti végében, a páncéloscsapat- 
iskola tőszomszédságában található. Az egész városban 
jól kitáblázták az útirányt. Eltévedni szinte lehetetlen! Cél

szerű autóval odamenni, mert a vonatközlekedés -  külö
nösen hétvégeken -  igen nehézkes!

Jegyzet

1. A német felfogás szerint a „páncélosok”-hoz tartoznak 
-  egy fegyvernemi családot képezve -  a harckocsi-, pán
célgránátos, páncélos felderítő és a páncélos műszaki 
csapatok, valamint az önjáró tüzérség.

Nyitva tartás

03.01.-04.30.: csak pénteken, szombaton és vasárnap, 
illetve ünnepnapokon 13.00-17.00

05.01. -10.31.: keddtől vasárnapig naponta 1.00-17.00 
11.01 -11.30.: csak pénteken, szombaton és vasárnap,

illetve ünnepnapokon 13.00-17.00
12.01. -02.28. között és hétfői napokon a múzeum zár

va tart
Telefonos bejelentkezés esetén csoportoknak ettől el

térő időpont is egyeztethető.

Belépődíjak

Felnőtt -  7 DM 
Gyerek, tanuló -  3 DM
Csoportos (10 főtől) -  5 DM/fő (külön időpontban +1 
DM/fő)

Cím

Panzermuseum Munster 
Hans Krüger Strasse 33. 
D-19 633 Munster 
Germany

Telefon

(00 49) (0) 51 92-2552 a nyitva tartás alatt vagy más idő
pontban,
(00 49) (0) 51 92-130-240 a városi önkormányzatnál.

Lippai Péter
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15. ábra: II. világháborús német légvédelmi ágyúk és gép
ágyúk

16. ábra: A kiállításon helyet kapott az egykori NVA haditech
nikája is (MÍ-24F, MiG-23)



A Harmadik Birodalom
egyik elfeledett titkosfegyvere: a Röchling-gránát II. rész

A 34/35 cm-es* 42M Röchling-gránát ismertetése

(* Lehet 35 cm is, mert a lőszer kilövés után továbbrepülő ré
sze megegyezik, és sajnos a talált darabon a leváló alkatrészek 
nem voltak meg)
A leírás elején a következőket kell elmondanom:
1. Az összes elváló szektor és a tolólap alakja, mérete 

rajzok, illetve fotók alapján készült, mert a vizsgált da
rab nem rendelkezett ilyenekkel.

2. A szárnyak letörtek, így ezeket is rekonstruálnom kellett.
3. A gyújtószerkezet nem volt meg, csak a nevét ismerem 

-  BdZ 5141 -  és a működési elvét, ezért egy logikus 
feltételezés alapján azt gondolom, hogy a BdZ 5127- 
es gyújtószerkezet módosított változatáról van szó, 
amit a 8,8 cm-es 39M új rendszerű és a 15 cm-es 39M 
TS -  űrméret alatti -  páncélgránátokban alkalmaztak.

4. A robbanóanyagot még nem szereltük ki, ezért az is
mert tömegéből és összetételéből, sűrűségéből -  ma
tematikai és tapasztalati úton rajzoltam meg az alakját 
és a szerkezetét.

5. A gyújtószerkezet detonátorperselye csak a fantáziám 
szüleménye. Lehet, hogy szabványos detonátort -  Gr. 
Zdlg C/98 -  használtak.
Sajnos ezeket a „kiegészítéseket” meg kellett tennem, 

mert az általam eddig megismert forrásanyagok ezekre a 
részletekre nem tértek ki.

Kilövés előtti állapot

A lőszer rajza az 1. ábrán látható. Mindenekelőtt az álta
lam ismert lehetséges kódjelzéseket ismertetem. Ezeket 
a lövedéktestre feketével festik, aminek a fedőszínét nem 
ismerem.

A) a gránát töltésének helye, napja, hónapja, éve és az 
ezért felelős jelzése;

B) tömegosztály I és ll= lőtáblázat szerint könnyű;
III = lőtáblázat szerinti;

IV és V = lőtáblázat szerint nehéz;
C) a gyújtószerkezet becsavarásának helye, napja, hó

napja, éve és az ezért felelős jelzése;
D) a robbanóanyag kódszáma.

A lövedéktestet (11.) a rajzon nézetben ábrázolom, és 
később ezzel külön foglalkozom. A szárnyak (5.) felcsa
vart helyzetben a szárnyrögzítő csőben (8.) találhatók. A 
cső ténylegesen egy cső, tehát nincsen szegmensekre 
felhasítva. A csövet a csőrögzítő szektorok (12., 3 db) 
fogják a lövedéktesthez. A szektorok a lövedéktest 3 db 
hornyába kapaszkodnak. A szektorok kilövés előtti szét
hullását megakadályozó összefogó szerkezetet sajnos 
nem ismerem (I. a „Szektorok rögzítése” című fejezetet).

A fenékrész egy kicsivel bonyolultabb felépítésű. A csö
vet itt szintén 3 szektor (7.) fogja közre, amelyek szintén 
a lövedéktest 3 hornyolásába (2.) kapaszkodnak. A szek
torok lépcsős felületén tömítő fémbetét (4.) található. A 
szektorokat a tolólap (13.) fogja össze peremes szélével, 
ezen egy szokásos kivitelű vezetőgyűrű (3.) található (19.

ábra). A tolólapot 2 csavar (1.) rögzíti a lövedéktest talp
felületéhez. Ezek a csavarok csak nagyjából szimmetri
kus elhelyezkedésűek, és úgy tűnik, hogy ezeket a 
készreszerelő üzemben „kézzel” csinálták (20. ábra).

Az elülső központozó szegmensek (9., 3 db) a menet
tel (10.) kapaszkodnak a lövedékbe (24. ábra). A lepör-

10. ábra: 21 cm-es beazonosítatlan mintaszámú Röchling- 
gránát a németországi Königstein erődmúzeumában

■ -

11. ábra: Ismeretlen kaliberű Röchling-gránátok a német 
tűzszerészek norinberki gyűjtőhelyén. Balról a második kivé
telével mindegyiken felfedezhetők a jelzőfejrész-maradvá- 
nyok. A jobb oldali nem kilőtt darab
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gést biztosító, illetve a szétesést megakadályozó szerke
zeteket szintén nem ismerem.

A kilövés alatti és a csőből való kilépés utáni állapot

Ezt a folyamatot az 1-3. ábra illusztrálja. A kilövés folya
mán a vezetőgyűrű (3.) a fegyver huzagolásába sajtoló- 
dik. A lövedéket nem tudja forgásba hozni, mert az any- 
nyira tehetetlen, hogy amikor a tolólap a huzagolás hatá
sára a vezetőgyűrűn elfordul, akkor a két rögzítőcsavart 
(1.) elnyírja. Mivel a lőporgázok a lövedékfenéknek 
nyomják, a tolólap a rajz szerinti helyzetben marad egé
szen a csőtorkolatig.

Az elmondottakból következik, hogy a vezetőgyűrű 
csak a tömítést biztosítja, ezért olyan kis keresztmetsze
tű. A tömítő fémbetétek (4.) szintén a lőporgázok elzárá
sát végzik.

A kilövés alatt a tehetetlenségi erő hatására a csőrög
zítő szektorok (12.), illetve az elülső központozó szeg
mensek (9.) között a rögzítők szétkapcsolnak, és a szek
torokat csak a fegyvercső tartja össze.

A csőből való kirepüléskor a tolólap (13.) lemarad és 
ezáltal az alsó szektorokat felszabadítja. A lövedéken ta
lálható összesen 9 szektor széthullik, a szárnyrögzítő cső 
(8.) pedig a légellenállás lassító hatása miatt lemarad és 
a lövedékről lecsúszik. A szárnyak (5.) rugalmasságuknál 
fogva kinyílnak.

A röppályán

A röppályán haladó lövedék rajza a 2. ábrán látható.
A lövedéktest a következő részletekből tevődik össze:
11. -  csúcsrész (25. ábra),
10. -  fejrész,
9. -  elülső központozó szegmensek kapcsolómenete,
7. -  hengeres rész,
6. -  csőrőgzítő szegmensek kapcsolóhornyai,
5. -  szárnyrész,
1. -  hátsó központozó szegmensek kapcsolóhornyai. 

A szárnyak (16.) száma 6 db, két szinten három-három.
A szintek egymáshoz képest 60°-kal vannak elcsavarva 
(23. ábra). A szárnyakat egyenként 15 db szegeccsel 
(17., 22. ábra) erősítették fel. A szegecseket fecskefark- 
szerűen alászedett furatokba zömítik, és így rögzülnek a 
lövedéktesthez. A szárnyak repülési irányba néző része 
lekerekített, a lövedéktesttel érintkező részüknél annak 
lelapolt részére fekszenek (21. ábra). Valamilyen rugó
acél lehet az anyaguk.

A gránát töltetének szerkezete:
8. -  rázkódáscsökkentő fapárna,

12., 13., 15., 4. -  robbanóanyag préstestek,
14. -  közbenső „detonátor",
20 -  viaszos papírburkolat,
19. -  papíralátétek,
2. -  becsavarható záródugó,
3. -  gyújtószerkezet a detonátorral.

A rajzból jól kivehető, hogy a robbanóanyag belső üre
ge meglehetősen hosszan végignyúlik a lövedéken. A 
nagy hossz miatt a teljes tömeget részpréstestekből állí
tották össze és viaszos papírba csomagolták. A papír a 
préstestek helyzetét biztosítja, amikor az egészet a kb. 
60-70 C°-ra felmelegített lövedéktestbe tolják. A meleg 
lövedéktest a viaszos bevonatot megolvasztja, kitölti az 
esetleges hézagokat és a kihűlés után megdermed. Ez
zel a szerelés tömörsége biztosított.

12. ábra: Ismeretlen űrméretű fíöchling-gránát abban a hely
zetben, ahogy a belga Aubin-Neufchateau erődjébe behatolt

13. ábra: Egy „rendbehozott” 34/35 (?) cm-es Röchling- 
gránát a belga Battice erődjében kiállítva
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A közbenső „detonátor” a töltet nagy hosszúsága miatt 
szükséges, mert a detonáció ilyen hossz-szélesség ará
nyú robbanótöltetben képes szétesni, leállni, ez pedig tö
kéletlen robbanást eredményez. Ez a közbenső erősítő
töltet alkalmazásával elkerülhető.

A töltet igazi meglepetése az, hogy a záródugó (2.) a talp
rész síkjától legalább 300 mm-rel beljebb található. Megval
lom, nem kis fejtörésembe került, amíg erre rájöttem, 
ugyanis a vizsgált lövedékben ez a dugó már nem volt meg, 
és a robbanóanyagból is elég sok hiányzott. A menet meg
találása a korrózió okozta károk miatt nehéz volt.

A fenékrész ilyen „elrejtése” a lövedék tömegtulajdonsá
gát javítja a röppályán -  a súlytöbblet a fejrészbe helyező
dik, azonkívül a betonromboló gránátokkal előforduló 
esetleges fenékrész-kiszakadás ezzel megelőzhető. A zá
ródugót a 18. sz. furatokkal lehet kicsavarozni. A tömítést 
a menet speciális zsírral való kenésével oldották meg.

A BdZ 5141-es gyújtószerkezet és a detonátorpersely

A gyújtószerkezet rajza a 3. ábrán látható. Mint azt már 
az ismertetés elején is írtam, ez a rajz a BdZ 5127-es 
gyújtószerkezet alapján készült. Ennek a működési me
chanizmusa megfelelő ahhoz, hogy a Röchling-gránát 
sajátosságait kielégítse. Ezért a gyújtószerkezetről a 
nyomjelzős részt levágtam és szerelőfuratokat (17.) raj
zoltam a talpfelületébe.

Maga a szerkezet a gyújtótestben (18.) található. A 
gyutacspersely (24.) lecsavarása után az egész mecha
nikus részt a letapolások (4.) segítségével ki lehet teker
ni a testből.

A mechanikus szerkezet a belső házra (8.) épül. A bel
ső ház tartalmazza a megfeszített ütőszegrugót (22.) 
alatta alátéttel (23.). Az ütőszegrugó az ütőszeget (20.) 
kilökné, de azt két golyó (21.) rögzíti az oldalsó mélyedé
sekben. A golyók másik fél része a belső ház furataiban 
található. Mivel az ütőszeg a rugó nyomása alatt áll, ezért 
a golyókat oldalra kilökné, ha a tehetetlenségi gyűrű (6.) 
ezt nem akadályozná. A tehetetlenségi gyűrű a belső há
zon előrefelé lecsúszhat, de ezt a hasított biztosítórugó 
(5.) megakadályozza. A hasított biztosítórugó a belső ház 
hornyába van bepattintva.

A szerkezet alsó részét a csappantyútömb (11.) alkot
ja, amit két alátéttel (9., 10.) együtt pontoznak a belső 
ház (12.) talprészébe. A tömbben található a csappantyú 
(16., 15.) a perselyében (14., 13.).

A gyutacs a gyutacsperselyben (24.) található. Külön 
csészében (26.) szerelik bele és szitával (25.) fedik. A töl
tete tetril (3.), hexogén (2.) és 95% hexogén és 5% viasz 
keveréke (1.).

A detonátorpersely (29.) tartalmazza a nitropenta és vi
asz keverékű robbanótöltetet (28.). Ebbe van becsavarva 
a gyújtószerkezet, amelynek a kúpos peremfelülete a tö
mítettséget szolgálja. Maga a detonátorpersely egy tömí- 
tő alátéttel (30.) kerül beszerelésre.

A rajzolt detonátorpersely alakja kitalált, csak egy feltevés.

A lövedék működése a célba csapódáskor

A folyamatot a 4. ábra részletesen, több szempontból 
mutatja. Először a gyújtószerkezet működését látjuk, 
majd az ennek megfelelő lövedékhatást és végül a meg
tett út függvényében a lövedéksebességet és a lassulást 
(gyorsulást).

A Röchling-gránát betonban végzett mozgása a csúcs
rész célba hatolásával kezdődik. Ezt a szakaszt kb. addig

16. ábra: Egy 21 cm-es Rö. Gr. 42 Be. a berghlöni tüzérségi 
erőd falába fúródva

15. ábra: A Dobrosov N-S 72 erődítmény képein jól látható, 
mennyire „megviselte” a Röchling-gránátos lövészet

17. ábra: A cseh Náchodsko N-S 91 számú erődítményének 
legerősebb, még törésekkel sem tagolt fala. A németek a 
Röchling-gránátokkal „szitává” lőtték
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19. ábra: Ismeretlen mintaszámú 21 cm-es Ftöchling-gránát 
az N-S 91-es erődbe fúródva

20. ábra: Egy 21 cm-es Rö. Gr. 44 Be. (?) az N-S 91-es 
falában felejtve

lehet elkülöníteni, amíg a teljes fejrész a betonba beha
tol. Azért addig, mert ezen szakaszban -  ll-vel jelölve -  a 
behatolási keresztmetszet folyamatosan növekszik egé
szen a lövedék menetes részéig, ahol a mellső közpon
tozó szektorok voltak. Kísérletileg megállapított tény, a lö
vedéksebesség csak ez után a szakasz után csökken lé
nyegesen. Ez azért alakul így, mert ebben a szakaszban 
éri el a célközeg ellenállási erejének a maximumát, ami a 
lövedék és a cél érintkezési keresztmetszetének a növe
kedéséből adódik.

A fejrész behatolásakor, annak körvonala és felülete 
mentén a betonban sugár irányú összenyomó és érintő 
irányú széthúzó feszültségek jönnek létre. Ennek ered
ményeként a lövedék felületével érintkező zónában a be
ton szétrombolódik és por alakú formát vesz fel, a beton 
összefüggő állománya megbomlik és a betonban repedé
sek keletkeznek. A porrá változott betonrész és az a rész, 
amelynek az egyöntetűsége megbomlott, a lövedék által 
létrehozott nyomás hatására összetömörödik, kitölti a 
képződött repedéseket, és amikor elérte az összeprésel- 
hetőségének a határát, kinyomódik a lövedék felülete és 
a keletkezett tölcsér fala között. A kiszorított betontömeg 
kezdősebessége közel áll a behatoló lövedék sebessé
géhez. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg a repesztöl- 
csér ki nem alakul.

Ez alatt a folyamat alatt keletkezik a legnagyobb inten
zitású sűrítési hullám (lökéshullám) a betonban. Ez a hul
lám az olyan anyagoknál, melyeknél a szakítási szilárd
ság kisebb a nyomási szilárdságnál -  mint a beton -  a cél 
hátsó felületét elérve és arról visszaverődve széthúzó 
hullámok formájában előidézheti a repeszhatást a hátsó 
oldalon. Ez a jelenség is elősegíti az átmenő nyílás kiala
kulását.

Ebben a periódusban a gyújtószerkezetben a tehetet
lenségi gyűrű a fellépő lassulás miatt előremozog és a 
hasított biztosítórugót leüti a belső házról. A golyók fel
szabadulnak.

A következő fázis a lll-as, amikor a lövedék teljes egé
szében eltűnik a betonban. Ekkor a tölcsér képződése 
befejeződik, és a szétzúzott beton a lövedék mozgási irá
nyának megfelelően mozgásba jön. A beton teljes szer
kezetében repedések jönnek létre. A gránát szárnyai le
szakadnak. A gyújtószerkezetben a golyók oldalt teljesen 
kigurultak, de az ütőszegrugó mégsem löki az ütőszeget 
a csappantyúba, mert az ütőszegre is hat a tehetetlensé
gi erő és a rugót összenyomott állapotban tartja. Ezt a 
helyzetet csak a fennálló lassulás tartja fenn, tehát ami
kor m egszűnik-a lövedék a célban elakad, megáll; vagy 
valamilyen sebességgel a célt átütve továbbmozog -  a 
tehetetlenségi erő is megszűnik.

A IV. szakaszban a lövedék átüti a célt, a betonfal hát
oldalán kimeneti tölcsért szakít, és mivel lassulása csök
ken, majd megszűnik, felrobban, ami a károkat tovább fo
kozza a célban és annak belső terében. A csappantyúból 
kicsapó szúróláng az ütőszeg furatain és az ütőszegru
gón keresztül kerül a gyutacshoz.

