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A brit 1. páncéloshadosztály műszaki csapatai
Kovács Zoltán százados, ZMNE doktorandusz

Az Egyesült Királyság szárazföldi haderejének szerves
részét képezi az 1. páncéloshadosztály, amely Németor
szágban állomásozva, az ARRC1alárendeltségében hajt
ja végre feladatait.
A hadosztály az utóbbi években néhány átalakuláson
ment keresztül, amelyek érintették a szervezeti felépíté
sét, valamint egyes újonnan kifejlesztett haditechnikai
eszközök hadrendbe állítását. A következőkben a had
osztály műszaki csapatait érintő változásokat fejtem ki,
ismertetve az alárendelt műszaki támogató elemek szer
vezeti felépítését, feladatait, új technikai eszközeit és
azok képességeit.2
Az ARRC alá rendelt brit műszaki csapatok a követke
ző három kategória valamelyikébe tartoznak: közvetlen
támogató, általános támogató és műszaki felderítő köte
lékek.
A közvetlen támogató egységek, alegységek, mint arra
az elnevezésük is utal, a közvetlen harcot, a harcászati
szintű feladat-végrehajtást támogatják az aknamezők,
rombolások létrehozásával, a manőverszabadság fenn
tartásán belül utak, hidak berendezésével, akadályok le
küzdésével, az erőmegóvás és túlélőképesség feladata
in belül az erődítés és álcázás szakfeladatainak végre
hajtásával, valamint speciális műszaki szaktámogatás
nyújtásával az összfegyvernemi parancsnok számára.
Az általános támogató kötelékek a magasabb szintű
(hadosztály, hadtest) parancsnoki elgondolás és szándék
megvalósítását támogatják a kulcsfontosságú műszaki
zárelemek létrehozásával, a fő után- és hátraszállítási utak
berendezésével, a műszaki-anyagi készletek szállításával,
elosztásával, a tűzszerészfeladatok ellátásával stb.

1+5

A műszaki felderítő kötelékek nemcsak a műszaki
magasabbegységek és egységek szervezetében, hanem
összfegyvernemi kötelékek keretén belül is megtalálható
ak. Lehetnek önálló alegységek vagy más szervezetbe
integráltak. Ők hajtják végre a speciális műszaki szakis
mereteket igénylő - hidak, objektumok, műszaki zárak
felderítése - információk és adatok gyűjtését, értékelését
és elosztását.
Az 1. páncéloshadosztály szervezetében a fenti képes
ségekkel rendelkező műszaki szakcsapatok közül három
közvetlen támogató és egy általános támogató zászlóalj
található, a felderítő alegységek pedig integrálódtak ezek
felépítésébe.

A közvetlen támogató zászlóaljak
A három közvetlen támogató zászlóalj a hadosztály egyegy páncélos dandárét támogatja3a harcfeladatok során.
A zászlóaljak szervezeti felépítése és technikaieszköz-ellátottsága teljes mértékben megegyezik, így a továbbiak
ban csak az egyikkel kapcsolatos információkat és jel
lemzőket ismertetem. A zászlóalj kötelékében egy törzs
század, egy páncélosszázad, egy gépesített század és
egy raktárcsoport található (1. ábra). Teljes feltöltöttséggel 749 fős (31 tiszt, 718 tts. és szerződéses) állomány
nyal hajthatja végre feladatait.
A törzsszázad a négy szakaszt (felderítő, támogató és
két kezelőállomány), valamint a zászlóalj segélyhelyet
foglalja magában. A század alapvető feladata a zászló
alj-parancsnokság és a törzs számára a megfelelő mun-

1+31

1. ábra: A közvetlen támogató zászlóalj szervezete létszámadatokkal (ti. + tts., szerz.)
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A közvetlen támogató zászlóalj
főbb technikai eszközei
1. táblázat
Eszköz

Pság.

Kötelék
Tö.
Pc.
szd.
szd.

AVRE

12

AVLB

12

ARRV

1

CET
Spartan
Samson

8

VLSMS
FV 432

4

12

4

14

7
1

3

FV 432 Amb
FV 432 SCRA

Gép.
szd.

1
2

3/4 t tgk.

3

19

1

1

3

1

2

1

2
1

10

7

4 t tgk.

24

8 t tgk.

3

7
6

1

4

14 t tgk.

11

1

TBT

10

Motorkp.

1

2

3

3

1

Önk.tgk.

2
2

2
4

Darus gk.

2

2

BR90 GSB

2

Szgk.

2

LWT

2

MWT

4

BML
GV
Aknakiford. eke

2. ábra: Páncélozott harcjármű (Spartan)

2

FV 434
FV 436
1/2 t tgk.

4

3. ábra: BR90 hídkészlet (GSB)

3
4
12

kafeltételek biztosítása, a vezetési pont(ok) berendezé
se. Ezen túlmenően biztosítják azon technikai eszközök
alkalmazását (1. táblázat), amelyek a támogatott (általá
ban elsőlépcsős) páncélosdandár harcához szüksé
gesek.
A felderítő szakasz 8 db Spartan harcjárművel (2. ábra)
hajtja végre a támogatott dandár harcterületén elhelyez
kedő utak, hidak teherbírására, az objektumok állapotá
ra, az aknamezők méretére és elhelyezkedésére, vala
mint az ellenség műszaki tevékenységére vonatkozó mű
szaki szakfelderítést. A szakasz általában 1-2 harcjármű
ből álló csoportokra oszlik, komplex, összpontosított al
kalmazásuk ritka. A támogató szakaszon belül található
ak azok az új technikai eszközök - többek között az
MGB-X felváltó BR90 GSB hídkészlet (3. ábra), az 1999ben rendszeresített VLSMS aknaszóró (4. ábra) - , ame
lyeket a közelmúltban állítottak szolgálatba.
A szakasz alárendeltségébe tartozik még a zászlóalj
vezetési pontok kiépítése során alkalmazható 2 -2 könynyű, illetve közepes (5. ábra) gumikerekes földmunkagép, amelyekhez számos munkaszerv csatlakoztatható,
lehetővé téve különböző funkciók és feladatok ellátását.
A szakasz a két („A” és „B”) kezelőállományt magában
foglaló szakasszal együtt üzemelteti a fenti technikai esz
közöket, melyek közül a közelmúltban rendszeresítettek
főbb ismérvei az alábbiak:

4. ábra: Aknaszóró harcjármű (VLMS)

5. ábra: Közepes földmunkagép (MWT)
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A VLSMS aknaszóró harcjármű közepesen páncélozott
Stormer alvázra épült és általában páronként kerül alkal
mazásra. A jármű hátulsó részén helyezkedik el a 120 db
vetőcső, melyekben 6 -6 db harckocsi elleni akna találha
tó. Telepítésekor, amit a járműparancsnok a jármű küzdő
teréből képes végrehajtani, egyszerre 6 vetőcsőből lehet
„kilőni” a bennük tárolt aknákat. Ezek előre programozha
tó önmegsemmisítő mechanizmussal rendelkeznek,
amelyek 4 és 48 órás, valamint 2 hetes intervallumra ál
líthatók be. Az akna a földet éréskor azonnal élesíti ma
gát, de fejlesztés alatt áll már egy, melynél távirányító be
rendezés fogja ezt a funkciót ellátni. A járműhöz rendsze
resítettek egy speciális utánfutót, amelyen további 480 db
akna található a szállítókonténereiben. Miután a vetőcsö
vek megfelelő számban kiürültek, 40 perc alatt fel lehet
tölteni a vontatott aknákkal azokat, és tovább folytatható
a telepítés. A zászlóaljak egyenként 5760 db aknával ren
delkeznek, melyből 2880 db a járművön, 1920 db az
utánfutón, 960 db pedig az első lépcső harcrendi eleme
ket kiszolgáló raktáraiban van elhelyezve a harc során.
A BR90 típusú hídkészlet MLC 70 teherbírású4 mind a
kerekes, mind a lánctalpas eszközök számára. Két fajta
híd, a rohamhíd (CSB) és az úszóhíd (GSB) készítésére
alkalmazható. A két típus között számos különbség van,
mind az építőjárművek, mind a felépítmény paraméterei
tekintetében. (Mivel a szakasz csak az utóbbival /GSB/
rendelkezik, a továbbiakban ezt ismertetem.)
A GSB hídkészlet egy hídépítő (ABLE), két hídszállító
(BV) járműből, valamint az összesen 32 m hosszúságú
hídelemekből áll. A hídépítő jármű 8x8 hajtású kerékkép
letű tehergépkocsi, amely a hídelemet „lerakja”, majd az
alkalmazást követően felszedi. A jármű munkaszervét
úgy alakították ki, hogy a hídvető harckocsik által alkal
mazott No10 és No12 típusú hídelemeket is képes nyom
pályánként felszedni, melyeket az egymáshoz kapcsolá
sukat követően a hídelem utánszállító gépkocsi (TBT)
magára tud málházni.
A hídszállító jármű szintén 8x8 kerékképletű tehergép
kocsi-alvázra épült. Egy jármű a hídelem felét, azaz 16 m
hosszú hídtagot hordoz.
A híd telepítésekor a telepítő jármű betol egy vezető
sínt az akadály fölé, majd leemeli a két szállítójárműről az
elemeket egymás után és az egymáshoz történt rögzíté
süket követően (ami kézzel történik!) pedig „betolja” őket
a vízbe. Az építéséhez mindössze 10 fős személyi állo
mány szükséges (járművezetőkkel együtt), akik nappal
30, éjjel pedig 40 perc alatt képesek forgalomba helyezni
azt. A híd 30 méter szélességű akadályon történő átke
léshez alkalmazható, azonban a jövőben várhatóan egy
hosszabb, 54 méteres hídelemkészletet (LSE) rendsze
resítenek, amelyhez maguk az elemek megvannak, de a
megfelelő méretű vezetősín még nincs rendszerben.
A páncélosszázad feladata alapvetően a támogatott
dandár erői számára a mozgás- és manőverszabadság
fenntartása, amit az állománytábla alapján kellő mennyi
ségben rendelkezésre álló, páncélozott technikai eszkö
zök alkalmazásával képes ellátni.
Az eszközök - hídvető harckocsik (6. ábra), műszaki
harcjárművek (7. ábra), földmunkagépek (8. ábra) - moz
gékonyak, különleges terepviszonyok között is hatéko
nyan alkalmazhatók.
A mozgásszabadság fenntartásán belül leggyakoribb
feladatként jelentkezik a szükségátkelőhelyek létrehozá
sa - ami történhet a hídvető harckocsik által lerakott híd
elemekkel vagy kisebb paraméterű akadályok esetén a
műszaki harcjármű által szállított műanyag csőkötegek
kel való feltöltéssel
az átjárók gyors nyitása az ellen
ség műszaki zárain (lásd 8. ábra), valamint oszloputak
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6. ábra: Hídvető harckocsi (AVLB)

7. ábra: Páncélos műszaki harcjármű (AVRE)

\

8. ábra: Lánctalpas földmunkagép (CET)

(talajutak) létesítése a gyengébb terepjáró képességű
eszközök számára.
Mindenképpen említésre érdemes, hogy a tapasztala
tok alapján szükséges volt a rohamhidak számának növe
lése, ezért - habár a zászlóalj 12 hídvetővel rendelkezik póthídelemek is rendszerben vannak, amelyeket speciális
tehergépkocsi szállít (9. ábra). A már lerakott hidakat így
nem szükséges a harc folyamán visszatelepíteni, hátha a
későbbiekben még szükséges a jelenlétük, hanem a pót
elemeket málházhatják fel a hídvető harckocsik.
A munka közben meghibásodott vagy a harc folytán
technikailag mozgásképtelen járművek mentésére a sza
kasz rendelkezik egy mentő-vontató járművel (10. ábra),

amely akár földmunkák végzésére is alkalmazható, vala
mint két darus gépkocsival (11. ábra).
A gépesített század feladatai közé tartozik többek kö
zött a különböző rombolások végrehajtása, a hagyomá
nyos telepítésű aknamezők létrehozása, az utak és hidak
ideiglenes helyreállítása.
A támogató és a három gépesített szakaszban a már
említett technikai eszközöket rendszeresítették, azonban
a javítószakaszban egy, a Spartan típusú harcjárműhöz
hasonló, de speciálisan vontatási célokat szolgáló techni
kai eszközzel is találkozunk, amely a Samson típusnevet
viseli (12. ábra). Az alaprendeltetése mellett a jármű al
kalmas a különböző nem robbanó akadályok, mint a dön
tött fatorlasz, vasbeton harckocsiakasztók és más, a ta
lajhoz rögzített elemek eltávolítására, elvontatására is.
A zászlóalj technikai eszközeivel kapcsolatosan végül
meg kell említeni azt a tényt is, hogy a parancsnoki fel
adatok ellátását nagymértékben megkönnyítik a jól fel
szerelt, fegyverzettel is ellátott, mozgékony FV 432 pa
rancsnoki harcjárművek5 (13. ábra), amelyek a harc dina
mikája során biztosítják, hogy a kötelék parancsnoka a
megfelelő helyről, összeköttetést tartva az alárendeltjei
vel és az elöljáróval, képes legyen vezetni a harcot.

10. ábra: Páncélos mentő-vontató (ARRV)

Az általános támogató zászlóalj
A zászlóalj egy kiemelkedően nagy létszámú - 1000 fős
(43 ti., 957 tts. és szerz.) - szervezet (14. ábra), amely ál
talában a hadosztály második lépcsőjében települve hajt
ja végre a támogatási feladatokat. A szervezeti felépítés
ben számos hasonlóság fedezhető fel a közvetlen támo
gató zászlóaljjal, csakúgy, mint a rendszeresített techni
kai eszközök terén (2. táblázat).
A törzsszázadot ugyanazokra az alegységekre osztot
ták, mint azt az előzőekben már ismertettem, s a feladat
köre is megegyezik az előzővel. Eltérés mindössze a lét
számában fedezhető fel: 151 fő, míg a közvetlen támoga
tó zászlóalj esetében 134 fő (1. táblázat).
A gépesített század felépítése és technikai eszköz
mennyisége teljes mértékben megegyezik az előzőével
csakúgy, mint a feladatköre. Az általános támogató zász
lóalj viszont két gépesített századdal rendelkezik, így a
képességei is megkétszereződtek az aknatelepítések,
rombolások végrehajtása, valamint az utak és hidak
fenntartása terén. Mivel a zászlóalj általában a mögöttes
harcterületen, a közvetlen tűzhatáson kívül oldja meg a
feladatait, nem rendelkezik páncélosszázaddal.
A deszantátkető század viszont teljes mértékben egye
di szervezet. Ami az 1. páncéloshadosztályhoz tartozó

11. ábra: Darus gépkocsi (Crane)

12. ábra: Lánctalpas vontató (Samson)

9. ábra: Hídelem-utánszállító gépjármű (TBT)
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Önsúly

Eszköz

(0

M éretek (m)

Hatótávolság (km )

M LC

Sebesség (km /h)

Üza (1)
Magasság

Hossz

Szélesség

Megjegyzés

Úton

Vegyes

Úton

Terepen
Kéz. szem: 3 fő
Fegyver: 7,62 gpu. 2000 db lőszer
Kéz. szem: 6 fő
Fegyver: 7,62 gpu. 2000 db lőszer

SPARTAN

8,2

10

2,23

4,89

2,21

386

420

385

80

n.a.

SULTAN

8,7

10

2,48

4,89

2,21

395

431

380

80

n.a.

FV 432,434,436

15,1

15

2,17

5,21

2,97

450 D

433

225

64

n.a.

SAMSON

8,2

10

2,23

4,89

2,21

386

420

385

80

n.a.

VLSMS

12,7

13

3,4

5,27

2,77

330 D

600

450

80

n.a.

AVRE

41,7

60

2,4

9

4,4

n.a.

220

n.a.

n.a.

n.a.

AVLB

53

60

4,1

13,8

4,2

n.a.

220

n.a.

n.a.

n.a.

TBT

35

40

3,9

16,2

4

n.a.

680

n.a.

n.a.

n.a.

CET

17,7

18

2,6

7,3

2,9

n.a.

340

200

n.a.

n.a.

Giant Viper

4,3

-

3,8

5,9

2,3

-

-

-

-

-

ARRV

53,5

60

3,43

8,57

3,53

n.a.

n.a.

200

n.a.

n.a.

91,5t csörlő, 6,87t daru.

М3

24,5

30

3,93

12,74

3,35

400 D

720

n.a.

80

30

Kéz. szem: 3 tő.

LW T

8,8

10

3,97

6,65

2,3

n.a.

n.a.

n.a.

42

15

Villás emelő rendszeresítve

MWT

17,5

19

3,31

8,53

2,76

n.a.

n.a.

n.a.

45

20

10t trélert is vontathat

A BLE

36

35

3,98

11,27

2,9

455 D

680

n.a

80

40

BR90 GSB lerakása.

15,7

30

3,98

11,27

2,9

455 D

680

n.a.

80

40

BR90 GSB szállítása

15,2

32

3,5

8,86

2,5

n.a.

n.a.

n.a.

80

20

9,75m3-t szállíthat

22,1

29

3,6

9,08

2,5

n.a.

n.a.

n.a.

40

10

BV
Önkiürítő tgk,
Darus gk.

t

Fegyver: 7,62 gpu. 2200 db lőszer
Kéz. szem: 6 fő
Fegyver: 7,62 gpu. 2000 db lőszer
Kéz. szem: 3 fő, 20 db aknaszóró
konténer (8 jmű-n+12 vontatott)
Tolólap, a.kif.eke rendszeresítve.
6 db CL60 vagy 3 köteg műag. cső
1 db No. 10 hídelem (24,5 m) vagy
2 db No. 12 hídelem (10,5 m)
1 db No.10 vagy 2 db N o.12 híd
300m3/h földmunka, 8t csörlő,
4t daru, 1 db CL60 nyompálya
AVRE, CET, М В Т , FV 432
vontatja tréleren.

2. táblázat: A műszaki technikai eszközök összehasonlító adatai
századot igazán különlegessé teszi, az az 1997 szep
temberében hadrendbe állított М3 típusú önjáró kétéltű
eszköz (15. ábra), mivel a brit haderő többi hadosztálya
még csak az M2D típusú deszantátkelő eszközzel fel
szerelt.6
Az eszközt elsősorban édesvízi átkelési feladatokra
konstruálták, azonban megfelelő körülmények (pl. cse
kély hullámverés) esetén tengeri műveletek során is sike
resen alkalmazható.
Az M2D típushoz képest nagyobb teljesítményű motor
ral, jobb terepjáró képességgel bír, a gazdaságosabb
üzemanyag-fogyasztás miatt pedig javult az üzemideje
és a hatótávolsága is.
A dízel erőforrás mind a négy kereket hajtja, és mind
egyik kerék kormányozható is, ami a szárazföldön történő
mozgást és manőverezést jelentősen megkönnyíti. A ví
zen való mozgást a jármű elején és hátulján elhelyezke
dő, oldalirányban fordítható vízsugár-hajtóművek végzik.
Az eszköz speciális tulajdonsága, hogy kompként és
úszó (szalag)hídként (16. ábra) egyaránt alkalmazható, a
lánctalpas eszközök MLC 70, a kerekes járművek esetén
MLC 100 terhelhetőséggel. A Magyar Honvédség jelenleg
két eszköztípust tart hadrendben átkelési feladatokra: a
PTSZ-M közepes lánctalpas úszógépkocsi ugyan kétéltű
eszköz, de korlátozott teherbírású (1 0 1), a PM Pszalaghíd
pedig megfelelő terhelhetőségű, kompként és hídként is
alkalmazható, de a hordozó járművek (KrAZ-255B) csak
a szárazföldi mozgatást biztosítják, a vízi manővereztetéshez speciális tolóhajókra van szükség.
Az М3 speciális kialakítású rámpái lehetővé teszik,
hogy akár a legnehezebb partviszonyok mellett is felmálházhatók az átszállítandó járművek. A pontontagok nyitá
sát hidraulikus munkaszervek végzik, ami lehetővé teszi,
hogy csak 3 fős kezelőszemélyzet szükséges az üzemel
tetéshez. A pontonokat csukott („zárt”) és nyitott helyzet
ben is egymáshoz lehet kapcsolni. Kompként alkalmaz
va, négy pontontag zárt kapcsolásával 2 közepes harcko-
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15. ábra: Az М3 szalaghídként üzemelve

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az 1. brit
páncéloshadosztály műszaki alegységei korszerű, haté
kony eszközökkel felszereltek, képességeiket tekintve
pedig megelőzik, számos esetben pedig felülmúlják a
környező országok hasonló csapatait. Az új technikai
eszközök és a jelenleg is folyamatban lévő további fej
lesztések ezeket a képességeket, a feladatok végrehajtá
sának hatékonyságát tovább növelhetik, továbbra is a vi
lág élvonalában tartva a brit műszaki csapatokat.

Felhasznált irodalom

16. ábra: Páncélozott harcjármű (Sultan)

csit lehet szállítani, míg hídként 100 méter szélességű
akadály 8 pontonnal hidalható át, egyirányú forgalmat
biztosítva a két part között. Az építési időnormák az em
lített módozatok esetén 10 perc, illetve 30 perc (nappal).
A század összesen 24 db eszközzel rendelkezik, ami 3
db 100 m hosszúságú híd készítését teszi lehetővé.
Szintén a század kötelékébe tartozik a műszaki alegy
ségeknél csak itt rendszeresített Sultan típusú páncélo
zott harcjármű (17. ábra), amely parancsnoki harcjármű
ként funkcionál.
A Sultan fegyverzetében és meghajtó erőforrásában
hasonlít a Spartan harcjárműhöz, azonban felépítményük
eltérő kialakítású.
Az állománytáblában rögzített alegységek mellett az ál
talános támogató zászlóalj ideiglenes alárendeltségébe
tartozhat különleges esetekben egy háromszakaszos
tűzszerész század is, amely azokat a robbanótestekkel
kapcsolatos feladatokat hajtja végre - hasonlóan a MH 1.
HTAZ-hoz - , melyek megoldása nem tartozik a szakmű
szaki feladatkörbe.

Army Unit Standing Operating Procedures, e-version, UK
MOD, London, 1986.
Army Tactical Doctrine Handbook, e-version, Issue 1.0,
UK MOD, London, 1998.
Staff Officers Handbook, e-version, UK MOD, London,
1997.
A Brit Szárazföldi Haderő internetes honlapja

Jegyzet
1. Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) - Szövetséges
Gyorsreagálású Hadtest.
2. A műszaki zászlóaljak technikai eszközeinek főbb pa
ramétereit a 3. táblázat tartalmazza.
3. Az 1. páncéloshadosztály kötelékébe a 4., a 7. és a 20.
páncélosdandár tartozik.
4. Military Load Class (MLC) - Katonai terhelhetőségi
osztály, amely a híd teherbíró képességét mutatja.
5. Az FV (Fighting Vehicle) család több verziója is rend
szerben áll a zászlóaljnál: a 436-os zpk. hjmű, a 434es javító-mentő, illetve a 432-es típus egészségügyi
(Amb) és speciális híradó (SCRA) altípusa.
6. Az М3 típus rendszeresítésre került a Bundeswehr
deszantátkelő műszaki alakulatainál is.
Kovács Zoltán

SEMSEY GUSZTÁV

ÚTI,JELENTÉSEK
1885 - 86.

Semsey Gusztáv

Útijelentések 1885-86
Szerkesztette: Katona Miklós
Az osztrák-magyar haditengerészet 1869-1886 között számos vitorlás hajó
ját, illetve gőzkorvettjét küldte ki távoli földrészekre ún. missziós utazásokra.
Ezek során földrajzi kutatásokat, néprajzi, természettudományos gyűjtéseket
végeztek, de a fő cél a nemzetközi kapcsolatok és kereskedelmi lehetőségek
kiépítése volt. Gróf Andrássy Gyula közös külügyminiszter készített elő uta
zásokat Kelet-Afrikába és Kelet-Ázsiába. 1885-86-ban a FRUNDSBERG
gőzkorvett ázsiai útjára került sor, ennek során Semsey Gusztáv fregattkapi
tány volt. A kötet a kapitánynak a Birodalmi Hadügyminisztérium Tengerésze
ti Osztálya részére írott jelentéseit tartalmazza 1885. 09. 20. és 1886. 04. 15.
között, illetve a kereskedelmi tevékenység összefoglalóját. Ez a teljes anyag
egy részlete, de kétnyelvű, mivel a német eredetit is közli.
Navigare Press, Salgótarján 2002., 239 oldal
Rendelhető: www.navigare.hu internetes címen és Katona Miklóstól,
a 06-20-949-1219-es telefonszámon
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A Magyar Légierő
légtérfelderítő képességének fejlesztési lehetőségei,
különös tekintettel a pilóta nélküli repülőeszközökre II. rész
4.2 Teendőink a radarrendszer korszerűsítésével
kapcsolatosan
A megfelelő radarpark kialakítása fontos feladat a Ma
gyar Honvédség számára. Az új katonai, háromdimenzi
ós kereső radarok beszerzése és rendszerbe állítása
mellett, az átmeneti időszakban a meglévő radarjaink kö
zül ki kell választani azokat, amelyeket érdemes korsze
rűsíteni. A modernizálás mértékét az egyes radartípusok
nak megfelelően kell meghatározni. A kiválasztott típusok
korszerűsítése aránylag gyorsan, kis anyagi ráfordítással
megvalósítható. Kereső (felderítő) radarjaink túlnyomó
többségének frekvenciatartománya a Nemzetközi Rádiószabályzat szerint az „Állandó helyű és Mozgó Szolgálat”
részére biztosított frekvenciasávba esik [МК1]. Ezen esz
közök üzemeltetését a lehető legrövidebb időn belül (bé
keidőszakban) be kellene szüntetni, mivel a rádiótelefon
rendszerek (hazai és külföldi) és a radarok közti elektro
mágneses összeférhetőség (EMC) nem biztosított. A
nem megfelelő frekvencián működő radartípusok rend
szerből való kivonása nagyrészt már megtörtént.
Az MH kereső radarjai két fő frekvenciasávban üzemel
nek: a VHF (m-es) és az S (cm-es) tartományokban. A vi
lág sok hadseregében radarfrekvenciaként széleskörűen
alkalmazott - a Nemzetközi Rádiószabályzat szerint ra
darok számára engedélyezett - 1215-1400 MHz frek
venciasávban („L” frekvenciasáv) nem üzemel egy kato
nai kereső radarunk sem. Várhatóan itt üzemelnek majd
az új, NATO-beszerzésű háromdimenziós radarjaink.
A jól ellátott katonai légtérellenőrző rendszereknél a
„VHF” radarokat kiemelten kezelik. Ebben a frekvenciasávban a céltárgyak hatásos keresztmetszete többszörö
se lehet a több GHz-n üzemelő radarokban mérhető ér
tékeknél. A kis visszaverő felülettel rendelkező céltárgyak
felderíthetősége jobbá válik és a „stealth” (lopakodó) tu
lajdonságok kevésbé érvényesülnek a „VHF” tartomány
ban, mint a magasabb frekvenciákon. Erre jó példa az
orosz gyártmányú 1L13-3 (Nebo-SV, mobil 2D, VHF) ra
dar, amelyet a 11. ábrán láthatunk.
A Magyar Honvédségnél rendszerben lévő nagy hatótá
volságú kereső radarjaink egy része (P -18 és az
OBORONA-14) fix frekvencián, ebben a frekvenciasáv
ban üzemel. Ezen radarok hullámhossza, antennamére
tei, a felderítési zóna főbb paraméterei, a különböző
üzemmódokhoz tartozó antenna-iránykarakterisztikák, a
telepítési hely kiválasztásának szempontjai adottak. Ke
reső radarjaink aránylag nagy adó- és impulzusteljesít
ményt alkalmaznak, ezért jelentősen zavarhatják a köze
li frekvenciatartományokban üzemelő polgári és katonai
felhasználókat. A radarok nagyfrekvenciás erősítője nagy
sávszélességű, alacsony dinamikatartományú, ennek kö
vetkeztében nagyon érzékenyek a környezeti zavarokra.
A korszerűsítés szükségességét erősíti NATO-tagságunkkal kapcsolatos kötelezettségvállalásunk, valamint a
volt Szovjetunió területén létrejött államokban szétforgácsolódott radargyártás és az onnan való alkatrészbeszer
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zés nehézségei. Ma már lehetőségünk van korszerű
(nyugat-európai és USA-beli) alkatrészeket (pl. jelfeldol
gozó processzorokat), részegységeket (pl. félvezetős
adómodul) beszerezni, saját terveink szerint beépíteni.
Alapvető elvárás, hogy bonyolult belső impulzus-modulá
ciót valósítson meg az adóban és rendelkezzen az ehhez
tartozó kompressziós vevővel. Ezek a tulajdonságok le
hetővé teszik, hogy a modernizálni kívánt radarberende
zés paraméterei jelentősen javuljanak. Ez magában fog
lalja a céldetektálás, az aktív és passzív zavarvédelem
javulását, a koordinátameghatározás pontosságának nö
velését és az információ automatikus továbbításának le
hetőségét oly módon, hogy közben csökken a környezet
zavarása. A digitális jelfeldolgozási technika költ
séghatékony és gyorsan megvalósítható alkalmazások
megvalósítását teszi lehetővé.
Modernizálási törekvéseinkhez jó alapot biztosít, hogy
jelenleg még rendelkezünk hazai gyári javítási kapacitás
sal, ahol a javítások mellett a korszerűsítési feladatokat is
megfelelő színvonalon végeztethetjük el. Legtöbb, a kö
zelmúltban még rendszerben lévő radarunk adórend
szerének nagy hátránya volt, hogy a nem megfelelő frek
venciasávban való üzemelésen kívül széles spektrum
ban erős zavarást hozott létre. Ma a felhasználható frek
venciák száma iránti igény egyre nő, ezért nem megen
gedhető, hogy a felhasznált energia jelentős része ne a
célfelderítésre fordítódjon, és az energia ezen része
„szennyezze” a környezetet.
4.3 Megoldási javaslatok
A megoldás a radarok elavult adó- és vevőrendszerének
a korszerűsítése. A kívánt teljesítményt többféle végerő
sítő eszközzel is elérhetjük. A legkorszerűbb megoldás a
teljesen félvezetős adó alkalmazása. Lényegesen csök
kenthetők más frekvenciafelhasználók zavarásának esé
lyei, ezzel együtt a radar zavarvédelme jelentősen javul.
A zavarvédelem tovább fokozható az adóimpulzus belső
modulációjának optimális megválasztásával és a vevő
rendszer dinamikájának növelésével. Az adóimpulzus
belső modulációjára frekvencia- és fáziskód-modulációt
használhatunk.
Az átmeneti időszakban a meglévő hazai ipari, szelle
mi kapacitások felhasználásával, technikailag lehetsé
ges a meglévő radarjaink egy részének (pl. P-37, P-18,
SzT-68U és PRV-17) korszerűsítése. Végleges megol
dást azonban csak korszerű háromkoordinátás radarok
rendszerbe illesztése jelenthet. A beszerzések tervezé
sekor a réskitöltő radarokra is gondolni kell, mivel ha
zánk földrajzi adottságai (pl. határ közeli hegyek, sok fo
lyóvölgy stb.) ezt fontossá teszik. Az „S" frekvenciasáv
ban üzemelő P -3 7 radar vevő és jelfeldolgozó rendsze
rét korszerűsítettük és kiegészítettük magasságmérő ké
pességgel (2001 -ben sikeres csapatpróbával zárult a fej
lesztés). Szerintem a „VHF” frekvenciasávban üzemelő
radarok (pl. P-18, P-13, OBORONA-14) aktív és paszszív zavarvédelmének növelése lehetne a következő

gyorsan megvalósítható feladat. A PR V-17 radar kor
szerűsítésénél felhasználhatjuk a P -3 7 modernizálási
eredményeit.
4.4 A radarpark típusonkénti vizsgálata
- P-13: Kivonták a rendszerből. Frekvenciája nem felel
meg a radarok számára engedélyezett frekvenciasávnak,
de 2008-ig van engedély annak használatára, így minő
sített időszakban felhasználható a kis visszaverő felületű
és horizonton túli légi járművek felderítésére.
- Oborona-14: Frekvenciája nem felel meg a Nemzet
közi Rádiószabályzatnak, de 2008-ig van engedély a
használatára. A kis visszaverő felületű „stealth” tulajdon
ságú célok felderítésére kiválóan alkalmazható. Ez a ra
dar aktív zavarvédelemmel is rendelkezik már, de azt cél
szerű lenne korszerűsíteni.
- P-18: Modernizálása után „stealth” jellegű légi célok
felderítésére alkalmazható. Frekvenciaengedélye 2008ig van. Minősített időszakra való alkalmazhatósága miatt
célszerű az aktív zavarvédelmét kifejleszteni. Kis költségráfordítással a vevő és jelfeldolgozó egységek is korsze
rűsíthetek. Multisztatikus radarrendszerben is alkalmaz
ható.
- P-37; Modernizálása befejeződött. Az átmeneti idő
szakban a légtérellenőrzés alapradarjaként (a gerinc-radarszázadoknál) lehet alkalmazni. A radar jobb vagy azo
nos paraméterekkel rendelkezik, mint a korszerűsítés
előtt. A vevő és jelfeldolgozó egységeket újonnan kifej
lesztett digitális eszközökkel váltottuk ki. A korszerűsített
egységek javításához szükséges alkatrészek (az adó és a
mechanikai részegységek kivételével) több nyugati forrás
ból is beszerezhetők. Uj képességekkel is rendelkezik:
- megoldott a magasság automatizált csatornánkénti
beütésszám alapján történő becslése, annak digitális fel
dolgozása, megjelenítése és továbbítása;
- 1999-ben beépítésre került a német Siemens sze
kunder radar a hozzá tartozó antennával;
- az analóg videojel is rendelkezésre áll digitális formá
ban, ezért a következőkben a radar indikátora is kiváltha
tó és a távvezérlés is megoldható.
- P-40: Adófrekvenciája miatt békeidőszakban nem
használható, de az eddigi fejlesztések eredményeit fel
használva ez a radar is korszerűsíthető. Az automatizált
magasságbecslésre is van lehetőség. A zavarvédettsége
jelenleg is jó, de ez tovább javítható a vevő és jelfeldol
gozó egységek kiváltásával. Tartalékként célszerű kon
zerválni és raktározni, amennyiben megfelelő alkatrészbázis is rendelkezésre áll a javítások elvégzésére.
- SzT-68U: Egyedüli háromdimenziós katonai rada
runk, amely kiválóan alkalmas réskitöltő kereső radarnak
(sajnos a magasságmérés pontosságának szórása jelen
tős). Kifejlesztettük a radar digitális illesztését biztosító
egységet, ezért alkalmassá vált arra, hogy az országos
katonai légtérellenőrző rendszerbe háromdimenziós ra
daradatokat szolgáltasson. A régi iilesztőegységet to
vább lehet fejleszteni és új algoritmusokat lehet alkal
mazni.
- PRV-17: Magasságmérő radarként továbbra is jól
használható a rávezetőtiszti munka biztosításához. A fej
lesztés eredményeként alkalmas lenne manőverező légi
célok követésére, illetve kijelölt szektorban nagyon pon
tos 3D radaradatok biztosítására. Az átmeneti időszak
ban a gerinc-radarinformációs rendszer részét képezi, de
a következő időszakban (amíg alkatrészellátás van) rés
kitöltő radarként használható a manőverező légi célok
követésére is. Jó aktív zavarvédő képességekkel rendel
kezik.

10. ábra: Az 1L 13-3 (Nebo) típusú radar

4.5 Hazai fejlesztési eredmények,
amelyekre lehet alapozni
- Radarszelektor: a radarok (beleértve az AN/TPX-54
SSR-1 is) különböző típusú indikátorokhoz és jelfeldolgo
zó eszközökhöz való szelektív kiválaszthatóságát bizto
sítja. A visszavert videojeleket és indítójeleket illeszti és
osztja el. Minden hazai, rendszerben lévő radarhoz illesz
kedik, ill. azok analóg oldalszögjeleit digitalizálja (ha
szükséges, visszaalakítja analóggá), és kiadja a felhasz
nálónak (pl. az ARE berendezésnek digitális feldolgozás
ra, a radarjelrögzítő berendezésnek objektív kontrolihoz,
a parancsnoki indikátorra megjelenítésre). A berendezés
rendszeresítésre került a radarszázadoknál.
- Raszter szken munkaállomás: a radarok videojelei
nek digitalizálását, automatikus céljeldetektálását, auto
matikus helyi multiradar útvonalképzését, egyéb külső in
formációforrásokkal való korreláltatását, az útvonalak fo
lyamatos követését, ábrázolását, valamint kiadását tette
lehetővé a felhasználónak. Ennek alapján fejlesztettük ki
a Radar Head Processzor (RHP) és az Automatikus Ra
dar Extraktor (ARE) berendezéseket, amelyek ma is biz
tosítják a radaraiegységektől a valós idejű, digitális célhelyzetadatokat a veszprémi légtérellenőrző központba.
- A P -3 7 radar komplex korszerűsítése: az elavult, al
katrész-utánpótlási gondokkal küzdő radarnak elsősor
ban a vevő és jelfeldolgozó alrendszereit cseréltük le kor
szerű nyugati alkatrészbázison alapulóra, automatikus
adatleszedést, magasságmérési lehetőséget és digitális
adatkimenetet biztosítva. A fejlesztés elkészült, a csapat
próba sikeresen befejeződött. A korszerűsített P -3 7 ra
dar képe a 12. ábrán látható.
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- Az SzT-68U rádiólokátor-állomás digitális informá
ciófeldolgozó és -továbbító berendezése (SZTG): a kifej
lesztett illesztőegység az RHP berendezésen keresztül
csatlakozik a légtérellenőrző rendszerhez. A berendezés
alkalmazásba vétele megtörtént.
- Radarjelrögzítő: A radarok objektív kontrollját teszi le
hetővé. Videomagnó-szalagra történik a felvétel egy ve
zérlőegységen keresztül. A lejátszás PIKET indikátorra
történhet. Lehetővé teszi a radarkezelő-kiképzés egy ré
szének - a radar bekapcsolása nélküli - végrehajtását,
ezért jelentős energia takarítható meg. A radarkorszerű
sítési feladatoknál is jól használható. Az eszközzel min
den radarszázad rendelkezik.
- A hazai légtérellenőrző rendszer kifejlesztése, amely
az ASOC központon keresztül biztosítja kapcsolatunkat a
NATO légtérellenőrző rendszerével: 7 modulból (ARE,
RHP, RICK, CTCI, TAR, FPDI és KRI) áll a hazai légtérellenőrző információs rendszer és ehhez kapcsolódik az
ASOC. Részletes információ a Haditechnika 1999. évi
számaiban található.
- Légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok valós idejű ve
zetési rendszerének kifejlesztése: az „Automatizált céladatleszedő és -továbbító berendezés (SZENYEZS-hez)”
és az „Információfogadó és feldolgozó alrendszer” (IFA)
megnevezésű fejlesztési témák keretében biztosítottuk a
légtérellenőrző központ által előállított légihelyzetkép
alapján - a Tájékoztató alrendszer (TAR) segítségével a kijelölt célokra vonatkozó automatizált harcvezetési te
vékenységet. Sajnos a SZENYEZS vezetési rendszer ki
vonásával ezt a fejlesztést már nem tudjuk a gyakorlat
ban használni, de a mobil légvédelmi rakétaezred K1 il
lesztő kabinjához elkészült IFA berendezés túl van a si
keres csapatpróbán. Az alkalmazásba vétele az időköz
ben felmerült, az új felhasználói igényeknek (pl. TFT mo
nitor új helyre felszerelve) is megfelelő módosítások el
végzése után 2002-ben várható.
- 2000-ben a H T I80. évfordulójára és Bay Zoltán szü
letésének 100. évfordulójára sikeresen végrehajtottuk a
Föld-Hold távolság megmérését P -18 radarral és LabVieW virtuális műszerrendszerrel. Részletesen a HTI 80.
évfordulójára megjelent jubileumi HT számban és a Fizi
kai Szemlében olvashatunk a sikeres kísérletekről.
4.6 Együttműködési lehetőségek
a VHF radarkorszerűsítéseknél
1. A NATO TRO SET-036 TG-21 - a radar munkacso
portban kidolgozás alatt áll az érzékelők, elsősorban ra
darok fejlesztési elvárásaival kapcsolatos „The Impact of
Emerging Technologies on Air Defence Radar” című ta
nulmány [Bal2j.
A készülő tanulmányban javasolt fejlesztések megfele
lő magyar bekapcsolódással rendkívül hasznosak lehet
nek számunkra. A tanulmány kiemelten kezeli az „m”-es
hullámtartományban is üzemelő fázisvezérelt antennák
kal kapcsolatos kutatásokat, melyek a jövő kiemelt
NATO-légvédelmiradar-fejlesztései közé tartoznak. Ma
gyarországnak meglévő tapasztalatai, üzemelő radarjai,
megfelelő frekvenciaengedélyei vannak, melyek nélkül
sikeres kutatás szinte elképzelhetetlen. Egy éve beadtak
a fent nevezett NATO-munkacsoporthoz egy értekezést
(Lénárt Ferenc, BME; Birtalan Tibor, TH; Balajti István,
TH Prl.) Determined Possible Bandwidth of Large Aper
ture VHF Antenna címmel. Az ott leírt eredmények és le
hetőségek megerősítést nyertek kanadai kutatások által
is. Az előzetes kutatási eredmények azt mutatják, hogy
rendkívül perspektivikus ennek a radarfajtának a fejlesz
tése. Erre jelenleg a VHF radarok korszerűsítése kap
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csán nyílik lehetőség. Az első lépést a P -18 radar meg
felelő modernizálása jelentheti. Ennek kapcsán az alábbi
szempontokat kellene figyelembe venni:
• Az adójel spektrális tisztasága biztosításának lehető
ségei. („Tiszta spektrumú” adójel-előállítás.) Ez külön
vizsgálatokat igényel, mivel a komplex belső adó-modu
láció a jelenleginél szélesebb frekvenciaspektrumot fog
lalhat el, és zavarhatja az ebben a sávban üzemelő tévé-,
rádió- és kommunikációs szolgáltatásokat. A HM Techno
lógiai Hivatal már végzett elemzéseket, kísérleteket, és
elkészíttetett egy tanulmányt. A tanulmány nem zárja ki a
korszerűsítés megvalósíthatóságát.
• Az adó kialakításának módszerei. Két megoldás le
hetséges, de a korszerűség megőrzése érdekében mind
kettő félvezetős.
- Az első az ún. „kabin” elrendezés. Ebben az esetben
a meglévő adó helyére egy kb. 500-800 watt átlagtelje
sítményű adószekrényt állítunk be a megfelelő modulá
torral együtt. Az adóimpulzus hossza kb. 120 s. A megol
dás előnyei: a környezeti körülmények egyszerű biztosít
hatósága, a tápáramellátás és a hűtő/fűtő rendszer egy
szerű kivitelezhetősége. A P -3 7 radar új vevőrendszeré
nek alkalmazhatósága. A megoldás hátrányai: kb. 6 dB
veszteség a tápvonalszakaszon az adó-vevő antennák
az adó és a kis zajú előerősítő között. Szükség van drá
ga teljesítményösszegzőkre és nagy teljesítményű adás
vétel-kapcsolókra. A kiegészítő csatornák (melyek a za
varás csökkentéséhez szükségesek) kialakítása nehéz
kes, új forgáscsatlakozó szükséges.
- Aktív fázisvezérelt antennarács kialakítása. Ebben az
esetben a meglévő adó helyére csak az egyenirányító
tápegységek és az alapjel-elállító modulátor egység ke
rülne. A kb. 500-800 watt átlagteljesítményt az antennakereszttartókra szerelt 4 -8 db egyenként 100-200 watt
átlagteljesítményű adómodul állítaná elő. Az adóimpul
zus hossza kb. 120 s. Az adómodul tartalmazná az
aránylag kis teljesítményű adás-vétel kapcsolót a kis za
jú erősítőt és az első keverőt is. A rendszer legfontosabb
eleme az adójel fázis- és amplitúdó-helyes térbeli öszszegzését biztosító hálózat kialakítása. A vett jelek koaxi
ális vagy optikai kábelen kerülnek le a kabinba. A megol
dás előnyei: Nincs 6 dB veszteség a tápvonalszakaszon
az adó-vevő antennák, az adó és a kis zajú előerősítő kö
zött. Nincs szükség nagy teljesítményű drága adás-vétel
kapcsolókra és teljesítményösszegzőkre. Megoldható az
oldalnyalábon keresztül érkező interferencia kiszűrése a
vételi csatornák megfelelő csoportosításával és a digitá
lis jelfeldolgozó algoritmusok (egycsatornás SLC és/vagy
SLB) alkalmazásával. Az adó és kis zajú erősítő kompakt
módon egy egységbe integrálható. Lehetőség van korlá
tozott magasságmérés megvalósítására. A kialakított
prototípus alkalmas a legkülönbözőbb felhasználói elvá
rások kielégítésének ellenőrzésére a sorozatgyártott ter
mék árának optimalizálására. A megoldás hátrányai: A
környezeti körülmények megvalósítása körülményesebb.
Szükség van egy RF jelszinkronizáló hálózatra a modu
lok között. Meg kell oldani az egyenáram „felvezetését”,
a 4 -8 önálló csatorna jeleinek „levezetését” pl. optikai ká
belen a kabinba.
• Szektoros üzemmód bi- és multisztatikus mérési lehe
tőségek kialakítása. Meg kell oldani az éppen üzemelő
adó- és a vevőrendszerek nagytávolságú szinkronizálá
sát, a vett jelek koordináta-transzformációját és kiértéke
lését. A radarnak képesnek kell lennie szektoros letapo
gatási mód biztosítására a rendszerközpontban lévő ve
zérlő számítógép oldalszög-utasításainak megfelelően.
2.
A NATO C3A szervezetével kialakult az együttműkö
dés a VHF radarok horizonton túli viselkedésének és a

bi-, majd multisztatikus (passzív) radarrendszer működé
sének a vizsgálatára. Az együttműködés keretében 2001.
június 27-28-án helikopterrel valós útvonal berepülését
igényelve méréseket hajtottunk végre a jutái és a medinai
P -18 radarok felhasználásával. A mérések kiindulásul
szolgálhatnak a hazai multisztatikus VHF radarrendszer
kifejlesztéséhez.

6.
Meg kell teremteni a lehetőségét, hogy hosszabb tá
von képesek legyünk a szenzorfúzión alapuló légtérellen
őrző rendszer kiépítésére.
Remélem, a cikk segítséget ad ahhoz, hogy tisztában
legyünk azzal, milyen feladatokat kell megoldanunk a ra
darparkunkkal kapcsolatban a légtérellenőrzés hatékony
ságának növelése érdekében.

5.

Felhasznált irodalom

Befejezés

5.1 További fontos tények
A radarokat üzemeltető állomány létszáma az utóbbi pár
évben jelentősen csökkent. A radarkiszolgálást közvetle
nül végző állományra a csökkentés fokozottan érvényes
volt. Még feltöltött állománytábla esetén is kevés a szak
ember a megmaradt technikához. Hasonló csökkenés
következett be a radaralegységek és a rendszerben lévő
radarok számában is.
5.2 Összegzett következtetések
1. Magyarországon a radargyártás ipari, technológiai hát
tere nem, de a modernizálás, bizonyos részegységek (ve
vő és jelfeldolgozó, valamint vezérlő alrendszerek) gyártá
sa és javítási feltételei biztosítottak. A korszerűsítések ja
vítják a radarok harcászati-technikai paramétereit, növelik
rendszerben tarthatósági idejüket, mindemellett a meghi
básodások száma jelentősen csökken. A továbbfejleszté
sekhez a hazai fejlesztők jóval olcsóbban és könnyebben
igénybe vehetők, mint a külföldi szakemberek. A korsze
rűsítésekkel hazai munkahelyeket is teremthetünk.
2. Az új nagy hatótávolságú, három koordinátát mérő
korszerű katonai vagy kettős rendeltetésű, kereső rada
rok rendszerbe állításáig tartó átmeneti időszakban a lég
térellenőrzést radarforrás szempontjából a korszerűsített
(magasságbecsléssel és SSR/IFF-el is ellátott) P-37-es
radarokra kell alapozni.
3. Gazdaságossági elemzéssel kell eldönteni, hogy
melyik radartípusunkat érdemes korszerűsítés után rak
tározni, illetve külföldön értékesíteni.
4. Mindenképpen szükséges megtartani, illetve raktá
rozni kellő mennyiségű „VHF” radart a „stealth” technoló
giával készült repülőeszközök felderítésére.
5. Meg kell határozni, hogy hány darab új mobil réski
töltő radart kell majd beszerezni az újonnan létrejövő lég
térellenőrző rendszerhez. (A számítások leglényegesebb
alapja az összefüggő radarfedettség alsó magassági kü
szöbértéke, amely ma békeidőben 3000 m.)

[Bah] Balajti István: A légvédelmi rendszer érzékelő ele
mei korszerűsítésének időszerű kérdései. Konferenciaanyag, Székesfehérvár, 1994
[Bal2] Balajti István: Javaslat „tiszta” adójelspektrum
előállítására című tanulmány készítésére. 2001. február
25. HM Technológiai Hivatal
[H o ll] P. E. Howland: Detection, Tracking and Identifi
cation of UAVs and CM NC3A, 1999
[HTI1] Pilóta nélküli felderítő repülőeszközök. Haditechnikai Füzetek 1. szám, HM HTI, Budapest, 1999
[Kus1] H. Kuschel, D. Schneider: On the Verification of
Beyond- The-Horizon (BTH) Detection Capabilities.
FHR-Bericht Nr. 22, FGAN-Technischer Bericht Nr. 11.,
Wachtberg, 2000
[Kus2] J. Heckenbach, H. Kuschel, К. Mühlbauer: Pas
siv Radar Demonstration Experiment PARADE. FHRBericht Nr. 38., FGAN-Technischer Bericht Nr. 01.,
Wachtberg, 2002
[Lükői] Lükő Dénes: A légierő és a NATO-integráció.
Greger Média Kft. Budapest, ZMNE Tankönyv, 2000
[MK1] Radarok számára engedélyezett frekvenciák.
Magyar Közlöny 112. II. kötet, 1994
[Pro1] Balajti I., Prokob T: A raszter szken munkaállo
más, Haditechnika 1996/3.
[Pro2] Prokob Tibor: A hazai fejlesztésű légtérellenőrző
információs rendszer a Légtérszuverenitási Hadműveleti
Központtal (ASOC). Haditechnika 1999/1-3. (3 részben)
[ERA1] PSS VERA-E ELINT and Passive Surveillance
System, http://www.era.cz
[S zabi] Szabó Pál: Ünnepi beszéd az MH 64. Veszp
rém Radarezred és jogelődei megalakításának 50. jubile
umi évfordulója alkalmából (1999. 06. 15.)
[W altl] Walter J. Bemard: Silent-Mode Air Surveillance.
„System Concepts for Integrated Air Defence of Multina
tional Mobile Crisis Reaction Forces”, RTO SCI Sympo
sium Valencia, Spain, 22-24 May 2000, published in RTO
MP-063
Prokob Tibor mk. alezredes

MAKETTEZŐKNEK
II. világháborús repülőgépek makettjei eladóak. Mind régi, összerakatlan 1:72-es készlet, jó állapotban megőrizve.
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A ZLR 60/1 szétszedhető homlokés oldalrakodó laboratóriumi vizsgálata I. rész
Dr. Borbás Lajos1-Gulyás András2-Gyökös Ferenc3-Gyöngyösi Ferenc4-Havasi Zoltán5

Előzmények
A 90-es évek közepén jelentős mennyiségű, a volt Német
Demokratikus Köztársaság haderejéből származó haditechnikai eszközt kapott segélyként a Magyar Köztársa
ság, közvetve a Magyar Honvédség (MH). Ekkor került
hazánkba a ZLR6 60/1 oldal- és homlokrakodó készlet,
amiből mintegy 25 az MH, 40 a Magyar Államvasutak ke
zelésébe tartozott.
A 90-es évek végén felmerült a készletek hazai, esetle
gesen a NATO-békepartnerségből, később tagságból
adódó feladatokban való alkalmazása. A vizsgálatok meg
kezdésekor megfogalmazódott az igény, hogy az elemzé
si program részleteiben olyan legyen, hogy eredménye
képpen a készlet besorolható legyen a NATO Stanag
20217 által meghatározott valamelyik MLC8-kategóriába
(ez év elején a honvédelmi miniszter a STANAG 2021 al
kalmazását kötelezővé tette, ezzel minden katonai jármű,
valamint híd, komp, hajó, az egyezmény szerinti 16-16,
gumikerekes vagy lánctalpas MLC-osztályba sorolását.)
A ZLR 60/1 azonnali alkalmazásának, rendszerbeállí
tásának ellentmondtak a következők:
- Nincsenek információk, dokumentumok a készlet
elhasználtsági fokáról.
- A készletek egyes elemein rozsdásodás volt tapasz
talható, ennek hatása a teherbírás-változásra nem
számítható.
- A szerkezet bonyolultsága miatt a teherbírás számí
tással nem igazolható.
- A NATO-műveletekben való alkalmazáshoz meg kell
határozni a készlet MLC katonai teherbírási osztályát.
A ZLR 60/1 teherbírásának igazolására, az MLC-osztály
meghatározására, a kezelési és karbantartási utasítás,
valamint a használati állapotminősítési eljárás kidolgozá
sára együttműködés jött létre az ÉMI TÜV Bayern Kft., az
MH Közlekedési Szolgálatfőnökség és a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki
Főiskolai Kar Építőmérnöki Tanszéke között. Mostanra
elvégeztük a vizsgálatok I. ütemét, amelynek eredménye
a vizsgálati program módosítását igényli.
Dolgozatunkban bemutatjuk a ZLR 60/1 készletet, en
nek laboratóriumi vizsgálati programját és a vizsgálatok
tapasztalatait.

gelyterhelés.” A laboratóriumi vizsgálatok éppen ezeknek
az értékeknek az igazolására, illetve a valós teherbírás
meghatározására irányulnak. A készlet műszaki adatait
az 1. táblázat tartalmazza.
A készlet tartószerkezetét három különböző méretű
(felső - középső - alsó) főtartóállvány és a gerendák al
kotják. A főtartóállványok támaszból, felső részből,
merevítőrudakból és a biztosítóláncokból állnak (1. ábra).
A hosszgerenda vékony falú, hegesztett kivitelű, a ge
rinclemezeken kör alakú, az alsó övlemezen négyszögle
tes kivágásokkal készült szekrényszelvényű kéttámaszú
tartó. A felső övön és a gerinclemezek sarkaiban a hossz
mentén végigfutó zárt erősítőszelvény fut. A hosszirányú
alkotólemezek kivágásai között kör alakú kivágással
könnyített keresztmerevítő bordák találhatók. A hosszge
rendák egyik végén egy, másik végén két támaszkodó
karmot képeztek ki. A főtartóállványok cső keresztmetM .e .
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95

(k N )

174

1. táblázat: A ZLR 60/1 szétszedhető oldal- és homlokrakodó
műszaki adatai (*teherbírási adatok az eredeti német
utasítás szerint)

A ZLR 60/1 vasúti homlok- és oldalrakodó leírása
A ZLR 60/1 homlok- és oldalrakodó - az állomási berakó
helyektől függetlenül vagy azok hiányában - alkalmas
„gördülő” szállítmányok ki- és berakására. Használható
homlokrakodóként, és három készlet alkalmazásával ol
dalrakodóként. A készletből összeállíthatók még (tábori)
gépjárműjavító rámpa, mosó- és/vagy mentesítő rámpák.
A készlet teherbírása az eredeti német kezelési utasí
tás első fordítása szerint „mint homlokrakodó valamennyi
vezethető katonai harci eszköz és felszerelés 60 t-ig ter
jedő össztömeggel,... mint oldalrakodó lánctalpas jármű
vek: 17,4 t össztömegig, kerekes járművek: 9,5 Mp ten
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1. ábra: A ZLR 60/1 szétszedhető oldal- és homlokrakodó.
Főbb elemek: 1: főtartóállvány (felső - középső - alsó), 2:
tartó, 3: mellgerendák, 4: lábazati részek

szetű felső részére támaszkodnak lefelé nyitott karmok
kal a gerendák, amelyek egymás mellé helyezve alkotják
a ferde feljárófelületet. A gerendákat a csúszás ellen műgyanta-korundburkolattal látták el (2. ábra).
A rámpára az alsó főtartóállványra támaszkodó lábaza
ti részek (külső és belső), a vasúti kocsira a felső főtartó
ra csatlakozó külső és belső mellgerendák biztosítják a
felhajtást. A ZLR 60/1 oldal- és homlokrakodót a vasúti
rakodás során a főtartók biztosítóláncaival a sínszálak
hoz kell rögzíteni.
A készlet szerkezetének leírása során az eredeti német
nyelvű utasítás fordításából származó megnevezéseket
használjuk, de a végleges magyar nyelvű kezelési és kar
bantartási utasításban az elemek megnevezéseit megíté
lésünk szerint módosítani kell a magyar műszaki szóhasználatnak megfelelő kifejezésekre.
A készlet tehergépkocsival és pótkocsival, valamint
vasúti kocsival (Gs, Ms) szállítható. A szállítási konfigurá
ciót a 2. táblázatban mutatjuk be.
A ZLR 60/1 homlokrakodóként való felállításakor a fel
ső főtartóállványt úgy kell elhelyezni, hogy annak felső
része és a vasúti kocsi ütközője közötti távolság 40-50
cm legyen. Oldalrakodóként való alkalmazás esetén egy
más mellett 3 készletet kell felállítani, a vágánytengelytől
2,5 m-es távolságban. A főtartóállványokat a biztosítólán
cokkal kell összekötni. A tartók magasságát az építés so
rán szintezéssel ellenőrizni kell.

A laboratóriumi vizsgálat

2. ábra: A gerendák és a főtartó kapcsolata
M eny-

A vizsgálati program
Fsz.

A vizsgálatok célja a ZLR 60/1 szétszedhető oldal- és
homlokrakodó készletek hazai és európai szabványok
alapján való rendszerbe állításának és a STANAG 2021
NATO-szabványosítási egyezmény szerinti MLC katonai
teherbírási osztályba sorolásának előkészítése, laborató
riumi vizsgálati eredmények szolgáltatásával.
Részletezve ez az alábbi részfeladatok végrehajtását
jelenti:
1. A vizsgálatok kiegészítő szerkezeteinek megtervezé
se, legyártása.
2. Anyagvizsgálatok elvégzése a kémiai jellemzők és me
chanikai jellemzők meghatározásához.
Erőtani vizsgálatok:
a) A főtartóállványok és tartók statikus teherbírás-vizs
gálata kerekes teherre.
b) A főtartóállványok és tartók statikus teherbírás-vizs
gálata lánctalpas teherre.
c) Fotoelasztikus rétegbevonatos feszültséganalízis a
tartók kivágásainak környezetében, statikus és dina
mikus teherre.
d) Dinamikus vizsgálat a lánctalpas jármű átbillenésé
ből a tartóra adódó dinamikus igénybevétel szimulá
ciójára.
e) Fáradásvizsgálat a tartó és főtartóállványok üzemel
tetési élettartamának megfelelő ciklusszámmal.
4. Terepi próbaterhelés az alkalmazási elmozdulások és
deformációk mérésére.
5. Dokumentumok kidolgozása:
a) Terepi alapozási követelmények.
b) Kezelési és karbantartási utasítás.
c) A használati állapotminősítési rendszer.
A statikus teherbírási vizsgálatok során a STANAG 2021
által előírt MLC-osztályok értékeit mint terhelési lépcső
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2. táblázat: A ZLR 60/1 szállítási konfigurációja

két terveztük használni, az MLC-osztályokhoz tartozó ke
rék- és lánctalpfelfekvési méretek alkalmazásával. A ter
helési lépcsők számításánál figyelembe vettük a lánctalp-,
illetve kerékszélességből adódó tehereloszlást (3. táblá
zat). A lánctalpas és kerekes terhelés geometriai adatait
és a ZLR 60/1 statikai modelljét homlokrakodóként való
alkalmazás esetén a 3. ábra mutatja be. (A vizsgálatok
előkészítése során kimutattuk, hogy a mértékadó terhe
lést az oldalrakodóként való alkalmazás modellje adja; a
terhek eloszlása az oldalrakodóként való alkalmazás
esetén kedvezőbb, hiszen a kerékterhek megegyező ér
téke mellett a hipotetikus járművek közbenső tengelyei
nek távolsága minden MLC-osztály esetén kisebb, mint a
mértékadó tengelyen mért nyomtáv.)
3.2 Végrehajtott vizsgálatok
3.2.1 Anyagtani vizsgálatok
A ZLR 60/1 készlet eredeti leírásában nincs adat az alap
anyag minőségére vonatkozóan, ezért a vizsgálatok so-
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3. ábra: A lánctalpas és kerekes teher statikai modellje homlokrakódóként való alkalmazás esetén

Az MLC osztályok alapján számított terhelési lépcsők
kerekes és lánctalpas teherre homlokrakodóként való alkalmazás esetén
3. táblázat

q

rán a gerendából kivett mintákon szakító- és keménység
vizsgálatot hajtott végre az MBVTI Műszaki Biztonsági
Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft. A mintákat két tartóból,
jellemző keresztmetszeti helyekről vettük ki: a felső övle
mezből, a gerinclemezből, az alsó övlemezből, valamint
a zárt erősítő szelvényből (4. ábra). A vizsgálatokat 6
helyről kivett, 3-3, összesen 18 darab 10 mm körüli szé
lességű mintán végezte el az MBVTI. A különböző tartók
ból, de a keresztmetszet azonos helyeiről vett minták
esetében a lemezvastagság (3,2 mm-3,0 mm) sem
egyezett meg, sőt, az egy tartó kétoldali gerinclemezéből
vett minták lemezvastagsága (2,6 mm-2,7 mm) is eltért.
A vizsgálatok eredményeiből megállapítottuk, hogy a
hosszgerendák hegesztett elemeinek anyagminősége
nagy szórást mutat (4. táblázat) mind a szakítószilárd
ság, mind a keménység tekintetében.
A legnagyobb és a legkisebb érték százalékos viszony
száma 133% a szakító szilárdság, 128% a folyási határ és
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4. táblázat: Az anyagvizsgálatok eredményeinek értékelése

129% a Brinell-keménység értékei esetében. A mért érté
kek megfelelnek az 52 szilárdsági osztályba tartozó szer
kezeti acélok adatainak, de a folyási határ a szakítódiag
ramokon (5. ábra) határozottan nem jelenik meg, az csak

I Külső

Belső felszín

felszín

6. ábra: A felragasztott rétegek elhelyezése a hossztartón (sötétítve)

7. ábra: A gerinclemez külső felszínének rendszámeloszlása és a gerinckivágások környezetének horpadása

számított érték. A szerkezeti acélokkal szemben pedig az
egyik követelmény éppen a határozott folyás kialakulása.
3.2.2 Fotoelasztikus vizsgálat
A fotoelasztikus vizsgálati rétegeket a tartóközép melletti
első kivágás környezetében ragasztották fel a tartó külső
és belső felületén (6. ábra), összességében mintegy 4 db
A/4 méretnyi területen. A vizsgálat alkalmas a helyi fe
szültségek, feszültségcsúcsok helyének bemutatására
azzal, hogy a tartó felületére felhordott vizsgálóréteg meg
nyúlása polarizált fényben színsávábrákat rajzol ki, és
ezek a megnyúlások a felszíni réteg kalibrálással megál
lapított nyúlási tényezőjével feszültségre számíthatók át.
Az átszámítás feltétele, hogy a vizsgált pont alapanyaga
deformáció tekintetében rugalmas állapotban legyen.
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Repülőgépek állapot szerinti üzemeltetéséhez
szükséges információszolgáltatás új formája
Dr. Czövek László mérnök őrnagy

Az üzemeltetést és a biztonságos repülést segítő
új műholdas adatrögzítő és adattovábbító rendszer
Az új diagnosztikai rendszer elsősorban a polgári repü
léshez kapcsolódik, de véleményem szerint a katonai al
kalmazhatósága sem kérdőjelezhető meg.
Ez a rendszer a repülőgép fekete dobozát hivatott le
váltani. A rendszer kifejlesztésében jelentős lökést jelen
tett a 2001. szeptember 11-én bekövetkezett esemény,
az egész világot megrázó Egyesült Államok elleni terrortámadás, amelyben négy repülőgépet öngyilkos merény
lők eltérítettek. A gépek fekete dobozaiból csak néhány
került elő, így elég nehéz megállapítani, mi is történhetett
pontosan a tragédia előtt a fedélzeten. A probléma évti
zedek óta fennáll, de lehet, hogy a jövőben nem lesz
szükség fekete dobozokra?
Az 2. ábra szemlélteti a repülőgépre felszerelhető be
rendezést. A fejlesztő Qualcomm cég neve hazánkban
talán inkább csak az Eudora levelezőprogram elejéről
ránk mosolyogva lehet ismerős, pedig számos ennél jó
val nagyobb fejlesztést tudhatnak maguk mögött, mi több
jelentős részesedésük van a Globalstar műholdas táv
közlési szervezetben is.
A kaliforniai székhelyű (San Diego) cég fejlesztőmérnö
kei már igen régóta dolgoznak egy olyan projekten,
amelynek célja, hogy az egyes légitársaságok járatai és
a földi irányítóközpontok között real-time (valós idejű)
hangkapcsolat mellett adat- és videokapcsolat is létesül
hessen. A repülés struktúrájából adódik, hogy a gépek
nagy távolságokat repülnek át, országokat, mi több, kon
tinenseket átszelve, vagyis elsődlegesen a globális lefe
dettség problémáját kell áthidalni. Erre pedig a legkézen
fekvőbb megoldás egy műholdas telekommunikációs há
lózatra való csatlakozás. A Qualcommnak komoly érde
keltsége fűződik ahhoz, hogy az új évezred fekete dobo
zát a Globalstar-hálózat felhasználásával valósítsa meg.
A cég fejlesztései elsősorban a CDMA-technológián ala
pulnak (a Globalstar hálózata is ezen az elven működik).
Az új fekete doboz neve: MDSS, melyen keresztül a re
pülőgépek fedélzete és a földi állomások között 128
kbps-nál nagyobb adatátviteli sebességgel lehetővé válik
valós idejű, digitális hang- és adatkommunikáció lebo
nyolítása.
A Globalstar rendszer által biztosított kétutas kommuni
káció mindezt lehetővé teszi. A Qualcomm által kifejlesz
tett új MDSS-alkalmazások segítségével videoképek kö
zelíthetők a gépek fedélzetéről a földi állomások irányá
ba, így veszélyhelyzet esetén a földi irányítók is adhatnak
a veszély elhárítását célzó utasításokat a fedélzeten tar
tózkodók számára.
A fedélzeti részben - így az utastérben is - számos ka
mera helyezhető el, ezek a földi állomásokról távvezérelhetők, mozgathatók. Mindezen túl a rendszer folyamato
san küldi az aktuális repülési adatokat a földi állomások
felé. A fedélzeten tartózkodók beszélgetéseit pedig a föl
di berendezéseken tudják rögzíteni. Ha tragédia követke
zik be, pillanatok alatt visszapergethetők az adatok, és
azonnal megállapítható a gép utolsó rádiójelei szerint le-
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2. ábra: A repülőgépre szerelhető berendezés

5. ábra: Terminál a repülőgépen

adott tartózkodási helye, magassága, sebessége, ez je
lentősen megkönnyítheti a mentőalakulatok dolgát, az
idő pedig életeket menthet.
A Qualcomm a fejlesztést két éve kezdte el. A tervezet
életre hívását indokolta, hogy az elmúlt években nőtt a lé

gi balesetek száma. A technológia, az infrastruktúra már
rendelkezésre áll, a Qualcomm vezetősége szerint az al
kalmazások nemcsak a légi forgalomban, hanem más te
rületen is felhasználhatók (távdiagnosztika).
A 4. ábra szemlélteti a földi adatelemző központ felépí
tését. A nagy sebességű adatátviteli szolgáltatás a Glo
balstar rendszer és a CDMA-technológia sávszélességé
nek köszönhető. Az MDSS-rendszer igen könnyen fel
szerelhető és installálható. Az adatátviteli sebesség 128
kbps-ről egészen 600 kbps-ig növelhető, alkalmas ada
tok, hang- és videofelvételek kétirányú átvitelére. A termi
nál kisméretű és kis tömegű. Antennája is viszonylag kis
méretekkel rendelkezik (200x80x35 mm).
A technológia egyaránt lehetővé teszi a terminálok kül
téri és beltéri használatát. A Qualcomm a rendszert egy
Challenger 604-es gépen tesztelte. A teszt során kiváló
an működött minden, élő videokapcsolat volt a repülőgép
kabinja és pilótafülkéje, valamint a földi állomás között. A
videofelvétel megjelent a másodpilóta képernyőjén, to
vábbá a gép aktuális helyzetének adatai is. Ezzel párhu
zamosan ezt a képet az élő hanggal a földön is nyomon
lehetett követni. A másodpilóta előtt elhelyezett terminá
lon keresztül lekérhető volt a várható időjárás, továbbá
megvalósult az internetkapcsolat is, a pilóta küldhetett és
fogadhatott e-mailt, s természetesen egyszerű kétirányú
beszélgetés lefolytatására is lehetősége volt.
A fejlesztők bíznak abban, hogy előbb-utóbb minden
légitársaság járatát felszerelik ezzel a technikával, mert
egyrészt nagyobb biztonságérzetet adhat a gépeken uta
zók számára, másrészt az új technológia nincs zavaró
hatással a repülőgépek elektronikus berendezéseire
(mint pl. a GSM-rendszerek), ezáltal hosszú távon az
MDSS-technológia az utasok érdekeit is szolgálhatná be
szélgetéseik lebonyolításával, miután a GSM-telefonok
használata a repülőgépek fedélzetén továbbra sem en
gedélyezett.
A fent leírt rendszer lehetőséget biztosítana a távdiag
nosztika megalapozására, a repülőszerkezetek új gene
rációs üzemeltetésének kialakítására a repülésbiztonság
növelése mellett.