További információk a lövedékekről

Az 5. ábrán a hivatalosan rendszeresített Röchling- 
gránátokat láthatjuk. A méretek érzékeltetése végett egy 
180 cm magas emberalakot is ábrázoltam. További ösz- 
szehasonlítást tehetünk azáltal, hogy az egyes kaliberek
nél használt betonromboló gránátok is megfigyelhetők a 
Röchlingek mellett. A lövedékek tényleges méretei miatt 
a csúcsrész ballisztikai süvegét kitört metszetben ábrá
zoltam. A francia Mié 1917 340 FATO egy hagyományos
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18. ábra: Ismeretlen mintaszámú 21 cm-es Röchling-gránát 
az N-S 91-es erődbe fúródva

21. ábra: Az osztrák Toplitz-tó keleti irányból nézve



rombológránát ballisztikai süveggel. A lőszerekről az 1. 
táblázatban, a kilövő lőportöltelékről pedig a 2. táblázat
ban további adatokat is megadok.

Ezek a hivatalosan rendszeresített lőszerek, de több 
fotón megfigyelhetők, hogy vannak ezektől eltérő Röch- 
ling-gránátok is:

4. ábra: 21 cm űrméretű lövedék, de a fejrésze túlságo
san elnyújtott és a szárnyak szokatlanul rövidek.

5. ábra: Bár a 4 lövedék kalibere ismeretlen, megegye
zőknek tűnnek és ebben az esetben a bal oldalinak a 
hengeres része sokkal hosszabb.

7. ábra: A kiállítóhelyiség méreteiből ítélve ez egy 
34/35 cm-es Röchling-gránát lehet. Akkor viszont a szár
nyai teljesen másmilyen elrendezésűek, mint az általam 
vizsgált darabé.

12-13. ábra: Az ezeken a fotókon látható 21 cm-es lö
vedékek belső kalibere 80 mm-es és szintén kétszintes 
származású, szemben a 4. ábrán láthatóval. Az eltérésre 
már a forrásanyag -  http://fortifikace.hyperlink.cz/czroch- 
ling.htm -  is felhívta a figyelmet.

Szerintem ezzel a lövedékfajtával a háború alatt folya
matosan kísérleteztek több ok miatt. Az egyik döntő fon
tosságú ok a nyersanyag megváltoztatásában -  volfrám- 
ról mangánra -  keresendő, mert a drága ötvözőanyagok 
a háború alatt gyakorlatilag elfogytak, és az új acélötvö
zetek új szilárdságú és ebből kifolyólag új alakú lövedé
ket követeltek. Készítettek volfrámmal, majd később 
mangánnal ötvözött lövedékeket, de mindkét anyag ha
mar hiánycikké vált a Harmadik Birodalomban.

A másik ok a célbani hatás további fokozásában kere
sendő. Erősebb konstrukció, hosszabb lövedék a tömeg
növelés miatt, több robbanóanyag stb. Fontos momen
tum még, hogy a peenemúndei szélcsatornában a már 
kész és használatba vett lövedékeket letesztelték, mert 
óriásira sikerült a gyakorlati szórása, ez pedig egy pont
célok ellen alkalmazott lövedéknél döntő tényező. A szél
csatorna-kísérletek felfedték a problémát: a rugalmas 
szárnyak nagy sebességnél berezegnek és jelentős el
lenállást és instabilitást adnak. A javasolt új szárnyformá
nak teljesen merevnek kellene lennie, de ekkor a Röch- 
lingekkel követett egész tervezési elvet fel kellett volna 
adni, mert az ilyen szárnyak sehol sem fértek volna el a 
fegyvercsőben. Maradtak a felcsavart szárnyaknál, de 
úgy tűnik, hogy különböző módosításokkal megpróbálták 
az eredményeket javítani.

Az ún. Beobachtungskopf (jelző fejrész)

Ez a speciális szerkezeti elem csak a 44-es mintaszámú 
lövedékeknél létezik. A 5. ábrán látható, hogy a 21 cm 
Rö. Gr. 44 Be és a 35 cm Rö. Gr. 44 Be lövedékek csú
csa nem hegyes, hanem hengeres, majd kúpos.

Ennek a fejrésznek a szerkezetét a 6. ábrán rajzoltam 
meg. A test (5.) lemezből készült, hegesztéssel, ponthe
gesztéssel és menetek segítségével rakták össze. A bel
ső töltete ködanyag, pontosabban kén-trioxid speciális 
szivacsszerű anyagban elnyeletve (3.). A csúcsrészbe a 
detonátorpersely (7.) került beszerelésre a szétvető töl
tettel (2., 6.) és a gyújtószerkezettel (8.).

A lövedék becsapódásakor a gyújtószerkezet a robba
nóanyagot felrobbantja és a ködanyagot elporlasztja, ami 
fehér ködöt képez. A becsapódás ezáltal jobban megfi- 
gyelhetővé válik.

Gyújtószerkezetként aknagránátoknál használt gyújtó
kat alkalmaztak, mert ezeknek a működtetéséhez nem 
kell a lövedéknek forognia és már 84 m/s-os kezdősebes-

23. abra: Az etefantagyar alakú 21 cm-es Rö. Gr. 42 Be., ami 
a sziklafalról visszapattanva kapta ezt az alakot. A Toplitz-tó 
partján álló halászháznál állították ki
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24. ábra: Két egymás melletti Rö. Gr.-becsapódás a Gößler- 
falban

25. ábra: Röchling-gránát tolólap a Toplitz-tó melletti 
halász ház kiállításából. Külső átmérő 21 cm, belső átmérő 
17 cm; egy darabon a vezetőgyűrűn megmaradt huzagolás- 
nyomokkal

ség esetén is biztosan élesítődnek amellett, hogy a keze
lésük biztonságos. A szóba jöhető típusok: Wgr. Z. 34 és 
Wgr. Z. T. A Wgr. Z. 38 gyújtószerkezet szerintem nem 
megfelelő, mert a biztosítógolyók csak akkor mozdulnak 
el, ha a lövedék már a röppálya meredek leszállóágában 
van, és a Röchling-lövedéket lőhetik kis távolságra lapo
sabb röppályán is. Az említett gyújtószerkezetek műkö
déséhez ez a feltétel nem szükséges.

26. ábra: A vizsgált 34/35 cm Röchling-gránát farrésze. Meg
figyelhető a két furat, amelyekbe a tolólapot rögzítő 
csavarokat csavarták

27. ábra: A vizsgált Röchling-gránát alsó hornyai, amelyekbe 
a 3 db alsó szektor csatlakozott. A képen látható még az 
egyik leszakadt szárnynak a helye

A szektorok rögzítése

Egy pár rossz minőségű fényképen és egy rajzon megfi
gyeltem, hogy a 21 cm-es Rö. Gr. 42 Be lövedéken hasz
nált szegmensrögzítő szerkezet hasonlatos a 310 mm-es 
simacsövű ágyúhoz szerkesztett PPG lőszeréhez.

Ezen szegmenseket egy nyíródó drót fogja össze, amit 
egy csap elszakít, amikor a gáznyomás azt a szektorok 
találkozási felületénél kiképzett furatba löki. Ez a Röch- 
ling-gránátoknál annyiban módosulhat, hogy a csap a ki
lövés alatt fellépő tehetetlenségi erő hatására nyírja el a 
drótot.

A 44-es típusoknál ez a megoldás véglegesen elma
radt, és valamilyen egyszerűbb szerkezettel helyettesítet
ték. Hasonlatos a másmilyen, német második világhábo
rús, űrméret alatti lövedékeknél használt rugóhuzalos 
megoldáshoz, de ez a lövedék nem forog, és ennek a 
rendszernek a működéséhez ez feltétel. Ezért egyelőre 
erre a típusra még elméletem sincs.

Egyéb

A lőszereket a hagyományos típusokhoz hasonlatos falá
dákba csomagolták. A 21 cm Mörser 18-ast 4 fő töltötte a 
Rö. gránáttal. A lövedéket két páros két darab speciális 
hordrúddal szállította a csőfarhoz. A csőbe tolása pedig ki
csit ügyeskedve további személyek segítségével történt.

A 34 és 35 cm-es Rö. gránátokat már darukkal mozgat
ták. A francia vasúti ágyúk kocsiszerkezetén a lőszer
mozgató daru „alapfelszerelés” volt, míg a 35 cm-es M l
es tarackhoz két szál sínen mozgó darut építettek a tüze
lőállásban.

A lövedékek töltése előtt a fegyvercsövet vízszintes 
helyzetbe állították, majd daruval a lövedéket a töltőáll
ványra emelték. Erről az állványról a lőszert már be le
hetett tolni a csőbe, bár egy kb. egytonnás tömeg esetén 
ez már kifejezetten csapatmunka lehetett, vagy valami
lyen segédszerkezettel végezték -  speciális vonószer
kezettel, esetleg gépi meghajtással. Ezeknél a kaliberek
nél a lőportöltet, illetve a hüvelytöltet betöltése is hason
ló módon mehetett végbe. A töltés után a töltőállványt 
hátrahúzták.

Hatala András

(Folytatjuk)
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A USS LOUIS KOSSUTH

Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója -  a kor
mányzó 1802. szeptember 19-én született Monokon -  al
kalmából az idei évet Kossuth-évnek nyilvánították Ma
gyarországon. Ebből az alkalomból most egy róla elneve
zett amerikai hadihajóról szeretnénk röviden szólni.

Kossuth Lajos ugyanis névadója volt egy amerikai hadi
hajónak, mégpedig egy úgynevezett Liberty Shipnek, az
az egy „szabadsághajó”-nak. Ezek a II. világháború alatt 
rendszeresített vízi járművek az Egyesült Államok hadi
tengerészetének a kötelékéhez tartoztak, de valójában

1941. szeptember 27-e és 1945. szeptember 2-a között összesen 2751 darab Liberty Ship épült az Egyesült Államokban,
mely hajók legfontosabb adatai a következők:

1. táblázat
Típus: teherszállító
Hosszúság: 441 láb
Szélesség: 56 láb
Merülési magasság: 27 láb
Vízkiszorítás: 14 257 tonna
Hajtómű: 2 darab kazán
Üzemanyag: olaj
Teljesítmény: 2500 lóerő
Sebesség: 11 csomó
Fegyverzet: 1 darab 4 hüvelykes tatlöveg

2 darab 37 mm-es orrlöveg
6 darab 20 mm-es gépágyú

Személyzet: 44 tengerész
12-25 katona

Raktér: 5 részes, melyben szállíthatott több mint 9000 tonna rakományt,
valamint a fedélzeten repülőgépeket, tankokat és dzsipeket

A 1838. számú Liberty Shipet Magyarország volt kormányzójáról -  az Egyesült Államokban még a XX. század közepén is 
nagy népszerűségnek örvendő -, Kossuth Lajosról nevezték el. A hajó adatai a következők:

2. táblázat
Sorszám: 1838.
Név: LOUIS KOSSUTH
Gerincfektetés: 1943. november 13.
Vízre bocsátás: 1943. december 4.
Szolgálatba állítás: 1943. december 13.
Épült: Bethlehem-Fairfield Shipyards Inc., Maltimore, Maryland
Motorgyártó: General Machinery Corp., Hamilton, Oregon
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4. ábra: A flotta egy új példánya a gyári átadáson

nagy tömegben és igen gyorsan legyártott teherhajók vol
tak. A Liberty Ship flotta nagy része kezdetben Amerika 
és Anglia között, konvojokban haladva szállította a fegy
vereket, élelmiszereket és gyógyszereket, majd ezen te
vékenységét 1944 nyarától -  a szövetséges csapatok jú
nius 6-ai normandiai partraszállása után -  Franciaor
szágra is kiterjesztette.

Az 1944. év folyamán 220 amerikai Liberty Ship süly- 
lyedt el vagy sérült meg. Közéjük tartozott a ÜSS LOUIS 
KOSSUTH is, amely 1944. augusztus 23-án Normandia 
partjainál aknára futott. Szerencsére a sérülések nem 
voltak nagyon komolyak és a hajó nem pusztult el, a sze
mélyzet közül pedig senki sem veszette életét. így még 
1944-ben kijavították és újra „csatasorba” állították.

A ÜSS LOUIS KOSSUTH-ot a II. világháború után a ke
reskedelmi tengerészet vette át, majd 1959-ben, mint 
használaton kívüli és kiöregedett hajót Baltimore-ban 
szétbontották.

Felhasznált irodalom

www.andrew.cmu.edu/~pt/liberty/liberty_listL.html
www.armed-guard.com/ag15.html
www.mariners-l.freeserve.co.uk/LibShipsL.html
www.usmm.org/europe.html
www.usmm.org/libertyships.html
www.usmm.org/sunk44.html

Merényi-Metzger Gábor

A ÜSS MISSISSIPPI -
a hajó, amely Kossuthot vitte (majdnem) Amerikába

Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján érdemes 
megemlékezni egy hadihajóról, amely fontos szerepet 
játszott Kossuth életében és ezáltal a magyar történelem
ben is. Ez a hajó az Amerikai Egyesült Államok haditen
gerészetének MISSISSIPPI nevű hadihajója. Bár a köz
tudat és számos forrás úgy tudja, hogy ez a jármű vitte 
Kossuthot törökországi száműzetéséből Amerikába, a 
valóság az, hogy a MISSISSIPPI Izmirből csak Marseille- 
ig szállította Kossuthot, onnan kereskedelmi hajóval uta
zott tovább.

A MISSISSIPPI megépítése és szolgálatba állítása

Az oldallapátos gőzös gerincét a philadelphiai haditenge
részeti hajógyárban (Philadelphia Navy Yard) fektették le 
1839-ben.1 Vízkiszorítása 3,22 tonna, hossza 229 láb (70 
m), szélessége 40 láb (12,2 m), merülése 19 láb (5,8 m), 
fegyverzete (1841-ben) 2 db 10 hüvelykes és 8 db 8 hü
velykes Paixhans típusú, robbanó gránátot kilövő ágyú 
volt. A két széntüzelésű gőzgép 28 láb, azaz 8,5 m átmé
rőjű keréklapátokat hajtott meg. A kémény a keréklapátok 
mögött helyezkedett el, ami akkoriban szokatlan elrende
zés volt. Ebben az időben a tengeri gőzhajókat a gőzgé

pek rövid hatótávolsága és megbízhatatlansága, vala
mint a távoli földrészeken történő szénellátás bizonyta
lansága miatt kisegítő vitorlákkal szerelték fel. A MISSIS
SIPPID bark típusú vitorlázatta! egészítették ki, azaz há
rom árboccal, amelyekből az elő- és főárbocot keresztvi
torlákkal, a hátsó árbocot pedig hosszanti vitorlákkal lát
ták el. A hajó legénysége 247 főből állt.

A hajó építését a haditengerészet részéről az a Com
modore (sorhajókapitány) Perry felügyelte, akinek fontos 
szerepe lett a hajó (és az Amerikai Egyesült Államok) tör
ténetében. A ÜSS MISSISSIPPI-t 1841. december 22-én 
vették fel a flotta állományába, W. D. Slater kapitány pa
rancsnoksága alatt, bár a hajó vízre bocsátása csak né
hány héttel később történt. A gőzhajóflotta kiépítésének 
propagálója Perry sorhajókapitány volt. A MISSISSIPPI 
és testvérhajója, a MISSOURI volt az USA haditengeré
szetének első gőzhajtású tengeri, nem segédfeladatok 
ellátásra szánt egysége.

Néhány évi otthoni vizeken történt szolgálatot követően 
a MISSISSIPPI 1845-ben csatlakozott a Perry sorhajóka
pitány parancsnoksága alatt lévő nyugat-indiai hajóhad
hoz, ahol zászlóshajóként vett részt a mexikói háború
ban. Nagy vízkiszorítása miatt nem tudott behatolni a me
xikói folyókba. 1845. március 21-én a róla lebocsátott
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csónakok mentették meg a Verde sziget zátonyaira futott 
három amerikai hajó legénységét Isaac May hajópa
rancsnok vezetésével.

1847. január 1-jén a hajót Norfolkba vitték nagyjavítás
ra, majd ezt követően részt vett a Vera Cruz, a legfonto
sabb mexikói kikötő elleni kombinált tengeri és szárazföl
di hadműveletekben (ez a legnagyobb ilyen jellegű ame
rikai hadművelet a II. világháborúig!) és Tobasco bevéte
lében.

Kossuth és a ÜSS MISSISSIPPI

A hajó 1849 és 1851 között az USA földközi-tengeri hadi
flottájában állomásozott. 1851. február 17-én az amerikai 
szenátus határozatot fogadott el Henry Foote szenátor 
javaslatára, amely szerint Kossuthot mint a „nemzet ven
dégét” meghívták Amerikába. Ennek folyományaként a 
John C. Lang kapitány által vezetett és a magyar lobogót 
kitűző MISSISSIPPI szeptember 10-én felvette Kossuth
ot, családját és körülbelül 50 fős kíséretét a törökországi 
Szmirnában.4 (A török emigrációra és a hajón utazókra 
vonatkozóan lásd László Károly naplóját.)5

Egy rövid La Spezia-i olasz kitérőt követően Marseilles- 
be utaztak. Bár a francia hatóságok nem engedélyezték 
a hajó kikötését, a lelkes franciák hajókról és csónakok
ról üdvözölték Kossuthot. A MISSISSIPPI csak Gibraltá
rig vitte Kossuthot (feltehetőleg a földközi-tengeri csapat
szolgálata miatt ennél tovább nem hajózhatott). Innen 
Kossuthék a MADRID nevű postagőzösön folytatták útju
kat az angliai Southamptonba, ahol lelkes tömeg fogadta 
őket. Kossuth angolul mondott beszédet a városházán.

1. ábra: A MISSISSIPPI a mexikói háború idején.2 A kép Wenry 
Walke litográfiája nyomán készült, aki tengerésztisztként részt 
vett a mexikói háborúban és később tengernagy lett3

2. ábra: Korabeli nyomat a MISSISSIPPI-ről a Földközi-ten
geren, Madeira közelében

3. ábra: A ÜSS MISSISSIPPI képe a Japán-misszió ide
jéből"

4. ábra: Fénykép a MISSISSIPPI-ről a polgárháború ide
jéből.'2 A vitorlázatot lényegesen leegyszerűsítették

Az útjuk innen Londonba vezetett, ahol Kossuth novem
ber 24-én mondott beszédet, majd több más angol város
ba is ellátogatott, végül a HUMBOLDT gőzös fedélzetén 
jutott el 1851. december 4-én a New York-i Staten 
Islandre, és onnan a VANERBILT gőzös fedélzetén Man- 
hattanre, ahol 31 ágyús üdvlövéssel tisztelegtek előtte.

A Koszta-affér

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor az amerikai földözi- 
tengeri flotta közbelépett Magyarország érdekében az 
1848-as forradalmat és szabadságharcot követően. Az 
úgynevezett Koszta-affér szorosan kapcsolódik a Kos- 
suth-féle törökországi emigrációhoz.

A szabadságharcban részt vett, Amerikába emigrált, 
majd onnan Törökországba megtért Koszta Márton nem 
ment Kossuthtal Amerikába. 1853-ban az osztrák haditen
gerészet HUSSAR nevű briggje és ARTEMISISA nevű 
szkúnere megjelent Szmirna előtt. Június 23-án egy ten
gerészkülönítmény partra szállt és elrabolta Kosztét.6 A 
közelben tartózkodó amerikai korvett parancsnoka, Dun
can Ingraham értesült erről, követelte, hogy az osztrákok 
adják ki Kosztét, akit amerikai állampolgárnak tekintett 
(valójában Koszta kérte az amerikai állampolgárságot, de 
előbb utazott vissza Törökországba, mint hogy azt meg
kapta volna). A hadihajók között majdnem ütközet tört ki, 
majd a vita azzal a kompromisszummal zárult, hogy az 
osztrákok Kosztét a francia konzulátusra vitték.7 Ingra- 
hamot, akinek nevét ma a ÜSS INGRAHAM Oliver Haz
ard Perry osztályú rakétafregatt viseli (FFG 61 )8 a kong
resszus éremmel tüntette ki, és köszönetét mondott neki.9

De térjünk vissza a ÜSS MISSISSIPPI történetéhez, 
amely Kossuth elhozatalával távolról sem ért véget.
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A Perry-misszió Japánban

A hajóraj, melynek célja Japán kereskedelemi elzárkózá
sának megtörése volt, 1852. november 24-én indult út
nak Perry parancsnoksága alatt a Hampton Roads hadi
kikötőből, és Madeirán, a Jóreménység fokán és Hong
kongon keresztül jutott el 1853. május 4-én Sanghajba, 
majd július 8-án lehorgonyzott a tokiói öbölben. Perrynek 
hosszú tárgyalások során sikerült kereskedelmi szerző
dést kicsikarnia (ehhez persze a flotta ágyúi is nagyban 
hozzájárultak), és ezzel Japánt a nyugati kereskedelem 
számára megnyitnia. (Az író Ivan Goncsarov, aki az 
1850-es években a hasonló célú orosz Pallasz-misszió- 
ban vett részt, könyvében szemléletesen írja le a japán 
hivatalnokokkal történő tárgyalások nehézkességét.)’°

A MISSISSIPPI 1855. április 23-án tért vissza New 
Yorkba, majd 1857-ben ismét távol-keleti missziót tel
jesített Josiah Tantall sorhajókapitány zászlóshajójaként. 
A brit és francia erőkkel együtt részt vett a takui erőd elle
ni támadásban, és két hónappal később az amerikai kon
zul kérésére haditengerészeket tett partra Sanghajnál.

A MISSISSIPPI végnapjai: az amerikai polgárháború

A hajót 1860-ban Bostonban leszerelték, de a polgárhá
ború kitörésekor reaktiválták, hogy részt vegyen a déli ál
lamok elleni tengeri blokádban. 1861. június 8-án foglalta 
el helyét Key Westnél, és öt nappal később elfogta a 
FORREST KING nevű szkúnert, mely kávérakománnyal 
tartott Rio de Janeiróból New Orleans felé. 1862 tava
szán Farragut admirális flottájához csatlakozott és április
ban, a New Orleans elleni haditerv részeként behatolt ab
ba a folyóba, amelynek nevét viselte.

Ahogy a hajóhad felfelé haladt a folyón, a MISSISSIP
PI részt vett a Jackson- és St. Philip-erődök elleni harc
ban, miközben megsemmisítette a déli erők CSS MAN
ASSAS nevű döfő-naszádját (ram). A hajó a mély járata 
miatt eleinte nem ment fel tovább a folyón, és New 
Orleans előtt horgonyzott. 1863 márciusában azonban 
azt a parancsot kapta, hogy haladjon felfelé a folyón, és 
ez lett a veszte. Március 13-án zátonyra futott, miközben

megpróbált átjutni a Port Hudson várost őrző erődökön. 
A kapitány Melancthon Smith és az első tiszt George 
Dewey (később admirálisként ő vezette 1905-ben az 
amerikai flottát a manilai öbölben a spanyol hajóhad el
len) mindent megtett a megmentéséért, azonban az erős 
ágyúzásnak a gőzfregatt nem tudott ellenállni. Miután a 
gőzgépet a lövések tönkretették, a hajót a legénysége 
felgyújtotta, hogy ne kerülhessen ellenséges kézre. Ami
kor a tűz elérte a lőszerraktárt, a MISSISSIPPI felrob
bant. A segítségére siető uniós hajók 224 emberi meg
mentettek, de 64 tengerész odaveszett.
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TIT HAJÓZÁSTÖRTÉNETI KLUB
1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

Hajózástörténeti előadások minden hónap harmadik hétfőjén 17.30-20.00-ig 
Az előadások tartalmáról érdeklődni lehet Tarr Gábornál (tel.: 330-0247, este 8 óra körül) 

M inden érdeklődőt szeretette l várunk!

Az I. világháború (1914-1918) repülőgépeivel 
foglalkozó makettezők figyelmébe
Eladó Václav Nemecek cseh szakíró „Vojenská letadla 1.” című munkája.
A vaskos, cseh nyelvű könyv rengeteg jó ábrát (rajzok, fényképek) tartal
maz a fenti korszak típusairól. Ára 1500 Ft.
Eladó továbbá 1:72-es Fokker D VII, Albatros D III és D V (az utóbbi kész
letből Manfred von Richthofen vadászgépe kerülhet a polcunkra) a 
Revelltől, valamint Nieuport 17 az ESCI cégtől.
Az N 17 1300 Ft, a többi 1000 Ft/db.

Tel.: 233-3220, ifj. Fűry Nándor (este, 21 óra körül)
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Liberátor a halastóban

A szövetséges légierő 1944 tavaszán megkezdte a min
den addigi képzeletet felülmúló bombatámadásait Ma
gyarország katonai célpontjai ellen.

Április 13-án újabb bevetési parancsot kapott a 304. 
Wing mind a négy bombázócsoportja. A feladatuk az volt, 
hogy rombolják le a Budapesttől délre levő tököli repülő
teret, az épületeket és a földön állomásozó repülőgépe
ket. A bombázók vadászvédelmét nem tartották a beve
tés tervezésénél fontosnak, mert feltételezték, hogy a Bu
dapest környéki támadásokat megelőzően végrehajtott 
győri bombázás a magyar és német vadászvédelmet tel
jes mértékben leköti. Á téves helyzetfelismerés miatt a 
Philips őrnagy által vezetett 95. amerikai vadászrepülő 
század épp akkor ért a 304. bombázó Wing közelébe, 
amikor a német és magyar vadászrepülőgépek a bombá
zókra támadtak.

A jelentős túlerőben levő P-38-asok az üldözés mámo
rában földig hajtották és kényszerleszállás után is lőtték 
a földön égő védtelen gépeket.

Közben a védelem nélkül maradt 304. Wing 454. cso
portja, talán, hogy elkerülje a Csepel-sziget felett zajló 
légi harcokat, a bombavetést követően, jobb forduló vég
rehajtása folyamán, mintegy 20 fokkal túlfordult az előre 
meghatározott hazavezető úttól, majd a Duna nyugati

1. ábra: A fedélzeti mérnököt a magyar hidász katonák sze
dik ki a tóból

partját követve repült dél felé. A cél elhagyása után a 
szétzilált alakzatot nyugati irányból vadászrepülőgépek 
lepték meg. A 454. csoport 738. század 4128811 számú
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1944.04.13 BG454T Ф  
B-24 gysz. 14288I I  .» -A *
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3. ábra: Amerikai bombázó repülőgépek lezuhanási helyei
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Ián minden erejét összeszedve utolsóként ő is kiugrott 
vagy csak kiesett a lángoló járműből. Tiscala, 
Millinghton, Gholson egy másik bombázóból még látták 
Ercsi környékén a sérült gépet, és hazatérés után jelen
tették az eseményt.

A kiugrók látótávolságon belül, egy csoportban értek 
földet Réh puszta közelében. A helyben lakó Bakurecz 
Erzsébet társaival elsősegélyben részesítette őket. A né
metek megérkezése előtt zsírral kenegették a sérültek 
égett testrészeit, a továbbiakban is, a kihallgatásuk alatt 
emberségesen bántak velük.

Az Alsószentiván északi részén levő Aranyosi halastó 
szélén a repülőgép a halott O’Brien lövésszel együtt lezu
hant. Az ejtőernyővel ereszkedő Davisnek, aki a halálos 
sérüléséig védekezett, már nem volt annyi ereje, hogy a 
derékig érő vízből kijöjjön és megfulladt.

Mind az elfogottakat, mind a két halottat Adonyba vitték 
azonosítás végett, majd onnan az elesetteket Bajára 
szállították. Waddigham és Berksire Budapesten kórház
ba került, a felgyógyulásuk után a többiekkel együtt né
met fogságban voltak a háború végéig.

Az a feltételezés, hogy a halastóba zuhant repülőgép
ből nagyobb darabok is maradhattak a víz alatt, kellő lel
kesedést adott a kereséshez, de a kutatás folyamán 
újabb és újabb gondot okozó feladatokkal kellett szembe
nézni. A bejárt 20 km hosszú vonalon, a háború alatt 6 
azonosított négymotoros amerikai repülőgép zuhant le, 
melyekből 3 a 454. századhoz tartozott.

A halastó már nem létezik, ötven éve kiszáradt, a terü
letet azóta legelőként használják. Mindezt tetézte, hogy a 
kutatói szimat ellenére, hallgatva a kevesebb tapasztalat
tal rendelkező társakra, rögtön a legmélyebb ponton kez
dődött a keresés. Az első detektorjelzést követő ásás egy 
befúródott, újszerű állapotban levő tüzérségi lőszert 
eredményezett. A helyszínre kiérkezett és eredeti fotókat 
önzetlenül kölcsön adó helytörténet-kutató is 500-600 
méteres körzetben tudta meghatározni a helyszínt. A tör
ténet, mint egy kirakós játék, az új adatok feldolgozásá
val folytatódott tovább. Az 1944-ben készült fényképen a 
fák árnyéka adta meg a fotózás tájolását, továbbá a fel
szálló füst déli szélirányra utal (aznap Vecsés felé száll
tak fel a repülőgépek). A lomb nélküli nyárfák pedig az 
akkori halastó rendezettebb partvonalát mutatják. A kuta
tás újabb irányú kiterjesztése már sikeresebb eredmé
nyekkel kecsegtetett. A felszín felső 20 centiméteréből 
előkerültek a repülőgép kisebb darabjai, alkatrészei. Azt, 
hogy mit rejt a föld nagyobb mélységben, nem tudtuk 
meghatározni. Napjainkban ezt a területet igen sűrű és 
szúrós olajfaerdő borítja, melyben kis keresőkerettel kor
látozottan, nagyobb kerettel pedig egyáltalán nem lehet 
kutatni. A honvédség tűzszerész szolgálata a környezet
re és az emberekre veszélyt jelentő tüzérségi lövedéket 
a helyszínen megsemmisítette. Ez a volt halastó is felke
rült a további kutatásra érdemes helyszínek közé.

Felhasznált irodalom

gépét már az első támadásnál eltalálták. Ekkor Сох, a 
fedélzeti lövész és Sanbower, a rádiós ejtőernyővel kiug
rott. A lemaradozók közül többen megsérültek. O’Brien 
fényképész éppen a társát szerette volna elsősegélyben 
részesíteni, amikor egy 20 mm-es lövedék a hátán elta
lálta, és azonnal meghalt. A reménytelen helyzetet látva 
a parancsnok McDaniel a bombázó elhagyására adott 
parancsot. Az utolsóként kiugrók még látták, hogy a fe
délzeti mérnök a végső pillanatokig védekezett a gép
puskájával. Azután halálos sérülést szenvedhetett, s ta-

Az Ármádia 2001. májusi száma 
Pataki-Sárhidai-Rozsos: Légi háború Magyarország 

felett l- ll.  Budapest, Zrínyi Kiadó, 1992-93.
Jánkfalvi Zoltán: Közigazgatási jelentések. MARC 

3914 jelentés

Segítségemre voltak: Mészáros BT (Nagykovácsi), Tűz
szerész szolgálat ( Budapest), Gubacsi Mihály (Kistápé)

Tóth Ferenc
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Kiegészítés a Haditechnika egy korábbi cikkéhez

Lapunk 1992/3. számában részletes cikk ismertette a né
met NSU gyár lánctalpas motorkerékpárját, a Ket- 
tenkradot, mely a második világháború talán egyik legfur
csább katonai járműve volt.

A megjelenés óta eltelt tíz év során az európai orszá
gokat és népeket elválasztó természetellenes válaszfa
lak leomlottak. A személyes kapcsolatok ismét normális 
mederbe terelődtek. A hasonló érdeklődésű emberek

1. ábra: Az alapgondolat megtestesülése. Az első -  még 
részben fa -  modell

2. ábra: A végső változatot ismerve furcsának tűnő, de an
nak jellegzetességeit már magán viselő korai terv, itt még ol
dalanként három futókerékpárral

3. ábra: Az elsőként készült fémteknő elülső fala még levehető 
volt, hogy az egy szerelési egységet képező differenciát-, kor
mánymű és a kerékhajtás kiszerelése is egyszerűbb legyen.

könnyebben találják meg egymást, az információk cseré
je ismét természetes lett. Egy-egy témával kapcsolatban 
a korábban teljesnek hitt anyag újabb és újabb elemekkel 
bővül.

Ennek a folyamatnak köszönhető többek között, hogy 
itt bemutathatunk néhány, az NSU lánctalpas motorke
rékpár kifejlesztésében részt vevő személy hagyatéká
ban talált és eddig nyilvánosságra nem került képet.

4. ábra: Tereppróbák az első példánnyal

5. ábra: A második, a végső kialakításra már jobban emlé
keztető példány erőforrása az Opel Olympia gépkocsi 1,5 li
teres motorja volt

6. ábra: A futópróbák eredményeképpen egy kerékpárral 
meghosszabbított futóműves változat famodellje
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7. ábra: A végleges futómű próbái terepen. Figyeljük meg a 
még mindig küllős első kereket!

8. ábra: Közbülső -  oldalanként négy futókerékkel szerelt -  
változat, melyen még a láncfeszítőkerék is küllős!

9. ábra: A fejlesztés során a külső futókerekeket préselt le
mezből készítették, a belsők acéllemez-küllősek lettek

10. ábra: A szériagyártásban is átvett belső kerékpár préselt, 
hegesztett lemezküllőkkel

14. ábra: A specifikus nyomást csökkentő, azonban a futó
művet a féloldalas terhelés miatt erősen igénybe vevő hó-sár 
szélesítővei egybehegesztett lánctalpszem
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15. ábra: Oktatási célra készült, a torziós rugózást szemlél
tető teknőszelvény

16-17. ábra: A könnyű géppuskával és annak tartozékaival 
szerelt változat
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23. ábra: A 2,2 literes V8-as Ford motor beépítési helyzete

24. ábra: Könnyítés nélküli, lemezből készült kerékkel sze
relt futómű

25-26. ábra: A csak néhány példányban elkészült nagyobb, 
(150 mm-rel szélesebb és 300 mm-rel hosszabb) 5 futóke
rékpárral szerelt Kettenkrad. A méretek növekedésével ará
nyosan nagyobb súlyú járművet egy 2,2 literes, V8-hengeres 
Ford motor hajtotta

Ez a furcsa, egészen különleges kialakítású, jóval a há
ború befejezése után is évekig gyártott jármű, mely mind 
a háború alatt, mind utána, az újjáépítés során rendkívü
li teljesítményekre volt képes, máig is csaknem minden 
haditechnikát bemutató múzeum egyik attrakciója.

Ennek tükrében érthetetlen és sajnálatos is egyben, 
hogy napjainkban a nemtörődömség vagy a teljes hozzá 
nem értés miatt Magyarországon elenyészik az egyetlen 
megmaradt, korábban a Hadtörténeti Múzeum anyagá
hoz tartozó példány. Sajnos biztosra vehető, hogy a Pin
tér Művek haditechnikai kiállításának területén a szabad 
ég alatt kiállított jármű egészen rövid idő alatt értéktelen 
és soha többé be nem mutatható rozsdatömeggé válik. 
Korábban mind a Hadtörténeti Múzeumban, mind pedig 
onnan egy magánszemélynek kikölcsönözve (I?) -  ha 
minden szakértelem híján is - ,  de legalább némileg kar
bantartották a vontatót.

Schmidt László
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Bristol Type 164 Brigand

A második világháború idején bevetett angol repülőgé
pekről viszonylag sok írás, illetve elemzés jelent-jelenik 
meg. Ezzel ellentétben a háborút követő években had
rendbe állított utolsó, dugattyús motorokkal felszerelt re
pülőgépekről viszonylag kevés szó esik, pedig a háborút 
követő évek meghatározó típusai voltak. Ezek közé tarto
zott a Bristol cég Type 164 Brigand repülőgépe is.

Fejlesztés

A repülőgép fejlesztése egészen a háború elejéig nyúlik 
vissza. Ekkor született meg a Bristol cég Type 156 Beau- 
fighter repülőgépe, amely annak ellenére, hogy rendkívül 
rövid idő alatt, nagyrészt korábbi repülőgépek -  elsősor
ban a Beaufort repülőgép -  szerkezeti elemeinek fel- 
használásával készült el, a háború egyik legsikeresebb 
torpedóvető repülőgépévé vált. A B.2/41 számú pályáza
ti kiírás alapján tervezett, bombázó feladatra szánt, Type 
163 Buckingham repülőgép terveit a Bristol cég a Beau- 
fighter repülőgéppel szerzett tapasztalatokat felhasznál
va készítette el. A típus azonban nem váltotta be a hoz
zá fűzött reményeket, ezért gyártását hamarosan leállí
tották.

Nem sokkal ezután, 1942-ben az angol Légügyi Mi
nisztérium pályázatot írt ki a Partvédelmi Parancsnokság 
Beaufighter repülőgépeinek felváltására. A Bristol cég az 
S.7/42 számú pályázati kiírásra két Centaurus motorral 
felszerelt, két torpedó hordozására alkalmas torpedóvető 
repülőgép tervét, majd ezzel párhuzamosan egy másik 
repülőgép terveit is benyújtotta. Az egy torpedó hordozá
sára alkalmas, nagyrészt a Buckingham repülőgép szer
kezeti elemeinek felhasználásával, de annál kisebb és 
karcsúbb törzzsel tervezett repülőgépet két Hercules 
XVII motorral kívánták felszerelni.