VÁZSONYI MIKLÓS

ELMARADT FELSZÁLLÁS
(Egy MiG-17-es pilóta visszaemlékezései)
A szerző volt vadászpilóta, nyugállományú alezredes. A negyvenes évek
végén az első magyar csoport tagjaként kapott vadászpilóta-kiképzést a
szibériai Novoszibirszkben. Repülte a Jak-9-et, a MIG-15-öt, a MIG-17PF
lokátoros elfogóvadászt és más típusokat.
„Elmaradt felszállás” című, most megjelent könyve lényegében egy részletes
és érdekes önéletrajz. Áttekinti a Jak-18-as, Jak-11-es kiképzési és a
M iG -15-ös csapatszolgálati időszakát, az 1956-os eseményeket a
repülőtéren, végül a hadseregen kívüli polgári tevékenysége egyes fejezeteit.
Az előszót Vári Gyula írta.
A csak 1000 példányban megjelent könyv beszerzési lehetőségeiről a
szerzőnél lehet érdeklődni.
Levélcím: Vázsonyi Miklós nyá. alezredes, 6000 Kecskemét, Szimferopol tér
18. II. em./19.
Telefon: 06 76/491-620 (8-20 óráig)
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Nemzetközi haditechnikai szemle
A FAMAS F-1 gépkarabély
A francia fegyveres erőknél rendszeresített egyéni lő
fegyver igazi gall különlegesség. Nem közismert típus,
ezért érdemes egy kicsit részletesebben foglalkozni vele.
Kialakítása és működése sok egyedi megoldást tartal
maz. A fegyver neve a Fusil d’Assault de Manufacture
d’Armes St. Etienne szavak rövidítése. (Helyenként az
Assault szó helyett az Automatique meghatározás is fel
bukkan.) Az első verzió szerint a rövidítésben szereplő sza
vak jelentése: a St. Etienne fegyvergyár rohamfegyvere.
A tervezők általános rendeltetésű fegyvert kívántak lét
rehozni, mely a géppisztoly, a gépkarabély és a golyó
szóró feladatát is képes ellátni. Ez nem sikerült nekik, hi
szen minden célra nem lehet egyetlen fegyvert használ
ni. A pontos célzás érdekében kihajtható lábakat is ter
veztek a karabélyhoz. A NATO-szabvány szerinti 5,56x45
mm-es lőszerrel való tüzelésre konstruálták. Az alkalma
zott lőszertípus az M-193, melyet az M-16A1-es változa
ta is használ. Ebből következik, hogy az újabb változatú
töltények (SS-190), melyeket az M -16A2 karabélyokhoz
használnak, nem alkalmasak a francia fegyverrel való tü
zelésre. Szintén ebből az okból nem csereszabatos a
francia fegyveres erőknél rendszeresített, belga gyártmá
nyú Minimi golyószórók hasonló űrméretű tölténye.
A FAMAS késleltetett tömegzáras fegyver, kialakítása
egyedi. A megszokott görgős késleltetésű tömegzár he
lyett emelőkaros tömegzárral látták el. Az ilyen reteszelési eljárás nagyon ritka, egyik első alkalmazására egy ma
gyar gyártmányú géppisztolynál, az M39-esnél került sor,
melyet Király Pál tervezett.
A karabély külső megjelenése eléggé szokatlan, sok
az egyedi megoldás, és a műanyagok széles körű alkal
mazása jellemzi. Úgynevezett Bull-Pup elrendezésű, va
gyis a tár a pisztolymarkolat mögött csatlakoztatható a
fegyverbe. Emiatt a karabély viszonylag rövid, ugyanak
kor a csőhossz nagyobb, mint az AK-rendszerű fegyve
reknél, méghozzá 73 mm-rel! A FAMAS-sza\ csekély
hossza miatt szinte géppisztolyként lehet a vállhoz szorítva-célozva mozogni, ami különösen a helyiségharcok
nál lehet nagyon hasznos. A FAMASA ezért minden ka
tonai alakulatnál, a lövészeknél, harckocsizóknál és az
ejtőernyősöknél is rendszeresítették. A különleges ren
deltetésű erők is használják Franciaországban, igaz,
géppisztolyok mellett. Ergonómiailag jól sikerült a kiala
kítása, jól kézre áll.
A fegyver összesen tizennyolc alkatrészre szedhető
szét, köztük egészen aprókra is, ez viszont nem jelenti a
harctéri igénytelenséget. A fegyvertok, a tokfedél a hordfogantyúval és a tus részének borítása is műanyag. Ez
utóbbiban halad hátra a tömegzár és a sorozatlövő me
chanizmus is ebben helyezkedik el. A karabély az egyes
és sorozatlövésen kívül a rövid, háromlövéses, rögzített
sorozat lövésére is alkalmas.
A rögzített sorozathoz (tűzcsapáshoz) az elsütőbillen
tyű előtti tűzváltó kart sorozatra, a tár mögötti sorozatlövő
mechanizmuson lévő kapcsolót 3-asra kell állítani. Másik
állása a 0, ilyenkor a sorozat hosszát az elsütőbillentyű
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vel lehet a hagyományos módon szabályozni, természe
tesen a tűzváltó kart is sorozatlövésre kell állítani.
A tűzváltó kar háromállású. A középső, S (Surteé) hely
zetben biztosítva van, míg í-es állásban egyeslövést, R
(Rafale) helyzetben sorozatot lő. A kar a pisztolymarkolat
elengedése nélkül könnyen állítható a jobb mutatóujjal a
sorozatlövésre. Balkezesek egyeslövésre állíthatják
könnyebben.
A fegyver tervezői arra törekedtek, hogy könnyen ala
kítható legyen jobb- és balkezes használatra. Erre azért
is volt nagy szükség, mert a hüvelykivető nyílás célzott lö
vés esetén éppen az arcnál van (először így is szokatlan,
hogy a tömegzár az ember arcánál mozog). Az átszere
lés mindössze egy percet vesz igénybe. A zárfejet kisze
relve fel kell cserélni a hüvelykivető és hüvelybetoló,
gyógyszerkapszula méretű alkatrészeket. Ezután az arctámasztót a kívánt oldalon rá kell csatolni a hüvelykivető
nyílására, ez utóbbi ugyanis mindkét oldalon megtalálha
tó. Végül a fegyver hordszíját is a kívánt oldalra kell sze
relni. Ha az arctámaszt rossz oldalra csatoljuk fel, akkor
sem okoz nagy problémát, mert a hüvely keresztbe áll a
lövés után, és megállítja az újratöltés folyamatát. A kétke
zes használatot segíti az is, hogy a felhúzókart a hordfogantyú alatt, középen helyezték el.
A fegyver - francia tervezőire jellemzően - meglehető
sen bonyolult, rekordszámú mozgatható alkatrész talál
ható a külső részen. Ezek legtöbbje a célzóberen-

2. ábra: A FAMAS-1 gépkarabély

dezésekhez tartozik. A hagyományos tüzeléshez a fegy
ver diopteres irányzókkal rendelkezik. A nézőke előtt és
mögött két lehajtható korong található. A hátsón alig 0,5
mm-es furat van, ezen át nézve a célgömböt, távolabbi
célok leküzdésére nyílik mód. Ilyenkor egyeslövéssel el
sőre leküzdhető egy fej méretű célalak, 200 méteres lőtávolságból. Ezen keresztül azonban csak a külvilág egy
leszűkített része látható, nem figyelhető meg a többi rész,
ami nagyban akadályozza a gyors célváltást. Ezt akarja
kiküszöbölni a korong lehajthatósága. A másik korongon
már nagyobb furat van, de ezen keresztül célozva csak
közelebbi célok leküzdésére alkalmas a szórás. Mindkét
korongot lehajtva már láthatóvá válik a célterület nagy ré
sze, de ezt a módot csak közelharcban lehet hatásosan
alkalmazni. A célgömböt és a nézőkét nem lehet a lőtávolság függvényében állítani. A gépkarabélyból kilőtt lö
vedék lapos röppályája 300 méterig garantálja egy térde
lő alakon a találatot.
A nézőkén és a célgömbön egy-egy kis kerékkel lehet
a fegyver belövését elvégezni. 200 méteres lőtávolságból
a kerekekkel egy kattanással 6 cm-t lehet állítani a kívánt
irányban. A nézőkén magasságiránynak, a célgömbön az
oldalszögnek megfelelően lehet beállítani a szükséges
korrekciót.
A nézőke korongjait lehajtva lehet használni a fegyver
éjszakai irányzékát is. Ennek nézőkéje a hordfogantyúban van. Kialakítása hasonló az AK-rendszerű kara
bélyokhoz, csak stabilan rögzített. Két fehér pont segíti a
sötétben való célzást. Ilyen fehér pont van az éjszakai
célzógömbön is. Ez a műanyag alkatrész a hagyomá
nyos célgömbön csúsztatható fel az alkalmazás előtt.
Acélzóberendezésnél a puskagránátok lövéséhez még
két külön rendszer áll rendelkezésre. A FAMAS álló, va
gyis hagyományos célzott lövési helyzetből képes kilőni a

páncéltörő puskagránátot. Ehhez kihajtható irányzók talál
ható a hordfogantyúban, az éjszakai irányzók előtt. Két lőtávolságot, 75 és 100 métert lehet rajta beállítani. Ehhez
célzáskor a hagyományos célgömböt kell használni.
Álló helyzetből való tüzelésnél jobbkezes lövés esetén
a hordhevedert a bal alkarra kell feltekerni, és ugyanez
zel a kézzel a tust hátulról meg kell markolni, majd így be
támasztani a jobb vállhoz. A jobb kézzel a bal könyökre
támasztjuk fel a fegyvert, és enyhén előredőlünk. Minder
re azért van szükség, mert a gránát kilövésekor tekinté
lyes hátralökő erő keletkezik.
A fekvő testhelyzetű puskagránátlövéshez a karabélyt a
földre kell támasztani a fegyver tusával. Ilyen célzási mód
dal már nagyobb célzott lőtávolságot is el lehet érni, mely
nek maximuma 340 méter. Acélzórendszer itt válik igazán
bonyolulttá. A felhúzókar előtt egy műanyag, mindkét
irányba kihajtható célzórúd található. Benne vájat van,
elején nézőke, a végén célgömb. Ezt a rudat két fix állású
szögben, 44° és 75°-ban lehet rögzíteni. A rudat vízszin
tesen tartva a célra kell irányítani, így a fegyver csöve a
megadott szöget zárja be a vízszintessel. Előtte azonban
a kívánt lőtávolságnak megfelelően be kell állítani egy, a
cső keresztirányú bordáin mozgatható gyűrűt. Ennek le
hetséges beosztásai 7-től 17-ig terjednek. 44° esetén
hússzal, 75° esetén pedig tízzel megszorozva kapjuk meg
a lőtávolságot. A gyűrű azt szabályozza, hogy a puskagrá
nátot milyen hosszan lehet a csőre ráhúzni, vagyis meny
nyi ideig gyorsul a lövés után. Maga a rendszer elég pon
tos, csak a cél távolságát kell hozzá jól megadni.
A puskagránáttal való lövésnél ügyelni kell arra, hogy a
hüvelykivető nyílás a talaj felé nézzen. A sátorvas is ki
hajtható, hogy ne zavarja ilyenkor a lövész ujját. Az alkal
mazott puskagránátok indítási módja is más. A kemény
célok elleni, kumulatív töltetű páncéltörő gránát típusjele
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AC -58 (Anti-Char 58 mm - harckocsi elleni, 58 mm át
mérőjű gránát). Ennek a gránátnak a páncélátütő képes
sége 150 mm. Ezt tölténnyel kell kilőni, míg az élőerő el
leni APAV-40 típusú gránátot egy erősített töltésű vaklő
szerrel indítják. (Anti Personelle-Anti Véhicle 40 mm jármű és élőerő elleni 40 mm átmérőjű gránát). Az indítá
suk eltérő módja miatti tévedések már több tragikus bal
esetet okoztak.
A FAMAS hordhevedere is többféle alkalmazási variá
cióra ad lehetőséget. A hevedert az alkalmazott hüvelyki
vetési iránnyal ellentétes oldali fegyverláb forgási csomó
pontjához rögzítették, átvezették a tus végén rögzített
gyűrűn, és a fegyverlábhoz erősítették egy oldható kap
csolódású gyűrűvel. A hevedert hagyományosan hasz
nálva is lehet hordani, a kívánt hosszra beállítva, de egy
mozdulattal oldva a lekapcsolható gyűrűt, harchelyzetbe
lehet állítani. Ilyenkor a gyűrű a hevederen csúszik, egy
hurokba fogja a lövész testét. A fegyvert lazán oldalra
eresztve lehet engedni, szabaddá téve a két kezet. Ha a
hevedert a maximális hosszra állítjuk, akkor azt egy háti
zsákhoz hasonlóan lehet használni. Ebben a hordhelyzetben a FAMAS stabilan felfekszik a hátra, sziklamá
szás vagy futás közben sem zavarja a viselőjét.
A FAMAS-nak - pontossága ellenére - sok hátránya
van. A műanyag fegyvertok és a tokfedél közötti résen sok
szennyeződés kerülhet be a fegyver belső részébe. A fém
alkatrészek nagyon érzékenyek a korrózióra, hamar meg
jelennek rajtuk a rozsdafoltok. A FAMAS csövét folyama
tosan olajozni kell, viszont lövészet előtt szárazra kell ki
húzni, majd utána természetesen azonnal be kell olajozni.
A fegyvert tehát állandóan karban kell tartani, de a
harctéri körülmények ezt nem mindig teszik lehetővé. A
tábori fegyvertisztítás körülményeit nem vették eléggé fi
gyelembe a tervezők, ugyanis műanyagból készült, szét
szedhető tisztítóvesszőt rendszeresítettek a fegyvercső
karbantartására. Aki próbált már kis kaliberű csövön át
húzni tisztításra használt vászondarabot, az tudja csak
elképzelni a feladat nehézségét, ugyanis a műanyag
vessző törik, a menet elszakad.
A FAMAS arctámasztója gyorsan oldható, egy kattin
tással el lehet távolítani, ezért már sok került belőlük a
veszteséglistára. Hasonló problémák vannak a fegyver
tokfedelét és tusát rögzítő csapszegekkel. Ezek is könynyen oldhatók, és a végük nem akad meg a vájatokbán,
mint pl. az M -16A2 esetében.
A legnagyobb probléma azonban a 25 töltényt befoga
dó tárak rossz minősége. A vékony fémlemezből sajtolt
tárak ajka és a tárakasztó könnyen deformálódnak. A ki
kopott tárakasztó nem kapcsolódik tökéletesen a fegy-

4. ábra: Az álló tüzelési testhelyzet a páncéltörő, kumulatív
töltetű puskagránáttal. A FAMAS egy újabb változatánál már
az egész kezet védi a sátorvas
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6. ábra: A fotón a FAMAS-1 villaállványa látható. A csődugót
a vaklőszerrel való tüzeléshez rögzítették fel

verbe, és már néhány milliméternyi kicsúszás is elég ah
hoz, hogy az előremozgó fej ne tudja a töltényt betolni a
töltényűrbe. A tárajkak alakváltozása is könnyen okoz
akadályt lövés közben. Azt hiszem, hogy a harc közben
elakadó lövések hátránya nem szorul részletezésre. A tá
rakat folyamatosan kell cserélni, hogy az üzemképesség
megmaradjon.
Típus: FAMAS F-1
Gyártó ország: Franciaország
Űrméret: 5,56x45 mm
Hossz: 757 mm
Tömeg tár nélkül: 3,55 kg
Huzagszám: 6 (jobb csavarzatú)
Huzagolás üteme: 305 mm
Csőhossz: 488 mm
Irányzóvonal hossza: 303 mm
Lövedék kezdősebessége: 960 mm
Elméleti tűzgyorsaság: 900 lövés/perc
Hatásos lőtávolság: 300 m

A karabély csövére szuronyt is lehet csatlakoztatni, de
ennek inkább csak díszelgéskor van szerepe. A szurony
anyagának minősége miatt másra nem használják. Aki
nek késre van szüksége, az saját zsebből szerez be egy
arra alkalmasat.
A FAMAS egyes példányait a fegyvertok alá szerelt
gránátvetővel is ellátták. Ez teljesen az amerikai M -203
típussal megegyező kialakítású. Ilyen példányokat a kü
lönleges rendeltetésű erőknél látni időnként. Ez a módo
sítás arra utalhat, hogy a puskagránátokkal nem voltak
megelégedve a fegyveres erők vezetői.
A FAMAS túlzott bonyolultságát beláthatták a tervezők
is, ugyanis az F2-es változaton a bordákat elhagyták a
csőről, vagyis puskagránátot már nem lőhetnek vele a

fent leírt módon. Meglepő, de elhagyták a kihajtható fegy
verlábakat is, viszont a pisztolymarkolat előtt a sátorvas
már a kéz összes ujját védi. Az új változaton célzóoptika
is alkalmazható, de ez a korábbi típusokon is felbukkan
néha. A módosított változat csöve kevesebb huzagszámú. Az F-2-es változat rendszeresítése egyelőre nincs
napirenden a francia fegyveres erőknél, feltehetően
anyagi okok miatt.
A fent felsorolt hátrányok miatt a FAMAS széles körű
elterjedése nem történt meg. Mindössze egy, a francia ér
dekszférába tartozó afrikai ország vásárolt belőle egy ki
sebb tételt.
Zsig Zoltán

A JSTARS felderítő és célkövető radarrendszer
Az eltelt 10 év alatt a mikroelektronika jelentős térnyeré
sével a rádiólokáció területén is minőségi fejlődés zajlott
le. Ezt a viharos átalakulást a Joint Surveillance and Tar
get Radar System - a felderítő és célkövető radarrend
szer segítségével szemléltetjük. A felderítőrendszerek
egyik legfontosabb aktív eleme a radar, amely bármely
meteorológiai helyzetben szinte korlátozás nélkül működ
het. A mért információ frissítéséhez az ismétlődési frek
vencia helyes megválasztásával és a kisugárzott teljesít
mény optimalizálásával közeledünk a valós időben törté
nő információ feldolgozásához. A fokozott frekvenciasta
bilitású oszcillátorok és a jel teljesen digitalizált feldolgo
zása eredményezte a kis teljesítményű vett jelek megbíz
ható vételét és azok egyértelmű feldolgozását. A közeljö
vőben olyan frekvencián működhetnek a lokátorok, amely
az új technológiájú szerkezeti elemekkel együtt lehetővé
teszi a sokkal pontosabb felbontóképességet mind a
szögkoordináták, mind a távolság szerint. Nagyobb lehe
tőségük van a tervezőknek az oldalszirmok maximális le
fogására, amivel növelhető a radar túlélőképessége, mert
felderítése sokkal szűkebb szektorból lehetséges. A szin
tetizált apertúrájú radar (SÁR) és inverz változata (ISAR)
képesek a földi célpontok detektálására. Az ISAR távolsá
gi felbontóképessége a 30 cm-es tárgyak önálló mérését
is lehetővé teszi. Az álló célok közül speciális eljárással ki
választható a mozgó célpont, ezt a módszert angolul Mov
ing Target indication (MTI)-nak nevezik.
A korszerű fegyveres erők által alkalmazott radarok ké
pesek a fenti feladatok végzésére. Az amerikai JSTARS,
HISAR, az angol Astor, a francia Horizont, az olasz Creso
mellett a korszerű elembázis lehetővé teszi a radar mére
teinek zsugorítását, így a repülőgépek után, ugyan ki
sebb hatótávolsággal, de megjelentek a robotrepülőgép
re telepített radarok is.

rendszer alapját az AWACS szolgálta, de a közvetlen
szárazföldi vezetés miatt a rendszert két részre bontot
ták. Az alapelem az £ -8 típusú repülőmodul, ezt egészí
ti ki az AN/TSQ-168 GSM típusú szárazföldi modul. A fel
adat meghatározásánál alapnak az E -3 Sentry típusú lé
gi korai felderítőrendszer egyik feladatát, a földközeli ma
gasságban repülő légi célok felderítését tekintették. Lé
nyeges különbség az, hogy az új rendszer a légi célpon
tok mellett 320-485 km-es körzetben méri a földi álló és
mozgó célpontokat, valamint elektronikus sugárforráso
kat, azonosítja azokat, továbbá közvetlenül adatokat
szolgáltat a szárazföldi csapatok és a légierő csapásmé
rő eszközei részére a tüzelés vagy a célravezetés során.
A felderítőrendszer fejlesztésének első fázisa 1993 vé
gén, 1994 elején ért véget. Az öt darabra tervezett elősorozatból elkészült az első két példány, az E-8A típusú
repülőgép, a JSTARS légi része. Az amerikai kongreszszus beütemezte költségvetésébe 1999 végéig az alap
programra fordítható 476,8 millió USD-t, ezt kiegészítette
a két prototípus átalakítási költségével - 123,7 millió
USD-val, végül a földi modulokra 264,6 millió USD-t for
dítottak. A fejlesztés tovább folyik, 2002 végéig a 20-as
jelzésű blokkal egészítik ki a meglévő rendszer elemeit.

A JSTARS feladata
A kilencvenes években az USA fegyveres erőinél kialakí
tott egységes szárazföldi és légierő-vezetési rendszer
egyik eleme a felderítő és követő radarrendszer. A
JSTARS fejlesztési munkáit 1988-ban kezdték meg, a
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A fejlesztés első fázisában a fedélzeti berendezések
együttműködését vizsgálták az AN/APY-3 típusú fedél
zeti felderítőradarral, ezután a TR—1A felderítő repülőgép
ASARS-2 típusú radarjával, majd az E -3 által alkalma
zott AN/APY-2 típusú radarral, az OV-1D és az RC-130
repülőgépek által alkalmazott AN/APS-94F-el, végül a
repülőgép navigációs NAVSTAR rendszerével.
Az E-ő-as repülőgép kialakítása során a Boeing cég (a
repülőgép-hordozót, a fedélzeti berendezések beszerelé
sét és a rendszerek hűtőberendezéseit készítette)
együttműködött a Grumman (a navigációs radar), a Nor
den (AN/APY-3 típusú felderítőradar), a Raytheon és a
Control Data (számítógéprendszer), a Hartman Systems
(kezelőpultok), a Cubic (adatátviteli berendezések) stb.
cégekkel. A teljes JSTARS kialakítására (20 db repülő
gép és 80-100 db földi modul) összesen 4,7 milliárd
USD-t különítettek el.

DIGITAL DATALINKS
• SCDL • SATCOM
• JTIDS
(Future Enhancement)

VOICE

Army Aviation
Units
AWACS

ABCCC

A rendszer felépítése
A rendszer 20 db E -8C típusú repülőgépre, 80-100 db
AN/TSQ-168 GSMtípusú berendezések segítségével és
a kijelölt harcászati vadászrepülőgépekre (F-15E,
F-16C és F-22) telepített TAWDS (Target Air l/l/eapon
Delivery System) rendszerekkel épül ki.
A JSTARS légi hordozója a polgári repülésnél alkalma
zott Boeing 707-320B, amely fedélzeti berendezései kö
zött a legfontosabb elem az AN/APY-3 típusú ISAR. A
hordozó repülési magassága 9000-11 400 m, a járőrözé
si területet az országhatártól vagy a peremvonaltól
50-250 km-re jelölik ki. A járőrözés időtartama 5-11 óra,
légi utántöltéssel 20 óra (ebben az esetben a fedélzeten
kettőzött személyzet tartózkodik).
A légi elem működését alapvetően AN/APY-3 radar ha
tározza meg, amely a következő üzemmódokban üzemel:
- 110°-os szektorban MTI és földközeli magasságon
repülő légi célok felderítése;
- a mozgó földi célok folyamatos követése egyidejűleg
több körzetben növelt felbontóképességgel;
- álló célok térképezése és a mért adatok rögzítése a
memóriában (Mapping);
- a csapásmérő eszközök rávezetése a földi célokra.
A fenti üzemmódokhoz a lokátor 8-12 GHz frekvenciatartományban 1,1 MW teljesítményű adaptív impulzusok-

-^20-485 khvHfc-A:.

bv ,

cé lte rü le t

ő rjárato zás

2. ábra: Az E-8 típusú repülőgép járőrözési útvonala
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3. ábra: A JSTARS együttműködési lehetőségei

4. ábra: Az E-8 repülőgép rajza

kai működik. A sík fázisvezérelt antenna tömege 771 kg,
mérete 7,3x0,6 m. A repülési iránytól jobbra vagy balra
110°-os szektorban tapogatja le a terepszakaszt. Az an
tennát dielektrikus aerodinamikai burkolat takarja és vá
lasztja el a radar többi berendezésétől.
A kezelők 18 db különálló, pult formájú munkahelyen
ellenőrzik a terepszakaszt és választják ki a követett cél
pontokat. Az indikátoron három léptékben 40x40,
100x100 és 2048x2048 km-es terepszakaszt vizsgálhat
nak. A kezelő egy adott területet elektronikus nagyítással
2x2 km-es felbontással is szemlélhet. A kezelőpultokat a
Digital Equipment cég készítette, és ezeket a Raytheon
cég Alpha típusú számítógépe működteti. A számítógé
pet a speciális felderítési feladatok alapján alakították ki,
a ROM mérete 1 GB, és a már az AWACS-nál is bevált
nagy sebességű feldolgozást alkalmazza.
Az egyedi tereptárgyak, utak, hidak és az összes álló
cél megjelenítésével állítja össze a digitális térképet a
rendszer, ezt Mapping üzemmódban térképezi fel, és a
memóriában tárolja. A rögzített adatok segítségével jele
nítik meg a szintetikus indikátorképet. MTI üzemmódban
a földi álló célok közül kiemeli a relatívan kisebb méretű
mozgó célokat is. A mért adatokat összegző sík képer
nyőn jeleníti meg a rendszer. A kezelők előre meghatáro
zott követelmények szerint csoportosítják azokat, és a
célpontokat az adott listához csatolják. A listázott célpon
tok adatait a számítógép automatikusan ellenőrzi, min
den újabb mérés után pontosítja a jellemzők változását,
és ezeket tárolja. A célpont mellett kiegészítő adatokat is
megjelenítenek (méretek, haladási sebesség stb.). A ke
zelők egyéb földi célokról is készíthetnek önálló listát.
Ha a követett célpont jellemzői jelentősen megváltoz
nak, akkor a számítógép riasztja a kezelőt. A speciális in
telligens memória reagál a célpont valóságos mozgására
(ha például a menetoszlop alagúthoz érkezik, vagy az út
szakasz magas hegycsúcs mögött folytatódik). Amikor a
célpont ismét mérhető lesz, a számítógép először ellen
őrzi a paramétereit, ennek megfelelően dönt arról, hogy
ez a régi célpont vagy esetleg újabb. Ha a mért célt régi
nek minősíti, akkor az új objektumot a megfelelő adatcso
porthoz csatolja, a régi jelzésekkel követi tovább a célt.
így a memóriát felesleges új célpontokkal nem telíti.
A memória jelentős előnyét az őrjáratozási irányváltás
kor használják ki. A repülőgép 30°-os bedőléssel 180°-ot
fordul, a manővert kb. 2 perc alatt fejezi be. Ekkor a ra
dart átkapcsolják a másik oldal mérésére. A számítógép
a tárolt adatok alapján virtuálisan követte a célpontokat.
Amikor a repülőgép felvette a stabil repülési irányt, a friss
mérések alapján azonosítja a célpontokat, ellenőrzi az
adatváltozásokat, majd az új helyzetben tovább követi a
régi célpontot.
A rendszer fontos eleme a 900 km hatótávolságú, titko
sított és zavarvédett, kétoldalú adatátviteli berendezés.

9. ábra: A kezelőpultok elhelyezkedése

A légi elem után lássuk a földi modult! A kiemelhető
AN/TSQ-168 GSM mobil berendezés közvetlenül a szá
razföldi hadsereg- vagy hadosztály-vezetéspont, illetve a
csapatrepülő harcvezetési és rávezetési berendezés ele
me lehet.
A modulnak két kiemelhető kezelőpultja van, amelynek
részei az AN/AYK-14 (V) típusú digitális számítógép, a
topográfiai illesztőberendezés, az AN/VRC-32 típusú
SINCGARS csatolóberendezés, a távíró és a TA-838 tí
pusú titkosított adatátviteli berendezés, továbbá a NAVSTAR/GPS navigációs rendszer terminálja.
Az AN/TSQ-168 GSM berendezés feladata a vett szé
lessávú képi információ folyamatos továbbítása a TACFIRE harcászati tűzvezetési rendszerhez, az ASAS (All
Sources Analysis Center) minden célpontot elemző köz
pont rendszeréhez. Az E-8C típusú repülőgép által mért
információ lehetővé teszi, hogy a szárazföldi csapatok
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vezető szervei a harcmezőről érkező információt valós
időben tudják feldolgozni.

A harci alkalmazás
A JSTARS harci bevetésen először 1991-ben vett részt.
Az Öböl-válságban 2 db E-8A típusú repülőgép és 4 db
AN/TSQ-168 GSM földi modul vett részt. A katonai szak
értők gazdag tapasztalatot gyűjtöttek az igen jó minősé
gű, jelentős mennyiségű információt nyújtó, fokozottan
zavarvédett rendszer működéséről, együttműködési le
hetőségeiről. Különösen tökéletes és koordinált volt kö
zös tevékenysége az E-3A Sentry repülőgépekkel.
Reális háborús viszonyok között hasonlíthatták össze
a JSTARS információit a brit Castor, a francia Horizont és
az olasz Creso adataival. Továbbá teszteltették a speciá
lis adatterminálokat, a járműnavigációs rendszert
( 1/ehichle Л/avigation System) és a fegyverzetnavigációs
rendszert (И/éapon Л/avigation System), amelyek az au
tomatikus rávezetési adatok segítségével a földi célpon
tok ellen bevetett irányított lövedékek részére készültek,
és képesek kisméretű célpontok fokozott pontosságú
megsemmisítésére.
A háború tapasztalatainak szakmai technikai elemzése
világosan mutatta a rendszer előnyeit, annak ellenére,
hogy a harctevékenységben két kezdetleges prototípus
vett részt. Az állami és katonai bizottságok önállóan ké
szített véleménye szerint a kilencvenes évek elejére jel
lemző fejlesztési törlések, leállítások a JSTARS-t elkerül
ték, a rendszer eljutott a sorozatgyártás előkészítésének
fázisához.
1995 decemberében a Rhein-Main katonai légibázisra
települt át 2 db JSTARS repülőgép (az egyik a prototípus,
a másik már a javított C változat), és ideiglenesen meg
alakították a 4500. repülő JSTARS alakulatot. Az állomá
nyába tartozott 270 fő az amerikai légierő állományából,
150 fő a szárazföldi csapatok állományából és 85 fő a
Grumman és a Motorola cégektől. Az alakulat az IFOR
kötelékben végezte munkáját, amihez 10 db földi modult

13. ábra: A földi berendezés belső felszerelése
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kaptak. A modulok segítségével a repülőgépek által mért
adatokat valós időben dolgozták fel.
Az E -8-as repülőgépek járőrözését először nappalra
tervezték, de a katonai aktivitás fokozódása után alapve
tően az éjszakai időszakra korlátozódott, mivel ekkor haj
tották végre a „rejtett” csapatmozgásokat. A négy cso
portra osztott személyzet váltásával fokozták a felderítés
hatékonyságát. A feladat sajátossága volt, hogy a harcte
vékenységben polgári személyek is részt vettek. A fedél
zeti berendezések karbantartását és javítását a beveté
sek során a gyártó szakemberek végezték. Az E-8A típu
sú repülőgépen is dolgozott néhány ipari szakember.
A járőrözés 5-10 órás terminussal Magyarország, Hor
vátország és az Adriai-tenger felett repülve történt. Ter
mészetesen két repülőgéppel a teljes térség egész na
pos ellenőrzése lehetetlen, ezért alapvetően éjszaka vé
gezték, mivel így a békeszerződés megsértését ellenőriz
ni tudták. Az AN/APY-3 radart minimálisan 320 km távol
ságról működtették, mert a felügyelt területen még szá
mos SA-2, SA -6 és SA-10 (SZ-300MPU) légvédelmi ra
kétarendszer működött.
A számos harci bevetés tapasztalatai alapján a rend
szert fokozatosan tökéletesítették. Az új, korszerűsített
eszközök növelték a felderítés hatékonyságát, a földi cé
lokról szerzett információ feldolgozása hatékonyabbá
vált, és az új harcászati eljárás (Supprestion of Enemy Air
Defences), az ellenséges légvédelem lefogása növelte a
rendszer alkalmazhatóságát.
A JSTARS szerepe 1999-ben a jugoszláviai légicsapá
sok során a háttérből mindennapossá vált. A rendszert itt
is nagy távolságról alkalmazták, a közvetlen harctevé
kenységben nem vett részt. Méréseivel segítette a beve
tésen részt vevő repülőgépek elektronikai harctevékeny
ségét, különösen a földi célpontok pontos azonosításá
val, továbbá a bombázási célpontok meghatározásában

14. ábra: Adatátviteli terminál

volt fontos szerepe. Az E -8 -as repülőgép pontos adato
kat nyújtott a jugoszláv légvédelmi alakulatok harcké
szültségi állapotáról, működőképességéről, az eszközök
széttelepítéséről valós időben adott tájékoztatást.

A harctevékenységek összehasonlítása
A JSTARS feladata Irakban és Boszniában a felderítés,
vagyis az alapfeladat volt. De az adott terepszakasz je
lentősen eltért. A terjedelmes sivatagot és a homokos
síkságot erősen tagolt, hegyes terepszakasz váltotta fel,
amelyet dúsan benőtt növényzet takart. A száraz sivata
gi klímát a hegyvidékekre jellemző párás klíma követte.
Boszniában a haditechnikai eszközök széttelepítése sok
kal kisebb térségre koncentrálódott. Az útvonalhálózat
még túlnyomóan fejletlen, a természetes vízfolyásokat
követi és csomópontokban (pályaudvar, útkeresztező
dés, híd és gázló) fut össze. Ezért a JSTARS bevetését
ott sokkal kisebb térségre kellett kiterjeszteni, mint az ira
ki terjedelmes sivatagban.
A repülési útvonal és a repülési magasság meghatáro
zásakor részletesen tanulmányozni kellett a domborzati
viszonyokat, hogy a hegygerincek mögötti területet is el
lenőrizhesse a radar. A boszniai térségben a JSTARS al
kalmazása lehetővé tette a katonai erők és eszközök el
helyezkedésére vonatkozó adatok valós időben történő
ellenőrzését, ezzel szinte lehetetlenné váltak a „rejtett”
átcsoportosítások. A felderített adatokat közvetlenül al
kalmazták, pl. a NATO-repülőgépek földi célokra mért
csapásainak kiválasztásakor.
Boszniában a fejlettebb rendszert különféle járőrözési
és mentési feladatoknál is kipróbálták. Mentő-kutató fel
adatnál szerepét, példaként, egy UH-60 Black Hawk
esetével jellemezzük. Technikai meghibásodás miatt a
helikopter kényszerleszállást végzett a boszniai állások
közelében. A JSTARS 3 órán keresztül pontosan követte
és irányította a mentésbe bevont járműveket. A katonai
mozgás korlátozása miatt a JSTARS ellenőrizte a Száva
feletti hidak forgalmát. A légtérellenőrzés és a földi moz
gás összevetésével meghatározhatták, hol szállnak le
gyakran helikopterek, majd az innen tovahaladó menet
oszlopok elárulták a rejtett vezetési pontok helyét. A fel
bontóképesség lehetővé teszi a menetoszlopban haladó
eszközök pontos azonosítását, így azonnal megállapít
hatták, ha a bejelentéstől eltérő eszközök haladtak az
utakon.
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- a SATCOM rendszerrel stabil összeköttetést nyújtó
terminállal látják el a rendszer elemeit;
- tízszeresre növelik a digitális jelfeldolgozás sebessé
gét és a memóriatároló képességét is, a fedélzeti 17 fel
derítő és 1 elektronikai harc kezelőpultokon a Raywax
860 típusú számítógépet felváltja a 866 típus;
- az automatikus rávezetést javítják az automatikus cél
azonosító (Automatic Target Recognition) alkalmazásával;
- a JTIDS Class 2, Link 16 segítségével tökéletesítik a
titkosított és zavarvédett kommunikációs rendszert, így a
csapatrepülő helikoptereket (pl. AH-64D, OH-58) is irá
nyíthatják.