A minisztérium érdeklődését a másik változat keltette 
fel, és ennek alapján a korábbi tendert H.7/42 jelöléssel 
újra kiírták. Amellett, hogy az új pályázati kiírás már csak 
egy torpedó hordozását írta elő, új igényként merült fel, 
hogy a gépnek alkalmasnak kell lennie kiképzési felada
tok végrehajtására is. A várható teljesítményre vonatkozó 
számítások során azonban kiderült, hogy a Hercules mo
torokkal felszerelt repülőgép alacsony magasságon nem 
tudja teljesíteni az előírt 530 km/órás sebességet. Ezért 
vált újra szükségessé a nagyobb teljesítményű Centau
rus motorok alkalmazása.

A kiírásban ugyan nem volt feltétel, de a pilótaképzés 
biztosítására a minisztérium kívánatosnak tartotta, hogy 
az üléseket egymás mellett helyezzék el. Mivel ez a meg
oldás lehetetlenné tette volna az eredetileg tervezett kar
csú törzs alkalmazását, a Bristol cég meggyőzte a Lég
ügyi Minisztériumot, hogy a kiképző-repülőgépre vonat
kozó igényeket különítse el az eredeti tervektől. Ennek 
eredményeképpen a kiképző-repülőgéppel szembeni 
igényeket egy új, a T.13/43 számú kiírásban határozták 
meg, és ennek alapján készült el a Bristol cég Type 166 
Buckmaster repülőgépe.

A Type 164 részletes tervezése ezt követően kezdődött 
el. A Beaufighter-törzsnél némileg nagyobb keresztmet
szetű törzsben a személyzet tagjai, a pilóta, a navigá

tor/torpedókezelő és a rádiós/lövész közvetlenül egymás 
mögött foglaltak helyet. A magasan kiemelkedő kabintető 
teljesen üvegezett kialakítású volt. 1943. március 11-én a 
Bristol négy, időközben Brigand névvel ellátott, 2 db 2400 
LE-s Bristol Centaurus VII típusú motorral felszerelt pro
totípus építésére kapott megbízást. Az első, az MX-988- 
as számú prototípus Cyrill Uwins berepülőpilótával 1944. 
december 4-én repült először.

Az áramvonalas, átgondolt felépítésű, tiszta fém konst
rukció egyenes szárnyakkal, ellipszis keresztmetszetű 
félhéj szerkezetű törzzsel, valamint osztott vezérsíkkal 
épült.

A típus sorozatgyártását a Buckingham repülőgép gyár
tásánál használt szerelőberendezések egy részének fel- 
használásával kezdték el. A sorozatgyártású repülőgépe
ket Mark XII típusú, illetve 80 db repülőgépet víz-metanol 
befecskendezéses, 2470 LE-s (víz-metanol befecskende
zéssel, 2800 LE-s) Centaurus-57 típusú, 18 hengeres, 
kétsoros csillagmotorral szerelték fel. A négy prototípuson 
kívül mindössze 143 db repülőgép készült el. Ennek elle
nére az alaptípusnak öt alváltozatát alakították ki.

Típusváltozatok

Brigand T. F. Mk.1 -  nappal és éjszaka egyaránt alkal
mazható torpedóvető változat. Fegyverzetét 4 db, a 
törzsorr-rész alatt elhelyezett 20 mm-es Hispano Mk.5 tí
pusú gépágyú, valamint a kabin hátsó részében, mozgat- 
hatóan elhelyezett 1 db, 12,7 mm-es Browning-géppuska 
alkotta. A repülőgép törzse alatt 1 db 838 kg-os torpedót, 
a szárnyak alatt kialakított felfüggesztési pontokon 2 db 
227 kg-os bombát, vagy 8-16 db 27 kg-os, nem irányított 
rakétát lehetett elhelyezni. 1946-ban a Partvédelmi Pa
rancsnokság műszaki alakulatai számára 11 db korai 
gyártású Brigand, T. F. Mk.1 repülőgépet adtak át. Ebből 
néhányat a haditengerészeti repülőgépek harceljárásait 
kidolgozó alakulat (Air/Sea Weapons Development Unit 
-A/SWDU) vett át. A No.36., illetve a No.42. századok a 
típussal tervezett felszerelése azonban már nem valósult 
meg. Legyártott darabszám: 11.

Brigand В. Mk.1 -  közvetlen légi támogatásra kialakí
tott könnyűbombázó. A háború utolsó másfél évében az 
angol vezetés a tengeri célpontok elleni hadviselés har
cászati elveit jelentősen módosította. A nagyméretű, földi 
bázisú, torpedóvetésre alkalmas csapásmérő repülőgé
pek szerepét a haditengerészeti légierő egymotoros, 
Blackburn Firebrand repülőgépekhez hasonló, hajófedél
zetről üzemeltethető repülőgépei vették át. így a Bristol 
filtoni üzemében a Brigand repülőgépek gyártását leállí
tották, és megtették az előkészületeket a típus új feladat
ra történő átalakítására. Az angol légierőnek az időköz
ben megváltozott stratégiai, illetve politikai helyzetben 
olyan repülőgépekre volt szüksége, amelyek a közép-, il
letve távol-keleti térségben, trópusi körülmények között is 
bevethetőek. így a Brigand repülőgépeket is ennek meg
felelően alakították át.

1947-ben a korai Brigand T. F.1 repülőgépeket vissza
irányították a Bristol filtoni üzemébe, ahol a gépeket B. 
Mk.1 jelzéssel könnyűbombázóvá alakították át. Páncél-
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zattal látták el, módosították a pilótakabint, és olyan ka
bintetőt kaptak, amelyet veszély esetén egy darabban le
hetett ledobni. A kabinból elhagyták a hátrafelé tüzelő 
Browning-géppuskát. A Centaurus motorok átalakítása 
során azonban számos probléma merült fel, és az új fel
adatra kialakított Brigand repülőgépek számára 
Boscombe Dawnban ki kellett dolgozni az új feladatkör
nek megfelelő hadműveleti-harcászati eljárásokat is. Az 
angol légierő számára a repülőgépek átadása csak 1948- 
ban indult meg újra. Legyártott darabszám: 118 (a 11 db 
T. F. Mk.1 változattal együtt).

Brigand Met. Мк.З -  а Н.7/42. számú pályázati kiírás 
alapján gyártott, fegyverzet nélküli, általános meteoroló
giai felderítő és időjárásjelző változat. A repülőgépekkel a 
Ceylonban (ma Srí Lanka) állomásozó No. 1301. repülő
alakulatot szerelték fel. Legyártott darabszám: 16.

Brigand T. Mk.4 -  fegyverzet nélküli, fedélzetilokátor- 
kezelésre oktató-átképző változat, amelyet 1950-ben a 
Leemingben állomásozó No.228. hadműveleti kiképző 
alakulat számára adtak át. Legyártott darabszám: 9.

Brigand T. Mk.5 -  1955-ben jelent meg, a B. Mk.1, il
letve a T. Mk.4 változatokból kialakított kiképző változat.

A T. Mk.4 változathoz hasonlóan, amelytől csupán a be
épített lokátorában különbözött, ezt a változatot is a loká
torkezelők kiképzésére használták.

A típus sorozatgyártását 1949 tavaszán fejezték be.

Rendszeresítés

A Brigand В. Mk.1 repülőgépeket először 1949 februárjá
ban az iraki Habbaniya bázison állomásozó No. 84. század 
számára adták át. Mivel a csapatpróbák kielégítő ered
ménnyel haladtak, a No. 84. század teljes gépállományát 
hamarosan kizárólag Brigand repülőgépek alkották. Még ez 
év júliusában, az adeni Khormaksar bázison állomásozó 
No. 8. század átfegyverzését is megkezdték. A repülőgépe
ket mindkét alakulattól 1953 februárjában vonták ki.

A szingapúri Tengah légibázison újjászervezett No. 45. 
század lett a harmadik hadműveleti alakulat, amelyet 
1949 novemberében, a trópusi körülmények közötti üze
meltetésre alkalmassá tett Brigand repülőgépekkel felsze
reltek. A gépekkel az alakulat könnyűbombázó Mosquito 
VI repülőgépeit váltották fel, mivel a faszerkezetű de Ha
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villand repülőgépeket nem lehetett huzamosabb ideig a 
meleg, párás éghajlatú térségben állomásoztatni. Az ala
kulattól 1952 februárjában vonták ki a repülőgépeket.

A Brigand T. Mk.4 repülőgépekkel 1950-ben a Leem- 
ingben állomásozó No. 228. hadműveleti kiképző alaku
latot szerelték fel. A kilenc repülőgépet egy éven keresz
tül használták fedélzetilokátor-kezelők oktatására. Az 
alakulatot 1952 júniusában a colernei támaszponton No. 
238. jelzéssel újjászervezték, majd hat évvel később, 
1958 márciusában a North Luffenham bázison feloszlat
ták, a Brigand repülőgépeket pedig véglegesen kivonták 
a hadrendből. AT.4, illetve T.5 típusú repülőgépeken 600 
lokátorkezelőt képeztek ki, és a Brigand volt az angol lé
gierő utolsó, dugattyús motorral felszerelt csatarepülőgé
pe, amelyet ebben a feladatkörben az English Electric 
Canberra repülőgépekkel váltottak fel.

Még 1948-ban a pakisztáni légierő számára két B.1 tí
pusú repülőgépet adtak át kiértékelés céljából, amelynek 
során az egyik megsemmisült. A másikat, miután vissza
tért Nagy-Britanniába, felújították, majd újra átadták az 
angol légierőnek, ahol új sorozatszámmal ismét hadrend
be állították. Az elpusztult repülőgép helyett az angol lé
gierő egy új B.1 repülőgépet kapott.

Harci alkalmazás

A B. Mk.1 változatú repülőgépek az 1950-54 között, a 
maláj-félszigeti és a burmai dzsungelháborúkban végre
hajtott, gerillaellenes hadműveletek során kerültek beve
tésre. Az Operation Firedog elnevezésű hadművelet ré
szeként, 1949 novemberében a szingapúri Tengah 
légibázison újjászervezték a No.45. századot, majd nem

sokkal később, 1950 áprilisában ide helyezték Irakból a 
No. 48. századot is. Ezzel a tengahi bázis lett az egyet
len, a maláji dzsungel felett bevetett, Brigand repülőgép
pel felszerelt alakulatok bázisa.

A Bristol repülőgépek rendkívül népszerűnek bizonyul
tak a pilóták és műszakiak körében. A kabintető kiváló ki
látást biztosított a felszíni célpontok felderítéséhez. A le
génységnek nem kellett ellenséges vadászrepülőgépek 
támadásától tartani -  így kizárólag a gerillák elleni táma
dásra tudott koncentrálni, amelyet bombákkal, rakétákkal 
vagy gépágyúval hajtottak végre. A földi légvédelmi tevé
kenység szinte kizárólag kis kaliberű fegyverekre korláto
zódott, ezektől a repülőgépek csak kisebb sérüléseket 
szenvedtek. Ha a futóműveket, illetve a motorokat nagy 
ritkán találat érte vagy meghibásodtak, a Brigand robosz
tus, masszív repülőgépváza kényszerleszállás esetén is 
megfelelő védelmet nyújtott a személyzet számára.

A Centaurus motorok viszonylag magas szervizigénye 
miatt -  mikor a térségbe megérkeztek a Rolls-Royce 
Merlin motorokkal felszerelt de Havilland Hornet repülő
gépek -  megkezdték a Brigand repülőgépek kivonását.
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Barna Péter

Simonyi Károly (1916-2001)

2001. október 9-én 
életének 85. évében 
meghalt Simonyi Károly 
nyugalmazott műegyete
mi professzor, kiváló tu
dós-tanár, aki több mint 
négy évtizeden keresztül 
oktatta-nevelte a villa
mosmérnökök egymást 
követő nemzedékeit.

Simonyi professzor 1940-ben végzett a Műegyete
men és egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetemen jogi 
diplomát is szerzett. Bay Zoltán tanársegédeként ki
emelkedő eredményeket ért el a hazai rádiólokátor-ku
tatás terén, és aktív részese volt az 1946-ban világsi
kert aratott Föld-Hold távolságmérési kísérletnek.

Sopronban a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar 
egyetemi tanáraként gyorsítóberendezést tervezett és 
épített, amellyel csoportja élén először hozott létre ha
zánkban mesterségesen gyorsított részecskékkel 
atommag-reakciót.

Alapítója volt a Központi Fizikai Kutatóintézet Atom
fizikai Osztályának és a Budapesti Műszaki Egyetem 
Elméleti Villamosságtan Tanszékének. Villamosság- 
tan, Elméleti villamosságtan, Elektronfizika című köny
vei több nyelven, számos kiadásban jelentek meg. 
Ezek alapvető szakkönyveknek számítottak minden 
villamosmérnök hallgatónak, különösen a híradástech
nika szakon, ahol ezeket a tantárgyakat sok évig oktat
ta, nagy pedagógiai hozzáértéssel és kiváló didaktikai 
érzékkel. Híradás-technikai mérnöktisztek százainak 
volt szeretett professzora.

Több kiadást ért meg A fizika kultúrtörténete című 
grandiózus műve, amely láttatni engedte a természet- 
tudós, műszaki pedagógus mérnök briliáns egyénisé
gének egy másik oldalát is.

Az MTA 1993-ban tagjai közé választotta, 2000-ben 
pedig aranyéremmel tüntette ki. Halálával nagy vesz
teség érte a magyar mérnöktársadalmat.

A. V

Felhívás
A szerkesztőség kéri a korábban miskolci lakcímű ifj. Szabó Győző szerzőnket, hogy közölje új címét, mivel korábbi 
cikke megjelent.
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Vándorló lövegek

A hadihajók fegyverzete folyamatosan korszerűsödik. Vi
lágosan tükrözi ezt az AURORA nevű cirkáló esete, mely
nek fő fegyverzetét három ízben cserélték egyre nagyobb 
hatásfokúra. De előfordult ez fordítva is, amikor egy had
ra fogható fegyverzetet áttelepítettek más hajókra, akár 
többször is. Az ilyen jellegű „lövegvándorlás” rekordere a 
Szovjetunióban, a negyvenes években kifejlesztett há
romtagú lövegcsalád, a B-2LM.

A B-2LM  típusú lövegtornyokat a 45-ös kutatóprogram 
keretén belül, a kísérleti célból készült SZERGO ORDZS- 
ONIKIDZE aknarakó részére fejlesztették ki. Világszínvo
nalú hajó megépítésére törekedve, nagy tűzerejű, iker
csövű lövegtoronnyal szándékozták felszerelni. 1934 vé
gén jóváhagyták a hajó és jövendő fegyverzete, a B-31 
rendszer, harcászati-műszaki követelményeit.

A lövegtornyok tervezését és kivitelezését a leningrádi 
(ma Szentpétervár) Bolsevik nevű üzem kapta meg. 
Olasz tapasztalatok alapján úgy döntöttek, hogy a két lö- 
veget egy bölcsőben helyezik el. A lövegtornyokhoz a 
csöveket a B-13  típusú rendszertől kölcsönözték. 1936 
végére tervezték átadni és felszerelni a hajóra a kész tor
nyot. Még ugyanebben az 1936-os évben Olaszország
ban megrendeltek e tüzérségi rendszer számára egy má
sik gyorsjáratú felderítő-romboló aknászhajót is, melyet 
TASKENT-re kereszteltek. Célszerű összehasonlítani e

két hajót. A főkaliber mindkét hajón azonos (hat darab 
130 mm-es löveg), de a SZERGO ORDZSONIKIDZE egy 
45 mm-es ágyúval és egy torpedóvetővel kevesebbel 
rendelkezett, miközben a TASKENT vízkiszorítása fele 
sem volt az előbbinek! A különböző felhasználási elkép
zelések -  partközeli vagy nyílt tengeri -  meghatározták a 
hajókkal szemben támasztott követelményeket.

1936-ban sem a fegyverzeti, sem a hajóépítő szakem
berek nem tudták tartani a megadott határidőt. A B-31 
tervezési alapelveitől később el is álltak. Új követelmé
nyeket állítottak a fegyverzet elé. Megváltozott a betűjele 
is -  B-2-re. A kidolgozás eleinte két variációban történt, 
a torpedónaszád az M, a romboló az L indexet kapta. A 
későbbiek folyamán egyesítették a kettőt, így lett B-2LM. 
Ekkor kezdték létrehozni a folyami hadihajók tüzérségi 
fegyverzetét is, amely ugyanolyan kaliberű volt, de a 
B-13  típusú lövegtől vett, erősebb páncélzattal rendelke
zett. A kivitelezést szintén a Bolsevik nevű gyárra bízták.

1939-ben a SZERGO ORDZSONIKIDZE kifutott első 
próbaútjára. De a rendszeresített lövegtornyok helyett az 
egycsövű, első generációs B-13-as lövegtornyokkal sze
relték fel. Nem ez volt a hajó felszerelésének egyetlen hi
ányossága. Korábban ugyanis szándékosan nem rendel
ték meg az olasz Galileo cég által gyártott tűzvezető esz
közök ide történő felszerelését. Ezeket a HARKOV nevű
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2. ábra: A TASKENT nevű flottillavezető 1939-ben B-13-as 
löveggel. Az 1941-es átépítése B-2LM típusú tornyokkal 
(alul)

torpedórombolón helyezték el. A SZERGO ORDZSONI- 
KIDZE hazai gyártmányú fegyverzetet kapott.

Ebben az évben az olaszok átadták a TASKENT-et a 
szovjet félnek, melyet a Fekete-tengeri Flotta állományá
ba osztottak be. A nagy kaliberű, kész ágyúk hiánya arra 
a döntésre kényszerítette a vezetést, hogy ideiglenesen 
egycsövű lövegeket szereltessen fel a tervezett lövegtor- 
nyok helyére, ugyanúgy, mint a SZERGO ORDZSONI- 
KIDZE esetében. Szinte nevetséges helyzet alakult ki: a 
3442 tonna vízkiszorítású hajó fegyverzete azonos lett a 
harmadannyi vízkiszorítású aknarakóéval! Ráadásul a 45 
mm-es légvédelmi ágyúk alacsony hatásfokkal rendel
keztek. A TASKENT ebben a formájában szolgált két évet 
-  a háború kezdetéig.

1939-re teljes erővel bontakozott ki a hajók tervezése a 
„nagy hajóépítő program” keretén belül. A 130 mm-es lö- 
vegtornyok számára helyet hagytak az olyan korszerű 
színvonalra fejlesztett torpedórombolókon, mint a KIJEV, 
az OGNYEVOJ, a LAZO, valamint a KAHOVKA. 1941 
volt az első év, amelyben beindult az ilyen tornyok töme
ges gyártása. Azok nagy hajókon való elhelyezésének 
több változatát is kidolgozták. Ennek eredményeképpen 
kialakult a szovjet iparra jellemző helyzet: egyidejűleg jött 
létre néhány lövegtorony terve ugyanazon mozgó ré
szekkel, hasonló rendeltetéssel. így a torpedórombolók 
és rombolók a B-2LM  és a B-2U  ágyúkat kapták. Habár 
ezek a fegyverek elméletileg univerzálisnak számítottak, 
a B-2LM  lövegek konstrukciós sajátosságaik miatt képte
lenek voltak légi célok leküzdésére. A nehéz cirkálókra

4. ábra: Német katonák a novorosszijszkl kikötőben elsüly- 
lyesztett TASKENT roncsán

B-2KM  típusú ágyúkat szándékoztak felszerelni, míg a 
monitorokra B-28  típusút. Könnyen belátható, hogy ez a 
munkamódszer nem gyorsította a fegyverkezés ütemét.

A B-2LM és a B-28  tervdokumentációjának kidolgozá
sa alapvetően befejeződött 1939 végére. A B-2LM  proto
típusának kipróbálása a következő év második felében 
történt, egy időben a három első sorozat rendszerbe állí
tásával. A technikai adatok más szakirodalomban megta
lálhatók, ezért nem tartjuk szükségesnek azokat itt rész
letezni.

Különös, hogy a függőleges irányzék szögét 45 fokban 
korlátozták, így nehéz volt a fegyverzet légi célok elleni 
használata. Az ellenséges repülőgépek elleni harc csak 
egy módon volt megoldható, mégpedig egy kétcsövű 
76,2 mm-es kiegészítő légvédelmi gépágyú alkalmazá
sával (típusjele: 39-K).

1940. szeptember 25-én a hadihajókat átnevezték: a 
SZERGO ORDZSONIKIDZE-t OPITNÜM-re, a LAZO-t 
HASZON-ra, a SZINBIRCEV-et PEREKOP-ra, a SZERI- 
SEV-et pedig SZIVAS-ra.

Az 1941. év elejére kifejlesztett lövegtornyot hajóra kel
lett szerelni. Világos volt, hogy az OPITNÜM-re való elhe
lyezése szóba sem jöhet, mert a torpedóromboló erre a 
célra alkalmatlan volt, és a legjobb esetben is csak a 
„próbapad” szerepét tölthette volna be. A lövegtornyokat 
Nyikolajev városba szállították, hogy a TASKENT-re sze
reljék fel.

A beépítési munkálatok végrehajtásával a 198. számú 
A. Marti gyárat bízták meg. Ezzel egy időben a 
TASKENT-en a légvédelmi fegyverzetet 37 mm-es auto
mata gépágyúkra cserélték. 1941. július 8-án, a háború 
kitörése után két héttel a vezérhajót hadrendbe állították. 
Új fegyverzetének kipróbálására hamarosan sor került 
Odessza védelménél.

A tengerészek a fegyverzetet kiválóra értékelték. De az 
alapvető hiányosságra is fény derült -  alkalmatlan volt a 
légi célok elleni harcra, ugyanakkor a 37 mm-es automa
ta gépágyú is mindössze csak 4000 m-es magasságig 
volt hatásos. Szükségessé vált, hogy az ekkor még csak 
félig kész OGNYEVOJ torpedórombolóra szánt 76,2 mm- 
es 39-K  típusú ikercsövű lövegtornyot „kölcsön vegyék” 
és felszereljék ide.

A TASKENT fegyverzetének tengeri célok elleni beve
tésére nem került sor, ám parti célok ellen sokat és ered
ményesen alkalmazták. Az 1941-1942. években 
Szevasztopol ostromgyűrűjének áttörésénél a vezérhajó 
nemcsak biztosította az élőerő-, a hadianyag- és az élel
miszer-utánpótlást, hanem a védelem igénye szerint tűz 
alatt tartotta az ellenséges állásokat is.

A TASKENT Szevasztopolba vezető utolsó hadjárata 
(1942. június 26-27-én) szinte csaknem végzetessé vált. 
A visszaúton számtalan légitámadás célpontjává vált és 
a négyórás folyamatos védekezés alatt elhasználta az 
összes 37 és 76,2 mm-es lőszert. A repülőgépek ellen
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lése és a leningrádi blokád (ahol a 130 mm-es toronylö- 
vegeket alapvetően gyártották), a termelési kapcsolatok 
megszakadása és az ipari létesítmények átirányítása a 
szárazföldi és légi haderő szükségleteinek megfelelően a 
hajóépítési programok teljes leállásához vezetett. A hajók 
építésének befejezését, a veszteségek pótlását, a felújí
tási munkálatokat, a sérült hajók kijavítását minden flottá
nak önerőből, a saját lehetőségeihez mérten kellett vég
rehajtania. Az ország európai részén az egyetlen hajó
építésre szakosodott gyár -  a Molotovszki városában lé
vő 402. számú -  nem volt teljesen hadra fogható, mert 
nem fejeződött be az építése és hajóépítő képessége 
csak kisebb hadihajók előállítását tette lehetővé. A gyár a 
tizenhat betervezett B-2LM  lövegtoronyból egyetlen da
rab legyártására sem volt képes.

A helyzet eredményeként Leningrádban a helyreállítás 
alatt álló SZTOROZSEVOJ torpedóromboló a B-2LM  tí
pusú lövegtornyot szállítószalagok nélkül kapta, mert 
azok hiányoztak, újak gyártására pedig a blokád alatt ál
ló városban nem volt lehetőség. A PEREKOP monitort 
végleges felszerelésekor -  háború előtti tapasztalatokra 
hagyatkozva és a gyártás folyamán félbehagyott B-28-as 
löveg helyett -  ideiglenesen a fedélzeti egycsövű B-13- 
as löveg második generációjával szerelték fel. A hajót 
1943 októberében adták át a Flottának.

A 30-as típusjelű OGNYEVOJ torpedóromboló felfegy
verzése 1943-ban kezdődött a Fekete-tengeren. E hajó 
fő tűzerejét a két B-2LM  löveg alkotta volna, de ezeket 
valahonnan be kellett szerezni. A TASKENT-ről leszerel
tek mellett döntöttek. A szerző részére a mai napig talány 
a harmadik torony sorsa.

A teljesen felújított löveget az akkor éppen Batumiban 
lévő torpedórombolóra szerelték. A 39-K  típusjelű gép

szükséges volt a 130 mm-es fegyverzet bevetése is, így 
tudta addig tartani magát, amíg Novorosszijszkből meg 
nem érkeztek a felmentő hajók. Sajnos a kikötőre mért 
német légitámadások egyikén, július 2-án a gárda címre 
felterjesztett vezérhajót két légibomba-találat is érte, át
szakadt a hajógerinc és a hajó elsüllyedt. Minden fonto
sabb felszerelését leszerelték, beleértve a legnagyobb 
kaliberű fegyverzetét, a légvédelmi gépágyúkat, az irá
nyító központot és a tűzvezető rendszert. így ért véget a 
három B-2LM  lövegtorony története.

Tekintsünk vissza az 1941. évre. A B-28  berendezés 
kísérleti és szériagyártása egy időben folyt. Az első két 
löveget Kijevbe szállították a VIDLICA és a VOLOCSA- 
JEVKA monitorok részére, a következő hármat pedig a 
Távol-Keletre a HASZAN részére. A kijevi monitorok had
rendbe állítására nem került sor, mert a német hadsereg 
közeledtével azokat megsemmisítették. A távol-keleti mo
nitor 1942 végén került a Flotta kötelékébe.

A nagy honvédő háború kitörése meghiúsította a terve
zett hajóépítéseket, a fegyver- és más haditechnikai esz
közök gyártását. A fekete-tengeri üzemek megsemmisü

7. ábra: A SZÍVÁS monitor a B-2LMT tornyokkal 1946-ban
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ágyút nem helyezték vissza, hanem újat rendeltek a ha
ditengerészet raktárából. 1944 második negyedévére 
befejezték az OGNYEVOJ építését, és 1945 áprilisában 
a Flotta át is vette. Ez volt az egyetlen nagy felszíni ha
jó, melyet a háború alatt a Szovjetunióban építettek. Ez 
a torpedóromboló a hatvanas évek közepéig szolgált -  
szétszereléséig -  a Fekete-tengeri Flotta kötelékében, 
így teljesült be az első sorozatú B-2LM  lövegtornyok 
sorsa.

A háború után kezdték meg a torpedórombolók részé
re a B-2LM  típusú lövegtornyok sorozatgyártását. A 
B-28-ások gyártását nem újították fel. A két, utoljára 
gyártott monitorra, a PEREKOP-ra és a SZIVAS-ra a lö- 
vegek új típusa, a megerősített páncélzatú B-2LMT  ke
rült. Ez tette lehetővé, hogy a PEREKOP-ot rendszeresí

tett tüzérségi fegyverzettel lássák el, valamint, hogy a 
SZIVAS-t rendszerbe állítsák.

A B-2LM  lövegtornyok első sorozatának történetében 
visszatükröződött a szovjet hajóépítő ipar állapota a nagy 
honvédő háborút megelőző időszakban és a háború éve
iben. Fölösleges tervek garmadája, az üzemek felfutásá
nak lassú üteme és maga a háború kényszerítette a tor
nyot a három hajón tervezett „utazásra", amelyekből az 
egyikre végül fel sem szerelték.

Zopcsák Ferenc

(A szerkesztőség köszöni Daczi Pálnak a beszerzett 
szakirodalmat. Szerk.)

A kubinkai páncélosmúzeum

A cári Oroszország, ellentétben a közhiedelemmel, nagy 
figyelmet fordított a fegyverkezésre, a fegyverek fejlesz
tésére. Ennek egyik bizonysága a Moszkva melletti 
Kubinka térségében lévő katonai bázis. A kezdeti időben 
ez gyalogsági és tüzérségi gyakorlótér volt, majd a repü
lőgépek megjelenésekor itt próbáltak elszakadni a földtől 
az első orosz katonai repülők.

A forradalom annyi változást hozott, hogy idekerült a 
páncélozott járművek tervező- és kísérleti telepe. A sztá
lini időszakban nőtte ki magát a terület. Itt tervezték és 
próbálták ki a szovjet páncélos erők harckocsitípusait. A 
német támadás 1941-ben elérte Moszkva térségét, így 
Kubinka is vészhelyzetbe került. 1942-től viszont már tel
jes erővel, előrelátóan dolgozott a tervezőrészleg a kísér
leti telepen. Minden zsákmányolt ellenséges harceszköz
ből egy-egy típust begyűjtötték. Ezeket különböző próbák 
alá vetették. Megállapították azok gyengéit, mit érdemes 
átvenni, ugyanakkor azt is, hol, miként sebezhetőek ezek 
a járművek. Természetesen kipróbálták a segélyként ka
pott angol-amerikai eszközöket is.

Kubinka Moszkva központjától délnyugatra 70 km-re 
fekszik. A Szovjet Harckocsi-fejlesztési Intézet mellett ké
sőbb itt működött a szovjet páncélosakadémia is, amely
nek a mai múzeum valamikor a részét képezte. A zsák
mányharckocsikat nem küldték megismerésük után ko

hókba, hanem megőrizték azokat, így jelenleg 12 ország 
eddig gyártott harckocsitípusai 76-80%-ának egy-egy 
példányát őrzik.

A gyűjteményt nemzetekre, időszakokra tagolva hét 
hatalmas csarnokban helyezték el. Az eszközöket folya
matosan karbantartják, éppúgy, mint az épületet.

Érdemes megemlíteni, hogy a Moszkvában tanuló ma
gyar hallgatókat elvitték a kiképzőterületre, de a gyűjte
ményt nem mutatták meg nekik. De a hidegháború el
múlt, és 1990 körül az oroszok a fellelhető harckocsi
anyagból megnyitották a Föld egyik legnagyobb páncé
losmúzeumát.

A parancsnoki épület előtt két matuzsálemi korú harcko
csi áll. Az egyik egy Renault F -17, a polgárháború éveiben 
jó tucatot vásárolt ebből a Vörös Hadsereg. Ez volt az a tí
pus, melyet gyakorta hívtak típusmegnevezésként „Lenin 
elvtársnak”. Ez annyi más „tényhez” hasonlóan tévedés. 
Akkoriban még igencsak kevés harckocsi volt, így mind kü- 
lön-külön nevet kapott. Volt Clara Zetkin, Trockij, no meg 
Lenin. Később a Trockij politikai okból eltűnt. Lenin nevét 
pedig utólag átvette a típusmeghatározás. A másik harcko
csi, a T-18 valóban szovjet tervezés, gyártás. Ebből a tí
pusból már több, mint 400 darabot készítettek. Nagyban 
eltér az F - í  7-től, különösen futóműve, fegyverzete és tor
nya, viszont nyugodtan tekinthető a szovjet harckocsigyár-

2. ábra: Az MSz-1 (T-18) könnyűharckocsi 1927-ből
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tás ősének. A parancsnoki épületben fényképgyűjtemény, 
emléktárgyak emlékeztetnek a nagy honvédő háborúra. 
Érdekes fényképsorozatot találtunk egy, a közelmúltban 
fellelt T-40-es harckocsi tóból történő kimentéséről.

A több száz járművet nemzeti blokkokban helyezték el 
a két hatalmas csarnokban. A szovjet járművek teljessé
ge a tundrára kifejlesztett négy lánctalpas nehéz harcko
csitól a könnyű harckocsikig bemutatja mindezt. A néme
tek Pz l-e nyitja a sort és zárja a Királytigrisse\, de meg
található az egyedi példányú Maus éppúgy, mint a külön
böző páncélozott járművek, rohamlövegek, önjáró tüzér
ség. A gyűjteményben az eddig megjelent harckocsitípu
sok több mint 80%-a megvan. így nem csodálkozhatunk 
a japán kétéltűn, a sivatagi Arisaidon, a cseh, a svéd 
vagy éppen a kanadai különlegességen. Az amerikai 
anyag is megtekinthető az M-60-as típusig bezárólag.

Számunkra a legnagyobb érték a II. világháború al
kalmával használt magyar páncélossorozat. Tereptarka 
jelzéseik igyekeznek tökéletességet tükrözni, de ettől 
messze állnak. (A magyar járműveket a régi fotók tanú
sága szerint kétszer festették át, mindig másként. -  A 
szerk.)

Kubinka raktáraiban napjainkban is számtalan II. világ- 
háborús harceszköz van. Ezeket elcserélik, illetve az or
szág területén különböző gyűjteményekbe helyezik ki. A 
múzeum vezetői büszkék arra, hogy a járművek tekinté
lyes része mozgásképes. A látogatásunkra üzemanyag
gal és akkumulátorral ellátott Toldit csak azért nem tudták 
beindítani, mert közvetlenül előtte sebességváltója el
romlott.

8. ábra: A német Krupp-gyártású Räumer aknataposó 
páncélos egyik prototípusa

3. ábra: Egy Austin-Putyilov páncélautó eredeti méretű 
makettje
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Külön csarnokokban vannak a szovjet típusok. Bőven 
vannak számunkra viszonylag ismeretlen típusok, a har
mincas évek elején-közepén kifejlesztett ormótlan jószá
gok. Találkozhatunk azokkal a páncélosokkal, amelyek 
1941 júniusában az első csapást felfogták. Méretben, 
funkcióban különbözőek, bizonyságául annak, hogy mek
kora utat tett meg a szovjet harckocsifejlesztés, amíg a 
sikertípushoz, a Г-34-hez eljutott. Sok T-34-es alvál- 
tozat van itt, végigkísérhetjük a típus teljes életét. Külön
leges góliát az A-35-ös, ez az 5 tornyú óriás, mely mére
teivel kiemelkedik még a többi gigász közül is. Sok a kí
sérleti jármű, például az 1939-40. évi finn-orosz háború
ra tervezett, a finn vonalak áttörésére konstruált típus. 
Nem került bevetésre, sosem hagyta el Kubinka területét.

Napjaink, pontosabban a hajdani Varsói Szerződés 
technikája is fellelhető. Érdekes nyomon követni a fejlő
dés vonalát, a T harckocsisorozatot vagy a BTR-eket, a 
BMP-ket. Ezek ugyan közismertek, de egy-egy kísérleti 
típus igazán sokban eltér a nagy sorozatban gyártott pél
dányoktól. Ilyen például egy hatalmas fényszórós harc
jármű, amelynek hihetetlenül erős fénye 500 méterről is

megégette a ruhát. Érdemes szólni az Északi-sarkra ké
szített eszközökről, a négy lánctalpsorral rendelkező 
harckocsiról és a páncélos szánokról is.

A múzeum megtekintése megoldható, de eléggé körül
ményes. A belépődíj az idegen állampolgároknak szemé
lyenként 100 USA-dollár, viszont ha már bejutottunk, 
érezhetjük a baráti szeretetet, különösen akkor, ha sze
rencsénkre a Magyarországon szolgált, JS-3 ezredet ve
zénylő nyugállományú ezredes, a páncélostechnika kan
didátusa a vezető.

Matthaeidesz Kon rád

(Sajnos a 2002 elején lezajlott látogatás sem tudott vá
laszt adni arra, mi lett a zsákmányolt Túrán 40, Toldi II.A, 
Csaba, V-4 stb. magyar járművek sorsa, amelyek az 
1945-ös felvételek szerint akkor még megvoltak. -  A 
szerk.)

A színes ábrák a 49. oldalon találhatók.

ANTONY BEEVOR

A spanyol 
polgárháború

Európa

Antony Beevor

A SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ
A szerző 1982-ben készült eredeti kiadása a brit politikai szemszögből írja le a 
spanyolországi helyzetet és a polgárháború eseményeit úgy, hogy az ország ösz- 
szes politikai pártját és csoportját sorba veszi. A könyv harminc fejezetre osztva 
tárgyalja a spanyol válságot 1936-tól, majd a köztársaság bevezetését, a felkelést 
és az ország két része közötti polgárháborút. A katonai események leírása mesz- 
sze nem teljes, a nagyobb csatákra korlátozódik, a három éven át zajló harcok 
sok eseményét meg sem említi.