17. ábra: Az E-8 típusú repülőgépen jól látszódik a radar
antenna

A JSTARS jellemzője a feldolgozott információ rendkí
vüli pontossága, fokozott minősége és a hatalmas infor
mációtároló kapacitása. A rendszer képes a földi álló,
mozgó és földközeli magasságon repülő célpontok felde
rítésére, azonosítására és automatikus követésére, to
vábbá a környezet elektronikus térképének hátterével
azok megjelenítésére az információs képernyőkön. A re
pülőgép fedélzetén és a földi berendezéseken képes a
harctér reális helyzetét színes jelek segítségével valós
időben tükrözni. A harctér reális helyzetének felmérése
hihetetlenül értékes a vezető szervek gyors döntéshozá
sában és a csapásmérés helyes kiválasztásában. A
JSTARS széles körben együttműködik a többi felderítő
rendszerrel. A rendszer képes a csapásmérő tüzérségi
eszközök tűzvezetésére, vagy repülőgépek, helikopterek
célra vezetésére. A csapásmérés pontosságát és haté
konyságát valós időben ellenőrzi.
Az Irakban (1991 és 1998), Boszniában (1995), Jugo
szláviában (1999) és Afganisztánban (2002) szerzett ta
pasztalatok alapján az E-8C repülőgép a felderítés haté
kony elektronikai eszköze, amely képes a korszerű harc
tevékenység során az F -16-os és az F-15-ös vadászre
pülőgépekkel, valamint az E -3 AWACS repülőgéppel
együttműködve az aktív védelem vezetésére.
A légi felderítés a közeljövőben olyan sok technológiai
eszközzel bővül, mint korábban soha. Ez a modern szen
zorokban, rendszerekben és szolgáltatásokban tükröző
dik, újabb lehetőséget és tulajdonságot eredményez.

Irakban és Boszniában beigazolódott, hogy a felderítő
rendszerek összehangolt alkalmazásával az ellenfél min
den mozgása látható, emiatt a regionális válságoknál is
döntő szerepe van az AWACS és a JSTARS felderítő
rendszernek.

A rendszer jövője
A kilencvenes évek végén a továbbfejlesztés arra irá
nyult, hogy az elektronikus sugárforrások és azok mért
jelei alapján a rendszer képes legyen a földi berendezés
azonosítására, a technikai jellemzők s azok változásának
rögzítésére.
Az E-8C repülőgépek sorozatgyártását előkészítő fej
lesztés a SEAD feladat keretei között folytatódik, így a
rendszer lehetőségeit tovább bővítik.
A fejlesztési feladatok közül néhány:
- a Norden cég korszerűsíti az AN/APY-3 típusú ISAR-t,
amelynek felbontóképessége 0,2-0,3 m körül lesz;
- az elektronikus felderítés és mérés vezetését átala
kítják, lehetővé teszik, hogy a kisugárzott jelek paraméte
rei alapján azonosítható legyen a földi célpont;
- átalakítják a repülőgép levegő-levegő típusú rakéták
elleni védelmét, amely megfelel az Advanced 7hreat
/nfra-Red Countermeasures System követelményeinek;
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18. ábra: A Le Bourget-ben 1997-ben bemutatott E-8C repü
lőgép

A kijelölt terepszakaszon az ellenség tevékenységéről
valós időben kapott jó minőségű információ lehetővé te
szi minden jól védett, rejtett állás felderítését, még a bal
lisztikus rakéta indítóállványának bemérését is.
Az eredetileg tervezett és kialakított egységes légi fel
derítőrendszer megtalálta a helyét a korszerű, digitális
harcmezőn, mint annak oszthatatlan eleme. Ezzel növel
te az egységes rendszerrel szemben támasztott követel
ményeket és fokozta a rendszerek együttműködését a di

gitális harcmezőn, biztosította a szisztematikus felderí
tést, elemzést és a felderítési információ széles körű felhasználását. A hasonló jellegű helyi konfliktusok során az
ilyen felderítőrendszerek a fegyveres erők hatékonyabb
alkalmazását teszik lehetővé. A JSTARS az összefüggő
felderítőlánc egyik szeme. A légi felderítés egy újabb di
menzióval bővült.
Szabó Miklós nyá. alezredes

A japán önvédelmi erők haditengerészetének negyven éve

A jelenlegi japán önvédelmi erők haditengerészeti had
erőneme 1952-ben alakult meg. Egyik fő alkotója a négy
csoportból álló őrhajóegység volt. A háború után a Japán
ban rendszeresített hasonló hajókból sokat az Egyesült
Államokba vittek, mert ebből a típusból tömeggyártás volt
a második világháború idején. A haditengerészeti erők
másik fő alkotója az 50 db partra szállító hajó volt, ame
lyeket az Egyesült Államok haditengerészetében nagy
mennyiségben használt hajókból megfelelő korszerűsí
téssel alakítottak ki. Az úszó egységeket nagyon nehéz
nek bizonyult jól használható szintre hozni, mert mindkét
típus rossz teljesítményű és túlságosan öreg volt már, és
a háború után túl hosszú ideig használaton kívül álltak.
Ennek ellenére az előző haditengerészetben tapasztala
tokat szerzett állomány képes volt ezeket jól alkalmazni a
jó kiképzettségnek és az ügy iránti elkötelezettségnek kö
szönhetően. A későbbiekben az őrhajókon és a partra
szállító hajókon kívül néhány, a második világháborúban
használt rombolót és tengeralattjárót is átadott az Egye
sült Államok. így a japán önvédelmi haditengerészeti flot
ta hadrendje fokozatosan kiépült.
Ebben a szakaszban építették a két kezdeti hazai tí
pust, a HARUKAZE osztályú rombolókat. Ezek a korábbi
japán haditengerészet rombolói alapján készültek, de a
fejlesztés folyamán figyelembe vették az amerikai rombo
lókat is. A hajótestet tekintve mindenki számára egyértel
mű volt, hogy a hajó japán típusú romboló, de alsó része
és a berendezések egyértelműen amerikai jelleget tük
röztek. A HARUKAZE osztályt a háború utáni legnagyobb
típusnak tulajdonították, habár egyik problémáját éppen
szűk méretei adták.
A honvédelmi politika alapjait egy 1957. évi miniszterta
nácsi ülésen fektették le. A japán önvédelmi erők szorgal
mazták, hogy legyen egy középtávú honvédelmi fejleszté
si terv. Az első programnak megfelelően az AYANAMI
osztályú tengeralattjáró vadász- és a MURASAME osztá
lyú légvédelmi rombolókat vették állományba.
Később a viszonylag nagy méretű AKIZUKI osztályt
építették meg az Egyesült Államok haditengerészete
költségvetésének hozzájárulásával. Minden hajó bírt va
lami régies hatással, és számos berendezést már a má
sodik világháború idején is használtak. A tervek sem a
legkorszerűbb színvonalat képviselték. Az első honvédel
mi program során a japán önvédelmi erők ugrásszerű
változást értek el teljesítőképesség, berendezések és erő
terén. 1960-ban, amikor az első program véget ért, az

úszó egységek összvízkiszorítása majdnem hétszerese
volt, mint a program kezdetekor.
A következő évben, 1961-ben erősen megreformálták
a szervezetet, és létrehozták a kísérő erők flottájának
rendszerét, amelyben a vezérhajó három kísérőhajó-flottillát irányít. Ide tartozik még a haditengerészeti légierő és
az aknakereső flottilla, amellyel megerősítették a kísérőhajó-flottillát. Némely változtatást végrehajtottak ugyan,
de ez maradt lényegében a japán haditengerészeti önvé
delmi erők szervezeti rendszere.
Az 1960. évi második és harmadik honvédelmi prog
ram során a hajóosztályok új generációja épült meg egy
más után. A kísérő erők hajói új eszközökkel, rendszerek
kel és új formával jelentek meg. Az amerikai-szovjet hi
degháború elmélyülésével a szovjet haditengerészet je
lentősen megerősödött tengeralattjárók és nagy hatósu
garú repülőgépek rendszerbe állításával. Ezért a japán
kísérő hajóknak jó teljesítményt kellett mutatniuk egy
esetleges harc során. Az AMATSUKAZE rombolót kísér
leti jelleggel lajstromozták mint légvédelmi rakétás hajót.
Ugyanezen időszakban építették meg a TAKATSUKI és a
YAMAGUMO osztályú rombolókat olyan korszerű haditechnikai eszközökkel, mint az amerikai pilóta nélküli
DASH (Drone Anti-Submarine Helikopter) és a svéd
Bofors tengeralattjáró-elhárító rakéta. A három helikop
terrel ellátott HARUNA osztály torpedóit a harmadik hon
védelmi program során építették, és ezzel összességé
ben négy kísérő flottilla állt rendszerben. A harmadik hon
védelmi program az 1971-es évben befejeződött.
A negyedik honvédelmi program során a kísérő erők
sokat erősödtek. Két SHIRANE osztályú, helikopterrel el
látott romboló állt szolgálatba. Ennél az osztálynál már lokátorbesugárzás-jelző berendezés és számítógépes tűz
vezető rendszer volt. Ez volt az első úgynevezett rend
szerhajó, amely először szolgálatba állt. A TACHIKAZE
osztály hajói sokkal erősebbek voltak a rakétás rombo
lóknál. Az osztályt felszerelték számítógépes tűzvezető
rendszerrel. A rombolótípus, amely a negyedik honvédel
mi program keretében jött létre, a legkorszerűbb műsza
ki színvonalat képviselte, külső megjelenési formájában
jóval modernebb volt.
A harmadik közép-keleti háború idején az arabok izraeli
rombolót süllyesztettek el szovjet gyártmányú rakétákkal.
Az eset után a nyugati haditengerészetnek számolnia kel
lett a szovjet haditengerészeti rakéták fenyegetésével. Rá
adásul a szovjet tengeralattjáró-flotta fő erőit átalakították
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dízelmeghajtásról atommeghajtásra (1950-60) és megnö
velték teljesítményüket. Következésképpen a nyugati hadi
tengerészetnek sürgős és széleskörű intézkedéseket kel
lett foganatosítani a szovjet tengeralattjárók által képviselt
fenyegetéssel szemben. A Japán Haditengerészeti Önvé
delmi Erők szintén tervbe vették hagyományos kísérő flot
tillájuk megerősítését és átszervezését. Ez több hajót érin
tett: egy helikopterest, két rakétást és három többfeladatút.
A többfeladatú változatnak volt egy saját helikoptere, és az
egész flottillának összességében nyolc. Ezt a 8 hajóból ál
ló rendszert „Hachi Hachi Kantai”-nak nevezték japánul.
Ez a név az első világháború utáni flottaépítési tervre utalt.
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A „Hachi Hachi Kantai” flottillának az általános rendel
tetésű hajótípusa a HATSUGUKI osztály volt. A HATSUGUKI osztály rombolóit a hagyományos tüzérségi
eszközökön kívül ellátták ASROC (Anti Submarine
Rocket) tengeralattjáró-elhárító rakétarendszerrel, és
szintén tengeralattjárók ellen alkalmazható torpedóvető
berendezésekkel. Az osztály hajóinak fegyverzetébe tar
tozik még egy helikopter is, valamint a kis hatótávolságú
légi célok ellen alkalmazható Sea Sparrow légvédelmi
rakétarendszer, illetve a közvetlen légitámadás elhárítá
sára szolgáló Phalanx 20 mm-es gépágyú-fegyverrend
szer. A felszíni célok ellen az amerikai gyártmányú Har-

poon robotrepülőgépet használják. Az 1980-as évek ele
jén ez az osztály megfelelt a nemzetközi színvonalnak,
felépítését, illetve légi, felszíni, valamint víz alatti táma
dások elhárítására kialakított képességeit tekintve. Az
energiaforrása egy könnyű, jól gyorsuló gázturbina volt,
amely a korábban alkalmazott gőzturbinák után jelentős
előrelépés volt.
Összesen 12 HATSUYUKI osztályú rombolót építettek,
amelyeket négy kísérő flottillába osztottak be, felváltva a
YAMAGUMO és a MINEGUMO osztályt. A HATSUYUKI
típusú romboló nem volt nagy hajó, ezért 8 nagyobb,
ASAGIRI osztályú rombolót építettek ugyanolyan felsze
reltséggel. így a két osztály összesen 20 hajót tett ki,
amelyeket 4 flottillába osztottak be. Az ASAGIRI típusú
rombolók után közvetlenül építettek két HARUNA osztá
lyú rombolót, amelyeket elláttak helikopterrel és számos
korszerű fegyverrendszerrel, többek közt Sea Sparrow
rakétával és Phalanx légvédelmi gépágyúkomplexum
mal. A HARUNA osztályú rombolók harcértéke majdnem
megegyezett a SHIRONE osztályéval.
Az 1970-től 1980-ig terjedő időszakban a szovjet haditengerészet jelentősen megerősödött. Számos korszerű
hajót bocsátottak vízre a csendes-óceáni flotta állomá
nyában, ilyen volt a MINSZK repülőgép-hordozó is. Ez
veszélyt jelentett az Egyesült Államok és Japán haditen
gerészetére. Megvolt a lehetősége, hogy a szovjetek
egyidejű támadást indítanak hajó elleni rakétákkal a szu
perszonikus bombázóikról, illetve robotrepülőgépeket a
tengeralattjáróikról. Az amerikai haditengerészetnek
olyan hajókat kellett rendszerbe állítania, amelyek el vol
tak látva AEGIS (Airborne Early Warning Ground /ntergration Segment) rendszerrel, amely képes egyidejűleg
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több célt is követni. A japán haditengerészeti önvédelmi
flotta szintén elhatározta, hogy épít ilyen AEG/S-hajókat,
hasonló fenyegetettségtől tartva, tekintet nélkül a nagy
költségekre. Ez volt a KONGO osztály, amelyből négyet
építettek meg. A KONGO osztályú rombolónak nyolcszö
gű síkantennája van. Ez az AEGIS rendszer fő érzékelő
je. Az osztály felszereltségéhez tartozik még a légvédel
mi rendszer és az ASROC, amelynek függőleges indító
tubusai lefedettek.
Habár a KONGO osztályú AEG/S-hajónak világszínvo
nalú légvédelmi rendszere volt, de a hidegháború befeje
ződött, mielőtt a hajó elkészült volna, a fenyegetettség
azonban nem szűnt meg - vallják a japánok. Amikor egy
észak-koreai hajó 1988-ban behatolt a Japán-tengerre, a
KONGO osztályú MYOKO romboló adott le figyelmezte
tő lövést.
Japán úgy érzi, hogy helyt kell állnia a hidegháború
utáni időszakban is. Szintén 1988-ban, amikor a Taepodong, az észak-koreai ballisztikus rakéta Japán felett
átrepülve a Csendes-óceánba csapódott, a MYOKO kö
vette az útját lokátorberendezésével. Az Egyesült Álla
mok haditengerészete tervezi, hogy az AEGIS légvédel
mi rendszert ballisztikus rakéták elfogására is alkalmaz
za. Valószínű, hogy Japán is hasonló színvonalú eszközt
szeretne rendszerbe állítani.
A jelenlegi legkorszerűbb rombolót a MURASAME osz
tály képviseli, amely a korábbi HATSUYUKI osztályú
rombolók követője. Ennek is Sea Sparrow légvédelmi ra
kétarendszere és függőleges indítású rakétával ellátott
ASROC rendszere van.
Amaczi Viktor és Steinmann Tünde

Stefan Bosbeijk

Észak-Korea 2002
Egy turistaút tükre
A szerző 2002-ben egy hosszabb turistautat tett a KNDK-ban, ami a megvál
toztatott pénz- és devizaviszonyok, illetve bizonyos utazási enyhítések miatt
vált lehetővé. Kilenc fejezetre bontva tárgyalja az ország mai belső helyzetét,
az élet, a lakás, a piac viszonyait, a gazdaság és élelmezés helyzetét és a min
dent elárasztó pártideológia hatását. Röviden ismerteti a pénzügyi, gazdasági
és piaci reformokat, amelyekkel a pártvezetés az élelmezési válság közepette
új megoldásokkal kísérletezik, hogy megőrizze a tangazdaság és önerőre
támaszkodás dogmáit. Összességében tájékoztatást nyújt a mai KNDK belső
életéről és helyzetéről, amelyet magyar olvasók régóta nem ismernek.
Emlékmű könyvek, Budapest 2002, a fordító magánkiadása, 92 oldal színes
fotókkal
Ára: 1990 Ft, postai rendelés esetén + 350 Ft postaköltség.

A könyv kapható:
Alexandra könyvesbolt, Duna Plaza, 1138 Budapest, Váci út 178. Tel.: 238-0594
írók Boltja, 1061 Budapest, Andrássy u. 45. Tel.: 322-1645, 342-4336
Libri Könyvpalota, 1072 Budapest, Rákóczi út 12. Tel.: 267-4844, 267-4843
Libri Könyváruház, Mamut Üzletház, 1024 Budapest, Lövőház u. 2. Tel.: 345-8075
Libri Könyváruház, Westend, 1062 Budapest, Váci út 1/3. Tel.: 238-7162, 238-7163,
valamint jobb könyvesboltokban.
A fentieken túl a könyv megrendelhető az alábbi címen: sbosbeijkbokk@freemail.hu

Keresem Janka Edvárdot, aki társaival együtt egy MÍG-17PF vadászgépet próbált helyreállítani.
Tel.: 233-3220, ifj. Fűry Nándor (este, 21.00 körül)
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Lesz-e ötödik generációs orosz harci repülőgép?

Amikor a II. világháború utolsó napjaiban a német légierő
fegyverzetében megjelent a Me-262, új korszak kezdő
dött a katonai repülés történetében: a sugárhajtású repü
lőgépek kora. A győztesek igyekeztek minél hamarabb
behozni a viszonylagos lemaradást, sorra jelentek meg
az új rendszerű hajtóművel felszerelt gépek: a Gloster
Meteor, az F-80, kicsit később a szovjet MiG-9, Jak-15
és -17. A következő igazi újdonságot jelentő MiG-15,
F-84 és -86 , a Hunter nagyjából egyszerre készült el, de
ugyanígy a hangsebesség feletti F-100 és a M iG-19 is.
Nem volt nagy időeltérés az F-104, az F -4 és a MiG-21,
Szu-7 színrelépése között sem. Közben azonban Hrus
csov rakétamániája évekre leállította a szovjet fejlesztési
programokat, és ezt a lemaradást a Szovjetunió már töb
bé nem tudta behozni, az F-15, F -16 ellenlábasai, a
Szu-27 és a M iG -29 éveket késtek. Aztán szétesett a
Szovjetunió, megszűnt a szembenállás, de az F -22 soro
zatgyártása már megkezdődött, repül az F -35 kísérleti
változatának, az X-35-nek több példánya, miközben
Oroszország arról vitatkozik, hogy szüksége van-e, és
egyáltalán képes-e létrehozni ötödik generációs harci re
pülőgépet.
Még 1981-ben elkezdték az 1-90 program végrehajtá
sát {1-90: a 90-es évek vadászgépe) mind a Szuhoj-,
mind a MiG-irodánál. Ennek eredménye a MiG részéről
az 1.44 bemutató repülőgép, melynek építését 1989-ben
kezdték meg, de az ismert társadalmi változások, és az
anyagi erőforrások hiánya miatt első repülésére csak
2000. február 27-én került sor és a berepülését sem fe
jezték be. Sorozatban sohasem fog épülni.
Szuhojék egy rendkívül érdekes konstrukcióval álltak
elő, az S z -3 7 előrenyilazott szárnyú géppel. Az előrenyilazott szárnynak egy sor előnyös aerodinamikai tulajdon
sága van, különösen hangsebesség alatt, valamint fel- és
leszálláskor, de ezzel szemben áll a „flatter” hajlam. A
„flatter” a szárny és egyéb hordfelületek hajlító, csavaró
lengése, amit egyenes és hátranyilazott szárnyak eseté
ben viszonylag egyszerű módszerekkel ki lehet küszöböl
ni, illetve olyan sebességtartományba eltolni, ami az
adott repülőgép számára egyébként is elérhetetlen. Elő
renyilazott szárnynál ez a lengés öngerjesztő, és a jelen
leg rendelkezésre álló építési anyagokból csak jelentős
tömegnövekedés árán lehetséges a megfelelő szilárdsá
gú szárnyat megépíteni, ami az előnyös tulajdonságoknál
lényegesen több hátránnyal jár. Ezért pihen az amerikai
X -2 9 is a NASA Dryden Repülő Kísérleti Intézetének mú
zeumában Edwardsban. Egyébként az S z-37 „integrált
instabil triplán”. Ez azt jelenti, hogy előrenyilazott vállszárnnyal, kacsaelrendezésnek megfelelő, teljes egészé
ben mozgatható első kormányfelülettel és viszonylag kis
méretű stabilizátorral látták el, ami a gépnek kiváló manő
verező képességet biztosít. A felhasznált anyagok 13%-a
kompozit (F-22-nél 22-26%). A gép korlátozott „lopako
dó” képességét az „S” alakú szívócsatorna, a fegyverzet
belső elhelyezése és a felhasznált sugárelnyelő anyagok
biztosítják. Az integrált vezérlőrendszer koordináltan
mozgatja a kacsaszárnyat és a stabilizátort, és biztosítja
az automatikus kivételt dugóhúzóból. Az impulzus dopp
ler üzemmódú többfunkciós fedélzeti rádiólokátor pasz-
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szív fázisvezérelt antennával a tervek szerint 30 légi cél
felderítésére képes 180 km távolságig, térképező üzem
módban a felbontóképessége 3 méter. Az A L-41F válto
zó tolóerő vektorú hajtómű egyelőre még nem készült el.
A gép első felszállását 1997. szeptember 25-én hajtotta
végre, és 2000-ben többször repült a hangsebesség fe
lett. Sorozatgyártására (ha egyáltalán szóba került volna)
legkorábban 10 év múlva lenne lehetőség.
Jevgenyij Fedoszov akadémikus, az Állami Repülő
gép-rendszer Tudományos Kutatóintézet igazgatójának
véleménye szerint az ötödik generációs repülőgép leg
fontosabb repülési jellemzői: a viszonylag kis RL vissza
verő felület („stealth” képesség); a hangsebesség feletti
utazósebesség utánégető nélkül (szuper cirkáló üzem
mód); szuper manőverezőképesség. Azt is hozzáteszi
azonban, hogy az új generációt elsősorban nem a repü
lési tulajdonságok különböztetik meg az előzőtől, hanem
a fedélzeti rendszerek és berendezések. Oroszország le
maradása éppen ez utóbbi területen a legnagyobb. A 4+
generációs gépek berendezéseihez is külföldről vásárol
nak elektronikai alkatrészeket.
Ugyancsak Fedoszov véleményét idézve, várhatóan a
légvédelem áttörése levegő-föld rakétákkal történik,
melyek visszaverő felülete 0,1 m2 vagy még kisebb. El
méletileg ilyen visszaverő felületű repülőgép is készíthe
tő, de a jelenlegi technológia csak kb. 0,3 n f-t tesz lehe
tővé. Harci repülőgépek esetében ezt a feltétlenül szük
séges antennák 1 nf-re növelik, és ekkor még nem be
széltünk az egyéb hátrányokról: a fegyverzetet és a tüze
lőanyagot csak a belső térben lehet elhelyezni, ami jelen
tősen korlátozza ezek mennyiségét. Továbbá a „lopako
dó” követelmény kielégítése a repülési jellemzőkre, főleg
a gép aerodinamikai kialakítására meglehetősen károsan
hat (F-117). Ha a légvédelmi rendszer áttörése megvaló
sult, nincs szükség a lopakodóképességre.
A „szuper cirkáló” lehetőség nagy távolságú elfogások
esetén lehet hasznos, mint pl. az USA-nak Alaszka ese
tén. Oroszország légvédelme a jelenleg rendelkezésre
álló Szu-27-ek és MiG-31-eк fedélzeti rendszereinek to
vábbfejlesztésével hosszú távon is megoldható.
A szuper manőverezőképesség a technika mai fejlett
ségi szintje mellett elérhető. A kacsa elrendezésű telje
sen mozgatható elöl elhelyezett kormányfelület és a vál
tozó irányú tolóerő vektorú hajtómű kombinációja koráb
ban elképzelhetetlen manőverek végrehajtását teszi le
hetővé, mint azt a különböző repülőbemutatókon láthat
tuk. Az ilyen képességre azonban csak a manőverező
közel-légiharcban van szükség. Korszerű körülmények
között az lesz a győztes, aki messzebbről és megbízha
tóbban deríti fel az ellenséget, messzebbről és jobb za
varvédettségű rakétát indít, aminek következtében a közel-légiharcra ellenfél hiányában valószínűleg nem is ke
rül sor. (Az ötvenes évek végén hasonló elgondolások
vezettek oda, hogy a vadászgépekről eltűnt a tüzérfegy
verzet például a MiG-21 PF-ről és a Phantomról, de a vi
etnami háború és a közel-keleti háborúk tapasztalatai azt
bizonyították, hogy az adott fejlettségi szinten ez az elv
hibás. Visszakerült a vadászgépekre a gépágyú, beindult
az USA-ban a „Top Gun” kiképzés, a Szovjet Légierőben

1. ábra: A Jak-144 prototípusa

pedig a manőverező légiharc kiképzés.) Annak viszont,
hogy a repülőgép hajtóműve a szélsőséges aerodinami
kai viszonyok közt is stabilan működjön, ára van, mégpe
dig olyan, ami kérdésessé teszi, egyáltalán megéri-e, fő
leg a fentebb vázolt harcászati megfontolások tükrében.
Eddig Fedoszov érvelése nagyon hasonlít a szovjet
időszakban megszokotthoz: ha valamit nem sikerül létre
hozni, legalább gyártsunk olyan elméletet, mi szerint
nincs is rá szükség. Ha Fedoszovnak mindenben igaza
lenne, valószínűleg az amerikaiak sem dobnának ki dollármilliárdokat feleslegesen ilyen képességű repülőgépek
kikísérletezésére.
Fedoszov szerint véget ért az az időszak, amikor az új
generációs repülőgép létrehozásának a lehetősége
egyedül a hajtómű- és sárkánykonstruktőrök kezében
volt. Manapság az új generációt az előzőtől elsősorban a
fedélzeti rendszerek újszerűsége különbözteti meg. Fő
cél az ellenség észlelése minél hamarabb és minél rész
letesebben. Ehhez új technológiai rendszerekre van
szükség mind a rádiólokációs, mind az elektrooptikai diapazonban. A fedélzeti rendszerek működéséhez hatal
mas mennyiségű kiinduló adatra van szükség, amit jó
előre a földön mágneslemezre rögzítenek, és a lehetsé
ges útvonalakra, terepviszonyokra, a célok helyzetére, az
ellenséges légvédelemre, valamint számos egyéb előre
beszerezhető információra vonatkozhatnak. Ezek repü
lés közben kiegészülnek a fedélzeti lokátoroktól, az opti
kai és navigációs rendszerektől érkező, a pillanatnyi hely
zetet tükröző adatokkal. Érkeznek továbbá adatok más,
levegőben lévő repülőgépektől és a földről is. Ezt az
adattömeget összefüggéseiben kell értékelni (esetleg a
parancsnoki repülőgépen), majd összehangolt harctevé
kenységet folytatni. A folyamatnak a technikai alapját na
gyon magas színvonalú számítógépes potenciál képezi,
melyet elvileg új, térben szétosztott számítógép-hálózat
biztosít, és lehetővé teszi az elhatározáshoz szükséges
idő lerövidítését. Új, körkörös, zavarvédett rádiólokációs
komplexumra van szükség, ami az integrált apertúra el
vén működik. Ez azt jelenti, hogy egységes rendszerbe
integrálják a különböző rendszerek összes nagy frekven
ciájú blokkját és antennáját, ezáltal minimalizálják az RLsugarakat kibocsátó elemek mennyiségét, ami viszont
csökkenti a felderíthetőséget és biztosítja a többfunkciós
működést. Egy ilyen lokátor antennájában kb. 2000 adó
vevő modul van. Ha egy ilyen modult sikerül 100-200 $ért előállítani, akkor az antenna ára elfogadható, ha
azonban 1000 $, akkor az egész értelmetlenné válik. Az
USA jelenleg 200 $-ért állít elő egy modult, és ezt a tö
meggyártással sikerült elérni, ehhez azonban egységesí
teni kellett a frekvenciatartományt, amelyben a berende
zések dolgoznak. Még a szovjet időkben a vezérkar a
fegyveres erők valamennyi haderőneme számára különkülön frekvenciasávot osztott ki azért, hogy egymást ne

zavarják. Mára pont ez lett a fejlődés akadálya, igaz, már
korábban a Szu-27 esetében is gondot okozott, mert a
gépet mind a légierő, mind a honi légvédelem rendszere
sítette.
A Raptor a jövő légifölény vadászgépe, nagy méretű,
nehéz repülőgép, tömege 20 tonna körül van. Kifejleszté
se az USA-nak mintegy 20 milliárd dollárjába került, da
rabonkénti ára 175 millió dollár körüli összegre tehető,
ami a rendszeresített fegyverzettel együtt elérheti a 200
millió dollárt. Nincs a világon még egy ország, amely
ilyen drága fegyvert megengedhetne magának, de nem
is szánták eladásra. Oroszországban, tudomásul véve a
realitásokat, ma senki nem gondol hasonló gép kifejlesz
tésére. Az F-35-tel azonban más a helyzet, ez egy lénye
gesen kisebb és olcsóbb gép. Fejlesztésében részt vesz
Kanada és néhány európai ország is, többen tervezik a
csatlakozást. Valami hasonlóra gondolnak az orosz szak
értők is. Az első és legfontosabb feltétel a teljes repülőgépipar integrálása. Jelenleg a különböző tervezőirodák
élethalálharcot vívnak a fennmaradásért. A siker érdeké
ben ennek véget kell vetni, és az erőket összefogni a kö
zös cél érdekében. A legfontosabb kérdés az anyagi esz
közök előteremtése. A várható költségek tekintetében 2
és 10 milliárd dollár között oszlanak meg a vélemények.
Ismerve az X-35-re és az F-35-re fordított összegek
nagyságát, a becslés meglehetősen optimistának tűnik.
Természetesen nemhogy a légierőnek, de a honvédelmi
minisztériumnak sincs ennyi pénze. Csak a hadiipar és a
hadsereg összefogása enyhíthet a gondokon. Mindezen
túl azonban külföldi partnert is be kell vonni a fejlesztés
be és finanszírozásba. Elsősorban Kína és India jöhet
szóba, a szovjet, és ma már orosz katonai repülőgépek
két hagyományos vásárlója. Mindkét ország repülőgépipara lendületesen fejlődik, hosszú távon nem várható,
hogy megmaradnak az egyszerű vásárló vagy licencgyártó szintjén. Ezt a törekvésüket lehet kihasználni az új
gép kifejlesztésénél. Két hagyományosan fejlett repülőgépiparral rendelkező európai ország, Franciaország és
Németország nem szállt még be a JSF-programba. Az

2. ábra: A MiG-1.41 kísérleti példánya

3. ábra: F-22 vadászgép előszéria példánya
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előbbi a Rafale, az utóbbi az Eurofighter gyártásával van
elfoglalva. Távolabbi terveik ismeretlenek. Természete
sen kicsi a valószínűsége, hogy komoly összeget fektet
nének az ötödik generációs orosz repülőgép kifejleszté
sébe, de talán rávehetők, hogy fejlett technológiát adja
nak cserébe az orosz tapasztalatokért. Fedoszov a lehet
séges megoldást a következőképpen határozza meg: fej
lett technológiát nyugatról, keletről pedig pénzt szerezve,
nyílt, nemzetközi programot kell hirdetni.
*

*

*

Egy hír az Air Intenational angol repülési szakfolyóirat
2002. júniusi számából: „A két fő vadászrepülőgép-terve
zőiroda, a MiG és a Szuhoj hosszadalmas vetélkedése
után, a Szuhojt választották, hogy irányítsa az új, ötödik
generációs vadászrepülőgép kifejlesztését az Orosz Lé
gierő számára. A kormány hadiipari bizottsága április 26án hozta meg a döntést, miszerint a Szuhojnak ítéli oda
a M iG -29 és Szu-27 felváltását célzó, Perspektivikus
Repülő Komplexum a Front Légierő számára (PÁK FA)
program kivitelezésének vezetését. Mind a MiG-, mind a
Jakovlev-iroda rész fog venni a programban, bár így a jö
vőben a MiG saját vadászgépprogram nélkül marad. Kül
földi partnereket is keresnek, a lista élén Kína és India
szerepel. Nagyon ambiciózus határidőket szabtak a PÁK
FA programnak, a tervvázlatoknak el kell készülniük ez
év végére, a prototípus első felszállását 2006-ra, a soro
zatgyártás megkezdését 2010-re tervezik. A PÁK FA
program követelményeinek pontos részleteit nem hozták
nyilvánosságra, de valószínűleg a repülőgép méretei a

M iG -29 és a Szu-27 közé esnek. Az ismert követelmé
nyekhez tartozik a kis radarvisszaverő felület, a szuper
szonikus utazósebesség, nagy manőverezőképesség és
a rövid fel- és leszálló tulajdonság. Megfigyelők szerint in
kább azért tervezik ezt a gépet, hogy életben tartsák az
orosz repülőipart, mintsem a légierő átfegyverzésére,
amely szűkös anyagi lehetőségeit a meglévő géppark to
vábbfejlesztésére fordítja, és nincs abban a helyzetben,
hogy nagy mennyiségben vásároljon az új vadászgép
ből.” Eddig az idézet. Itt tart a dolog 2002 nyarának köze
pén. Folytatása következik?
Varsányi Mihály

Az átalakuló lengyel katonai repülés
A Varsói Szerződés időszakában a tagállamok légierői
közül nekünk, magyaroknak a lengyelekkel alakult ki a
legszorosabb kapcsolatunk. Az évenkénti Zakopanéi kö
telező kondicionáló üdülés jó alkalom volt a pilóták közöt
ti személyes barátság létrejöttére, az éves rendszeres
séggel megtartott rakéta-éleslövészetek is a hivatalos
kapcsolatok szorosabbá tételére adtak lehetőséget. Tör
tént mindez annak ellenére, hogy a két ország honi lég
védelme között nem volt hadműveleti együttműködés. A
hagyományos lengyel-magyar barátságon is alapuló jó
viszony a rendszerváltás után tovább él. Indokolt tehát ki
emelt figyelemmel kísérni a lengyel katonai repülés átala
kulásának folyamatát.
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Lengyelország a maga 312 685 km2területével és több
mint 38 milliós lakosságával a térség jelentős állama.
Függetlenségét a 213 éves három részre osztottság után
az I. világháború és az oroszországi forradalom eredmé
nyeként 1918 novemberében nyerte vissza. Száműzött
lengyel pilóták már a háború alatt is repültek Franciaor
szágban és Oroszországban. Az első önálló lengyel re
pülőalakulat Odesszában jött létre 1918. október 15-én
mint a lengyel hadsereg 1. Repülőegysége. Nyolc hónap
pal később, hazatérte után átkeresztelték 10. Felderítő
századnak. A hivatalosan 1919 szeptemberében meg
alakult Lengyel Légierőnek (Polskié Wojsko Lotnicze PWL) ez a legrégibb százada. Ugyancsak ebből az idő-

bői származik a piros-fehér kockás lengyel felségjel is,
ami eredetileg az osztrák-magyar hadseregben szolgáló
lengyel nemzetiségű Stefan Stec repülő hadnagy gépé
nek egyéni felismerőjele volt, és 1918. december 1-jén
fogadták el hivatalos felségjelként.
A forradalmi Oroszországgal háborúba keveredő
Lengyelország légiereje gyorsan fejlődött, a harcokban
20 repülőszázada mintegy 150, elsősorban francia és
angol gyártmányú géppel vett részt. A fejlődés a béke
kötés után sem állt meg, és 1926-ra a PWL a francia
után a kontinentális Európa második legnagyobb légi
ereje lett. Ugyancsak a 20-as évek végén alakult meg
az állami tulajdonú Panstwowe Zaklady Lotnicze, a
PZL repülőgépgyár, ami a II. világháborúig licenc- és
saját fejlesztésű gépekkel látta el a légierőt. A háború
kitörésekor a PWL 430 elsővonalbeli repülőgéppel ren
delkezett, ezekből a harcok folyamán 333 megsemmi
sült. Ezek a gépek a németekénél lényegesen alacso
nyabb technikai színvonalat képviseltek, mégis komoly
ellenfélnek bizonyultak, hisz a lengyel összeomlásig a
Luftwaffe 258 megsemmisült és 279 megrongálódott
gépet veszített.
Az emigráns repülők tovább harcoltak először Franciaországban, ahol újjászervezték a Lengyel Légierőt a RAF
kötelékében. Az angliai csatában 15 lengyel repülőszá
zad vett részt. Az ismert politikai események következté
ben mégsem ők alkották a modern lengyel légierő mag
ját, hanem a keleti fronton, a Szovjetunióban 1943-ban
megalakult 1. Varsói Lengyel Vadászrepülő Ezred, a 2.
Krakkói Éjszakai Bombázó Ezred és a 3. Csatarepülő Ez
red. A háború után a PWL-t szovjet mintára szervezték
meg: a repülő hadosztályok ezredekre tagolódtak, azok
pedig századokra. A sugárhajtású korszak a Jak-23-ma\
kezdődött, ezt követte a M iG -15 (lengyel változata a
Lim-1 és -2), M iG -17 (Lim-5 és -6 ) és az 11-28. A Var
sói Szerződés 1955-ös megalakulása után a lengyel ka
tonai repülés ismét viharosan gyors fejlődésnek indult, és
a nyolcvanas évek elejére a több mint 1000 repülőgépé
vel és helikopterével a szovjet után a második legna
gyobb légierő lett a tagállamokon belül. Szervezete pon
tosan követte a szovjet mintát. A Légierő (Wojska Lot
nicze - WL) megfelelt a szovjet Front Légierőnek, a Honi
Légvédelmi Erők (Wojska Oborony Powietrznej Kraju WOPK) a szovjet Honi Légvédelemnek. Ezenkívül léte
zett még a kicsiny Haditengerészeti Légierő (Morskie Lotnictvo Wojskove - MWL).