A szerzőről nyilvánvaló, hogy nem ismeri a spanyol valóságot és a népet, a brit 
források alapján akar egy régi felfogást elfogadtatni. Egy szóval sem említi, hogy 
a SZU beavatkozása és fegyverszállítása, illetve több mint háromezer fős katonai 
személyzete milyen szerepet játszott. Úgyszintén azt sem, hogy a köztársasági 
haditerveket szovjet tábornokok készítették (Berzin, Gorkov, Malinovszkij és má
sok), akárkik is álltak a csapatok élén.

A veszteségek tárgyszerű ismertetése teljesen hiányzik, a térképek jellegtelenek.

Európa Könyvkiadó, 2002 Budapest, 731 oldal, 3200 Ft 
Közvetlenül is rendelhető a kiadótól: 1363 Budapest, Pf. 65.

Katonai és BM-egységek, makettező klubok számára
különféle emblémák, alakulatjelvények tervezését, megrajzolását vállalom. 

Érdeklődni lehet: Gulyás Jenő, 06-62/499-793

A 2003-as év első nagy makettező rendezvénye 
IX. ORSZÁGOS MAKETT KIÁLLÍTÁS ÉS VERSENY 

Békéscsaba, 2003. 01. 18-26.

A rendezvénnyel kapcsolatban Fekete Lászlónál, a KIT Makett Klub vezetőjénél lehet érdeklődni. 
Megkereshető Békéscsabán, a Kinizsi u. 2. szám alatti makettboltban 

(nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9-12 óráig és 14-17 óráig, szombaton 9-12 óráig) 
vagy telefonon (06-20/352-9287, 06-66/327-859).
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Az első becsapódás egy felhőkarcolóba
-  az Empire State Building sérülése 1945. június 28-án

A WTC elleni merénylet kapcsán néhány amerikai lap 
megemlítette a tények kommentálásán kívül az Empire 
State Building épületébe régen belerepült B-25  bombázó 
szerencsétlen esetét is.

1945. július 28-án egy ködös reggelen egy B-25 típu
sú, Old Feather Merchant nevű bombázó New York váro
sa felett repült. A repülőgép vezetője, William F. Smith Jr. 
alezredes kiváló pilóta volt, aki 1942-ben végzett West 
Pointban, és két év európai repülőszolgálat után már hat 
rangos kitüntetés birtokosa volt. Az alezredes útja a 
Newark repülőtér felé vezetett, ahol a parancs szerint fel 
kellett vennie parancsnokát. Smith valamilyen meggon
dolásból megjelent a La Guardia repülőtér felett, és idő
járás-helyzetjelentést kért. A repülőtér irányítótornya a 
rossz látási körülmények miatt leszállásra szólította fel a 
B-25-öst. A pilóta azonban nem fogadta el a tanácsot, és 
engedélyt kért és kapott a katonai repülésirányítástól út
ja folytatására Newark felé. Az irányítótorony géphez in
tézett utolsó mondata egy rosszat sejtető figyelmeztetés 
volt: „Ahol én ülök, onnan nem lehet látni az Empire State 
Building tetejét.”

A sűrű köddel harcolva Smith lejjebb szállt gépével a 
jobb láthatóság reményében, és hirtelen Manhattan kö-

2. ábra: A szóban forgó B-25-ős típusú bombázógép

3. ábra: Az égő épület a becsapódás helyével

zepén találta magát felhőkarcolókkal körülvéve. Először 
a New York Central Building felé tartott, majd az utolsó 
pillanatban egy fordulóval ki tudta kerülni. Szerencsétlen
ségére ez egy másik felhőkarcoló irányába vezette. Ki tu
dott kerülni még néhány felhőkarcolót, de hirtelen az Em
pire State Building épületét látta magával szemben. Az 
utolsó pillanatban megpróbálta felhúzni a bombázót, de 
erre már nem volt ideje.

A tíztonnás B-25  bombázó 09.49-kor becsapódott az 
épület északi szárnyába. A repülőgép legnagyobb része a 
79-ik emeletbe fúródott be, és ennek következtében egy 
5,5 m széles és 6 m magas kráter képződött. A nagy ok
tánszámú tüzelőanyag felrobbant, és az égő benzin vé
gigfolyt kívül az épület oldalán, benn a folyosókon és lép
csőkön keresztül a 75-ik emeletig. A gép egy országos ka
tolikus szervezet irodáiban okozott tragédiát. A dolgozók 
közül 11 személy meghalt, néhányan menekülés közben 
égtek meg, többen fel sem tudtak állni íróasztaluktól.
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4-5. ábra: Romos belső és sebesültek mentése

П Г  Ш

jé k n j j
A kétmotoros bombázó egyik motorja és az orrfutó egy 

darabja áttörte a 79-ik emeletet a válaszfalakon és a tűz
falakon keresztül, majd a déli oldali ablakos részen ke
resztül egy 12 emeletes házra zuhant a 33-ik utcában. A 
másik motor egy felvonóaknába esett, és egy fülke tete
jén állt meg. A fülke elkezdett zuhanni, de a beépített fé
kezőrendszer némileg csökkentette sebességét. A liftben 
tartózkodó két nő csodálatos módon életben maradt.

Az ütközésből keletkező törmelékből a legtöbb az ötö
dik emeleti kiugró részre hullott, de jutott az utcai gyalo
gosoknak is, akik gyorsan fedél alá futottak. A tűz eloltá
sa után az áldozatok maradványait és a roncsokat az 
épületen keresztül elszállították.

A szerencsétlenségben elhunyt 11 személy irodai dol
gozó és 3 fő a repülőgép fedélzetén, valamint 26-an 
megsérültek. A becsapódás az Empire State Building 
konstrukcióját nem érintette számottevően, a kár azon
ban mintegy egymillió akkori dollár volt.

A B-25J műszaki adatai

Gyártó: North American Aviation Inc.
Rendeltetés: bombázó
Motor: 2 db Wright R-2600-92 14 hengeres Cyclone 

léghűtéses csillagmotor, egyenként 1700 LE/1251,2 kW 
teljesítménnyel 

Fesztáv: 20,60 m 
Hossz: 16,13 m 
Magasság: 4,98 m 
Felszállótömeg: 15 876 kg 
Legnagyobb sebesség: 438 km/h 
Legnagyobb magasság: 7375 m 
Fegyverzet: 12 db géppuska, 1360 kg bomba 
Személyzet: 5 fő

Amaczi Viktor

T. A. Tyler
TŰZKERESZTSÉG
A Háború farkasai sorozat első kötete. A regény pár valódi dokumentum felhasz
nálásával egy kerettörténetbe ágyazva mutatja be egy német Sonderkomman- 
do félszázad kiképzését és első bevetését 1940-ben. A német ejtőernyős csa
patokon belül valóban voltak különleges kiképzésű rohamszázadok, amelyeket 
részben szállító-vitorlázógépekkel vetettek be, részben ejtőernyővel dobtak le. 
A könyvben leírtak valójában nem történtek meg, és az alkalmazott szóhaszná
lat és módszerek a hatvanas éveket idézik, mivel a háború alatt nem voltak 
használatosak. Ezzel együtt az mondható róla, hogy olvasmányos.

Kalandor Kiadó, 2002 Budapest, 352 oldal, 1298 Ft

A kiadó a Haditechnika olvasóinak 10% árengedményt ad, postai utalvánnyal 
befizethető a BOLT Kft. 1203 Budapest, Mária u. 3. címen.

A Haditechnika korábbi, 1998-2002. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/d, telefon/fax: 359-1964, 359-6461
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Hazai tükör

Magyar válasz „Hungarian Response 2002”

Május 13. és 22. között hazánkban közös magyar-ame
rikai hadgyakorlatot hajtottak végre olasz és szlovén köz
reműködéssel. Hazai részről a honvédség szárazföldi és 
légi egységei vettek részt, míg az amerikai haderők Eu
rópában állomásozó szárazföldi egységei (USAREUR) 
és szintén Európában állomásozó légierejének (USAFE) 
egységei képviseltették magukat. Hozzávetőleg 2500 ka
tona és pilóta, 125 harcjármű és tehergépkocsi, továbbá 
kb. 30 db repülőgép és helikopter. A hadgyakorlat való
sághű helyzetet adott a hadvezetésnek, különböző szitu
ációk megoldására különböző helyszíneken (pl. Tapolca, 
Taszár, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Pápa). Kiindulás
képpen nem harcoló polgári személyek kimentése volt a 
cél, mintha egy adott országban válsághelyzet alakult 
volna ki. Az egyre jobban elfajuló krízishelyzetben és kör
nyezetben kellett evakuálni az amerikai és szövetséges 
országok polgárait a szövetséges koalíciós erők bevoná
sával. 13-án éjszaka 12 db C-130 Hercules és 2 db 
C-141 Starlifter fedélzetéről magyar-amerikai azonnali 
reagálású erők hajtottak végre ejtőernyős ugrásokat 600

fővel. Ezzel kezdetét vette a „magyar válasz” Kecskemé
ten a Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. Itt hídfőállást 
építettek ki a további csapatmozgások bázisaként, ide ér
kezett az utánpótlás és a muníció. A légi szállítás kiemelt 
szerepet kapott, ugyanis rendkívüli fontossággal bírt a 
hadműveletekben, mivel légi úton szállították a harcjár
műveket, tehergépkocsikat, nehézfegyverzetet és a sze
mélyi állományt, valamint a légideszant-alakulatokat. Az 
átcsoportosításokat németországi bázisokról hajtották 
végre, aminek szemtanúja lehettem egyik alkalommal. 
Ekkor 2 db C-141 Starlifter és 1 db C-130 Hercules re
pítette át szállítmányát. A Starlifterek már a gurulóúton ki
nyitották a hátsó raktárajtókat, mire a kirakodási állóhely
re érkeztek, már csak a rámpákat kellett nyitni a gyorsan 
és precízen dolgozó személyzetnek. Elsőként a harcjár
művek (1-1 db M-113-as), majd a raklapos szállítmány 
és az „élőerő” hagyta el a fedélzetet percek alatt. Mindezt 
működő hajtóművek mellett, a sugárfékek használatával 
ugyanis elkerülték az esetleges baleseteket, amit a forró 
gázsugarak okozhattak volna. A Hercules, azaz „Dagi

3. ábra: Egy M113A3 kirakodás után
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5. ábra: Az M113A3 a lövészraj málháival

6. ábra: A HUMMEL mentőautó változata

7. ábra: Az Oskosh lőszerszállítás közben

8. ábra: A HUMMEL gránátvetős változata

9. ábra: Az Oskosh tüzelőanyag-töltő egy UH-60A heli
koptert tankol

10. ábra: A vegyesen alkalmazott BTR-80 és BTR-80A jár
művek légvédelmi szerepkörben

Berci” raklapos terheket és személyi állományt hozott 
teljes menetfelszerelésben. Itt is megfigyelhető volt a já
ró hajtóművek mellett történő kirakodás. A különbség 
csupán annyi volt, hogy itt a légcsavar tolláit semleges ál
lásba állították, így sem toló-, sem vonóerő nem keletke
zett, zavaró tényező nélkül lehetett elvégezni a gyors ki
rakodást. Mindkét típusnál a be-, illetve kiugrásoknál a 
jobb manőverezés miatt használták a szélső hajtóműve
ket (1-es, 4-es). A harcoló csapatokhoz az utánpótlást, 
hadianyagot UH-60 Blackhawk és CH-47  Chinook bizto
sította, valamint magyar Mi-8/17-es helikopterek. A gya
korlaton a következő katonai egységek vettek részt: Dél
európai ejtőernyős különítmény, 21. Hadszíntéri ellátó 
parancsnokság, a 3. Amerikai kötelék és 86. légiszállítók, 
valamint az V. katonai alakulatból az 1. páncélos hadosz
tály, az Egyesült Államok európai főparancsnokságának 
(EUCOM) irányítása alatt.

A hadgyakorlat lehetővé tette a közös éleslövészeteket 
is, amire a tatárszentgyörgyi lőtéren került sor. A felvonul
tatott technikai eszközök és a szervezés bebizonyította 
az elképzelt ellenség feletti elsőbbséget. Elsőként a 
HUMMEL terepjárókra szerelt tűzfegyverek „ontották az 
áldást” az ellenségre, majd az M-113-as lövészpáncélo
sok vették fel a harcot. Csatlakoztak a magyar BTR-80- 
asok is, sikeresen előrenyomultak közösen az amerikai 
Bradley páncélosokkal, amelyek TOW páncéltörő raké
tákkal voltak felszerelve, és alkalmazták is azokat. A lö
vészet végén egyeduralkodóvá vált, nem kis feltűnést 
keltve, az M1 Abrams harckocsik megjelenése és azok 
megsemmisítő tűztámogatása.

Baranyai László

88 HADITECHNIKA 2002/4



Hivatalos közlemények a hadiipari rendelésekről

Az F17 Ronneby,
a Gripen vadászrepülőgépek negyedik bázisa

A közelmúltban avatták fel Svédországban a Gripen va
dászrepülőgépek negyedik bázisát F17 Ronneby-ban. 
Jelenleg a Svéd Légierő által megrendelt 204 Gripen va
dászrepülőgépéből már 121 -et állítottak szolgálatba.

A Gripent 1996 júniusában vezette be a Svéd Légierő. 
1997 őszén az első század az F7 Satenás-ban kezdte 
meg működését. Az F17 Ronneby a legújabb Gripen-bá- 
zis az F7 Satenás, az F10 Ängelholm és az F21 Lulea 
után. Ősszel a jelenleg F10 Ängelholmban állomásozó két 
Gripen-századot áttelepítik az F17 Ronneby bázisra. Ösz- 
szességében a Svéd Légierő nyolc többfunkciós Gripen- 
századdal rendelkezik, amelyből ma már öt alkalmazza a 
gépet. Eddig a Svéd Légierő 34 000 bevetést teljesített 
ilyen vadászrepülőgépekkel. 2007-re a Gripen felváltja 
Svédország összes Viggen vadászrepülőgépét.

Kent Löving őrnagy, kommunikációs igazgató, a bázi
son a következőket mondta:

„Nagyon jó érzés a világ legmodernebb vadászrepülő
gépével repülni. Komoly átalakításokat végeztünk a han
gárokon és az infrastruktúra egyéb részein. Képzést 
szerveztünk a műszaki egységek, és jelenleg is folyik a 
Gripen-pilóták kiképzése. Ezenkívül, 2004-től az F17 bá
zis lesz felelős a SWAFRAP-ért (Svéd Légierő Gyors Re
agálási Egysége). Mindez nagy kihívást jelent számunk
ra, amellyel készek vagyunk szembenézni”.

A Svéd Légierőn kívül a Gripent választotta Dél-Afrika 
(28 gép) és a magyar légierő (14 bérelt gép). A Cseh 
Köztársaság is úgy döntött, hogy a végleges tárgyaláso
kat 24 új Gripen harci repülőgép vásárlásáról folytatja. (A 
Prágát ért árvíz miatt a vásárlás elhalasztva -  szerk.)

Megszületett az első
jelentős lépés Gripen-ellentételezési ügyben

Magyarországon létrejött a Gripen Befektetési Alap, és ez
zel a Gripen International megtette 2001-ben a magyar 
Gazdasági Minisztériummal megkötött ellentételezési meg
állapodás első jelentős lépését. Az Alap párhuzamos beru
házási tevékenységet folytat majd olyan projektekben/válla- 
latoknál, ahol partnereinkkel együtt felismertük a lehetősé
geket a magyar vállalatok üzleti ügyeinek erősítésére.

„Örömmel jelenthetem, hogy már beadtuk a kérelmet a 
Cégbírósághoz az Alapot működtető cég bejegyzésére, 
és mostantól kezdve egyre intenzívebb tárgyalásokat 
folytatunk olyan potenciális befektető partnerekkel, akik a 
Vállalkozási Tőkealapok magyar piacon aktívan részt ve
vő tagjai közül kerülnek ki” -  mondta Torbjörn Nordstrom, 
magyarországi Gripen-ellentételezési igazgató. Célunk, 
hogy konzorciális befektetéseket végezzünk ott, ahol leg
nagyobb hasznát vehetjük ipari hálózatunknak, párhuza
mosan a Gripen-alaptól és egyéb piaci szervezetektől 
származó tőkével. E megközelítés legfőbb haszonélvezői 
azok a magyar vállalatok, ahol a befektetések létrejön
nek, mivel így egészen egyedülálló üzleti kapcsolatokra 
nyílik lehetőségük”.

Az ellentételezési program a 9 éves terv elején tart 
még. A szervezet és a rutinfeladatok kialakítása mellett az 
ellentételezési munka középpontjában a különböző váro
sokkal és községekkel való találkozás áll. 24 városban és 
régióban folynak ellentételezési szemináriumok, a helyi 
kereskedelmi kamarák, valamint a Gazdasági és Közleke
dési Minisztérium közreműködésével. Valamennyi szemi
nárium sikeresnek bizonyult, magas látogatottsággal a 
helyi ipar és a települések részéről. Az ellentételezési sze
mináriumokon kívül sor került még potenciális partnerek
kel és magyar vállalatokkal való találkozókra is.

„Bizonyosak vagyunk benne, hogy a magyar települé
sek körében tapasztalható jó légkör olyan gyümölcsöző 
befektetésekhez és projektekhez vezet, amelyek haszná
ra válnak a magyar gazdaságnak. A külföldi és a hazai 
partnerek összehozása és a projektek kijelölése időigé
nyes folyamat, és néha 1-2 év is eltelhet, mire egy projekt 
elindul. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a megállapo
dás szerinti időkeret elég lesz ahhoz, hogy valamennyi fél 
elvárásai teljesüljenek” mondta Torbjörn Nordstrom.

A Saab Gripen International 
féléves jelentése -  kivonat

„Az ez évi harmadik negyedév végéig befutott megrende
lések értékmutatói kedvezőek, ezzel a teljes rendelésál
lomány értéke eléri a 44 milliárd koronát, amely három
éves számlázásnak megfelelő összeg. Többek között 
Németországtól, a Taurus nevet viselő, a Saab és a né
met LFK-cég által közösen kifejlesztett, nagyhatótávol
ságú- és nagypontosságú rakéták szériagyártására, va
lamint Finnországból az RBS 70 elnevezésű légvédelmi 
rendszerre kaptunk megrendelést. Továbbá a svéd heli
kopterprogramban való részvételünk is bővült azáltal, 
hogy rendelést kaptunk az NH90-hez tartozó víz alatti fel
derítőrendszer leszállítására. A múlt héten Svédország
ból újabb megrendelést kaptunk a Gripen karbantartási- 
és szervezési eszközök gyártására.