A légierő feladata volt, hogy háború esetén a levegőből
oltalmazza, és légi támogatást nyújtson a Kelet-Németországba települő szovjet hadseregcsoporttal együttműkö
dő, az ellenséges területen előrenyomuló lengyel száraz
földi erőknek. Szervezetét és erőit a feladatnak megfele
lően alakították ki. Egy vadászrepülő hadosztály, két va
dászbombázó hadosztály, néhány önálló ezred és ellátó
egységek tartoztak alárendeltségébe. Egy ezred három
repülőszázadból állt, egyenként 12 harci és 2 gyakorló
harci repülőgéppel. így összesen minden ezred 36 + 6
géppel rendelkezett, és valamennyinek volt önálló rádiótechnikai biztosító zászlóalja. A légierő szervezetéhez tar
tozott néhány nem harcoló alakulat is. Ezek közül a leg
fontosabb volt a Repülőtiszti Főiskola Deblinben, ahol pi
lótákat, földi irányítókat, törzs- és politikai tiszteket képez
tek ki mind a légierő, mind a Honi Légvédelem részére.
A Honi Légvédelmi Erők a Varsói Szerződés egységes
légvédelmi rendszerének integrált részét képezték. Fel
adatuk volt az ország létfontosságú ipari és közigazgatá
si objektumainak, valamint a Varsói Szerződés utánpótlá
si vonalainak oltalmazása az ellenség hadászati légitáma
dásai ellen. Vadászrepülő, légvédelmi rakéta, lokátor- és
logisztikai egységek tartoztak az alárendeltségébe. Hadműveletileg három légvédelmi hadtestre és néhány önálló
alakulatra tagozódott. A ll. Légvédelmi Hadtest két légvédelmirakéta-dandárja és egy ezrede a tengerpart mentén
összefüggő megsemmisítési zónát alkotott, míg az I. Var
sót, a III. pedig Sziléziát és Poznan körzetét objektum
szerinti védelemmel oltalmazta. Az ország fennmaradt te
rületeinek védelmét az adott körzetben települő vadászre
pülők látták el. A Honi Légvédelmi Erők kötelékébe tarto
zó vadászrepülő ezredek szervezete némileg eltért a légi
erőnél ismertetettől, ugyanis itt ezredenként csak két szá
zad volt, századonként 18 + 3 géppel. így az ezredenkénti 36 + 6 gépmennyiség ezeknél is rendelkezésre állt.
Az alkalmazott típusok között megtalálható volt, ha
nem is egy időben, a teljes MÍG-sorozat a 15-től a 29-ig,
a Szu-7, -20, -2 2 helikopterek közül a MI-2, -4 , -6, -8,
-1 7 és -24, az An-2, -12, -24, -26, -2 8 és 11-14 szállí
tógépek, sőt VIP-szállításra még a Jak-40, Tu-134 és
-154, valamint az 11-18 is, kiképzésre pedig a hazai fej
lesztésű TS-8 és -11. Ezenkívül rövid távú futárfelada
tokra használták még a PZL-104-et is.
A nyolcvanas évek közepére, végére nyilvánvalóvá
vált, hogy az egyre romló gazdasági helyzettel küszködő

2. ábra: A fegyverzetből kivont, feldarabolásra váró repülőgépek
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A Lengyel Légi- és Légvédelmi Erők szervezete
Főparancsnokság
6. Parancsnoki Dandár
36. Különleges Szállítórepülő Ezred
1. Repülőszázad
2. Repülőszázad
13. Önálló Szállítórepülő Század

Varsó
Srem
Varsó
Varsó
Varsó
Krakkó

2. Légvédelmi Hadtest
2. Futárrepülő Század
1. Harcászati Repülődandár
1. Harcászati Repüiőszázad
8. Harcászati Repülőszázad
9. Harcászati Repülőszázad
39. Harcászati Repülőszázad
40. Harcászati Repülőszázad
41. Harcászati Repülőszázad

Bydgoscz
Bydgoscz
Swidwin
Minsk Mazowiecki
Miroslawiec
Zegrze Pomorskie
Swidwin
Swidwin
Malbork

2. Rádiótechnikai Légtérellenőrző Dandár

Bydgoscz

3. Légvédelmi Rakéta Dandár

Varsó

Sz-125M/Sz-125SC

3. Légvédelmi Hadtest
3. Futárrepülő Század

Wroclaw
Wroclaw

A n-2/M i-2/M i-8/W -3

2. Harcászati Repülődandár
3. Harcászati Repülőszázad
6. Harcászati Repülőszázad
7. Harcászati Repülőszázad
10. Harcászati Repülőszázad

Poznan
Poznan
Powidz
Powidz
Lask

MiG-21 MF/R/UM
Szu-22M4/Szu-22UM3
Szu-22M4/6 Szu-22UM3
MiG-21 MF/M/UM

3. Rádiótechnikai Légtérellenőrző Dandár

Wroclaw

1. Légvédelmi Rakéta Dandár
Repülőtiszti Főiskola
23. Kísérleti és Futárrepülő Század
1. Repülőkiképző Központ
2. Repülőkiképző Központ
3. Repülőkiképző Központ

Bytom
Deblin
Deblin
Deblin
Radom
Biala Podlaska

-j

táblázat

Tu-154/Jak-40
M i-8/W -3/Bell 412-HP
An-26/An-28/An-2

An-2/M i-2/M i-8/W -3
MÍG-29/MÍG-29UM
Szu-22M4/Szu-22UM3
MiG-21 bisz/MiG-21 UM
Szu-22M4/Szu-22UM3
Szu-22M4/Szu-22UM3
MiG-21 bisz/MiG-21 UM

Sz-125M/SC SA-4

TS-11
PZL-130TC
W -3

A rendszerben lévő repülőgépek mennyisége: 18 MiG-29, 4 MÍG-29U, 28 MiG-21bisz, 24 MiG-21 MF, 1 MiG-21 M, 2
MiG-21 R, 26 MiG-21 UM, 81 Szu-22M4, 17Szu-22UM3, 105TS-11 Iskra, 35 PZL-130TC Őrlik, 10 An-26, 4 An-28,
25 An-2, 9 Jak-40, 2 Tu-154M, 67 Mi-2, 18 W -3 Sokol, 12 Mi-8, 1 Bell 412 HP.
Csapatrepülő Parancsnokság
49. Harcihelikopter Ezred
56. Harcihelikopter Ezred
25. Légimozgékonyságú Dandár
37. Repülő Osztály
66. Repülő Osztály

Varsó
Pruszcz Gdanski
Inowroclaw-Latkowo
Tomaszow Mazowiecki
Leznica Wielka
Nowy Glinnik

MÍ-2/MÍ-24D
Mi-2/Mi-24V
Mi—8/M Í-17
W-3W/WA

A rendszerben lévő helikopterek mennyisége: 43 MÍ-24D/V, 65 Mi-2, 29 Mi-8, 3 Mi—17, 34 W-3W.
Haditengerészeti Légierő
Tengerészeti Repülőezred
1. Pucki Repülő Osztály
2. Darlowski Repülő Osztály
3. Kaszubski Repülő Osztály

Gdynia-Babie Doly
Babie Doly
Darlowo
Siemirowice

W-3RM/MÍ-2, 6 Mi—17/MÍG-21 bisz/UM/TS-11
Mi—14PL/PS/MÍ-2RM
TS-11 R/An-2/M-28RM

A rendszerben lévő repülőgépek és helikopterek mennyisége: 26 MÍG -21, 17 TS-11, 3 M-28 (An-28), 7 W-3RM,
14 Mi-14, 8 Mi-2.
Lengyelország ilyen hatalmas légiflottát képtelen fenntar
tani, és kísérletek történtek a géplétszám csökkentésére.
Ennek keretén belül 1987 és 89 között négy repülőezre
det oszlattak fel: a debrznói 9. Vadászrepülő Ezredet, a
powidzi 21. Vadászbombázó Ezredet, a modlini 28. Har
cászati Kiképző Ezredet és a 39. Honi Légvédelmi Va
dászrepülő Ezredet. Ugyancsak kapóra jött, hogy az eu
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rópai hagyományos fegyverekről szóló 1989 novemberé
ben aláírt egyezmény Lengyelország részére összesen
460 harci repülőgépet és 120 felfegyverzett helikoptert
engedélyezett. így meg kellett semmisíteni 654 harci re
pülőgépet.
Ilyen állapotban találta a lengyel katonai repülést a
rendszerváltás. A Kelet-Európábán végbement változá-

sok, a Varsói Szerződés feloszlása, a Szovjetunió felbom
lása következtében Lengyelország önálló független állam
lett, amelynek egyedül kellett gondoskodnia önmaga vé
delméről. Az új katonai doktrína szerint a lengyel haderő
nek képesnek kell lenni mind a nyugatról, mind a keletről
jövő támadás visszaverésére. Ennek megfelelően egyesí
tették a légierőt és a Honi Légvédelmet Légierő és Légvé
delem (Wojska Lotnicze-i oborony Powietrznej - WliOP,
röviden Polskié Wojska Lotnicze - PWL) néven a Varsó
ban települő főparancsnoksággal. Az új szervezet három
hadtestből állt. A volt légierőből alakult meg a 4. Repülő
Hadtest poznani parancsnoksággal. Hozzá tartozott a 2.
és 3. Vadászbombázó Hadosztály, a 32. Harcászati Fel
derítő Ezred, a 17. Futárrepülő Század és néhány kisegí
tő egység. A volt légierő többi egysége közvetlenül a PWL
alárendeltségébe került. 1990 decemberében megszün
tették a 4. Vadászrepülő Hadosztályt, és a 2. és 41. Va
dászrepülő Ezred közvetlenül a 2. Légvédelmi Hadtest
alárendeltségébe került. Ugyanekkor a 34. Vadászrepülő
Ezredet átadták a haditengerészetnek. A légierő helikop
teregységei ideiglenesen a 4. Repülő Hadtesthez, majd a
Szárazföldi Erők Főparancsnoksága megalakulása után a
Szárazföldi Erők Légimozgékonyságú Parancsnokságá
hoz kerültek. Az új elképzeléseknek megfelelően keve
sebb csapásmérő erőre volt szükség, ezért 1990 és 1992
között megszüntették a 3. és 45. Vadászbombázó Ezre
det. A kisebb légiflottának természetesen kevesebb kikép
zőezred kellett, így 1989-ben a 66. Repülőkiképző Ezre
det, 1993-ban pedig a 3. Repülőkiképző Ezredet oszlatták
fel. További csökkentésként feloszlatták a korábbi hadosz
tályok futárszázadait, csupán a 2. és 3. Légvédelmi és a
4. Repülő Hadtest alárendeltségében maradt egy-egy
ilyen század. Ebben az időszakban mindössze néhány
hazai gyártású új repülőgép állt szolgálatba. Megkezdték
az újonnan rendszeresített PZL-130T Őrlik kiképző repü
lőgép és a PZL W -3 és 3W Sokol helikopterek átvételét,
és kaptak néhány A n-28 szállítógépet is.
Mint ahogy az Magyarországon is történt, az egyik át
szervezés még be sem fejeződött, már kezdődött a kö
vetkező. 1993 végére a lengyel kormány úgy döntött,
hogy az ország biztonságát a NATO keretein belül jobban
és olcsóbban lehet garantálni, ezért 1994 februárjában
aláírta a békepartnerség programját, és megkezdődött a
NATO-integráció folyamata, a fegyveres erők felkészíté
se az új feladatokra.
Az új katonai doktrína külső agresszió esetén az or
szág védelmét két szakaszra bontja: halogató-védekező
harc a szövetséges erők beérkezéséig, majd ellentáma
dás az agresszor kiűzésére Lengyelország területéről.
Ennek megfelelően a PWL feladata az első időszakban a
lengyel légtér védelme, a szárazföldi és tengerészeti erők
védekező hadműveleteinek légi támogatása és légifede
zet biztosítása a szövetséges erők felvonulásához. A má
sodik szakaszban a NATO-légierő részeként támogatják
az ellentámadást és védik az ország légterét. Megkezdő
dött valamennyi alakulatnál az angol nyelv intenzív elsa
játítása, ami az együttműködés alapját képezi. A repülő
gépek többségét felszerelték a francia Thomson CSF
SC-10Mk XII NATO-szabványnak megfelelő IFF-beren
dezéssel, de egyéb komolyabb fejlesztés nem történt.
Folytatódott viszont a létszámcsökkentés, az egységek
megszüntetése és átszámozása. Ebben az időszakban
vonták ki a fegyverzetből a Szu-20 és a MiG-23 típuso
kat. A feleslegessé vált repülőeszközöket igyekszenek ér
tékesíteni. így például eladtak Ugandának 6 MiG-21blszt
és egy MÍG-21UA, de ausztrál és amerikai magánszemé
lyek és filmgyártó vállalkozások is vettek Lengyelország
tól harci repülőgépeket.

Közben 1999 áprilisában Lengyelország a NATO tagja
lett, de az átszervezés nem állt le, amíg egy kivételével
az összes régi típusú repülőezredet fel nem oszlatták. Ez
az egy a 36. Különleges Szállítórepülő Ezred, amely a
VIP-szállításokat végzi.
A PWL átalakítása a NATO követelményei szerint a
2000. év végére nagyjából befejeződött. Összesen 10
önálló harci repülőszázad maradt, melyek két harcászati
repülődandárba tartoznak. Ezeket a nyugaton kialakult
rendszer szerint 12 repülőbázis (talán helyesebb lenne
és a magyar nyelv sajátosságainak jobban megfelelne,
ha repülő- vagy légitámaszpontnak neveznénk) szolgálja
ki, összesen 14 repülőtérrel. (A deblini repülőbázishoz 3
kiképző-repülőtér tartozik.) Az átszervezéssel párhuza
mosan a PWL repülőtér-hálózata is csökkent. Átadták a
civileknek Goleniowot, Modlint, Mierzecicet, a Lengyel
Szárazföldi Erőknek Tomaszow Mazowieczkit, Leczicat,
Pruszcz Gdanskit, Inowroclawot és Nowe Miastot, Gdy
nia Babie Dolyt pedig a haditengerészetnek. A magyar pi
lótáknak oly kedves Debrzno egyszerűen megszűnt. A
nem harci repülőegységek közül megmaradt a krakkói
17. Szállítórepülő Század, a 2. és 3. Futárrepülő Század.
Lényegesen átalakult a Repülőtiszti Főiskola is. A kiképzőezredek helyett három kiképzőközpontot szervez
tek Deblinben, Radomban és Biala Podlaskában. A főis
kola alárendeltségébe tartozik a 23. Kísérleti és Futárre-

5. ábra: MiG-29 vadászgép

6. ábra: MÍG-23MF vadászgép
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7. ábra: Mi-8 szállító helikopter

8. ábra: PZL-130T Őrlik kiképzőgép

pülő Század is, amely a feloszlatott modlini 45. Kísérleti
Század feladatait vette át.
Alapvető változásokon mentek át a légvédelmirakétacsapatok is. Kivonták a fegyverzetből valamennyi elavult
Sz-75 komplexumot, az Sz-725-ök jelentős részét átala
kították: a vezérlést digitalizálták, és az indítóberen
dezéseket a szárazföldi erők fegyverzetéből kivont SS- 1
Scud rendszer feleslegessé vált és megmaradt MAZ-543
alvázaira szerelték, így a mobilitás lényegesen javult.
Feloszlatták a két légvédelmirakéta-dandárt és -ezredet,
átvették a szárazföldi erőktől az SA-4-dandár három
zászlóalját. A 20 S-125M és SC-zászlóaljat két támasz
ponton koncentrálják.
Lengyelország négy alegységet küld a NATO-ba: a 7.
és a 40. Harcászati Repülőszázadot (Powidz és Swidwin
- Szu-22M4), az 1. Harcászati Repülőszázadot (Minsk
Mazowieczki - MiG-29) és a kutató-mentő csoportot
(Bydgoszcz). Ezek hajózóállománya jól tud angolul, ki

képzésük a NATO-ban elfogadott módszerekkel folyik. A
repülőgépeket felszerelték a NATO-szabványnak megfe
lelő berendezésekkel, de komolyabb fejlesztést nem haj
tottak végre rajtuk, és mind a három repülőszázad egyfeladatú. Éppen ezért nem valószínű, hogy bármelyikük ké
pes lenne a NATO keretében a közeljövőben harctevé
kenységet folytatni.
Lengyelország 2001 első felében tendert írt ki 48 darab
új többfeladatú harci repülőgép szállítására. Ezekkel a
még rendszerben lévő Ш З -2 7 -eseket helyettesítenék a
10., 3. és a 9. századoknál. Az 1. Harcászati Repülőszá
zad fegyverzetében egyelőre maradna a MiG-29. A
Szu-22- 1 üzemeltető századok közül a 6 .-at és a 8 .-at a
későbbiekben megszüntetik, majd 2 0 1 0 . után újabb 1 0 0
repülőgép beszerzésével a MiG-29-es századot és a
megmaradt négy Szu-22-es századot szintén átfegyve
rezik az új típusra.
2002. januárban Németország felajánlott Lengyelor
szágnak átvételre 23 darab feleslegessé vált MiG-29-est
és ezeket el is fogadták. A volt Luftwaffe-gépeket a malborki 41. Harcászati Repülőszázad kapja meg. Az új
helyzetben az eredeti tendert megváltoztatták: először 16
használt gépet bérelnének, majd 2005 utáni szállítással
44 gyári újat szándékoznak vásárolni. Jelenleg három tí
pus jöhet számításba: az F-16C/D Block 50+, a Jas-39
Gripen és a Mirage 2000-9. A döntéshozók közt az F -16
a legnépszerűbb, rendszeresítése megkönnyítené az át
térést az F-35-re, ha majd az a külföldi vásárlóknak is a
rendelkezésére áll. Közben 2003. és 2005. között Len
gyelország vesz nyolc gyári új CASA CN-295 két légcsavaros-gázturbinás közepes szállítógépet és nyolc hazai
gyártású AN-28-at is.
így áll a helyzet 2002 végén. A végső döntés még vá
rat magára. Egyetlen dolog biztos csak: a bizonytalan
ság. Úgy látszik, a permanens átszervezés nem csak
magyar sajátosság.
A Lengyel Légi- és Légvédelmi Erők (Wojska Lotnicze i
Oborony Powietrzney) szervezete: (táblázat a 34. oldalon)
Felhasznált irodalom

Magyar Nagylexikon, Budapest
Air International, 1991/2., 1996/7., 2001/8., 2002/6.
Combat Aircraft, 2002/2.
Varsányi Mihály

Régi és ritka makettek eladók
1/72-es
1/72-es
1/72-es
1/72-es
1/72-es
1/72-es

Airfix F—111A
Monogram F-82
KP MB-200 (bomb.)
Hasegawa F-18A (Navy Test Center)
Airfix F-4B Phantom
Monogram F-14A

2000
5000
1800
9999
1800
1400

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

1/48-as
1/48-as
1/35-ös
1/35-ös
1/25-ös
1/48-as

Monogram Do 335 (több vált.)
OEZ Szuhoj Szu-25K
ESCI T-55 (harckocsi)
VW Kübelwagen (papírmakett)
Monogram Aston M. DB4 (a 60-as évek sportkocsija)
Mon. EA - 6 B (összerakva!)

7500
7300
5000
500
6000
5000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Érdeklődni lehet: ifj. Fűry Nándor, tel.: 233-3220 (este, 21.00 körül)
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Harckocsik az 1965-ös indiai-pakisztáni háborúban
Pakisztán és India 1965 szeptembe
rében lezajlott háborújáról már sok
cikk megjelent, azonban összevetve
őket, ellentmondásosak. A háború
kiváltó okairól és a harcok meneté
ről általánosságban megegyeznek,
részleteikben azonban már nem. Ez
a cikk elsősorban a legvalószínűb
ben történteket írja le, de természe
tesen tévedések - akár súlyosab
bak is - nem kizártak. A helységne
vek többnyire angol szóhasználat
szerint szerepelnek, ugyanis a ma
gyar forrásokban sokszor annyira
eltorzítottak a nevek, hogy jobbnak
látszik az angol megfelelő.

Az előzmények
A brit kormánnyal folytatott hosszan
tartó alkudozások és viták után 1947.
augusztus 15-én a korábbi egységes
India felosztásával létrejött a többsé
gében muzulmán lakosságú Pakisztán
és a hindu többségű India. Néhány tar
tomány azonban még nem döntötte el
ekkor, hogy melyik országhoz akar tar
tozni. Ezek közé sorolható a többsé
gében muzulmán lakosságú Dzsammu és Kasmír (székhely: Srinagar) tar
tomány is, amely 1947 őszén hivatalo
san Indiához csatlakozott ugyan, de
azzal a feltétellel, hogy különleges au
tonómiát biztosít neki India, s a tarto
mány jövőbeni státusza nyitva marad.
Ez mind a mai napig így is van.
Pakisztán és India között szinte
azonnal megkezdődtek a súrlódások,
gyakorlatilag még az augusztusi füg
getlenségi nyilatkozat előtt. 1947-48ban fegyveres összetűzés tört ki a két
ország között, amit 1949-50-ben ke
reskedelmi háború követett.
1965 elejére a két ország viszonya a
szokásosnál is rosszabbá vált, újult
erővel lángolt fel a kasmíri probléma
is. India-ellenes soviniszta hangulat
alakult ki, amelyet az Ajub Khan vezet
te pakisztáni kormány szított. A propa
gandaháború is teljes erővel dühön
gött. Ez Pakisztán részéről különösen
élénk volt - és hatásos; nagy szerepet
kaptak benne az amerikai gyártású
M -4 7 és M -48 Patton harckocsik.
A propaganda olyan sikeres volt, hogy
az indiai harckocsizok valóban tartot
tak az összecsapások előtt ezektől a
harckocsiktól. Másrészt viszont a pa
kisztániaknak saját magukat is sikerült

meggyőzni az amerikai harci technika
legyőzhetetlenségéről.
Pakisztán a határ menti övezetek
ben muzulmán gerillákat képezett ki
és fegyverzett fel, majd szivárogtatott
be India területére. Ez arra késztette
az indiai hadsereget, hogy korlátozott
támadásokat indítsanak a gerillák és
azok táborai ellen. Áprilisban határin
cidensekre került sor Kutch térségé
ben, majd augusztusban Pakisztán a
határ legdélibb részén, a lakatlan és
terméketlen Kutch (Rann of Kutch) só
földjein egy komolyabb beszivárogtató
hadműveletbe kezdett, amelynek so
rán felfegyverzett, félkatonai „szabad
ságharcosok” szivárogtak be Kasmír
tartományba azzal a céllal, hogy felke
lést szítsanak az ott élő, többségében
muzulmán lakosság között. Ez sikerült
is, zavargások törtek ki. Az indiai kato
naság ekkor összecsapott Kasmírban
a pakisztáni határőrökkel. Az összetű
zések mintegy három hétig tartottak.
Ezt követően indiai gyalogos egysé
gek augusztus 24-én átlépték a tűzszüneti vonalat és birtokba vettek egy
stratégiai fontosságú magaslatot Tithwal térségében, majd a Srinagarral
szembeni nagyméretű kiszögellést.
Ezen a mintegy 400 km2 nagyságú te
rületen helyezkedett el a Hadzsi Pir
hágó is, amely a muzulmán „szabad
ságharcosok” egyik beszivárgási útvo
nalát képezte.

Az erők
Pakisztán az 50-es évek közepétől
kezdve elkezdte lovasezredeit felsze
relni amerikai M -4 7 és M -48 harcko
csikkal, ami 230 db M-47-est és 202
db M-48-ast jelentett. A technikai oldal
mellett a kiképzésre is figyelmet fordí
tottak, számos harckocsizó tisztet
küldtek ki az USA-ba, Fort Knox kikép
zőközpontba. A háború kitörésekor
Pakisztán 15 harckocsiezreddel ren
delkezett, ezredenként 45 db harcko
csival. Mindegyik ezred három szá
zadból állt (А, В, C), századonként 15
db harckocsival. Az M -4 7 és M -48
harckocsik mellett Pakisztán még
mintegy 200 db 76 mm-es löveggel
szerelt/átfegyverzett M -4 Sherman,
kb. 150 db M -24 Chaffee harckocsival
és néhány (10-20 db) M -36 harcko
csivadásszal rendelkezett. Az ezredek
többsége a két (1. és 6.) páncéloshad

osztályhoz tartozott. A 6. Páncélos
hadosztály nemrégiben alakult meg, s
a háború kezdetére feltöltöttsége még
nem volt teljes. (Ehhez a hadosztály
hoz tartozott az újonnan létrehozott
25. Lovasezred is - amely később je
lentős szerephez jutott a harcokban -,
amelynek A és В századát M-47, C
századát pedig M -48 harckocsikkal
szerelték fel.
India a háború kitörésekor 17 lovas
ezreddel rendelkezett, amelyeket Pa
kisztánhoz hasonlóan az 50-es évek
ben kezdett el modernizálni. Ennek
során 164 db AM X-13 könnyű és 188
db Centurion nehéz harckocsi került
beszerzésre. Azon lovasezredek,
amelyek nem kaptak az új beszerzés
ből, M -4 Sherman és M -3 Stuart harc
kocsikkal voltak felszerelve. India
egyetlen páncélos magasabb egység
gel rendelkezett, az 1. Fekete Elefánt
Páncéloshadosztállyal. A „Fekete Ele
fánt” megnevezés helyett használták
még a „Fakhr i Hind” (India büszkesé
ge) nevet is. A hadosztály állományá
ba tartozott a 4. (Hodson) Lovasezred,
a 16. (Fekete Elefánt) Lovasezred, a
17. (Poona) Lovasezred, a 18. Lovas
ezred, a 62. Lovasezred és a 2. Királyi
Lándzsásezred, amelyekből a 4. és a
17. Lovasezred volt Centurion harcko
csikkal felszerelve. Az 1. Páncélos
hadosztály mellett még a 2. Önálló
Harckocsidandár rendelkezett harcko
csikkal, ennek három ezredéből egy, a
3. Lovasezred volt Centurionokkal el
látva - a másik kettő egyéb harcko
csikkal bírt.

A háború
A nyílt összecsapások szeptember 1én törtek ki, amikor Pakisztán az indiai
területfoglalás hatására két harckocsi
ezreddel és egy gyalogosdandárral
megkezdte „Grand Slam” hadművele
tét a Chamb-Akhnur szektor ellen. A
támadásnak kettős célja volt, egyrészt
területszerzés az indiai csapatok által
elfogultakért cserébe, másrészt a
Dzsammu tartományban állomásozó
indiai 1. Páncéloshadosztály a Chenab-folyó északi partjára csalogatása,
aminek következtében a hadosztály
kénytelen lett volna harckocsik számá
ra többnyire járhatatlan terepen, a
több mint 1,5 km széles, gyors folyású
folyóval a hátában harcolni.
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A pakisztáni terv azonban nem sike
rült. Egyrészt a támadás - a térséget
védő két indiai gyalogoszászlóalj és
egy harckocsiszázad visszaszorítása
ellenére - a kedvezőtlen terep és az
elégtelen logisztikai támogatás hiá
nyában néhány kilométerrel Akhnur
előtt megakadt, másrészt az indiaiak
rájöttek a pakisztáni terv lényegére, s
nem kívántak harckocsikat küldeni egy
értelmetlen ütközetbe.
A pakisztáni támadás azonban ko
moly veszélyt jelentett, amit nem lehe
tett figyelmen kívül hagyni. Ezért az in
diai erők úgy döntöttek, hogy a táma
dás nyomását csökkentendő, soroza
tos csapást mérnek pakisztáni terüle
tekre, a fő csapást Punjab tartomány
déli részén, Amritsar-Ferozepore tér
ségében Lahore irányába.
Szeptember 5-én öt hadoszlop indult
támadásra három gyaloghadosztállyal
és egy páncélosdandárral. A Lahore

irányába induló támadás a 4. Gyalog
hadosztály és a 2. Önálló Harckocsi
dandár három harckocsiezredét foglal
ta magában. Bár a terület nem volt ide
ális harckocsik számára - alacsonyan
fekvő terület, laza talaj, öntözőcsator
nák, kisebb folyók az egész térségben
stb. - a támadás gyorsan haladt előre.
Szeptember 6-ra elérték az Ichogilcsatornát, s az ott lévő fő pakisztáni vé
delmi vonal betonerődítéseit és lövegállásait. A csatorna mintegy 40 méter
széles és 5 méter mélységű vízi aka
dályt képezett. A rajta átvezető összes
hidat a pakisztáni erők tartották ellen
őrzésük alatt, illetve amelyiknél erre
nem futotta az erőkből, azt felrobban
tották. Az indiai átkelési kísérletek
többszöri próbálkozás után sem sike
rültek, a támadás megállt. Az indiai
erők visszavonultak, hogy a védelmi
vonal fegyvereinek hatóköréből kike
rüljenek.

Ekkor, felismerve a csatorna kör
nyékén lévő indiai erők lehetőségét, a
pakisztániak ide küldték az 1. Páncé
loshadosztályokat, majd annak beér
kezése után, szeptember 7-én ellentámadásba mentek át. A támadás
célja az indiai csapatok bal szárnya
melletti elhaladással azok az Ichogilcsatornához történő csalogatása volt,
ahol a fő védelmi vonal fegyvereinek
hatókörébe értek volna. Az előrenyo
mulást lassította a csatornán, majd a
Rohi Nala folyón való átkeléshez
szükséges hídlétesítés bonyolultsága
és időigényessége. Kasur térségében
sikerült lerohanniuk az előretolt indiai
gyalogságot, visszavonulásra kény
szerítve őket. A hadosztály élei még
aznap Khem-Karan közelébe értek.
Itt azonnal támadásokat indítottak az
indiai erők ellen, azok erejének kipuhatolására. Ezek a próbálkozások
azonban kellő erélyesség hiányában
rendre kudarcba fulladtak. így például
Mahmudpura irányába is - M -47,
M -4 8 és M -24 harckocsikkal - erő
szakos felderítést hajtottak végre,
amit a lesben álló indiai harckocsik
visszavertek, számos pakisztáni
harckocsit - elsősorban M -24-eseket
- kilőve.
A pakisztániak ekkor megelégelték
ezen kisebb támadások sikertelensé
geit, s úgy döntöttek, hogy egy fő tá
madást indítanak. Az indiaiak már szá
mítottak erre, s úgy ítélték meg, hogy a
helyzetből adódóan ez csak a KhemKaran-tól északra eső területen lehet
séges. Ennek megfelelően egy csap
dát készítettek elő, aminek első lépé
seként hátrébb vonták elöl lévő egysé
geiket, egy nagy lópatkó alakú beszögellést létrehozva vonalaikba. A terület
Khem-Karan-tól északra jól megmű
velt földekből állt, amelyeket számos
öntözőcsatorna, egyéb csatorna és fo
lyók szeltek át keresztül-kasul. A gátak
átvágásával az egész térséget könynyen el lehetett árasztani, s így még
többnyire harckocsik számára is járha-

2003/1 HADITECHNIKA 39

tatlanná tenni. A földeken ekkoriban
még magasan állt a cukornád. A terep
tehát egyértelműen a védőknek ked
vezett. Az indiaiak 4 Centurion- és
Sherman- századot helyeztek el a
kulcsfontosságú utak és megközelítési
irányok biztosítására, míg a többi szá
zadot kisebb egységekre - többnyire
szakaszokra - bontották. Két szakaszt
a Rohi Nala folyó hídjainak biztosítá
sára küldtek, egy másikat a 4. Gyalog
hadosztály megerősítésére. Az AssalUttar falu közelében állomásozó had
osztály képezte az első védelmi vona
lat, ennek megfelelően jól el volt látva
dzsipekre szerelt hátrasiklás nélküli
(továbbiakban: HSN) lövegekkel, kézi
páncéltörő eszközökkel - bazooka,
puskagránát stb. A hadosztály mögötti
területet - pakisztáni áttörés esetére harckocsi- és tüzérszázadok biztosí
tották. Amint minden egység helyére
került, az indiaiak elárasztották a terü
letet. A 2. Önálló Harckocsidandár pa
rancsnoka, Thang Raj dandártábornok
szigorú utasítást adott, hogy a cukor
nád álcázó hatását maximálisan ki
használva csak akkor szabad tüzet
nyitni, amikor a pakisztáni harckocsik
már közvetlen közeibe érnek.
A pakisztáni támadás szeptember
10-én indult meg. Okulva a kapkodó
és ötletszerű korábbi kisebb támadá
sok sikertelenségéből, az 1. Páncélos
hadosztály megvárta utolsó egységei
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nek beérkezését is a támadás előtt.
Ennek következtében viszont a had
osztály jobban kitette magát az Indiai
Légierő támadásainak. A repülőgépek
nek sikerült néhány harckocsit kilőni,
majd a könnyebb zsákmánynak ígér
kező ellátóvonalakat kezdték el tá
madni. Ez azt eredményezte, hogy a
pakisztáni M -4 7 és M -48 harckocsik
kb. 30 db-os lőszer és korlátozott
üzemanyag-mennyiséggel indultak tá
madásba, ami komoly kihatással volt a
harcokra. Az újabb ellátmányt viszont
már nem volt idő megvárni.
A pakisztáni parancsnok, Nasir
Ahmad Khan vezérőrnagy jelt adott az
5. Harckocsidandárnak az indulásra,
ezzel indult a támadás. Az M -4 7 és
M -48 harckocsik haladtak az élen,
míg a gyengébb M -24 és M -4 Sher
man tankok a szárnyakon, fedezve ol
dalról a Pattonokat. Ekkor nyitottak tü
zet az indiaiak. A tüzérség és a kézi
fegyverek tüze leválasztotta a gyalog
ságot, mire a pakisztáni harckocsik,
minél kevesebb ideig kitéve magukat
az ellenséges tüzérségnek, nagyobb
sebességre kapcsoltak. Ezáltal v i
szont messze maguk mögött hagyták
a kísérő gyalogságot, s kitették magu
kat az indiai gyalogos páncéltörő csa
patok tüzének. Az M -4 7 és M -48
harckocsik tovább nyomulva előre,
behatoltak a cukornádba. A pakisztáni
harckocsizok ekkor semmit sem láttak

a magas nádban, az indiaiak azonban
nyomon tudták követni őket az elő
bukkanó parancsnoki kupolák, a to
ronytetőn lévő géppuskák alapján, va
lamint a lengedező, lehajló cukorná
dat figyelve. Ekkor nyitottak tüzet az
indiai harckocsik, a géppuskák alá cé
lozva 0,5-1 méterre. A pakisztáni
harckocsik között kitört a zűrzavar.
Egymás után semmisültek meg a pán
célosok, anélkül, hogy egyetlen lövést
is leadtak volna. Megpróbáltak vissza
vonulni, de a csapdát hátulról Sher
man harckocsik és 106 mm-es HSN
lövegek zárták be. A cukornádból
azonban mindenképpen ki kellett tör
ni, az viszont csak előre, az indiaiak
felé volt lehetséges. Ennek ellenére a
4. Harckocsidandár megpróbálkozott
egy oldalirányú, kelet felőli támadás
sal az indiai jobb szárny ellen, Mahmadpura irányába. A támadás azon
ban az elárasztott földeken rövidesen
elakadt. A leragadt pakisztáni harcko
csik intenzív tüzérségi tűzbe kerültek.
A dandár parancsnoka jelentette a
helyzetet a hadosztályparancsnok
nak, aki magához rendelte őt, megad
va tartózkodási helyét. Az indiaiak le
hallgatták a rádióbeszélgetést, ami
nek alapján rátaláltak a hadosztálypa
rancsnokra, s dzsipekre szerelt 106
mm-es HSN lövegekkel kilőtték a pa
rancsnoki harckocsit, N. A. Khan ve
zérőrnaggyal és a személyzettel
együtt. Eközben az 5. Harckocsi
dandár megmaradt M -4 7 és M -48
harckocsijai előrelendültek, hogy mi
nél előbb nyílt terepre érjenek. Ott
azonban már vártak rájuk az indiai
Centurionok. A kialakult heves harc
ban számos további M -4 7 és M -48
harckocsi semmisült meg, de ekkor
már a pakisztáni tankok is vissza tud
tak lőni, néhány indiai harckocsit kilő
ve. Az újabb súlyos veszteségek elle
nére a pakisztániak tovább nyomultak
előre. Átrohantak a falun, de a falu
mögött újabb indiai harckocsik és tü
zérség állt lesben. A kialakult harcban
az 5. Harckocsidandár rövid idő alatt
megtizelődött, s délután 13 óra 30-ra
támadása végleg megállt.
A pakisztáni veszteségek hatalma
sak voltak mind emberben, mind fel
szerelésben. A Khem-karan és AssalUttar körüli területen 97 kilőtt vagy el
hagyott pakisztáni harckocsi hevert
szanaszét, amelyből 65 db volt M-47,
illetve M -48 típusú. Az 1. Páncélos
hadosztály ezen kívül elvesztette pa
rancsnokát, egyik dandárparancsno
kát és hat ezredparancsnokát is, akik
vagy elestek, vagy fogságba kerültek.
Az indiai egységek csak 12 harckocsit
veszítettek. A harcok helyszíne ezután
a „Patton-nagar”, azaz „Patton-temető” nevet kapta az indiaiaktól.

Ez idő alatt a Sialkot-szektorban a ll.
világháború óta legnagyobb páncélos
csata zajlott le. Mivel az indiai csapa
tok kénytelenek voltak átkelni az
Ichogil-csatornán, a Lahore-front holt
pontra jutott. A Khem-Karan és AssalUttar körüli csapda már készen volt,
ezért ott nem volt szükség további erő
sítésre. Ilyen körülmények között az
indiaiak fő támadásukra, a Nepál-hadműveletre irányították figyelmüket, a
Sialkot-szektorban. A támadás célja a
Wazirabad környéki út átkarolása volt.
A támadást az 1. Hadtest hajtotta vég
re, amelynek csapásmérő ereje a
Rajinder Sing vezérőrnagy vezetése
alatt álló 1. Páncéloshadosztály volt a
14. Gyaloghadosztály és a 6. Hegyiva
dász hadosztály támogatásával. Az in
diai egységek szeptember 7-én birtok
ba is vették a kívánt területet. A pa
kisztániak hamar felismerték az ebből
adódó veszélyt, ezért sietve a Sialkotszektorba küldték Chhamb térségéből
a 6. Páncéloshadosztály két ezredét a
7. Gyaloghadosztály megerősítésére.
A két ezred hamarosan kiegészült
még egy harckocsivadász századdal
is. A pakisztániak ekkor itt 135 db
harckocsival rendelkeztek, amiből 24
db volt M-47, 24 db M -48 és 15 db
M -36 típusú. A többi mind M -4 Sher
man volt. Az M -4 7 és M -48 harcko
csik többsége a Nissar alezredes pa
rancsnoksága alatt álló és nemrégiben
alakult 25. Lovasezredhez tartozott
(А,В század - M-47, C század M-48). Az ezredet Chawinda térségé
be küldték.
Az indiaiak további terve az volt,
hogy éket vernek a Sialkot-szektorban
lévő pakisztáni egységek és a 6. Pán
céloshadosztály közé, amely - elgon
dolásuk szerint - ekkor Chaeinda kö
rül állomásozhatott. A valóságban
azonban ott csupán a nemrégiben
odairányított 25. Lovasezred tartózko
dott.
Az indiai 1. Páncéloshadosztály tá
madása gyorsan szétvált, a 43. Gépe
sített gyalogdandár (gépesített teher
autók jelentették) egy harckocsiezred
támogatásával Gat felé támadott, míg
a főcsapást az 1. Harckocsidandár
mérte Phillau irányába. A talaj ebben a
körzetben erősen különbözött a
Lahore-szektorban lévőtől, mert erő
sen poros volt, így az indiai támadást
már messziről észlelni lehetett. A táma
dással először a Pakisztáni Légierő
szállt szembe. A harckocsikat támadva
ugyan csak szerény eredményt tudtak
elérni, a teherautó-oszlopokban és a
gyalogság soraiban viszont annál na
gyobbat. Az indiai él tovább nyomult
előre, de a pakisztániak már felkészül
tek. Phillau közelébe érve az indiai
egységek heves harcba keveredtek, s

15 harckocsi elvesztése után kénytele
nek voltak visszavonulni Gadgor felé.
Ekkor egy-két napos szünet állt be a
harcokban, amit mindkét fél sorai ren
dezgetésével és újjászervezésével töl
tött. A szünetet csupán szórványos
gyalogsági támadások és tüzérségi
párbajok szakították meg.
Szeptember 11-én indult a követke
ző indiai támadás, az A. B. Tarapore
alezredes vezetése alatt álló 17. Lo
vasezreddel az élen. A támadó Centurionok azonban hamarosan harckocsilövegek és HSN lövegek tüzébe ke
rültek. Számos indiai harckocsit sike
rült kilőni, többek között a parancsno
kit is. Tarapore alezredes kénytelen
volt átszállni egy másik Centurionba. A
17. Lovasezred és a pakisztáni 25. Lo
vasezred közötti összecsapások mint
egy 12 órán át tartottak; a porban, füst
ben és a kialakult zűrzavarban már
egyik felet sem lehetett megkülönböz
tetni a másiktól. A számbelileg gyen
gébb pakisztániak végül kénytelenek
voltak visszavonulni Chawinda köré, s
ott felkészülni a következő támadásra.
A veszteségek nem ismertek, bár
az indiaiak 67 pakisztáni harckocsi
kilövéséről számoltak be - csakhogy
ez eleve valótlan, mivel meghaladja
az ekkoriban itt lévő pakisztáni és in
diai harckocsik együttes mennyisé
gét is.
Szeptember 13-án az indiai 17. Lo
vasezred és a 4. Lovasezred egy kom
binált gyalogos-harckocsitámadást in
dított Jassoran ellen. A csatározások
két napig tartottak, majd rövid szünet
után 16-án folytatódtak. Ekkor a 17.
Lovasezred egy gyalogoszászlóaljjal
megtámadta Butur Dograndi falut. A
támadás beleütközött a pakisztáni 25.
Lovasezredbe, amelynek C százada Raza Khan őrnagy vezetésével - egy
Cobra páncéltörő rakétákkal (is) tüze
lő harckocsivadász század támogatá
sával megállította azt. A kialakult har
cokban mindkét fél súlyos veszteséget
szenvedett. Az indiai 17. Lovasezred
parancsnoki harckocsiját is kilőtték,
ezúttal azonban A. B. Tarapore alezre
dessel együtt. A veszteségeket jól jel
lemzi, hogy amikor két angol újságíró
a tűzszünet megkötése után látogatást
tett a pakisztáni 25. Lovasezrednél, a
harcok helyszínén, egy 5 km hosszú
ságú területen 25 kiégett Centurion
harckocsit számolt össze, amelyből 11
db 1 km-en belül helyezkedett el.
Mindez már azután volt, hogy az indi
aiak elkezdték összegyűjteni kilőtt
harckocsijaikat és egyéb felszerelésü
ket. A pakisztáni erők 44 db harckocsi
elvesztését ismerték el a Sialkot-szek
torban, míg állításuk szerint 120 db in
diai harckocsit lőttek ki. A súlyos vesz
teségek hatására a háború szeptem

ber 23-i befejezéséig a további harcok
csupán tüzérségi és kézifegyvertűzre
szorítkoztak.

A veszteségek
A háború után India 128 db harckocsi
elvesztését ismerte be. Ebből 12 db a
Lahore-szektorban, egy újabb tucat
Chhamb térségében, s mintegy 100
db a Sialkot-szektorban semmisülhe
tett meg.
Pakisztán 165 db harckocsi elvesz
tését ismerte el, amelynek több mint a
fele az Assal-Uttar körüli harcokban
semmisült meg.
A valóságban a kilőtt harckocsik
száma sokkal több lehetett, ugyanis
sok harckocsit kilövése utáni javítást
követően ismét harcba vethettek. (A
későbbi izraeli tapasztalatok is alátá
masztják ezt, mivel szerintük egy harc
kocsit átlagosan 6-7-szer lehet kilőni a
teljes pusztulásig.)

Összegzés
A cikk elején már szó volt róla, hogy a
pakisztániak saját propagandájuknak
estek áldozatul, az M -47 és M -48 Pat
ton harckocsik kilőhetetlenségébe vetett
hitük miatt. A háború után viszont az in
diaiak estek hasonló hibába a Centurion
harckocsikkal kapcsolatban, azok több
találatot - akár rakétáét is - elviselő fel
építése, valamint a Patton harckocsik
kal szembeni állítólagos fölényük miatt.
Az igazság valahol a kettő között he
lyezkedik el, ugyanis a legtöbb M -47 és
M -48 harckocsit páncéltörő- és HSN lö
vegek lőttek ki, ráadásul az elveszett
M-47-esek és M -48-ások mintegy har
madát lőszer- vagy üzemanyaghiány
miatt kellett elhagyni. A Pattanok fölötti
fölényt pedig a 25. Lovasezred elleni
harc cáfolja, ahol a pakisztáni harcko
csik aránytalanul nagy veszteséget
okoztak a Centurionoknak. Másrészt vi
szont a Centurionok szétoszlatták a kilőhetetlen amerikai harckocsikról szóló
mendemondákat, s néhány esetben va
lóban igen komoly sérüléseket és talála
tokat is túléltek. A Centurion ezen ké
pességét később mind a vietnami hábo
rú, mind a Közel-keleti háborúk igazol
ták, de nem olyan mértékben, mint azt
az indiaiak állították. A Sialkot-szektor
ban ugyanis, ahol a legtöbb találat érte
ezeket a harckocsikat, pakisztáni rész
ről az M -4 Sherman harckocsik voltak
többségben, amelyek már 1944-ben is
elavultnak számítottak.
Ebben a háborúban a legfontosabb
fegyver a harckocsi volt. Ezt mindkét
fél fel is ismerte, ennek ellenére táma
dó hadműveletekben való alkalmazá
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sukkor egyik fél sem mutatott túl nagy
hozzáértést. Mindkét oldalon gyalog
sági kíséretet is biztosított a harcko
csiknak, amit azok el is hagytak - a pa
kisztániak Assal-Uttar környékén, az
indiaiak a Sialkot-szektorban. Kisebb
páncélos egységek védelemben való
alkalmazásakor viszont mind a pakisz
tániak, mind az indiaiak bebizonyítot
ták hozzáértésüket. A háború végered
ményben döntetlenül végződött.

A harckocsik
M -4 8 : A pakisztáni erők és az egész
háború legmodernebb harckocsija, bár
az első /И-40-asok még 1953-ban lép
tek szolgálatba. Torony homlokpáncél
ja (110 mm) ugyan gyengébb volt, mint
a Centurioné, a test esetében viszont
erősebb volt a maga 120 mm-ével. 90
mm-es lövege és a 60-64 db-os lő
szer-javadalmazása elvileg sokáig le
hetővé teszi számára a harctéren tar
tózkodást. Infravörös éjjellátó eszkö
zökkel, távmérővel és ballisztikai szá
mítógéppel kiegészített tűzvezető
rendszere komoly előnyt biztosított
számára, amit az átlag pakisztáni
harckocsizó személyzet nem tudott ki
használni.
M -47: A pakisztáni erők másik kor
szerű harckocsija. Nem sokkal az
M -4 8 előtt állították szolgálatba,
kialakítására még hatással volt a II. vi
lágháború. Ez volt az utolsó olyan
USA-harckocsi, amely külön géppus
kakezelővel rendelkezett - a páncél
testben. Páncélzata valamivel gyen
gébb az M -48-hoz viszonyítva - max.
115 mm - tűzvezető rendszere szeré
nyebb, viszont lövege szintén 90 mmes volt. 71 db-os lőszer-javadalmazá
sa a legnagyobb volt a többi harcko
csiéhoz viszonyítva.
Centurion: Az indiai erők legkorsze
rűbb harckocsija 1965-ben. Bár a Cen
turion tervezése gyakorlatilag még a II.
világháború alatt kezdődött meg - ami
rányomta bélyegét a harckocsi kialakí

tására - s az első változat 1949-ben
lépett szolgálatba, az állandó korsze
rűsítés biztosította a típus túlélését; ez
elsősorban a lövegnek és a tűzvezető
rendszernek volt köszönhető. India fő
ként az Mk. 7 változatot használta. To
rony homlokpáncélja - 152 mm - a
legerősebb volt ebben a háborúban, a
test esetében azonban ez csak 76
mm-ig terjedt.
AMX-13: Ezt a harckocsit még a 40es évek végén tervezték, harckocsi
vadásznak, illetve könnyű harckocsi
nak, ami eleve meghatározta alkal
mazhatóságát. Bár fegyverzete vete
kedett a közepes, illetve nehéz harc
kocsikéval, 40 mm-es maximális pán
célzata könnyű célponttá tette őt a pa
kisztáni harckocsik előtt, még a Shermanok számára is. A típus elavultsága
az 1967-es arab-izraeli háborúban vált
nyilvánvalóvá szélesebb körben is,
egyiptomi T-54 harckocsik ellen alkal
mazták őket.
M -24 Chaffee: Ez a harckocsi még
1944 telén lépett szolgálatba az ame
rikai csapatoknál. Súlya és páncélzata
alapján könnyű harckocsi - kategóriá
ja is hivatalosan ez volt
fegyverzete
szerint viszont inkább közepes volt.
Teljesítménye alapján gyakorlatilag át
menetet képezett a könnyű és a köze
pes harckocsik között. A jól sikerült
harckocsi max. 44 mm-es páncélzata
mellett 75 mm-es rövid csövű lövege
jelentette a legnagyobb hátrányt. Bár
ugyanolyan 75 mm-es lőszerrel tüzelt,
mint egyes Sherman-változatok, a rö
vid cső miatt nem tudta elérni azok át
ütési képességét. A pakisztáni M -24
harckocsik mindenesetre a Centurionok kivételével bármelyik indiai harc
kocsi ellen alkalmazhatóak voltak.
M -4 Sherman: Ezt a harckocsit vi
szonylag nagy számban alkalmazta
mindkét fél, különösen a 76 mm-es löveggel szerelt (átfegyverzett) változa
tait. A típusa harcértékét és alkalmaz
hatóságát meghatározta az a tény,
hogy 1944-re már végleg elavult. Bár
több korszerűsítésen is átesett, az

alapkonstrukció lehetetlenné tette az
érdemleges fejlesztést. Mindezek elle
nére mindkét fél sűrűn bevetette őket,
ahol az ellenfél Sherman harckocsijait
eredményesen pusztították. Korsze
rűbb harckocsik ellen már jóval mérsé
keltebb volt a siker.
M -3 Stuart: Ez a típus az indiai erők
legelavultabb harckocsija volt, már a II.
világháború elején is az volt. Bár fegyver
zete korlátozott mértékben alkalmas volt
M -4 Sherman és M-24 Chaffee harcko
csik ellen, inkább csak gyalogsági tűztámogatásra volt jó, páncélzata is szinte
csak a kézifegyverektől - puskák, gép
puskák stb. - védte őt. Az indiai erők fő
leg az A3 változatot használták.
M-36: Ezt az önjáró páncélvadászt
még 1944-ben rendszeresítették, s tu
lajdonképpen csak egy Sherman-alvázra helyezett 90 mm-es páncéltörő löveg
volt. Páncélzata - a toronytető kivételé
vel - megegyezett az alapharckocsié
val, tűzereje azonban jelentősen na
gyobb volt. A jármű lövegének 1000
méteren 90°-os becsapódási szög ese
tén 252 mm-es páncélátütési képessé
ge következtében bármelyik indiai harc
kocsira komoly veszélyt jelentett.
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Hatvan éve történt
A légvédelmi rakéta fegyvernem kialakulása

A haditechnikai rendszerek mindenko
ri fejlődését követi az elhárításukra irá
nyuló eszközök fejlesztése. Amikor
egyes fegyvernemek technológiai
vagy műszaki jellemzőik alapján fejlő
désükben lemaradnak, akkor helyüket
mások veszik át, vagy újabb fegyver
nemek jelennek meg. Ezek a folyama
tok háborús időszakban felgyorsulnak.
A második világháború kezdetére a
légierő jelentős fejlődést ért el. Számot
tevően növekedett a repülőgépek se
bessége, 300 km/h-ról 700-800 km/hra (már 200 m/s-nél gyorsabban repül
tek), a maximális repülési magasság
meghaladta a 7000 m-t. A légvédelem
előtt egyre nehezebben megoldható
feladat állt. Hét km-es magasságra a
gránátok 6-7 s alatt emelkedtek fel, ez
alatt a repülőgép több száz méteres
manővert végezhetett, így a repülőesz
közök manőverezőképességétől meszsze lemaradt a légvédelemi tüzérség.
Majd, amikor a szövetséges bombázó
repülőgépek repülési jellemzői tovább
javultak, az eredményes légvédelem
hez korszerűbb vadászrepülőgépekre
és más irányítható eszközökre volt
szükség. 1942. szeptember 18-án von
Axthelm, a légvédelmi tüzérség tábor
noka parancsot adott a légvédelmi ra
kétarendszerek kifejlesztésére.[1] Ez
zel egy időben Angliában is elkezdődött
az új fegyvernem kialakulása, de a Ma
gyar Honvédség alapvetően szovjet
légvédelmi rakétarendszereket hasz
nált, amelyek alapjait a zsákmányolt
német légvédelmi rakéták szolgáltatták.
Emiatt cikksorozatunkban elsőként az

új fegyvernem elmúlt hatvan évének
kezdeti évtizedeire emlékezve az első
német légvédelmi rakétafejlesztéseket
tekintjük át, majd az ezeken alapuló,
szovjet próbálkozások közül az első
szovjet Sz-25 típusú légvédelmi raké
tarendszer kialakulását tárgyaljuk.

A rakéta légvédelmi alkalmazása
Az irányított, pilóta nélküli repülőesz
közöket célanyagként már alkalmaz
ták a német légvédelmi alakulatok. A
sikeres kiképzés érdekében már
1936-ban megkezdték a távirányított
célrepülőgép fejlesztését. Az ArkasFlugmotorwerke a DSF céggel együtt
készítette az FZG (Flakzielgerät) lég
védelmi célanyagot. Az Mo 09 kipró
bálása alapján készült el a kezdetben
Mo 12 típusjelű mini robotrepülőgép,
amely később As 292-re változott. A
2,4 m fesztávolságú repülőgépet 3 LE-s
motor emelte a magasba, a repülési
sebessége 90 km/h volt. A FuG 204
„Kehi” típusú távirányító berendezést
a Lorenz cégnél dr. Kloepter készítet
te. A fejlesztési munkákat 1939-1940
között végezték. A mintapéldányt 1939
szeptemberében mutatták be Udet re
pülőipari államtitkárnak, aki 100 db ro
botrepülőgépet rendelt meg. Később a
növelt méretű változatba már televízi
ós kamerát is beépítettek, és a háború
után az USA-ban erre alapult a Drones
fejlesztési program.
Németországban a villámháború mi
att a védelmi fegyverek fejlesztése le

maradt, hivatalosan csak 1942-ben in
dultak be a légvédelmi rakétafejleszté
sek. További gondot okozott, hogy a
két haderőnem - a szárazföldi haderő
és a légierő - megrendelései megosz
tották a fejlesztőket. Csak az utolsó
négy háborús évben a kutatók és a fej
lesztők erőfeszítése 11 különféle lég
védelmi tűzvezető rendszerre, 16-féle
felderítőlokátor fejlesztésére irányult.
Hasonló káosz volt a légvédelmi raké
ta fejlesztéseinél, ahol 23 téma külön
féle irányítórendszer, 8 téma rádióparancsközlő-rendszer, 11 téma lég
védelmi rakéta kialakítását tűzte ki cé
lul. 34 fejlesztési program a rakéta-ön
irányítás megvalósítását kívánta elér
ni, ebből 9 infravörös, 4 rádiólokációs,
3 akusztikus és 3 televíziós irányítóbe
rendezéssel foglalkozott. A közelségi
gyújtó fejlesztési kérdéseit 18, a rakétahajtóanyag-problémákat 14 téma
vizsgálta [2].
Az öt legismertebb rakéta fontosabb
jellemzőit összesíti az 1. táblázat. Az
adatok alapján látható, hogy közel
ugyanolyan közepes hatótávolságú
rendszer fejlesztését kezdték meg
négy hatalmas cégnél, ahol az elzárt
ság és a titoktartás miatt egymás te
vékenységéről semmit sem tudtak. A
gyártó cégek egymással versenyez
tek, pedig a háború miatt célszerűbb
lett volna az erők összpontosítása,
egy fejlesztési témára koncentrálva
nagyobb eredményeket érhettek vol
na el.
A fejlesztések nagy száma nem utal
az átgondolt, összehangolt tevékeny-

A német légvédelmi rakéták legfontosabb adatai
1. táblázat

Hs-117

Schmetterlinq

1941

Hossz
m
4,29

C2
R-1
E4
R—III

Wasserfall
Rheintochter I
Enzian
Rheintochter III

1942
1942
1943
1944

7,835
6,3
3,75
4,97

Kódnév
-

Elnevezés
-

Feji. év
-

Átmérő
m
0,35

Fesztáv.
m
2,0

Tömeg
kg
419’

Hatótáv
km
3,22

Repülési magasság
m

0,88
0,54
0,915
0,54

2,51
2,22
4,05
2,22

3500
1750
1800
1500

35
40
24,5
35

17 700
6000
2500
15 000

__2

Megjegyzés
1. a második változat tömege 435 kg
2. nagy magasságon repülő céloknál, hatótáv 16 000 m, csökkent, ha a repülési magasság 10 km alatt volt
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ségre, nem tükrözi a német katonai
precizitást, átgondoltságot. Igaz, jelen
tősebb anyagi eszközök csak 1943-tól
álltak rendelkezésre. 1945. márciusig
hadra fogható rakétarendszer nem ké
szült el, de egy-két ütegszintű beve
tésre sor kerülhetett. Sajnos a vonat
kozó feljegyzések hiányosak, a szö
vetségesek gondoskodtak begyűjté
sükről, és a titkosítás miatt csak az el
múlt években kerültek elő. A cikkben
Bill Gunston Die illustrierte Enzyk
lopädie der Raketen Lenkwaffen című
műve adatai szerepelnek.

A Schmetterling
(Pillangó) légvédelmi rakéta
A Henschel cég 1941-ben kezdte el a
Hs-117 típusú légvédelmi rakéta terve
zését. 1943 nyarán a Luftwaffe elfogad
ta a tervet. A rövid, közép-elhelyezésű,
nyilazott szárnyú, hagyományos repü
lőgép-elrendezésű rakéta orrán helyez
ték el az alumíniumburkolat alatt az
elektromos generátort, amelyet kismé
retű légcsavar hajtott meg. Mellette épí
tették be a robbanófejet és a SiemensHalske cég által készített Marabu típu
sú közelségi rádiógyújtót. A rádiógyújtó
a célról visszaverődő rádiójelekre mű

2. ábra: A Rheintochter III rajza

44 HADITECHNIKA 2003/1

ködött. A robbanófej tömege 22 kg volt,
de a vizsgálatok során a találati hiba
miatt a tömeget 40 kg-ra növelték.
A repülőeszköz hajtóműve folyékony
hajtóanyagú rakétamotor volt. Sűrített
levegő hatására áramlott a kétkompo
nensű hajtóanyag az égőtérbe. A
Tonka-250 típusú (50% trietil-anilin és
50% izohexil-amin) tüzelőanyagot sa
létromsav segítségével égették el. Az
oxidálóanyag előmelegítésekor egyi
dejűleg hűtötte az égőteret. A háború
végén a Tonka-250-et kerozinnal vál
tották fel. Az alapvető hajtóműtípus a
BM W -109-558 volt, de alkalmazták a
Walter HWK-109-729-es típust is. A
hajtómű tolóereje az indításhoz nem
volt elegendő, ezért két gyorsító se
gédrakétát is igénybe vettek.
A rakéta irányítását kombinált rend
szerrel tervezték. Az optikai követést
rádióirányítással egészítették ki, miu
tán a kezdeti vezetékes kapcsolatot el
vetették. A kezelők a légvédelmi gép
ágyú lafettájára szerelt ülésekből két
optikai irányzék segítségével vezérel
ték a rakétát. 1944 májusában a repü
lési vizsgálatok során elért eredmé
nyek sikeresebbek voltak a legjobbnak
tekintett Wasserfallénál. A rakéta se
bessége 304 m/s volt, bár később le
lassult 210-270 m/s-ra. A 10 500 m

magasan repülő célt 32 km távolságon
semmisítette meg. A robbanófej meg
növelése után a megsemmisítési ma
gasság maximuma 5000 m-re, a távol
ság 12 km-re zsugorodott. A repülési
próbák során a cél manővereire a
Schmetterling könnyen reagált, a rá
vezetés során a kezelők utasításait
gyorsan hajtotta végre. A maximális
repülési ideje 4 perc volt.
A Harmadik Birodalom vezetői 1945ben beindították a sorozatgyártást. A
tervek szerint 1945 végére 600 légvé
delmi üteget fegyvereztek volna fel.
Összesen 60 példány készült el, a
vizsgálatok során 25 indítást végeztek.

A Wasserfall
(Vízesés) légvédelmi rakéta
Wernher von Braun a sikeres A -4
(V-2) rakéta átalakításával fejlesztette
ki a repülőgépek elfogására tervezett
rakétát, a Wasserfallt. A jó manő
verezőképesség érdekében megfelez
ték az A -4 rakétatörzsét. Az acélszer
kezetű rakétatestet 0,5-0,8 mm-es
acéllemezzel burkolták. A W1 változa
tú rakéta elülső részére négy trapéz
formájú szárnyat szereltek. A Luftwaffe
1942 novemberében szerződést írt alá
a továbbfejlesztésre. A rakétát Peenemündébe szállították, ahol elkezdő
dött a repülési vizsgálat. Már az első
aerodinamikai elemzés elárulta a
rossz szárnyformát, de csak az első
indítás után csökkentették le a szárny
méreteit és alakították át formáját (az
eredeti jelentősen fékezte a repülést,
sőt nagyobb sebességnél az egész
szerkezet berezonált). A W5 változat
új szárnyfelülete elődjéhez hasonlítva
nyilazottabb lett, ahogy ez a 3. ábrán
látható.
A fejlesztés során a legnagyobb
problémát a tolóerő jelentette. A ki
sebb tömegű rakétánál a szükséges
tolóerőt csak könnyen illanó hajtó
anyaggal lehetett elérni, a szilárd haj
tóanyag felhasználása során az égé
si sebesség szabályozása okozott
gondot. A kétkomponensű folyékony
hajtóanyagnál az égési sebességet
könnyen szabályozhatták, de a vegyi
anyagok nagyon toxikusak voltak. Az
oxidáló anyag (Salbei - 98%-os salét
romsav) tömege 1500 kg, a tüzelő
anyag (Visol - vinil-etiléter és szesz
keveréke) tömege 350-450 kg volt,
ezek olyan agresszív vegyi anyagok
voltak, hogy speciális polimerrel be
vont tartályban is csak pár napig tá
rolhatták. A rakéta öntömegének
csökkentése érdekében a hajtó
anyagrendszerben nem alkalmaztak
szivattyút, helyette sűrített nitrogén
juttatta a komponenseket az égőtér-

4. ábra: 4W1 változat indítása

5. ábra: A W5 változat indítása
3. ábra: A Wasserfall légvédelmi rakéta két változata

be. A motor gyújtása is egyszerűbb
lett. Indításkor a berobbanó piropatron felszabadította a vágóéllel ellátott
dugattyút, amely átvágta a nitrogén
tartály zárómembránját. A kiáramló
gáz a hajtóanyagot az égőtérbe to
vábbította. Később a szovjet légvé
delmi rakétánál - a csapatoknál könynyebben előállítható - sűrített levegő
váltotta fel a nitrogént.
1943 kezdetén a rakétaszerkezetet
már kipróbálták, de megbízható irányí
tórendszer még nem készült el. Ezért
a Wasserfall tervezői készítettek egy
kísérleti, vezetősugaras távirányító
rendszert. A földi rádiólokátor besugá
rozta a célt, ehhez a vezetősugárhoz
képest a rakéta fedélzeti berendezései
a rakéta hossztengelyét párhuzamo
san irányozták. Bár az elgondolás na
gyon eredeti volt, a kor elektronikai
színvonala a sikeres megvalósítást
nem tette lehetővé.

Az új elgondolás alapján megdupláz
ták a radarokat, az első a célt követte, a
második a rakétát. A kezelő indikátorán
két jel jelent meg, amelyeket segédkar
vagy segédkerék alkalmazásával folya
matosan egyeztetnie kellett. Az Sz-75ös rendszernél később ezt alkalmazták.
A bevitt vezérlőjelet rádió segítségével
a fedélzetre juttatták, és a rakétaröppályát korrigálták. Később passzív infra
vörös önirányítófej alkalmazását is
megfogalmazták, de a fejlesztés a teo
retikus számításokig sem jutott el.
A Siemens-Halske cég által készített
Marabu közelségi rádiógyújtót tervez
ték, de a gyújtóval repülési vizsgálatot
már nem végeztek. A robbanófejet rá
dióparancsra robbantották fel, megfo
galmazták az infravörös közelségi gyúj
tó feladatát, de nem valósították meg.
1944. február 28-án a Greifswalder
szigetén kialakított lőtérről indították
az első rakétát, mely 7000 m-ig

emelkedett, de nem lépte át a hangsebességet. 1945 márciusáig már
18-20 km-re emelkedett és sebessé
ge elérte a 760 m/s-ot. Az indítóasz
talról függőlegesen indították, majd a
levegőben fordították célirányba. A
kísérletek során 25 rakétát indítottak,
10 alkalommal az indítás nem sik
e rü lt.^]
A háború végére a Wasserfall fej
lesztése teljesen befejeződött, de a
harci szolgálatot már nem szervez
ték meg, bár 70 város védelmére ter
vet készítettek. Az üteg harcrendjét
is megtervezték. A rakétákat az elő
készítő csarnokfedezékből vasúti sí
neken tolták a kiépített silók fölé. A
silóból indították és a három méter
átmérőjű parabolaantennájú rakétakövető-radar irányította azokat a cél
ra. Becslések szerint az előállítás
500 m unkaórát igényelt, a teljes
gyártási programhoz 14 000 mun
kásra és 60 000 m2 területre lett vol
na szükség. [2]
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A háború után számos rakéta és do
kumentáció került a Szovjetunióba és
az USA-ba. Az amerikai A -1 Hermes
és a szovjet R-101 kísérleti darabok
számos rendszer alapjául szolgáltak.
A Wasserfall karcsúsított változata az
Sz-25 rendszer rakétája.