A Gripen-programhoz kapcsolódóan a harmadik ne
gyedév a típus történetében mérföldkőnek számító ese
ménynek voltunk tanúi, amikor a Svéd Védelmi Beszer
zési Hivatalnak átadtuk a C-változat első példányát. A 
svéd C-változat a Gripen harci repülőgép exportváltoza
ta, többek között légi utántöltésre alkalmas, multiszenzor 
képernyővel és új hordozható fegyverzettel rendelkezik. 
Ezzel lehetővé válik a Gripenek alkalmazása egyidejűleg 
növekedett a típus bevetési hatótávolsága.

Ezidáig a védelemhez kötődő kereskedelmi tevékeny
séget illetően kedvező növekedési tendencia tapasztal
ható. A korábbi évekhez hasonlóan az ez évi nyereség 
értékét illetően is vannak bizonyos eltérések. A harmadik 
negyedév mutatói némi visszaesést jeleznek, a nyári sza
badságolási időszakra való tekintettel. Az ez évi pénzügyi 
egyensúly mutatóiról alkotott kedvező vélemény -  kivéve 
a realizálható nyereséget -  továbbra is fennáll.”

Saab interim report 
2002. 10. 17.
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Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek 
a Magyar Néphadsereg hadrendjében I. rész

Katonai szolgálatom ideje alatt -  amíg repülőműszaki 
tiszthelyettesi beosztást töltöttem be -  soha nem dolgoz
tam ezen a típuson. A környezetemben szolgálók közül 
sokan lekicsinylőleg beszéltek róla. A birtokomban lévő 
repülőirodalom között is kevés anyag, tárgyi emlék hal
mozódott fel erről a helikoptertípusról. Azt tapasztaltam, 
hogy pontatlan adatok, helytelen dátumok látnak napvilá
got különböző sajtóorgánumokban. A tiszta kép megte
remtése érdekében széles körű kutatásokat folytattam, 
ebben segítségemre voltak azok a hivatásos katonák 
(tisztek és tiszthelyettesek), akik egykoron repülték és 
üzemeltették a Ka-26-osokat. Természetesen a levéltá
rak munkatársai is készséggel álltak a rendelkezésemre. 
Az elmélyült kutatás végül is azt bizonyította, hogy ked
velték a típust a kezdeti nehézségek ellenére is, a pilóták 
szerettek vele repülni. Műszakilag nem volt rosszabb a 
többi helikoptertípusnál, legalábbis így nyilatkoztak ne
kem az egykori üzemeltetők és helikopter-vezetők. Bár 
azt is tudom, hogy az eltelt idő mindig megszépíti az ese
ményeket.

A Kamov típus kifejlesztése

A Kamov helikoptercsaládot a Szovjetunióban fejlesztet
ték ki. Nyikolaj lljics Kamov, Nyikolaj Szkrizsinszkij repü
lőmérnök közreműködésével és segítségével, mintegy 
húszéves munkával létrehozta a Szovjetunió első sikeres 
autogyróját, a KaSkr-1-e\. Ez még a második világhábo
rú végén történt. 1947-ben Kamov mérnök „Vozdusnij 
motocikl” (légi motorbicikli) néven megalkotta első igazi 
helikopterét, mely a Ka-8  típusnevet kapta.

Ennek a típusnak érdekessége abban állt, hogy egy
mással ellentétesen forgó, koaxiális, háromágú forgó
szárnyakkal (rotorokkal) és M-76  (BMW) kéthengeres, 
27 lóerős (20 kW-os)motorral épült, és futóművek helyett 
úszótalpakkal volt felszerelve. A Ka-8-as típusú helikop
ter 1947-ben emelkedett először a magasba, igaz, pilóta 
nélkül. Ezt követően a motorját kicserélték egy 45 lóerős
re (35,5 kW-osra), így mintegy négy-öt méteres magas
ságra emelkedett, és előre repülve óránként nyolcvan ki
lométeres sebességet ért el, fedélzetén Mihail Gurov be
repülőpilótával. A kis helikopter benzin-alkohol keverék 
üzemanyaggal repült. Első látványos repülése 1948-ban 
a Moszkva melletti tusinói repülőtéren megrendezett „Re
pülők napján” történt, ahol látványos fel- és leszállásokat 
végzett, majd egy tehergépkocsi platójára is leereszke
dett. A helikopter iránt a szovjet haditengerészet mutatott 
érdeklődést, mivel hajófedélzeti fel- és leszállásra alkal
masnak találták.

A fejlesztésnek indult Kamov OKB üzemben kifejlesztet
ték a Ka-10-es típust is, melyet 55 lóerős (41 kW-os) Iv- 
csenko A I-4 l/típusú, négyhengeres motorral szereltek fel. 
Ebből négy prototípus és nyolc módosított Ka-10M  típus- 
jelzésű példány épült. 1950-ben a Haditengerészet napján 
egy Ka-10-es típusú helikopter bemutatórepülést hajtott 
végre a Moszkva területén lévő Himki-vízgyűjtőbe települt 
haditengerészeti (belvízi) támaszponton. A Ka-10M-et kí
sérletképpen ebben az időben már alkalmazták jégtörő- 
és bálnavadászhajók fedélzetén megfigyelői feladatokra, 
de a szovjet haditengerészet parancsnoksága olyan stabil 
helikoptert akart rendszeresíttetni, amelyik alkalmas sze
mélyszállításra, rakománnyal terhelhető, sebessége leg
alább 90 km/óra, repülési távolsága 95-100 km.

1. ábra: A 700 1509. gyári számú, 509-es oldalszámú Ka-26 -os típusú könnyű szállítóhelikopter a szentkirályszabadjai légibázison, 
1974 tavaszán
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2. ábra: Kapás Mihály alezredes, 
1968-tól 1974-ig a 87. szállító heli
kopterezred parancsnoka. Az ő pa
rancsnoksága idején állították az ez
red kötelékébe az MN hadrendjébe 
a Ka-26 -os típust

3. ábra: A Ka-26 helikopter háromnézeti rajza

4. ábra: A Ka-26 típusú könnyűhelikopter Vednyejev 
M-14V226 típusú, négyütemű, léghűtéses, dugattyús csil
lagmotorja oldalnézetből

A tervezőirodán már lázasan dolgoztak a tervezőmér
nökök a modernebb típusokon. A cél az volt, hogy csök
kentsék az amerikai és a szovjet helikopterek közötti -  
főleg -  mennyiségi különbségeket. Míg Kamov főmérnök 
a koaxiális rotoros, addig Mii az egy főrotoros-farokro- 
toros helikopterek kifejlesztésével foglalkozott. Kamov 
elsősorban a tengerészeti repülés és a mezőgazdasági 
repülés céljainak megfelelő típus fejlesztésén fáradozott. 
Ettől az időtől már a tervező nevével kellett jelölni az 
újabb típusokat.

A Ka-10M  típusú helikopter a berepülések és a külön
böző tesztelések alkalmával jól vizsgázott. Nyikolaj 
Kamov tervezőmérnök ezen a típuson bizonyította az el
lentétesen forgó rotorok alkalmazhatóságát, a nagyobb 
rotorátmérő használhatóságát, az alacsonyabb fordulat
számon való működés lehetőségét. Lehetővé vált az egy
más mellett elhelyezett ülések zárt pilótakabinban való 
elhelyezése. A kerekes futószerkezet kialakításának cél
szerűsége és a 225 lóerős (190 kW-os) Ivcsenko AI-14V  
típusú csillagmotor alkalmazása tette lehetővé a Ka-15- 
ös helikopter megtervezését.

A Ka-15  típusú helikopter-a  meglehetősen szokatlan 
koaxiális rotoroktól eltekintve -  már egy korszerű gép
nek tekinthető. Teljesítményadatai jelentős fejlődést mu
tattak. A berepüléseken és az azt követő kísérleti repü
léseken is jól vizsgázott. A bemutatórepüléseken a se
bessége elérte a 150 km/óra értéket, mindezt 3050 mé
ter magasságban. A réteges lemez borítású kabin, a mű
anyag hab töltésű, réteges lemez borítású rotorlapátok, 
a négykerekes futómű tették korszerűvé. Alkalmazásra 
került a szovjet Haditengerészetnél, polgári utasszállí
tóknál, kiképzési célra és a jégtörő-felderítőknél. Úszó- 
és sítalppal is alkalmazták, de függesztett teherszállítás
ra is használták. A mezőgazdaság vegyszeres permete
zésre is igénybe vette.

Ezt a típust követte a Ka-18-as, mely valamivel hosz- 
szabb törzzsel rendelkezett, fülkéje már négyszemélyes 
volt és 275 lóerős (205 kW-os) Ivcsenko AI-14V F típusú 
csillagmotorral szerelték fel. Ebből mintegy 200 darabot 
építettek. A Brüsszeli Világkiállításon 1985-ben arany
éremmel tüntették ki.

Kamov főmérnök -  ha tehette -  állandóan járta a repü
lőbemutatókat és tapasztalatait azonnal papírra vetette. 
Az 1961-es tusinói repülőnapon a Kamov tervezőiroda 
szenzációval szolgált. Bemutatta a Ka-22-es ( Vintokri) tí
pust. Ez a gép méreteiben jelentősen eltért az előző típu
soktól. A Ka-22-es két darab A I-20V típusú gázturbinás, 
570 lóerős hajtóművel működött, melyek négy-négy 
rotorlapátot hajtottak meg a szárnyvégeken. Ez ideig ez 
volt az egyetlen Kamov-helikopter, amelyik nem koaxiális 
elrendezésű volt.

A következő új típus a Ka-25-ös jelzést kapta. Ehhez a 
géphez két Gluscsenkov CTD-3-as típusú, 900 lóerős 
gázturbinát alkalmaztak, amelyet később 990 lóerősre 
fejlesztettek. Ezt a gázturbinát -  amely a vele egykorú 
nyugati típusoknál könnyebb volt -  a kabin fölé építették 
be. Ennek a típusnak a fejlesztése még 1957-ben kezdő
dött. A Ka-25-ösön sok külső és belső berendezést he
lyeztek el a hasznos, sokoldalú felhasználás érdekében 
az alig 9,75 méter hosszú géptörzsön. A legtöbb ilyen tí
pusú könnyűhelikoptert hajófedélzeti, tengeralattjáró-el- 
hárító feladatkörben, de irányított torpedóvetőnek, repü
lődarunak is alkalmazták. Főként a szovjet haditengeré
szet állította hadrendjébe, ahol még 1990-ben is mintegy 
száz darab üzemelt. Ezenkívül rendszeresítették még a 
jugoszláv, vietnami, indiai és a Szíriái partvédelmi erőknél 
is. 1966-1975 között körülbelül 460-480 darab Ka-25-ös 
könnyűhelikopter épült.
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A Ka-26 könnyű szállítóhelikopter kifejlesztése A Ka-26-os típus

A tervezőiroda mérnökeinek fejében felvetődött a gondo
lat, de a csapatoktól is igény jelentkezett arra, hogy a két
személyes pilótafülke mögött különböző munkafeladatok 
elvégzéséhez szükséges térség kialakításával jelentősen 
növelhető legyen a helikopter alkalmazási köre, főként 
polgári, de katonai téren is. így megvalósítható utaskabi
nos betegszállító, raklapos, darus, teherszállító, valamint 
mezőgazdasági változat. Mindezeket a felhasználási te
rületeket figyelembe véve kezdték el megvalósítani a 
Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopter prototípusát. A 
tervezés időszakában nem merült fel igény a gázturbina 
alkalmazására. A tervezőintézet szakemberei a helikop
terbe az erős, Vedenyev M-14V-26-os típusjelű 325 ló
erős, dugattyús csillagmotorokat építették be. A dugaty- 
tyús motorok jobb teljesítményt nyújtottak, ötvözve a két 
motor által nyújtott nagyobb biztonsággal. Ez a típus az 
egyik (vagy talán a legelső) sokoldalúan alkalmazható 
gépe volt a Kamov Tervezőirodának. A Ka-26-őst az 
1960-as évek elején fejlesztették és kísérletezték ki, 
1965-ben repült először.

Sokoldalúságát a vele végrehajtott repülési rekordsoro
zat is bizonyítja. Szovjet pilótanők 1982. március 11-én 
egy Moszkva melletti légibázison több magassági rekordot 
állítottak fel. Ka-26-os helikopterrel Tatjana Zujeva 5626 
méter magasságot ért el, majd vízszintes repülést végzett 
vele 5602 méter magasságban, egy másik szovjet pilóta
nő, Nagyezsda Jermemina nyolc perc és 19,3 másodperc 
alatt emelkedett háromezer méter magasságba.

Ebből a típusból mintegy 860 darabot építettek külön
böző változatokban. Nagy részüket tizenöt ország polgá
ri légitársaságai, mezőgazdasági repülőflottái üzemeltet
ték éveken (évtizedeken) keresztül. Bizonyos számban 
katonai felségjelzéssel is repültek. Ma már egy-két or
szágban található csak belőlük néhány példány. Az egy
kori Szovjetunióban, az NDK-ban és Magyarországon a 
rendőrség is használta, főként országúti ellenőrzési fel
adatkörben. Magyarországon a mezőgazdaságban a 
Mezőgazdasági Repülőgépes Szolgálat (MRSz) alkalma
zott a típusból mintegy száz darabot.

A sárkány szerkezete

A Kamov Ka-26  típusú könnyű szállítóhelikopter kis mé
retű, fordulékony, könnyedén kormányozható, a vezetése 
rövid idő alatt elsajátítható. A gép vegyes szerkezeti fel
építésű. Közös tengelyű szerkezeti kivitelben készült. Két 
-  egymás fölött elhelyezett -  ellentétesen forgó rotoros 
elrendezésű. A két darab háromlapátos forgószárny egy 
koaxiális tengelyre illeszkedik. Az egyenlő átmérőjű for
gószárnyak egymással ellentétes irányban forognak, 
azonos fordulatszámmal, ezért reaktív erőik gyakorlatilag 
kiegyensúlyozódnak. A két forgószárnyrendszerű koaxiá
lis felépítés tette lehetővé jó tömegviszonyokkal és nagy 
fokú manőverezőképességgel rendelkező, több célra al
kalmazható helikopter létrehozását. A forgószárnyrend- 
szer a szállítótér felett található. A rotorokon három-há
rom darab üvegszállal szilárdított műanyagból készült la
pát helyezkedik el.

A szegecselt szerkezetű, fémfelépítésű, nagy felületű 
törzs pilótafülkéből, felerősíthető szállítótérből és két hát
só tartóágyból áll. A kabin falát átlátszó műanyaggal bo
rították, ami a pilóták számára jó kilátást tesz lehetővé. 
Az eltolható ajtók repülés közben könnyen nyithatók, ez 
elősegíti a bonyolult körülmények közötti kiszállást is. A 
szállítótér két oldalára függesztett motorgondolákba két 
csillagmotort építettek be. A „H” elrendezésű farokfelüle
tet két hossztartón helyezték el. Futóműve négypontos, 
merev rendszerű. A 90 kg tömegű utas- vagy teherfülkét 
gyorsan oldható kötésekkel a pilótafülkéhez rögzítették. 
A Ka-26  típusú helikoptert teheremelő csőrlővel is ellát
ták. Az utasfülkében hat személy (a hetedik a pilótafülke 
jobb oldali ülésében) szállítható.

Futóműrendszere: négykerekes, nem behúzható, a mell
ső kerekeivel gurulósnál önbeálló. Tengelytáv: 3,48 méter, 
kerékméretek: orrfutó 300x125 mm, főfutó 595x185 mm.

A levegőrendszer biztosítja a motorok indítását, a 
főfutókerekek fékezését és a mezőgazdasági berende
zés vezérlését. A rendszer nyomása 50 atmoszféra.

A hidraulikarendszer a kormányozható szervek táplálá
sára szolgál: hossz-, kereszt- és útirányú vezérlés, vala
mint a forgószárnyak közös állásszögének vezérlőrend
szerében a kormányerők csökkentése. A rendszer 
AMG-10-es típusú hidraulikafolyadékkal van feltöltve, 
tartálya hatliteres. Üzemi nyomása 63-84 kp/cm2.

A tüzelőanyag-rendszer feladata a motor üzemelteté
séhez szükséges tüzelőanyag tárolása, a tüzelőanyaggal 
történő folyamatos ellátás biztosítása, a fedélzeti fűtőbe
rendezéshez tüzelőanyag (benzin) szállítása.

A motor rövid ismertetése

A Ka-26 szállítóhelikopterre két léghűtéses, egyenként 
325 lóerős, kilenchengeres, egysoros Vedenyev 
M-14V-26-OS típusú dugattyús csillagmotort szereltek 
fel. A motor kényszerhűtése a reduktorára felillesztett 
ventillátorral történik. A hengerek számozási rendje hátul
ról nézve az óramutató járásával ellentétes irányú, a fel
ső henger az egyes számú. A főhajtókar a négyes számú 
hengernél található. A motor befecskendezéses, levegő
indítással működik.

A motorok kiszerelése négy-négy darab csavar kicsa
varásával és a csatlakozások oldásával történik. A moto
rok a rotorokat hajtó áttételhez két rugalmas tengelykap
csolóval ellátott, könnyen cserélhető tengellyel csatlakoz
nak. Ha az egyik motor a levegőben leáll, automatikusan 
lekapcsolódik az áttétel a rendszerről, és a vezérlőrend-
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rádióiránytűt, kis méretű giromágneses irányrendszert is 
elhelyeztek.

A helikopter főbb méretei, adatai

szer segítségével a helikoptervezető rövid idő alatt áttér
het az egymotoros repülésre. Mindkét motor repülés köz
beni leállása esetén a helikopter autorotációs üzemmód
ban biztonságosan képes leszállni. Az autorotációs 
üzemmódra való áttérés bármilyen repülési módozatból -  
a lebegést is beleértve -  biztonságos.

A motor műszaki adatai

A hengerek átmérője: 105 mm
Lökethossz (közepes): 130,15 mm
Hengertérfogat összesen: 10,16 1
Sűrítési viszonyszám: 6,2
Hengerfej-hőmérséklet: 160-210 °C

maximálisan megengedett
felszálló és névleges: 240 °C
utazósebességnél: 230 °C
minimális: 120 °C

A motor tömege: 252 kg
A motor átmérője: 985 mm
A motor hossza (ventillátorral): 1102 mm
Porlasztója AK-14  típusú, úszó nélküli.

Olajszivattyúja MN-14A típusú, nyomó- és visszaszál
lító fokozattal rendelkezik. Msz-20 típusú motorolajat 
használnak a rendszerben. Két darab gyújtómágnes van 
a motorban. Gyújtási sorrend: 1 -3 -5 -7 -9 -2 -4 -6 -8 . A 
légsűrítő AK-50T  típusú, dugattyús, kétfokozatú. 
GSZfí-ЗОООМ típusú generátort helyeztek el a bal moto
ron. Az olajhígító-rendszer feladata a téli üzemeltetésnél 
a motorolaj hígítása a dermedés elkerülése végett.

Egyéb kiegészítő berendezések

Fedélzetén korszerű navigációs berendezést, parancs
noki és összekötő rádióállomást, rádió-magasságmérőt,

A törzs hossza: 7,76 m
magassága: 4,40 m
szélessége: 3,64 m
A kabin hossza: 1,83 m
szélessége: 1,25 m
magassága: 1,40 m
A rotor átmérője: 13 m
Szerkezeti tömeg: 1965 kg
Tüzelőanyag-mennyiség: 360 kg

+ póttartályok
Hasznos teher: 900 kg
Felszállótömeg: 3250 kg
Üres súly: 2100 kg
Utazósebesség: 140-150 km/h
Maximális sebesség: 170 km/h
Hatótávolság (teljes üzemanyaggal): 530 km
Szolgálati csúcsmagasság: 3000 m
Repülési időtartam póttartályokkal: 3,7 óra
Emelkedőképesség: 5 -7  m/s,

esetenként 10 m/s -  terhelés nélkül 
Bedöntés: 75-80 fok
Személyzet: 2 fő
Rendszerbe állítás éve: 1970
Fedőneve: Hoodlum (NATO-kódnév)
A motorok fogyasztása: 120 l/h
A vízszintes vezérsík fesztávja: 4,5 m
felülete: 2,59 m2
A függőleges vezérsík felülete: 2,48 m2
Használt üzemanyag típusa: B-91

Forgószárnyfordulata meghatározó, 84-88 százalék 
között stabil a helikopter. Kormánymozdulatokra azonnal 
reagál. Képes helyben pörögve emelkedni. Fegyverzet
tel, lokátorral nem rendelkezik.

A Ka-26 alkalmazhatósága

Elsősorban polgári célokra alkalmazták (szállítás, mező- 
gazdaság). Új katonai feladatokat (személy- és teher
szállítás, futár- és hírvivő) is ellátott több állam légierejé
ben. Csak a Magyar Néphadsereg hadrendjében rend
szeresítették. A helikopter alapváltozata egy hordozóegy
ség („repülőalváz”), amelyhez az a berendezés kerül fel
függesztésre, amelyet a felhasználási változat meghatá
roz a feladat függvényében. A helikoptert, egyik változat
ból a másikba, tábori viszonyok között két személy is ké
pes átszerelni. A különleges rendeltetésű felhasználás 
minden felerősíthető berendezése a törzshöz alulról kerül 
felfüggesztésre, gyakorlatilag a súlypont alatt. Ka-26  át
építhető kétkormányos (oktató) változatúvá is. A nagy fe
lületű üvegezés és a hátrasikló ajtószerkezet jó kilátást 
biztosít a fülkéből.

Teherszállító változatnál a törzshöz könnyű, felfüg
geszthető platót erősítenek fel. A helikopternek ez a vál
tozata felhasználható nagyméretű rakományok szállítá
sára, a szükséges földi kiszolgálóeszközök, berendezé
sek légi úton való átszállítására. Platós változatában há
rom darab 200 literes üzemanyaghordót lehetett a teher- 
térbe bemálházni, természetesen rögzített helyzetben. A 
rakomány platóhoz való rögzítése speciális fülecsekhez 
erősített rögzítőhevederekkel történik. A teher- és utas- 
szállító változatnál a törzshöz megfelelően berendezett
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teher- és utasszállító fülkét függesztenek fel, amelynek 
az oldalfalai mentén hat lehajtható ülés található az uta
sok számára. Az utasok be- és kiszállása a helikopter 
hátsó részén lévő kétszárnyas ajtón keresztül történik. 
Ebben a változatban mentőfeladatokat is végezhet, ezért 
a fülkében drótköteles csörlőt szerelnek fel, amelyhez a 
mentőberendezést függesztik. A leengedett kötél segít
ségével történő betegbeemelést (embermentést) a fülke 
padlózatán levő vész- és deszantkijáraton keresztül lehet 
végezni. A csörlőberendezés bekötési csomópontjai az 
R-26 forgószárnyreduktor alsó részén találhatók. A heli
kopter repülési távolsága 850 kilométer távolságra is 
megnövelhető két, egyenként 160 liter űrtartalmú benzin
póttartály felszerelésével. A gépen elhelyezett műszer-, 
rádió- és rádiónavigációs berendezések biztosítják a he
likopter vezethetőségét egyszerű és bonyolult időjárási 
viszonyok között, nappal és éjszaka.

A Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikoptert 1978 
óta már nem gyártják a Szovjetunióban. A nyolcvanas

években időnként akadozott a tartalékalkatrész-utánpótlás. 
A reprodukciókat a szerző készítette.

Felhasznált irodalom

Ifj. Lajtai János: Kamov Ka-26-os helikopter a magyar 
katonai repülésben. Budapest, 1993. (Repüléstörténeti 
konferencia anyaga)

Szentesi György: Katonai repülőgépek és helikopterek. 
(Típuskönyv), Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987.

Vass Balázs: Repülőgép-, helikopter- és hajtóműtípu
sok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.

Hamar Károly nyá. alezredes a szerzőhöz írt, 2001. ja
nuár 8-án kelt levele.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes 

(Folytatjuk!)

Kézifegyverek ballisztikai jellemzőinek mérése
Tudományos konferencia a HM Technológiai Hivatal szervezésében

A Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatala tudo
mányos konferenciát szervezett a hazai ballisztikai mé
réstechnikával foglalkozó szakemberek számára. A kon
ferenciát a Hivatal Lőkísérleti és Vizsgáló Állomásán, Tá
borfalván tartották. A programot Ráth Tamás mérnök ez
redes, a Hivatal főigazgatója nyitotta meg. A konferenci
án a honvédség, a rendőrség és az ipar szakemberei 
egyaránt jelen voltak.

A 2002. április 16-án megtartott ülésen ismertették a 
résztvevők azokat a kutatási eredményeket, amelyeket a 
méréstechnika különböző területein értek el, valamint

megbeszélték azokat a problémákat, amelyeket az új 
korszerű mérési módszerek bevezetése jelent. Nagy 
hangsúllyal szerepelt a konferencia programjában a fegy
veresében történő gáznyomásmérés kérdésköre. Több 
előadás hangzott el a lövedék- és repeszsebesség méré
sének témakörében is.

A konferencián megtartott előadások:

Szajkó István: A piezóindikátoros gáznyomásmérés 
modern problémái

Döme Valéria: A lövedék- és repeszállóság 
reprodukálható vizsgálatai

Dr. Laczik Bálint: Ki volt János vitéz...
Vass Lajos: A Kistler Instrument AG termékei
Piroska György: A lőporégés matematikai szimulációja
Földi Ferenc: A 12,7/14,5 mm-es nagy teljesítményű 

puskák vizsgálatának érdekességei
Diószegi Imre: Repeszek sebessége...

Az előadásokat követően bemutatták a résztvevőknek az 
újonnan beszerzett korszerű mérőállomást, amely segít
ségével mérhetők a fegyverek alapvető bel- és külbal- 
lisztikai jellemzői.

Piroska György

ELADÓ
V. Nemecek cseh szakíró „Vojenská letadla” (Katonai repülőgépek) című könyvsorozatának 2. és 3. kötete. A soro
zaton belül ez a két vastag kötet tárgyalja a II. világháború gépeit. Sokkal több korabeli típust vonultatnak fel, mint bár
melyik, magyar nyelven megjelent kiadvány. A szöveghez számos rajzot és fényképet mellékeltek.

Ár: 3500 Ft kötetenként vagy 5000 Ft egyben. Tel.: 233-3220, ifj. Fűry Nándor (csak este, 21.00 körül)
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A felelős szerkesztő levele

Tisztelt Olvasónk!

Ismét egy évfolyam véghez értünk. Immáron 36. alkalommal. A HADITECHNIKA folyóirat fennállása óta a legnagyobb ter
jedelemmel jelent meg, reményeink szerint, olvasóink megelégedésére. Az elmúlt öt év repertóriuma mellett egy külön- 
szám is napvilágot látott, melyet a legjobb haditechnika-történeti cikkeinkből válogattunk össze. A lap terjedelme is 100 
oldalra nőtt, mellyel elértük a lehetőségeink felső határát. E vonalat is csak nyomdai korlátáink húzták meg, hiszen 
rengeteg nagyszerű anyag vár még publikálásra. Terveink közt szerepel a szorosabb együttműködés a Katonai Műszaki 
Doktori Iskolával, melytől az első tanulmány rovatok tudományos színvonalának emelkedését várjuk. Természetesen 
ezzel nem kívánjuk átalakítani a folyóirat jól bevált struktúráját, csak még egy kis pluszt kívánunk belesűríteni. Elképzelé
seink között szerepel továbbá, hogy megjelenésünket háromhaviról kéthavira fogjuk változtatni. Mint minden kis 
példányszámú lap számára, a számunkra is rendszeresen felmerülő probléma, hogy az előfizetéssel nem rendelkező 
olvasóink is biztosan hozzájussanak kiadványunkhoz. Ezért a következő évben egy új cég gondozza a terjesztést. A 
továbbiakban az újságosstandok között egy jobb elosztással találkozhatunk. Sok vidéki olvasónk számára probléma a régi 
számok beszerzése. A gyűjtőknek hiánypótlásra vagy egy, a repertóriumból kiválasztott régi cikk beszerzése miatt eddig 
a fővárosban található árusítóhelyeket kellett felkeresniük. Ez évtől ez postai csomagküldéssel is elérhető a Kornétás 
Kiadónál.

Óhatatlan felmerül azonban, a kérdés -  mivel tudnánk még jobban megfelelni olvasóink igényeinek? Ehhez nyújt 
komoly segítséget az az adatlap, melyen az Ön véleményét kérdezzük a lapról.

Kérem, amennyiben megtisztel bizalmával, és véleményével segíteni kívánja a lap színvonalasabb munkáját, kitöltés 
után az alábbi kérdőívet küldje be a szerkesztőség címére!

1525 Budapest Pf.: 26

Az adatlapot névvel és címmel, 2003. január 31 .-ig visszaküldők között öt főt sorsolunk ki, akik a következő évben ingyen 
kapják meg folyóiratunkat és az eddig megjelent számok repertóriumát.

Előre is köszönve megtisztelő bizalmukat:

Hajdú Ferenc 
felelős szerkesztő

A HM Technológiai Hivatal közleménye

A Technológiai Hivatal által 2002. szeptember 31-ig felülvizsgált és tanúsított szervezetek

Okirat száma Cégnév
A normatív 

dokumentum 
típusa

A tanúsítvány 
érvényességi 

ideje
390/001/2002 ARNITEL Rádiótechnikai, Ipari és Kereskedelmi Kft. AQAP 120 2005. július 10.
390/002/2002 T.O.M. Contrail 2001 Rt. AQAP 120 2005. szeptember 16.
390/003/2002 SÁG - ÉPÍTŐ Rt. AQAP 120 2005. július 10.
390/004/2002 RADIANT Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. AQAP 120 2005. július 10.
390/005/2002 FAJRO Automatika és Tűzvédelmi Berendezéseket 

Gyártó Kft. AQAP 120 2005. március 20.
390/006/2002 FERCOM Kommunikációs Kft. AQAP 120 2005. június 18.
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KÉRDŐÍV

1. A 2002. évben mennyire volt elégedett a Haditechnika című magazinnal? (1-5)

1. 2. 3. 4. 5.
Nagyon elégedetlen Elégedetlen Is-is Elégedett Nagyon elégedett

2. Mennyire volt elégedett a rovataival? (A megfelelő választ az 1-től 5-ig terjedő osztályzatok alapján X-szel jelölje!) 

________________________________ Nagyon rossz____________ ________________________ Nagyon jó
Tanulmányok 1 2 3 4 5
Nemzetközi haditechnikai szemle 1 2 3 4 5
Haditechnika-történet 1 2 3 4 5
Űrtechnika 1 2 3 4 5
Hazai tükör 1 2 3 4 5

3. Mely rovatokat bővítené vagy szűkítené? (szűkít 1, bővít 5)

Nemzetközi haditechnikai szemle 
Haditechnika-történet 
Űrtechnika 
Hazai tükör

4. Mit tart fontosabbnak, a cikkek aktualitását vagy a megbízható, pontos adatokat?

□
□ □

□

5. Milyen új rovatot indítana?

6. Az Ön életkora: év

7. Az Ön lakhelye: a) főváros b) megyeszékhely c) város d) község, falu

8. Az Ön legmagasabb Iskolai végzettsége:

a) 8 általános b) szakmunkásképző c) középiskola d) főiskola, egyetem, tudományos fokozat

9. Ha szót kapna a legközelebbi szerkesztőbizottsági ülésen, mit javasolna a szerkesztőknek?



A HM Technológiai Hivatal 
mint akkreditált tanúsító szervezet

Ring Rózsa, a Nemzeti Akkreditációs 
Testület elnöke átadja az okiratot a hi
vatal főigazgatójának

A HM Technológiai Hivatal alapító ok
iratában (54/2001 HM-határozat) fel
hatalmazást kapott -  a korábbi fontos 
kutatás-fejlesztési tevékenysége mel
lett -  a katonai minőségbiztosítási te
vékenység végzésére, amely szerint 
fő feladatául tekinthető többek között:

• a honvédelemmel összefüggő, be
szerzésre kerülő hadfelszerelési anya
gok (hadianyagok és haditechnikai 
eszközök), valamint az ezekhez kap
csolódó szolgáltatások minősítésének 
tervezése, szervezése, irányítása, 
végzése és megfelelőségük igazolása;

• az állami (katonai) minőségbiztosí
tás (Government Quality Assurance) 
nemzeti intézményrendszerének mű
ködtetése, a megbízásos minőségbiz
tosítási feladatok elvégzése;

• a hadfelszerelési anyagokat előál
lítók, valamint az ezekhez közvetlenül 
kapcsolódó szolgáltatást nyújtó szer
vezetek NATO AQAP (Allied Quality 
Assurance Publication -  Szövetségi 
Minőségbiztosítási Kiadvány) norma
tív dokumentumok követelményei sze
rint kiépített minőségirányítási rend
szerek vizsgálata, minősítése, értéke
lése és megfelelőségük tanúsítása 
(igazolása).

A felülvizsgálatok referenciadoku
mentumai a tanúsíthatósági követel
ményeket meghatározó NATO AQAP 
110,120,130,160 normatív dokumen
tumok, amelyek az ISO 9001, 9002, 
9003, illetve az AQAP 160 esetében 
ISO/IEC 12207 szabványokra épülnek 
és előírásaikhoz képest többletköve
telményeket határoznak meg.

A HM Technológiai Hivatal Rend
szertanúsító osztálya az MSZ EN

45012:2000 szabvány előírásainak 
megfelelően kidolgozta dokumentáci
ós rendszerét, kiépítette és működteti 
tanúsítási eljárásrendjét, amely alap
ján a Nemzeti Akkreditáló Testület el
végezte a HM Technológiai Hivatal 
rendszertanúsítási akkreditációs felül
vizsgálatát, amelynek eredményeként 
a Nemzeti Akkreditáló Testület 
AI—4195. számú határozata szerint

a HM Technológiai Hivatal akkred- 
itációt szerzett az MSZ EN ISO 
9001:2001 szabvány, valamint a NA
TO AQAP 110, 120, 130, 160 norma
tív dokumentumok követelményei 
szerint kiépített minőségirányítási 
rendszerek tanúsítására.

A HM Technológiai Hivatal kizárólag 
az alábbi területeken folytat le tanúsí
tási eljárást:

• hadi felhasználású textil- és textil
ipari termékek;

• hadi felhasználású bőr- és bőrter
mékek;

• katonai felhasználású vegyipari 
termékek;

• katonai felhasználású nyersfémek 
és fémipari termékek;

• katonai felhasználású gépek és 
berendezések;

• katonai felhasználású elektromos 
és optikai berendezések;

• katonai légijárművek;
• máshová nem besorolható kato

nai felhasználású termékek;
• katonai hírközlés;
• informatika;
• haditechnikai kutatás-fejlesztéssel 

kapcsolatos mérnöki szolgáltatá
sok;

• egyéb katonai jellegű szolgáltatá
sok.

Magyarország számára ez az első 
gazdasági jellegű eredmény az 1999- 
es NATO-csatlakozást követően. Ez 
óriási lehetőség a magyar védelmi ipa
ri beszállítók számára, hiszen egy füg

getlen fél által tanúsítottan ké
pesek bizonyítani alkalmassá
gukat a hadfelszerelési anya
gok minden igényt kielégítő 
szállítására.

A tanúsítás függetlenségét az 
érdekelt felek képviselőiből lét
rehozott Igazgatótestület garan
tálja.

A HM Technológiai Hivatal a 
NATO AQAP normatív doku
mentumok szerinti tanúsítások 
mellett MSZ EN ISO 9001:2001 
szabvány szerinti tanúsítást is 
végezhet. Ez utóbbit jellemzően 
abban az esetben, ha a tanúsí
tást kérő szervezet elsősorban 
a Magyar Honvédség részére 
szállít, illetve együttes tanúsítá
si eljárást kér.

A fentiekből következően az 
akkreditáció megszerzése to
vábbi lehetőséget kínál a védel
mi ipari beszállítók számára az
zal, hogy az eddigi gyakorlattal 
ellentétben most akár egy tanú
sítási eljárás keretében szerez
hetik meg az ISO 9001:2001 

szabvány és a NATO AQAP normatív 
dokumentumok szerinti tanúsítványt, 
így a kérelmező szervezet lényegesen 
kevesebb anyagi ráfordítással kaphat
ja meg tanúsítványát.

Amennyiben bármilyen, a tanúsítás
sal kapcsolatos kérdése merül fel, a 
HM Technológiai Hivatal készséggel 
áll rendelkezésére.

Dr. Lakatos Lászlóné mk. alezredes, 
Gyöngyösi Ferenc mérnök őrnagy

ЕШ

AKKREDITALASI OKIRAT
A C C R E D I T A T I O N  C E R T I F I C A T E

A NEMZET! AKKREDITÁLÓ TESTÜLET
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