A Rheintochter
(Rajna lánya) légvédelmi rakéta
A Rheintochter volt a legnagyobb és a
fejlesztési munkák szempontjából leg
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inkább befejezett légvédelmi rakéta,
amely két változatban vált ismertté, a
szárazföldi csapatok által megrendelt
R -l és a légierő által megrendelt R -lll
formájában.
A szilárd hajtóanyagú rakétára sza
kosodott Rheinmetail-Borsig cég lett a
Rheintochter légvédelmi rakétafejlesz
tés irányítója. A szerkezetileg nagyon
egyszerű, kétlépcsős rendszer gyártá
sa olcsó, üzemeltetése könnyű volt. A
R -l első fokozatának törzse tizenkét
mm-es acéllemezből készített henger,
amelyet két félgömb fedél zárt, az al

sóba hét fúvócsövet szereltek, a kö
zépső központi fúvócső cserélhető volt
az időjárás és a páratartalom függvé
nyében. A törzs külső felületére he
gesztett fülecsekhez rögzítették a stabilizátorokat, amelyeket a nagyobb
szilárdság érdekében pánttal fogtak
össze. Az első lépcsőben 12 db
240-245 kg tömegű lőporrudat helyez
tek el. Az indítás után 0,6 s alatt az
egész kiégett, ezalatt a rakétát 300
m/s sebességre gyorsította fel, majd a
pirocsavarok felrobbanása után a fo
kozat levált.
A második fokozat szerkezetileg
összetett volt. A súlypont közelében 3
mm-es acéllemezből készített 510 mm
átmérőjű hengert 220 kg szilárd hajtó
anyaggal töltötték fel. A töltet 10 s alatt
égett ki. A henger végén hat fúvócsö
vet egymáshoz képest kifelé megdönt
ve állítottak be.
A robbanófejet a hajtómű alatt he
lyezték el, bár a robbanóanyag védel
me a forró gázoktól bonyolult feladat
volt, de a tüzelőanyag kiégése köz
ben a rakéta egyensúlyi helyzete nem
változott, így a repülése stabil ma
radt. A 150 kg tömegű robbanófejben
22,5 kg robbanóanyag volt. Az orr
részben helyezték el a kiegészítő be
rendezéseket, a generátort, a brackwedei Ruhrstahl AG által készített
Kranich akusztikus gyújtót, amely a
legmegbízhatóbb német közelségi

8. ábra; Л Wasserfall-üfeg harcrendterve

gyújtó volt. Ide szerelték a szárnyak
mozgatómotorjait is. A vezérlőszár
nyakat ellentétesen, párosán működ
tették. A kacsa aerodinamikai elren
dezést alkalmazták.
A rakéta a Reichland távirányító
rendszer parancsaira közelítette meg
a célt. Az optikai megfigyelés céljából
a stabilizátorlapokra két lámpát he
lyeztek.
A repülési vizsgálatokat 1943 au
gusztusában kezdték el Libau körze
tében. A kis magasságon a rakéta
m anőverezőképessége nagyon jó
volt, könnyen semmisítette meg a
célpontokat, de a magasság és a

célsebesség növekedésével a ma
nőverezőképesség romlott. Sőt a na
gyobb sebességnél a manőver hatá
sára a rakéta szerkezete szétesett.
A legnagyobb gondot a maximális
repülési magasság jelentette, ez
csak 6000 m volt. Bár a fejlesztését
1945. január 5-ig folytatták, össze
sen 82 indítást hajtottak végre, de
1944 májusában Göring marsall pa
rancsára elkezdték a R - lll változat
fejlesztését is.
A Rheintochter III repülési vizsgála
tai 1945. januárjától folytak, 6 rakétát
indítottak. Két változatban készítették:
az R -IIIF második lépcsője folyékony

hajtóanyaggal működött (mint később
az Sz-75 rendszernél), R-IIIP-e vi
szont szilárd hajtóanyaggal.
Az első változat fejlesztése gyor
sabban haladt, mivel a már kipróbált
Tonka-250 típusú tüzelőanyaggal és
salétromsavval működő hajtómű ren
delkezésre állt. A hajtóanyagrend
szerben a szükséges nyomást sűrített
levegővel állították elő. Később a
Visolt alkalmazó hajtóművet is kipró
bálták. A hajtóművek két üzemmód
ban működtek. Az elsőben 15 s alatt
2 ,1 7 1tolóerőt fejtettek ki, majd ez 1 ,8 ra csökkent. A hajtóanyag-tartalék
50-55 s üzemidőt biztosított. De a
hajtómű csak egy fúvócsöves volt, így
a robbanófejet előre kellett helyezni.
Az első fokozat helyett két oldalra he
lyezett segédrakéta gyorsította fel a
R -lll-at.
A rakéta folyékony és szilárd hajtó
anyagot is alkalmazhatott. Az első haj
tómű 8 8 kg szénhidrogén alapú Visolt
és 335 kg dinitrogén-oxidot használt, a
második öt db 90 kg-os diglikol rudat.
A rudak hossza 2200 mm, átmérője
180 mm, az égésstabilizálás céljából
formájuk pedig lóhere alakú volt.
Az indítóberendezést átalakították.
Egy 7,6 m átmérőjű, 3 m mély aknát
építettek. Az indítósíneket egy szállítójárműre helyezték, erre az előkészítő
bunkerben T alakú vezetőperselyekkel
rögzítették a rakétát. Majd az indítóak
nához gördítették, és az aknában lévő
asztalhoz csavarozták. Az indítórakéta
az elődjéhez hasonlóan működött. A
menetfokozat hajtóművét az indítás
után egy másodperccel indították be.
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A túlnyomásos hajtóanyagrendszer
ben ekkor hasadt szét a védőmemb
rán. Először az oxidálósav kezdett
áramlani, majd kis késleltetéssel a tü
zelőanyag. A keverék magától begyul
ladt az égőtérben. Az új változat 12
km-re emelkedett, a hatótávolsága
20-25 km lett.
A hajtóművizsgálatokról nem maradt
fent adat, angol forrásokból ismert,
hogy a németek 1945. február 20-ára
egy bemutatólövészetre 15 db R -lll ra
kéta indítását készítették elő, de ezt
valószínűleg a téma leállítása miatt
már nem végezték el. Bár február 6-án
hivatalosan minden légvédelmi fejlesz
tést leállítottak, az eredményeket ké
sőbb hasznosították.
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Az Enzian
(Tárnics) légvédelmi rakéta
A Wasserfall és a H s-117 Schmetter
ling rakétákkal kapcsolatos feladatokat
gyári kezdeményezésre kezdték el
alapvetően teoretikus elgondolásokra
és a légvédelem fejlesztésére alapoz
va, 1943-tól azonban a helyzet gyöke
resen megváltozott. A Luftwaffe rend
szeresen került olyan helyzetbe, ami
kor az ellenség tevékenységére kény
szerült reagálni, de ezekkel a reakci
ókkal jelentősen elkéstek. A légvédel
mi eszközök nem rendelkeztek a szük
séges hatékonysággal. Németország
nak valami egészen új eszközre volt
szüksége, s ilyennek a sugárhajtású

repülőgépek mellett a légvédelmi irá
nyított rakéták látszottak.
Az egyik ilyen fejlesztési program az
Enzian rakéta volt. A munkákat a dr.
Wittster által vezetett szerkesztői cso
port végezte. A tervezőirodát az erősö
dő bombázás miatt áttelepítették
Oberhammergauba, a Messerschmitt
céghez, ami jelentősen befolyásolta a
repülőeszköz végső kiválasztását.
Gyakorlatilag az Enzian az Me-163 pi
lóta nélküli rakéta-vadászrepülőgép ki
csinyített változata volt. A sárkánytes
tet 3,5 m-re rövidítették, a szárny fesztávolságát 4 m-re. A rakéta nyilazott
szárnyaival a vízszintes vezérsík nél
küli aerodinamikai felépítést valósítot
ta meg. A sárkányt csökkentett szén
tartalmú acéllemezből préselték, az
elemeket szegecselték és hegesztet
ték. A szárny és a vezérsík fenyőfából
készült, amelyet többrétegű bükkfa
furnérral erősítettek meg. Az E -4 vál
tozattól már az egész szerkezetet fá
ból tervezték műanyag bevonattal, de
ezt a valóságban már nem tudták kivi
telezni. A fejlesztési munkák nagyon
lassan haladtak, a Wittster tervezőiro
da csak az E-1 változatot készítette
el, és ezek vizsgálatát végezte a hábo
rú végéig.
Az Enzian külsőleg a H s-117
Schmetterlinghez hasonlított. A fej
lesztését 1943-ban még FR-1 néven
dr. Herman Wustler, a Holzbach-Kissing AG kutatója vezette. Tervei sze
rint a szubszonikus repülőszerkezetet
később nagyobb teljesítményű hajtó
művel szuperszonikusra gyorsították
volna. A rakétatest külsőleg egy vas
kos, hengeres törzsből, két hátranyilazott repülőgépszárnyból és két, egy
más alá helyezett függőleges vezér
síkból állt. A törzsbe helyezték el a sű
rített levegős, az oxidáló- és a tüzelő
anyag-tartályokat, a hajtóművet, a rob
banófejet, az irányításhoz szükséges
elektromos berendezéseket.
A rakétát egy 8,8 cm-es légvédelmi
löveg lafettájából kialakított berende
zésről indították, amelyre a nagyon
hosszú ikerindítósín volt a jellemző. Az
indítást mindig 75°-os helyszögértéken végezték. A kezdeti gyorsítást
négy, oldalt elhelyezett szilárd hajtó
anyagú Schmidding 109-553 típusú
indítórakéta végezte. A gyorsító foko
zat öt másodperc alatt égett ki, majd
az elektronikus működtetésű piropatronok átvágták a rögzítőcsavarokat,
és a kis szárnyfelületek segítségével a
segédrakétákat eltávolították a rakéta
törzsről. Ugyanezt az elvet alkalmaz
ták a szovjet tervezők a Krug légvédel
mi rendszernél.
A rakétahajtóműnél sűrített levegő
vel meghajtott turbószivattyú juttatta
az égőtérbe a salétromsav és a benzol

Táborfalvai olasz hadgyakorlat

1. ábra: Az Ariete C-1 harckocsi a lőtéren
2. ábra: Az Augusta A-129 Mongusta harci helikopter
korai változata TOW-rakétaindítóval
3. ábra: Az Augusta AB 412 Griffon olasz helikopter,
a Bell 412 licenciában gyártott katonai változata
4. ábra: A 471 számú AB 412 helikopter a mentéshez
szolgáló csőrlővel szerelve
5. ábra: Az olasz helikopter Táborfalván leszálláskor
6. ábra: Az AB 412 műszerfala
7. ábra: Az AB 412 hajtóművének hűtőegysége hátulról

(Fotók: Baranyai László)
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Taszári repülőbemutató 2002. augusztus 26-án

(Fotók: Baranyai László)
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12. abra: A Rheintochter I légvédelmi rakéta az anderlechi múzeumban

ben a Hs-117, a C-2, az R -l, az R -lll
és az E -4 légvédelmi rakéták távirá
nyítására a Telefunken cég fejlesztette
ki a Reichland-programot. A távirányí
tásnál az ún. „átfedéses” rávezetési
módszert valósították meg, miután kü
lön berendezés mérte a célkoordinátá
kat és a rakétakoordinátákat. A koordi
náták mérése után az előre meghatá
rozott algoritmusok alapján kiszámítot
ták az irányítóparancsokat, amelyeket
egy önálló rádióvonalon sugároztak a
fedélzetre, és a vett parancsoknak
megfelelően változott a rakéta röppályája.
A program az alábbi eszközökre
épült:

13. ábra: A W5 változat roncsai Aberdeen/Maryland múzeumában

keverékét. A hajtómű Walter-Rt-210B
típusú, a rakéta sebessége 0,85 Mach
volt. A szárnyfelületen kialakított két
kormánylappal irányították a repülést.
Egy elektromos motort alkalmaztak,
amely rudazat segítségével közvetle
nül mozgatta a kormánylapokat. A füg
gőleges vezérsík csak stabilizálta a re
pülést. Hét változat készült el, a máso
dik változattal a Messerschmitt AG
munkatársai Karlshagenben már 1944
áprilisától végezték a vizsgálatokat.
A rakétára 300 kg tömegű robbanó
fejet terveztek, amit különféle vezérlé
sű közelségi gyújtó működtetett volna.
Tervezték a Schmetterlingné\ alkalma
zott, így már hagyományos rádióirá
nyítás mellett az infravörös és akuszti

kus irányítású változatokat is, de ezek
a fejlesztések 1945. januárjáig nem fe
jeződtek be. Bár a fejlesztést leállítot
ták, a Messerschmitt AG tovább foly
tatta a munkát, de a háború végéig
nem készültek el.
Összesen 60 db Enzian rakétát
gyártottak, a készletből 38 db-ot indí
tottak a vizsgálatok során, és ebből 16
alkalommal a rádióirányítást is alkal
mazták.

A Reichland távirányító-rendszer
A légvédelmi rakéták áttekintése után
a számos irányítórendszer közül néz
zük meg a leguniverzálisabbat. 1944-

- célhelyzetmérő berendezés;
- rakétahelyzet-mérő berendezés;
- a meghatározott röppályától való
eltérést rögzítő rádióirányzék;
- rakétarávezetési parancsadó;
- rávezetési parancsvevő.
Acél- és rakétakoordináták mérésére
radart alkalmaztak. A mérés mellett
analóg számítógépet vettek igénybe a
két radar közötti távolság, az előretartá
si pont koordinátái és a rávezetési pa
rancsok kiszámításakor. Majd a kódolt
parancsokat rádióvonalon továbbították
a rakéta fedélzetére, ahova a parancs
közlő vevőberendezése mellett rádió
jeladót is helyeztek, amely a rakétakö
vetést segítette. Egyes légvédelmi ra
kétáknál a célkörzetben (1-3 km-re a

Taszári repülobemutato 2002. augusztus 26-án
Képaláírások a szemközti oldalunkhoz:
1. ábra: A Kecskemétről átrepült JAS-39 A Gripen (no. 181)
vadászbombázó

4. ábra: Magyar MÍG-29UB (no. 26) leszállása

2. ábra: A Gripen leszállás utáni kigurulása

6-7-8. ábra: A felújított, repülőképes HA-LIX lajstromjelű LI-2
utasgép a bemutatón

3. ábra: Gripen az állóhelyen

5. ábra: A MÍG-29UB az állóhelyre gurul
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céltói) tervezték a távirányításról az ön
irányításra való áttérést, de ez a fejlesz
tési program ezzel nem foglalkozott.
A célkövető radar folyamatosan
mérte a megsemmisítésre kiválasztott
célpont koordinátáit, és ezeket az ada
tokat folyamatosan betáplálta az ana
lóg számítógépbe.
A rakétakövető radar az indítási for
mától függően két üzemmódban dol
gozott. A ferde indításúaknái a rakétá
kat a cél irányába fordították, ebben az
irányban állt a rakétakövető radar an
tennája, de az antenna ekkor széles
sugárnyalábbal működött. Amikor a
rakéta berepült, a radar hatókörzetébe
a parancsjelek segítségével a sugár
nyaláb energiaközpontjába vezették,
és átkapcsoltak a keskeny sugárnya
lábra. A függőleges indítású rakéták

nál a radart az indításra váró rakétára
irányozták, majd az indítás után a ra
dar fokozatosan a cél felé fordult, és
ekkor kapcsoltak át a keskeny sugár
nyalábra.
A kezelők segédkerék segítségével
az indikátoron mindig egyeztették a
célkereszttel a rakétajelet. A számító
gép az eltéréseket parancsjellé alakí
totta, és a parancsközlő rádióvonalon
a fedélzetre sugározta. A célkövető ra
dar antennarendszerén elhelyezték az
optikai irányzékot, így vizuálisan is le
hetett irányítani.
A Reichland-program három válto
zatot tervezett, amelyek az alkalma
zott hullámhosszban és a rendszer
összetettségében tértek el egymástól.
Az első vizsgálatot Schmetterlingüteggel 1945 márciusában tervezték,

de az amerikai csapatok támadása ezt
megakadályozta.
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Cserkészrepülők Gödöllőn

Pap Sándor olvasónk őrizte meg a mellékelt négy fotót,
amelyek 1942 nyarán készültek Gödöllőn. Annak idején
a sportszakképzés keretében három sportágat kellett vá
lasztania érettségi után. Az egyik a vitorlázórepülés volt,
így oktatója Némedy József testnevelő tanár lett, aki ak
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tív vitorlázórepülő is volt. 1943-ban elvégezte a Testneve
lési Főiskolát, ezután katonaként a 10. székely híradó
zászlóaljnál teljesített szolgálatot Csíkszeredán őrmeste
ri rangban.
Sárhidai Gyula

Hazai tükör
Francia Mirage vadászgépek a hírős város repülőterén
A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázi
son 2002-ben is - a kialakult hagyományoknak megfele
lően - folytatódtak a külföldről iderepült gépek és a ma
gyar pilóták közös gyakorlatai. A kecskemétieknek már
egy évtizede jó kapcsolata van az angol és a belga kirá
lyi légierővel, valamint a francia repülőkkel; több alkalom
mal repültek át egymás légibázisára közös harcászati
vagy együttműködési gyakorlat végrehajtása céljából.

netét, technikai fejlődését, harcászati rendeltetését és
feladatait. Elmondta, hogy jelenleg milyen haditechnika
van hadrendben légibázisunkon. Természetesen szó
esett minden olyan tevékenységről, ami a közös kiképzé
sű repüléssel, illetve a Magyarországon való tartózko
dással kapcsolatos.

A gyakorlat célja
A francia repülők fogadása
A gall kakas országából a légierők által előzetesen
egyeztetett kiképzési tervek alapján tartózkodtak a fran
cia Mirage F-1 CT típusú vadászrepülőgépek Kecske
méten. A Mirage egykormányos harci masinák 2002. ok
tóber 7-én 11 órakor landoltak a Szentgyörgyi Dezső
lógibázison. A harci gépekből Arbez Thierry repülő szá
zados és Daniel Thierry repülő hadnagy szállt ki. Az
egyik gép oldalán 229, a törzsén 30-QC, a másik oldalán
275, a törzsén pedig 30-QM számozás szerepelt. A repü
lőgépek a franciaországi colmari légitámaszpont 2. Normandia-Niemen Vadászrepülő ezred 30. vadászrepülő
századának hadrendjébe tartoznak.
A francia repülőküldöttséget Perrone Gilles repülő alez
redes vezette. A gyakorlaton 29 francia vett részt - köz
tük öt harci pilóta - a többiek a repülőgépek üzemelteté
sében, a gépek kiszolgálásában és a légiirányításban te
vékenykedtek. Az állomány átszállítását egy 62-11 oldal
számú, CN-35 Casa típusú közepes szállító repülőgép
hajtotta végre. A tartalék alkatrészeket s a harci gépek ki
szolgálásához szükséges eszközöket, tartozékokat, gép
járműveket a 61—MM oldalszámú C -160 Transall típusú
óriás szállítógép vitte. A gépek 13 órakor fogtak betont a
kecskeméti bázison. A vadászgépekből kilépő francia pi
lótákat s a küldöttség tagjait Pintér Zoltán repülő dandártábornok, a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsno
ka fogadta. Természetesen ott volt a kecskeméti repülő
ezred parancsnoksága s a Puma és Dongó harcászati re
pülőszázadok hajózóállománya is. Az ismerkedést köve
tően a franciák tájékoztatást kaptak a magyarországi
szokásokról, törvényekről. Pintér tábornok ismertette ve
lük a bázis felépítését, az ott települő repülőezred törté

Október 8. és 10. között közös légigyakorlat végrehajtá
sára került sor a MÍG-29UB kétkormányos elfogó vadász
és Mirage F-1 CT típusú vadászgépekkel hazánk kijelölt
légterében.
A konkrét cél az volt, hogy a magyar gépszemélyzetek
gyakorolják a NATO-légiharc eljárásainak megfelelő
„CAS" (szárazföldi csapatok légi támogatása), „COMAO”
(légi őrjáratozás) és „CAP” (együttműködés más repülő
egységekkel, alegységekkel) harcászati fogásainak elsa
játítását, figyelembe véve a magyar pilóták eddigi isme
reteit. Célul tűzték ki továbbá a meglévő tudás egysége
sítését, elmélyítését.
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A gyakorlat magyar vezetője Kilián Nándor repülő ezre
des, a Szentgyörgyi Dezső Repülőezred parancsnoka,
repülőbázis-parancsnokhelyettes, a gyakorlatvezető he
lyettese Gárdus Tibor alezredes volt. A franciák részéről
Gilles alezredes koordinálta a közös repüléseket. A ta
pasztalatok közvetlen átadása céljából a francia harci pi
lóták közül egy-egy fő a kétkormányos MiG-29-es hátsó
kabinjában foglalt helyet a magyar pilóták mögött. A kö
zös gyakorláson a Puma és a Dongó harcászati repülő
század kijelölt repülőgép-vezetői vettek részt.

A Mirage F-1 CT típusú vadászgép
A Mirage típusú repülőgépek a francia repülőgépgyártás
termékei közé tartoznak. A Mirage F-1-e\ a DassaultBreguet gyár fejlesztette ki több évnyi kitartó munkával. A
francia légierő a Mirage III. leváltására terveztette meg
ezt a szuperszonikus, minden időjárási viszonyok között
alkalmazható típust. A prototípus 1966. december 23-án
emelkedett először a levegőbe. A próbagép repülési jel
lemzői kiválóak voltak. A tesztelésekor szerzett kedvező
tapasztalatok alapján a légierő parancsnoksága felfigyelt
a típusra. így érthető, hogy a védelmi minisztérium három
darabot rendelt elősorozatként, függetlenül attól, hogy a
prototípus balesetben megsemmisült. Az elkészült 3 va
dászgép további tesztelése is kedvező eredményeket
mutatott. A minisztérium a légierő javaslata alapján rend
szeresítette a hadrendjébe az F-1 típust. A francia légi
erő 1973 nyarán kapta meg az első gépeket.
Szerkezeti felépítése
A Mirage F-1 hagyományos szárnyfelülete 25 százalék
kal kisebb mint a Mirage III-asé. A repülőgép hátranyila-

4. ábra: A szárny alatti konzolra függesztett üzemanyag
póttartály

5. ábra: Mirage F-1 CT orrfutója
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zott felsőszárnyú, hagyományos törzs- és futómű-elren
dezésű típus. A vízszintes vezérsík egyúttal magassági
kormányként is funkcionál. A törzsbe beépített hajtómű
levegő-beömlőnyílásait a törzs két oldalán alakították ki.
A függőleges vezérsík kiegészítésére a törzs alsó részén
két stabilizálósíkot helyeztek el. A tüzelőanyag-tartályo
kat a félszárnyakba és a törzsbe építették be a tervezők.
A Mirage F-1 típus különböző változataiból 670 dara
bot adtak el. Számos ország légiereje rendszeresítette
állományába, köztük a francia, a spanyol, a görög és az
ecuadori.
Fegyverzete
A törzsben két darab DEFA-553 típusú, 30 mm-es gép
ágyút helyeztek el, összesen 270 db lőszerrel. Öt darab

6. ábra: MiG-29-es és Mirage F-1 CT típusú gépek a
kecskeméti kiszolgáló zónában, a gépek előtt a francia
személyzet látható

törzs, illetve szárny alatti felfüggesztési pont van, ezen
felül a szárnyvégeken is találunk ilyet az AAM rakéta fel
függesztésére. A szárnyvégekre Missile Launcher-39 típu
sú konzolt illesztettek, Kecskeméten az egyik oldalon ezen
függött az 1M Dán típusú gyakorló rakéta. A magyar bázis
ra úgy érkeztek a gépek, hogy a félszárnyak alatt egy-egy
darab 1200 literes üzemanyagtartály volt felfüggesztve
AU F-2 típusú konzolokra. A típus fő fegyvere a két Matra
Super 530 és a két Matra Magic, illetve a Sidewinder raké
ta. Ezenkívül különböző bombákat is cipelhet.
Hajtóműve
A gép egy darab SNECMA-A tar 9K-50 GSM típusú,
72,00 kN tolóerejű utánégetős hajtóművel üzemel és
4300 liter üzemanyagot képes szállítani.
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11. ábra: Mirage F-1CT baloldali fölülnézetből

Műszaki adatok
Hossza: 15,32 m
Magassága: 4,49 m
Fesztáv: 8,45 m
Max. felszálló tömege: 16,215 kg
Hatótáv: 3300 km
Szolgálati csúcsmagassága: 20 km
Max. sebessége: 2,2 M
Hatósugár: 400-1200 km
Hasznos terhelés: 5200 kg
Fel/leszállás hossza: 650/600 m
A közös repülések

13. ábra: A Mirage F-1CT szárnyvégén a konzolra függesz
tett rakéta

A pilóták a 2001-ben kötött kétoldalú magyar-francia
együttműködési megállapodás értelmében készültek fel
a közös repülésekre. Október 8-án módszertani foglalko
zással kezdték a közvetlen felkészülést. A háromnaposra
tervezett közös gyakorlás alatt a MiG-29-es elfogó va
dászrepülőgépek főleg légi célok megsemmisítését haj
tották végre. Ezenkívül a gyakorlat alatt a Mirage F-1esek a magyar vadászokkal köteléket alkotva a földi cé
lok megsemmisítését, a MiG-ек pedig a légi oltalmazásu
kat gyakorolták. A közös repülések során az együttműkö
dést, a köteléken belüli koordinációt is elsajátították a re
pülőgép-vezetők. Ezért is bírt nagy jelentőséggel, hogy a
francia küldöttségben felderítő és repülésirányító tisztek
is jelen voltak.
Naponta három sort repültek a pilóták. A sorozatokat
követően minden esetben kiértékelték a végrehajtott re
pülési feladatokat. Alaposan analizálták a fönti esemé
nyeket, nem hagyták figyelmen kívül természetesen az
előforduló hibákat sem. Kiemelkedő eseményként októ
ber 10-én, a harmadik napon a közös feladatot megtekin
tette Dominique De Combles De Nayves, a Francia Köz
társaság Budapestre akkreditált nagykövete.

Észrevételek, tapasztalatok a közös repülésről
A francia nagykövet a sajtó munkatársainak kérdésére el
mondta, reméli, hogy a magyar vadászpilóták hasznos
tapasztalatokat szereztek a közös repülések alatt. Véle
ménye szerint semmi gond nincs azzal, hogy a két or
szág repülőgép-vezetői együtt repülnek és gyakorolják a
NATO-szabvány szerinti feladatokat. Úgy gondolta, hogy
ennek a találkozásnak s az együttműködésnek lesz még
folytatása. A nagykövet a kiszolgáló zónában beült egy
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MiG-29-es kabinjába is. Nagyon tetszett neki a gép kül
alakja s a műszerfala. Végül elmondta, hogy mindig
örömmel várják hazájukba a magyar pilótákat, és hogy
reméli, legközelebb Franciaországban találkozik majd a
kecskeméti repülőgép-vezetőkkel.
Kilián Nándor ezredes megemlítette, hogy a magyar ha
józok is jóra értékelik azokat a tapasztalatokat, melyeket a
közös repülések során szereztek. A kiképzésbeli különb
ségek - véleménye szerint - még sokáig fennmaradnak.
Gárdus Tibor alezredes, a gyakorlatvezető helyettes is
elmondta tapasztalatait: - Ezek a repülési feladatok
komplexebb végrehajtást követeltek meg valamennyi
résztvevőtől. A franciák kettő, mi pedig öt repülőgéppel
vettünk részt a gyakorláson. Magyar részről egy L -3 9 A l
batrosz és négy MiG-29-es szerepelt. A franciák voltak a
kötelék csapásmérő tagjai, mi a MG-ekkel pedig a légi kí
séretet biztosítottuk. Imitáltan csapást mértünk a taszári
repülőtérre. Utána visszatértünk a bázisunkra. Ezenkívül
a Szabadszállás melletti lőtér fölött a franciák légi oltal
mazási feladatot hajtottak végre, mi mint légi kísérők a
vadászgéppárt biztosítottuk feladatuk zavartalan végre
hajtására. A másik két MiG-29-es átvette az ellenség

szerepét és ezen az útvonalon - kis magasságon - fog
ták el a köteléket - imitálták az elfogást. Röviden ez volt
a gyakorlatnak a lényege. Mind az öt francia repülőtiszt
kipróbálta a MiG-29-esX, a repülőmérnökük pedig az Al
batroszon repült.

Hazatelepülés a bázisra
A háromnapos közös repülés véget ért. A francia csoport
október 11-én a reggeli órákban kezdte a visszaérkezett
szállítógépekbe az anyagok, eszközök bemálházását. A
Mirage-okat előkészítették a hazatelepülésre. A vadász
gépek 13 óra után néhány perccel géppárban startoltak a
kecskeméti felszállóbetonról. A szállítógépek 14 órakor
emelkedtek a levegőbe. A francia vadászrepülőgépek az
idetelepülést követően és a közös kiképzés során 38,8
tonna Jeta-1 típusú tüzelőanyagot használtak fel. Termé
szetesen mindezért a két állam között fennálló érvényes
szerződések alapján fizettek.
Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Éleslövészet Mistral rakétával
2002. október 9-én került sor a M istral-2 légvédelmi ra
kétarendszer második ütegének bemutatóval egybekötött
éleslövészetére. A gyakorlaton a HM, a VK és a politikai
élet képviselői mellett szép számmal jelentek meg az írott
és az elektronikus sajtó képviselői is. Érthető volt a ki
emelt érdeklődés, hiszen egy rakéta-éleslövészet min
denhol kuriózumnak számít. Különösen, ha az előző,
1999-es bemutató nem nevezhető sikeresnek (három in
dított rakétából csak egy talált). Juhász Ferenc honvédel
mi miniszter első kérdése is erre a sikertelen lövészetre
vonatkozott a drégelypalánki lőtéren tartott sajtótájékoz
tatón. Fodor Lajos vezérezredes, a honvéd vezérkar fő
nöke a kudarc egyik okaként a nem megfelelő célanyag
választást említette.
Feszült légkörben indult a gyakorlat. Minden résztve
vőn látszott a gondos felkészülés, a számtalan gyakorlás.
A hangosbemondó pergő, katonás hangja mellett végez
ték a kezelők a rutingyakorlatokat. Három indítóállványról
csak gyakoroltak. Célt imitált egy L-39-es és egy Mi-24es is, majd elkezdődött az éles indítások előkészítése.
Mindent ellenőriztek. A Meteor-3 célrepülő első körénél a
radar hibátlanul mérte a cél pozícióját. A második körben
már két begyújtott piropatron biztosította az infrakövetést.
A harmadik körben kaptak engedélyt a rakéta indítására.
A rakéta hibátlanul indult, láthatóan a célra manőverezett,
majd minden látható előjel nélkül félúton felrobbant. Az
esemény közvetítője drámai hangon jelentette be: „Höl
gyeim és uraim, a megfigyelésem alapján a rakéta a légi
cél elérése előtt megsemmisült” . Ezek után a figyelem a
következő indítóállványra irányult. Az újabb háromkörös
indítási procedúra végén a második rakéta tápegység
probléma miatt nem volt indítható. Elképzelhető a kato
nák hangulata, akik sokhónapos gyakorlás után ismét
kóstolgatták a kudarc keserű ízét. A második rakéta a kö

vetkező indításra már hibátlanul működött. A robbanás vi
lágosszürke felhőjéből csak a két külön zuhanó piropat
ron fénye tűnt ki. A harmadik indítás zökkenőmentesen,
telitalálattal végződött.
A M eteor-3 célrepülőgépet a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság
kiképzéstechnikai alosztályának munkatársai segítségé
vel az Aero-Target Bt. fejlesztette ki. A korábbi 1-es és 2es változatok nem voltak alkalmasak Mistral rakéták cél
anyagaként. Az öklömnyi robbanómotoron kívül a gépek
többi része a modell készítésénél használatos fa- és mű
anyag alkatrészekből készült. így nem rendelkezett meg
felelő hatásos visszaverő felülettel a radar részére, sem
az infrafej részére elegendő hőmérséklettel, valamint az
egyik változat a lézeres közelségi gyújtó működéséhez

1. ábra: ATLAS indítóállvány kétfőnyi kezelőszemélyzettel
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szükséges felülettel. A 3. változatba Luneberg-lencsét
szereltek, mely ideális hatásos visszaverő felületet jelent
a radar számára. A piropatronok az infrafej számára biz
tosítják egy reális repülőeszköz hőmérsékletét. A gép fe
lületét lézervisszaverő fóliával vonták be a közelségi
gyújtó számára.
Geometriai méretei
Fesztáv: 2700 mm
Hossz: 1900 mm
Önsúly: 11 kg
Felszállósúly: 15 kg
Hasznos teher mérete: 170x170x250 mm
Felszállóhely-igény: 100x50 m
5. ábra: Az indítás pillanata

2. ábra: MCP SHORAR lokátorállomás
6. ábra: Az indítótöltet kiégése után a töltet leesik

7. ábra: Beindul a rakéta hajtóműve

4. ábra: A Mistral-2 tüzelőállásban
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A gépet egy 30 cm3-es 2 kW-os MOKI motor emeli a le
vegőbe ideális időjárási körülmények között maximum
1000 méter magasságig és 150 km/h sebességgel. A re
pülőgép rádió távirányítású, így vezetését szabad szem
mel 1200 méterig, optikai eszközzel 2500 méterig teszi
lehetővé. Ebből adódik a következő fejlesztési igény is,
mivel a rakéta ideális lőtávolsága 4 kilométer körül van.
Erre a távolságra ideális időjárási körülmények között
sem lehet a célanyagot kivezetni, valamint ez a célanyag
nem tudja biztosítani a minden időjárási körülmény közöt
ti gyakorlást. Például az éjszakai használatot, ami az
egyik előnye lenne a korábbi orosz gyártmányú típusok
kal szemben.

8. ábra: Találat után a két piropatron külön zuhan a föld felé

9. ábra: Ilyen a látvány, ha nincs találat

A /W/sfra/-2kishatótávolságú légvédelmi rakétakomple
xum a korábbi szovjet gyártmányú Igla és Sztrela-2 raké
ták feladatkörének kiváltását szolgálja. Vitathatatlan,
hogy NATO-csatlakozásunk küszöbén a nyugati technika
vásárlása elősegítette a folyamatot. Ettől függetlenül igaz
azonban, hogy ez a rakétarendszer már egy más techni
kai színvonalat képvisel. MCP SHORAR lokátorállomá
sok derítik fel az oltalmazandó csapatok légterét, ezek
alapján kerülnek kijelölésre a megsemmisítendő objektu
mok. így az indítóállványok tüzét minden időjárási körül
mények között és napszakban össze lehet hangolni. A ra
darok maximális felderítési távolsága 28 kilométer. Ez
elegendő időt biztosít a három fő kezelő részére, hogy ki
jelöljék a leküzdendő célokat. A lokátorállomás telepítési
ideje 12 perc. A rendszerből még hiányzik a NATO-szabvány szerinti idegen-barát felismerő rendszer, mely nél
kül szövetségi feladatokra nem alkalmazható. A francia

10. ábra: A célanyag körzetében repülő madár

Mistral rakéta bár Magyarországon csak 81,25% ered
ményt produkált a gyári 97%-os találati valószínűséggel
szemben, ez betudható a kis számú rakétaindításnak is.
A szilárd hajtóanyagú rakéta 19,5 kilogramm tömegű,
1, 8 6 méter hosszú és 9,25 centiméter átmérőjű a kacsa
elrendezésű kormánysíkjai nélkül, melyek 2 0 centiméter
fesztávúak. A rakéta a rádiólokációs célmegjelölés után
passzív infravörös irányítással fogja el a célt. A 3 kilo
gramm tömegű harcirész 1800 darab wolfram tartalmú
repeszt tartalmaz, melyek robbanás utáni hatásával sem
misíti meg a légicélt. A robbanást közvetlen találat vagy
az aktív lézeres közelségi gyújtó indítja. A rakétának van
hordozható (vállról indítható) és gépjárműre szerelhető
változata is. Az utóbbira két „csöves” változatot is építhet
nek (ez látható a képeken). A Mistral rakéta, a cél típusá
nak és magasságának függvényében, 5-6 kilométer tá
volságban képes a repülőeszközök megsemmisítésére.
Az indítócsőből külön töltet repíti ki, majd az állványtól kb.
15 méter távolságra indul be a hajtómű. A szilárd hajtó
anyagú rakéta 2,5 másodperc alatt gyorsul fel maximális
sebességére, mely a hang sebességének 2,5-szerese.
Maximális repülési ideje 14 másodperc. Maximum 3000,
minimum 5 méter magassági tartományban képes a légi
célok megsemmisítésére. A lézeres közelségi gyújtó biz
tonsági okokból 300 m távolságra aktivizálódik, így ez a
minimális lőtávolsága is. Magyarországon mindezek né
met Mercedes UNIMOG 1350 L alvázra épülnek.
A Mistral rakétákat a világ 24 országában rendszeresí
tették. Ezek között találhatók a szárazföldi, a haditenge
részeti és a légierőnél alkalmazott változatok is. Napjain
kig több mint 15 ezer darabot értékesítettek.
Felhasznált irodalom
www.janes.com
Hajdú Ferenc

Helyesbítés
A Haditechnika 2002-es különszámában a 41. oldal jobb hasábjának 18. sorában a General der Waffens-SS helye
sen General der Waffen-SS; a 45. oldal 7. sorában a 2,2 q helyesen 2,2 g; a 49. oldal 32. sorában a 104 km/h helye
sen 1004 km/h; és az 55. oldal középső hasábjában a Dr. John Fimlott helyesen Dr. John Pimlott.
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Hozzászólás „Egy nyugállományú elfogóvadász emlékei”
című cikkben foglaltakhoz
A szerző személyes jellegű visszaemlékezései mellett az
általa repült típusokra és a gépek repülési tulajdonsá
gaira vonatkozó emlékeit is közzétette, valamint ahhoz
képeket és ábrákat is mellékelt. A szerkesztőség az utób
biakat kiegészítette, ezeket ő is csak a megjelent folyói
ratban látta először. A leírtakat nagy érdeklődéssel olvas
tam, mert - bár a szerzőt közel ötven éve ismerem elsősorban a tisztté avatása előtti életéről szóltak, és a
Jak-9-esre vonatkozó személyes véleménye nekem is
újdonságot jelentett. Az általa említett sugárhajtású
gépekkel viszont én közel a csapatoktól történő kivoná
sukig repültem, így mind típusismereteim, mind repülési
tulajdonságaikra vonatkozó emlékeim az övéinél sokkal
frissebbek. Az elmúlt évben ezekről a repülőgépekről annak ellenére, hogy szinte valamennyi szabályzatot
megsemmisítették - meglehetősen sok szakmai anyagot
sikerült összeszednem. Mindezek birtokában pontosítom, illetve egészítem ki Vázsonyi Miklós cikkét.
Mindenekelőtt az ábrákkal kapcsolatos hibákról:
- A 3. ábra (2002/1. 55. oldal) aláírásában a „mögötte
áll Takács Géza hadnagy” megjegyzés téves, a szerzővel
is pontosítva: Pásztor János hadnagy látható. (Takács
Géza ebben az időben Jak-12-esen volt repülőgép
vezetői beosztásban.)
- A 7. ábra (2002/1. 56. oldal) alatt szerepel, hogy az
RP-2 lokátor a MÍG-17PF repülőgép lokátora is volt. Tel
jes bizonyossággal állítom, hogy a MN valamennyi ilyen
típusú gépén RP-1-es lokátor volt, ugyanis én minde
gyikkel jó néhány elfogást végrehajtottam.
- A 15. ábra (2002/2. 54. oldal) alsó grafikonjának címe
megtévesztő, mert mindkét sebességfajta szerepel rajta.
Ésszerű lett volna az alsó görbére ráírni, hogy „műszer
szerinti sebesség”. Lényegesebb azonban, hogy maga a
grafikon hibás. Már első ránézésre feltűnik, hogy az
ábrán 0 m-en közöttük jelentős eltérés van, míg ténylege
sen a kettő értéke ott azonos. A magasság változásával
viszont az eltérés az ábrán láthatónál ténylegesen jóval
nagyobb. (A különbség a levegő sűrűségének felével
arányosan változik!)
- A 17. ábra (2002/2. 54. oldal) felső grafikonja mellől
a „földi adó-vevő és gép között”, míg az alsónál a „gép
gép között” megjegyzés hiányzik, de a lényeg, hogy ezek
az adatok valószínűleg más típusú berendezésekre
vonatkoznak! A MiG-15Bisz, MÍG-17F és PF gépekbe
eredendően RSZIU-3M fedélzeti adó-vevő rádiót építtet
tek be, mely 2-3 m-es hullámhosszon (100-150 MFIZ)
működött, 4 db, a földön előre, kvarckristályokkal be
hangolt csatornája volt. A rádió-összeköttetés távolságá
nak meghatározására a magasság függvényében az 1.
táblázat állt rendelkezésünkre.
Személyes tapasztalatom alapján: nagyobb magassá
gokban - gépek között éppúgy, mint levegő-föld viszony
latban - általában legfeljebb 400 km-ig volt biztosított a
rádió-összeköttetés. Közismert, hogy az ultrarövidhul
lámok terjedése is függ a napszaktól és az időjárástól,
így néha jelentősen eltérő értékek is adódtak. A táblázat
ban a levegő-föld közötti összeköttetésre megadott
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A rádió-összeköttetés távolságának meghatározása

1. táblázat
Magasság km-ben

Távolság km-ben
levegő-föld
kapcsolatban

repülőgépek
között

140
275

300

8

340

700

11

400

820

1
5

550

értékek általában jók voltak, míg gépek között, a nagy
magasságok tartományában a felét is alig haladták meg.
Emlékezetem szerint nekem másik géppel 700 km távol
ságról, földdel 600 km-ről is sikerült összeköttetést
teremtenem, de ezek csak nagy ritkasággal előforduló
értékek voltak. Sok-sok nagy távolságú átrepülést hajtot
tam végre olyan gépekkel, melyekben RSZIU-3M rádió
volt, és megfigyelőfőnökként több évig különös figyelem
mel kísértem az e téren jelentkezett tapasztalatokat, de
ennél nagyobb értékekről nincs tudomásom. Évtizedek
során vezettem repüléseket, lövészeteket, és mint légi
célra irányító megfigyelő több mint ezer rávezetés bir
tokában, valamint 36 éves katonai vadászrepülőgép
vezetői tapasztalatom alapján mondhatom, hogy - a
MiG-21-esekbe épített rádiókig bezárólag - a „fóniás”
összeköttetés hatótávolsága a MN-ben gyakorlatilag
nem sokat változott, bár a berendezések üzembiztonsá
ga javult, és a pilóta számára rendelkezésre álló csator
naszám 20-ra nőtt. ( Elsősorban a zavarvédettség
fejlődésének elmaradása hiányolható!) A M iG -15
RD-45F hajtóműves változatába eredetileg beépített, a
repülés során könnyen, így nagyon gyakran elhangolódó,
a gépek földi irányítását bizonytalanul megoldó RH-tartományú rádiók 1955-ben - csapatoknál saját erővel
végrehajtott - URFI-tartományú RSZIU-3M -ra való
cseréje igen jelentős előrelépés volt.
Magában a szövegben is akadnak pontatlanságok:
Az 58. oldal első hasábjának utolsó előtti mondatától a
következő oszlopban folytatódóan az „RD” és „Bisz” vál
tozatok között a kormányozhatóság terén lévő különb
ségekkel foglalkozik a szerző. Ebben a részben mutat
kozik meg a legjobban, hogy emlékei már kissé megkop
tak, amin egyébként 45 év elteltével nem is szabad
csodálkozni. Ugyanis „kormányerő-csökkentőt” a maga
ssági kormány mozgatásához - pontosabban a stabilizátor vezérléséhez - a mi gépeink között a
M iG-21F-13-ba építettek be először. A MiG-15Biszben
(és ezt követően a további típusokban is) a csűrő!<ormány kitérítését segítette „erőcsökkentő” berendezés, e
típustól a MiG-17PF-ig bezárólag „B U -1” típusjelzéssel.
Ennek a vezérlő-munkahengere a csűrőkitérítő rudazat
közé volt beépítve. (Ezért a munkavégző hidraulikafo
lyadék elektromos kapcsolóval való kiiktatása után,
kizárólag kézi izomerővel is lehetséges volt a
hossztengely körüli elfordulás irányítása. Ez azonban -

különösen nagyobb sebességű repüléskor - nagyon
nagy erőt igényelt, ezért ilyenkor 450 km/h alá kellett a
sebességet csökkenteni!)
A botkormány oldalirányú kitérítésekor a berendezés
vezérlő munkahengerének a rudazata néhány mm-t a
csűrőlap kitérítése nélkül is el tudott mozdulni. (Ennek a
„kotyogásnak" a pontos értékére már nem emlékszem,
de ez a repülőgép vezetése közben nem volt érzékel
hető!) A rudazat elmozdulásakor - a kitérítés irányának
megfelelően - a csűrőkitérítő munkahenger megfelelő
oldalához 150 atmoszféra nyomású hidraulika-folya
dékot áramoltatott (ellenkező oldaláról az elfolyáshoz
utat nyitott), így a nyomás a rudazatot mindaddig tolta
(ezáltal a csűrő kitérítését változtatta), míg a botkor
mány kitérítése változott. Ezáltal a repülőgép
vezetőnek csűréskor mindössze a vezérlőtolattyút kel
lett kitérítenie. Ha a botkormány kitérítő mozgása
megszűnt, akkor - az elmozdulás a „kotyogás” mér
tékének megfelelő határát elérve - a vezérlő munka
henger középre került, a működtető munkahenger
mindkét oldalán a nyomás kiegyenlítődött: a csűrő
kitérítése megállt. Erre a berendezésre nagyon nagy
szükség volt, mert ennek hiányában nagy sebességű
repüléskor a gép a hossztengelye körül csak nagyon
nehezen volt kormányozható.
Abban igaza van a szerzőnek, hogy nagy sebességű
tartományban nagy túlterhelések létrehozásához „nehéz
volt a botkormányt húzni”, de a mi gépeinken ezt a
nehézséget csak a szuperszonikus típusokon oldották
meg. Ekkor viszont már eltűnt a vízszintes vezérsík és a
magassági kormány is, mert a gép kereszttengelye körüli
kormányzását csak - ez előbbi kettőt egybeépítve és
mozgatva - az ún. stabilizátor képes megoldani.
Különösen légiharc gyakorlása során kellett nagyokat
„húzni”, amihez nagy erő kellett. De besegíthettünk a
trimmel (az adott kormányon egy elektromotorral
működtetett aerodinamikai kiegyenlítő lap, ily módon bár senkinek sem ajánlom! - kormányerő-csökkentőnek
is alkalmazható). Igaz, akkor sem volt „ajánlott”, hisz
nagyon könnyen túlzott húzáshoz (akár ájulásig vezet
hető túlterheléshez, míg kisebb sebességeken
dugóhúzóba eséshez) is vezethetett. Mivel az elkövetett
tilos dolgokkal nem nagyon dicsekszik az ember, így nem
tudom, hogy mások mennyire éltek e „fogással” - én
alkalmaztam. Igaz, nagyon hamar megtapasztaltam,
hogy óvatosan kell vele bánni: egy gyakorló légiharc
hevében már csak a „fekete vakság” végső szakaszában
- közel az eszméletvesztéshez - sikerült visszatrimmelnem a gépet, ugyanis a bot előrenyomásához nem volt
elegendő erőm.
A MÍG-17F és MÍG-17PF típusokról írottakban több
pontatlanság is van, különösen e két típus és a korábbi
MiG-15-ösök sajátosságainak összehasonlítása terén.
Sajnálatos, hogy nagyon sok lényeges különbség is
kimaradt a feldolgozásból. Ezek elemzése, illetve pótlása
egy hozzászólásba nem szorítható be, pedig az MN
történetében igen lényeges típusokról van szó. A
M iG -1 7F volt az első gépünk, mely képes volt
hangsebesség feletti repülésre (tévesen többnyire a
MiG-19-esnek tulajdonítják ezt a dicsőséget), míg a
M iG -17PF 19 évig volt csapatszolgálatban és volt idő,
amikor egyetlen elfogó típusunk volt. Érdemi bemutatá
suk részletesebb elemzést kívánna.
A 2002/2. szám 53. oldalán a M iG-17PF mint „éjszakai
vadászrepülőgép” hibásan szerepel, ez a tényleges
alkalmazási lehetőségeinél sokkal csökkentettebb meg
jelölést jelent. Ha volt is benne lokátor, az legfeljebb a légi
célok felderítését tette lehetővé, de a megsemmisítés

eszközének irányítása már vizuálisan történt, avagy
„infrafény-tartományú” berendezés felhasználási lehe
tőségére utal, de semmiképp sem jelöl felhőben történő
célmegsemmisítési lehetőséget. Erre az „elfogó-vadász”
az elfogadott terminológia.
E szám 54. oldalán a bal oldali hasábban, alulról a har
madik bekezdésben ez olvasható: „(Kivéve az 1956-os
események utáni hónapokat, mert a szovjetek elvitték
ezeket a gépeinket és csak 57-ben adták vissza.)”. Te
kintettel arra, hogy az ehhez hasonló, pontatlan megfo
galmazások a repülőirodalomban elég gyakoriak, ezért
engedtessék meg erről néhány adatot külön bekezdés
ben összefoglalva leírnom.
A sugárhajtású gépekből (M iG-15) 1956 őszéig a
Szovjetuniótól összesen 124 harci és 4 db földi
kiképzésre alkalmas gépet szereztünk be. Megsemmisült
22, leselejteztek 17-et törés, illetve üzemidő lejárta miatt.
A MiG-15Biszből 104-et, melyből megsemmisült 26, 7-et
sérülés miatt selejtezni kellett. Üzemidő lejártával a többi
71-et folyamatosan vonták ki a szolgálatból. A
M iG -15UTI (21 db) típusból a későbbi beszerzésekkel
együtt összesen 49 db volt, melyből 15-öt Csehszlová
kiában („CS-102”) gyártottak, 13-at Lengyelországban
(SB-Lim-1) harcigépből alakítottak át. (A sors kegyeként
megadatott, hogy az egyiket közülük a gyár repülőterén,
Bydgoszczban berepüléssel átvehettem, és közbeeső,
laski leszállással hazarepülhettem.) Közülük összesen 7
gép semmisült meg, 9 üzemidejének a lejárta után
kivonásra került és 5 db-ot 1976-ban Bulgária
megvásárolt.
1956. november végén az ország vezetése - felmérve
gazdasági helyzetünket - a Magyar Néphadsereg jelen
tős visszafejlesztése mellett döntött. A Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány december 8-ai 10 024/1956
számú határozatában az MN létszámát 50 ezer főben
határozta meg. Ez a repülőcsapatoknál is drasztikus lét
számcsökkentést jelentett. Konzultáció céljából 1957.
január 20-án katonai küldöttség repült Moszkvába, a
szovjetek többek között az egységes légvédelem
kiépítését javasolták. (Ezzel a légierő mint haderőnem és fegyvernemei is - gyakorlatilag kikerült a hosszú távú
elgondolásokból is, így a korábban csatarepülőnek szánt
MiG-15-ösök fölöslegessé váltak.) Az ország gazdasági
helyzete, valamint az új állománytáblában maradt
repülőgép-vezetők létszáma a repülőgépek mennyi
ségének csökkentését jelentette.
Kérésünkre 1967. március 15-én a Szovjetunió a már
kifizetett 84 db M iG -15 és 8 db M iG -15UTI típusú gépün
ket átlagosan 60%-os értéken visszavásárolta. A 20 db
M iG -17F és 12 db M iG -17PF még nem kifizetett gépettartozásunkat törölve - visszavette.
Nyilvánvaló volt, hogy előbb vagy utóbb vissza kell
vennünk az ország légterének védelmét az országban
lévő szovjetektől, és ahhoz elfogó-vadász gépek is kel
lenek. 1957. október 15-én kérésünkre a Szovjetunió 12
db M iG -17PF-et - ugyanazokat, melyek korábban
nálunk voltak - visszaadott, melyek először a kecskeméti
és a taszári alakulathoz, majd 1958 tavaszán
Kecskemétre kerültek. így a nem kis költséggel kiképzett
pilóták tudása nem veszett kárba.
A M iG-15-ös és a M iG-17-es változatok közötti
eltérések, a gépek, s az azokon alkalmazott beren
dezések nemcsak azok számára érdekesek, akik
repülték vagy üzemeltették azokat, hanem még a mai
ifjúságnak is. Az I. és II. világháború gépeiről fellelhető
nagyon is általános leírások engem egyáltalán nem
elégítenek ki. Meggyőződésem, hogy ezzel nem vagyok
egyedül! Meglehetősen érdekelnének például az első
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fedélzeti lokátorral rendelkező gépek és a lokátorok
alkalmazása. Az MVRSZ-ben több II. világháborús
pilótát „faggattam” a ME-110 lokátoros változatáról,
tőlük is szinte csak általánosságokat hallhattam. Sajnos
ők sem igazán ismerték, az „infratávcsövükre” sem
nagyon emlékeznek már. Sokukkal beszélve tudom,
hogy a nálam jóval fiatalabbak már nem csak a mahol
nap száz, hanem az ötven vagy húsz évvel ezelőtti -

többek között a MN-ben rendszeresített - gépekre is
kíváncsiak, róluk és a ma rendszerben lévőkről is
szeretnének jóval többet tudni. Érdekli őket azok alkal
mazása, a pilótáik tapasztalatai is. Igényüket ki kellene
elégíteni!
Schadl György nyá. ezds.
aranykoszorús I. osztályú repülőgép-vezető

Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében II. rész
Magyar pilóták Kamovon -1 9 7 0 -7 1
A Kamovok hadrendbe állítása
A Magyar Néphadsereg hadrendjében már 1955 óta rend
szeresítettek helikoptereket. A típus 1961-ben kibővült az
MI-1-es könnyű futár-helikopterek hadrendbe állításával.
A hadsereg fejlesztése során előtérbe került a csapatre
pülő egység létrehozása és felfegyverzése, de igazán az
1960-as évtized második felében tűzték napirendre ezt a
kérdést. A Honvédelmi Minisztérium valamilyen sugallatra
a szovjet gyártmányú Kamov Ka-26 típusú könnyű szállí
tóhelikoptereket favorizálta. Véleményem szerint a dön
tés-előkészítés időszakában a szovjet katonai vezetés és
a Varsói Szerződés Katonai Tanácsa is nyomást gyakorol
hatott a típus magyarországi beszerzése érdekében. Be
széltem olyan pilótával, aki elmondta, hogy az 1968-as
tusinói repülőnapon Czinege Lajos vezérezredes, magyar
honvédelmi miniszter látta repülni a Ka-26 helikoptert,
megtetszett neki, és rá is kérdezett a vele lévő csoport
tagjainál, hogy van-e nekünk ilyen.
Az viszont tény, hogy az 1968-as őszi állománytáblák
módosításakor már helyet szorítottak ennek a típusnak.
Az akkor még Kecskeméten települő 86. Vegyes repülő
osztályt 1968. október 1-jei hatállyal átszervezték. Az
osztály bázisán felállították a 86. Önálló helikopterezre
det. Az állománytáblájába beállították a Mi-8, M i-1-es
helikopterszázadokat és a szállítórepülő-rajt. Ezen egy
ségek mellé bekerült szintén századerővel a Kamov
Ka-26 típusú gépekből álló kötelék. Ebben 22 db Ka-26os helikoptert rendszeresítettek. Az egység állománytáb
lájában - a helikoptertechnika beérkezéséig a Ka-26
szállítóhelikopter-századot tárolták.
Ezután évekig alig történt valami. Igaz, a következő évben
a 86. Önálló helikopterezredet - a vezérkar diszlokálási ter
veinek megfelelően - megkezdték áttelepíteni Kecskemét
repülőteréről Szentkirályszabadjára. A diszlokálás hónapo
kat vett igénybe, s több ütemben valósult meg.
Az első lépcsőben 1969. május 5 -1 8-ig a szállítórepülő
raj (/./-2 típusú repülőgépek), a híradószázad és a hadtápszolgálat egy része, a második lépcsőben szeptember 25.
és október 20. között az M-1-es helikopterszázadok, az
ezredtörzs és parancsnokság, valamint a hadtáprészleg
másik fele, a harmadik lépcsőben december 22-24. között
a M Í-8T helikopterszázad és a kiszolgálótechnikai eszkö
zök települtek át új állomáshelyükre. A negyedik lépcsőben
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1970. április 27-29. között a Javítóosztály személyi állo
mánya, technikája, kiszolgálóeszközei vasúti, illetve gép
járműoszlopban diszlokált Szentkirályszabadjára.
Az újabb szervezeti változások és anyagi lehetőségek
miatt az alakulat 1970-es őszi állománytáblájában a
Kamov Ka-26 szállítóhelikopter-század zárolását felsza
badították. így lehetővé vált a repüléshez és kiszolgálás
hoz szükséges személyi állomány feltöltése, majd beis
kolázása típustanfolyamra.

A személyi állomány toborzása
és kiválasztása a Kamov helikopterekre
A beiskolázásokat már akkor megkezdték szervezni a pi
lóták és a repülőszerelő állomány számára, amikor a he
likopterek még nem is voltak Magyarországon. 1969-70ben az Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) csa
patrepülő osztálya a személyügyi osztállyal együttmű
ködve széles körű és alapos munkát fejtett ki a honi lég
védelmi és a szárazföldi alakulatok sorállománya, a Ma
gyar Honvédelmi Szövetség szakosztályainak körében,
hogy a helikoptervezető-hallgatókat toborozzon a jövőbe
ni fejlesztés személyi biztosítása érdekében.
Magam is emlékszem arra a tényre, hogy a sorállomány
közül főleg a közép- és felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkezőket kérdezték meg ebben a témában. A kutatá
saim során beszélgettem dr. Horváth Zoltánnal, aki
1967-69 között Kecskeméten az egységünknél szolgált
ezredírnoki beosztásban, s ő elmondta: a leszerelésük
előtt felhívást intéztek hozzájuk és elbeszélgettek velük
annak érdekében, hogy jelentkezzenek helikoptervezetői
beiskolázásra. Közölték velük, hogy az iskola elvégzése
után tisztek lehetnek, és a végzést követően a Magyar
Néphadsereg hadrendjébe kerülő Ka-26 típusú helikopte
ren fognak majd repülni. A tanfolyamot a Szovjetunióban
szándékozták indítani számukra. Az alakulatok sorállomá
nya közül kevesen jelentkeztek a tanfolyamra, inkább a
polgári életből kerültek ki ajelöltek (összesen harminc fő).
Ezek a fiatalok először a szolnoki Kilián György Repülő
Műszaki Főiskolára kerültek, ahol rövid nyelvi előkészítő
tanfolyam és kiképzés után, 1969 őszén kiutaztak a Szov
jetunióba, elvégezték a légierő helikoptervezetői iskoláját
Frunzéban, és kétévi távoliét után tértek haza.

Ka-26-os helikopterszázad szervezése
A felállítandó Ka-26 századot az 1970 nyarán Taszáron
és Kecskeméten feloszlatott MiG-15-ös repülőszázadok
állományából kezdték meg feltölteni. Ezért az állomány
zömét átcsoportosították Szentkirályszabadjára. A hiva
tásos és továbbszolgáló katonák nem igazán örültek az
áthelyezésnek. Ehhez jött még a katonai iskolákról a tisz
ti és tiszthelyettesi kibocsátott állomány odahelyezése,
állományba vétele, elszállásolási nehézségei, nem kevés
munkát adva ezzel az ezred vezetésének.
így sok helyről, különböző végzettségű és képességű
állományból kellett létrehozni a Kamov Ka-26 könnyű
szállítóhelikopter-századot, mely akkor külön hajózó és
külön kiszolgáló-üzemeltető alegységből tevődött össze.
Az állomány fogadása, elhelyezése után azonnal meg
kezdődtek a személyi beszélgetések és az állománytáb
lába rögzített helyekre való besorolás - természetesen a
szakképzettségnek és a szakágaknak megfelelően.
A szervezési, irányítási munkálatokban részt vett az
elöljáró szervek (OLP, HM) részéről Iván Dezső repülő ez
redes, a parancsnokság csapatrepülő-helyettese és Locskai László repülő alezredes, csapatrepülő szemlélő is. A
szervezési munka egyik legfontosabb feladata a személyi
állomány típusátképzésének a megszervezése volt.
A Ka-26 könnyű szállítóhelikopter-század szervezését
1970. augusztus elején kezdték meg Szentkirályszabad
ján. A századparancsnoki teendők ellátásával Pávics Já
nos repülő őrnagyot bízták meg, aki addig az egyik Mi-1es helikopterszázadnak volt a parancsnoka már 1961
óta. Egyúttal megbízták, hogy készítse fel a más helyőr
ségekből érkezett pilótaállományt a típusátképző tanfo
lyam mielőbbi elvégzésére.
A Ka-26-helikopterszázad parancsnoki állománya és
pilótái a kezdetekkor:
Századparancsnok: Pávics János őrnagy.
Századparancsnok-helyettes: Hamar Károly alezre
des, Taszárról érkezett.
Századtörzsfőnök: Ladányi Lajos alezredes, Taszárról
helyezték át.
Századmegfigyelő: Jankovits János alezredes, Kecs
kemétről érkezett.
Rajparancsnokok: Garai Mihály őrnagy, Magyar János
főhadnagy.
Helikoptertervezők: Miklós Dezső főhadnagy, Árva Jó
zsef főhadnagy, Hegyi Ferenc főhadnagy, Lengyel Viktor
főhadnagy, Somogyi Árpád főhadnagy.

A század hadrendjébe 22 darab Ka-26 típusú könnyű
helikoptert rendszeresítettek. A gépeket rajokba szervez
ték. A parancsnoki raj és négy helikopterraj képezte a
század szervezetét. A rajokba négy darab helikopter tar
tozott. Egy-egy helikoptere volt az osztályparancsnoknak
és helyettesének.
A Ka-26 műszaki század első parancsnokává 1970
nyarán Kóczián László századost nevezték ki. Ő Taszár
ról érkezett, ahol előzőleg MiG-15-ös típust üzemeltetett.
Az üzemben tartó század állományába tartozott a sár
kányhajtómű csoport, az elektromos-műszer-oxigén
csoport, a rádiós és a karbantartó csoport. Az állomány
ban tisztek, tiszthelyettesek és sorkatonák voltak. A cso
portparancsnokok rendszeresített rendfokozata száza
dos volt. A század állományában 22 helikopter volt, ezek
hez egy-egy tiszthelyettes és egy-egy sorkatona (sorsze
relő) tartozott. A század állománytáblájában általában
14-16 tisztet, 28 tiszthelyettest és 30 sorkatonát rend
szeresítettek. A sorállomány állománytáblás helyei:
- írnok-raktáros: 1 fő tisztes,
- sárkányhajtómű kiszolgáló és karbantartó csoport:
(1-8. helikopterraj)
szerelő: 22 fő honvéd,
- műszer és elektromos kiszolgáló és üzembentartó
csoport:
szerelő: 22 fő honvéd,
- rádiós kiszolgáló és üzemben tartó csoport:
szerelő: 3 fő honvéd.

A Ka-26-os átképzőtanfolyam
A szervezések befejezése után útlevélügyek, utazások
intézése, pontosítása és a tanfolyam megszervezése ke
rült előtérbe. A hajózó és műszaki állomány számára a
tanfolyamot a Szovjetunióban szervezték, más-más idő
pontban.

A helikoptervezetők kiképzése
A kiutazó magyar hajózócsoport parancsnoka Tóth Jó
zsef repülő őrnagy, az OLP könnyűhelikopter-szemlélője
volt. A csoportba került még: Kovács József alezredes, a
86. Önálló helikopterezred parancsnokhelyettese és a
szolnoki Kilián György Repülő Műszaki Főiskoláról Erdé
lyi János mérnök alezredes aerodinamikai előadó. Ter
mészetesen a csoport zöme a K a-26-os század helikop
tervezetőiből került ki. A Ka-26-helikopterszázad pilótái,
akik a Szovjetunióban végezték el a típusátképzést:
Pávics János őrnagy, századparancsnok,
Hamar Károly alezredes, századparancsnok-helyettes,
Jankovits János alezredes, századmegfigyelő,
Ladányi Lajos alezredes, rajparancsnok, századtörzs
főnök,
Garai Mihály őrnagy, rajparancsnok,
Magyar János főhadnagy, rajparancsnok,
Hegyi Ferenc főhadnagy, Miklós Dezső főhadnagy,
Árva József főhadnagy, Lengyel Viktor főhadnagy,
Somogyi Árpád főhadnagy helikoptervezetők.

1. ábra: Pávics János őrnagy a
Ka-26 helikopterszázad első pa
rancsnoka

Az átképzésre kijelölt állomány 1970. szeptember 1-jén
indult Veszprémből Tökölre - ott csatlakozott az utazók
hoz Tóth József őrnagy - ahonnan L i-2 Teve típusú szál
lítógéppel Kijevbe repültek, majd busszal a kremencsugi
légibázisra utaztak. Az elszállásolások, esoportbeosztá-
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sok, felszerelések kiadása után az átképzőtanfolyam
1970. szeptember 18-án kezdődött az elméleti tárgyak
oktatásával.
Az elméleti tárgyakból október 1-jén vizsgáztak a hajó
zok, ezt követően a szállásról naponta busszal jártak ki
Globnóba, a repülőtérre, hogy végrehajtsák a földi előkészí
tési feladatokat. Hamar Károly alezredes hozzám írott leve
lében elmondja, hogy amikor először meglátták a repülőté
ren a Ka-26-os helikoptert, Magyar János főhadnagy és ő
haza akartak jönni. A látvány kedvezőtlen benyomást tett
rájuk. Hivatalosan is kérték (szóban) a hazajövetelt, de
Stock János vezérőrnagy nem engedélyezte. így természe
tesen maradtak, amit később nem bántak meg.
A gyakorlati kiképzést október 15-én kezdte meg a cso
port és november 30-án fejezte be. A pilóták egyenként
általában 150-160 felszállást hajtottak végre, és 16 óra
repülési idő szerepelt a kiképzési tervben. Ezt mindannyi
an teljesítették, mindenki levizsgázott a típusból. A bú
csúestet követően a hallgatók összekészítették a cso
magjaikat, nehéz búcsú után Kremencsugban vonatra
szálltak s Kijevig utaztak, majd onnan Budapestre.

A repülőműszakiak kiképzése
A kiszolgáló és repülőműszaki állomány felkészítése az
átképzőtanfolyamra hosszabb időt vett igénybe. Sok fiatal
tiszthelyettes beilleszkedése az alegységbe nehezen
ment. A kiutazó műszakiak parancsnoka Hollósi Nándor
mérnök százados volt. A csoport összetétele egyes viszszaemlékezők szerint: 4 tiszt az ezred mérnök műszaki
szolgálattól, hat tiszt az alakulat javítóosztályától, 18 tiszt
és 28 tiszthelyettes a Ka-26 műszaki állományából. A tan
folyamon részt vevő repülőműszaki állomány névsora:
Hollósi Nándor százados,
Tóth József őrnagy,
Tóth Viktor alezredes,
Büki Zoltán százados,
Bódi István százados,
Huszti József őrnagy,
Dancsó János százados,
Széplaki Gábor százados,
Konl József főhadnagy,
László István hadnagy,
Zborovszky Lajos főhadnagy,
Malmarits Tamás százados,
Molnár Gyula őrnagy,
Molnár László főhadnagy,
Pataki Sándor hadnagy,
Láng Károly őrnagy,
Kővári László százados,
Keserű Sándor főhadnagy,
Kóczián László százados,
Bodó László főhadnagy,
Szabó Imre százados,
Ipi Lajos zászlós,
Halász József főtörzsőrmester,
Újvári Endre főtörzsőrmester,
Szabó István törzsőrmester,
Kara István őrmester,
Fazekas Miklós őrmester,
Magó Imre őrmester,
Molnár Mihály őrmester,
Kondács László őrmester,
Borza György őrmester,
Németh Sándor őrmester,
Csizmadia Endre őrmester,
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Kraut György őrmester,
Gazsi Kálmán őrmester,
Karsai Károly főtörzsőrmester,
Szalai Géza főtörzsőrmester,
Csernák András főtörzsőrmester,
Sándor József őrmester,
Tölli László őrmester,
Tóth Imre őrmester,
Lapat Kálmán őrmester,
Czibusák József őrmester,
Gombolai Imre őrmester,
Tihanyi Tibor őrmester,
Fekete István őrmester,
Kugli Zsigmond őrmester,
Fluff Ferenc őrmester,
Gál András őrmester.
A névsor emlékezés alapján íródott, elnézést kérek
azoktól, akik esetleg kimaradtak a felsorolásból.
A repülőműszakiak 1970. szeptember második felében
utaztak ki a Szovjetunióba, az Ukrajna területén lévő kremencsugi légi kiképzőbázisra. A csoport tagjai Kijevig re
pülőgéppel utaztak, onnan mintegy hétórás vasúti szállí
tással érkeztek Kremencsugba. A tanfolyamot az Aeroflot
szervezte. A mieink előtt már a bolgár és az NDK-s cso
port is megkapta ezt a kiképzést. A magyarok a bázis te
rületén kaptak szállást. A napi kiképzés után kimehettek
a városba szórakozni, művelődni. A kiképzésen civil öltö
zetben vettek részt. Az órákat oroszul hallgatták. Tolmá
csuk a Ka-26-os század állományába tartozó Szabó Im
re százados volt, aki 1950-52 között két évig szovjet
technikuskiképzésen vett részt, és jól ismerte az orosz
műszaki nyelvet.
Az elméleti képzés 1970. szeptember 24. és november
16. között történt. A típusismeret után a gyakorlati oktatás
következett Globinóban. A gépek földi előkészítése, ki
szolgálása, az üzemeltetési ismeretek elsajátítása után
december 20-a körül volt a tanfolyam záróvizsgája. A
vizsga után Kijeven keresztül vonattal utaztak hazáig.
A Kamovok átvétele
Az ünnepek után a műszaki állomány már a K a-26-osok
fogadásán dolgozott - állóhelyeket készítettek, alakítot
tak ki a gépek számára. A tisztek, tiszthelyettesek készül
tek a helikopterek gyári átvételére. Az átvételre külön
csoportot hoztak létre, amelynek a parancsnoka a típus-
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2. ábra: Keserű Sándor főhadnagy orosz nyelvű oklevele

átképzés egyik résztvevője, Kovács József alezredes
lett, akihez még beosztottak négy műszaki tisztet. Újév
után, 1971 legelején ezek a személyek civil ruhában, pol
gári géppel Moszkvába repültek, onnan átszállással
Ufába, ugyanis abban az időben ott gyártották a Ka-26
típusú helikoptereket. A gyártól átvett gépeket egy polgá
ri repülőtérre repülték át. A műszaki ellenőrzés utáni be
repüléssel vették át a magyar szakemberek a gyártól a
helikoptereket, ekkor nyolc darabot. Innen visszarepültek
Moszkvába, ahol egy másik gyártól szintén nyolc darab
helikoptert vettek át. Hat darab gépet pedig már előzőleg
átadtak a szovjetek. Az átvett gépeket a szovjet hajózok
január 1-március 5. között folyamatosan - több lépcső
ben - kötelékrepüléssel repülték át Szentkirályszabad
jára a 86. Önálló helikopterezred bázisára.
A műszaki állomány Kóczián László százados irányítá
sával végezte az érkező gépek számára az állóhelyek ki
alakítását, a repülőtér végén, ott, ahol azt megelőzően a
L i-2 Teve típusú szállítógépeket helyezték el. A helikop
terek beérkezéséig a sorállomány átképzését hajtották
végre. A helikopterek vásárlásakor az egyéb földi kiszol
gálóeszközöket nem vették meg. A helikoptereket havas,
téli időben repülték át, ezért a M i-8-as műszaki század
tól kérték kölcsön a melegítő-hófúvó berendezéseket. Az
átrepülések végrehajtása előtt pár nappal megérkezett
Szentkirályszabadjára a szovjet gyár garanciális javító
brigádja, mely négy főből állt: egy vezető és szakágan
ként egy-egy civil szakemberből. A garanciális bizottság
tagjai Abszjomov és Mauszur voltak.

3. ábra: Ünnepi állománygyűlés Szentkirályszabadján, az
MN 86. Szállítóhelikopter-ezred bázisán 1971 tavaszán.
A parancsokat ismertéti: Kovács József alezredes EPH.

A Ka-26 típus üzemeltetése
A Ka-26-os repülő- és műszaki századok 1970. decem
ber 1-jével alakultak meg, technika nélkül. Az ezredparancsnokság a titkos és szolgálati használatra minősíté
sű napi parancsokat e dátumtól kezdve adta át a helikopterszázad-törzs részére.
1971 elején megérkeztek a helikopterezredhez a
Ka-26-os helikopter kiszolgálásához szükséges műsza
ki-üzemben tartó és a gépek repüléséhez szükséges
szabályzatok és utasítások. A Re/616. számú Ka-26 tí
pusú helikopter műszaki, kiszolgálási utasítása a légi
üzemeltetésre című szabályzat február elején érkezett a
repülőtérre.
A Ka-26-helikopterszázad kiszolgáló gépjármű-techni
kai eszközei voltak:
-

APA-12 típusú repülőtéri áramforrás
UMP-350 típusú hőlégfúvó gépkocsi
VZ-20/350 típusú levegőtöltő gépkocsi
UPG-250 típusú hidraulika-gépkocsi
MAZ-200 típusú üzemanyagtöltő gépkocsi

Sándor szds., Веке Károly fhdgy., Tolnai Tibor hdgy, Vida
Csaba szds., Nagy Attila szds. Háttérben a 404. oldalszámú
helikopter

db),
db),
db),
db),
db).

Az APA-12 típusú repülőtéri áramforrást használták a gé
pek üzemeltetése során, amelyet a Ka-26 típusú helikopte
rekhez szükséges földi, hidraulikarendszert ellenőrző beren
dezéssel és szivattyúval láttak el. A Ka-26 típusú helikopte
rek rendszerbe állítása a kiszolgáló gépjárműtechnika állo
mányát számottevően nem növelte. A kiszolgáláshoz ele
gendőnek bizonyult az APA-12 típusú repülőtéri áramforrás.
1971-ben a Ka-26-század a laktanyában havonta hat
fő ügyeletes repülésvezetőt biztosított 24 órás szolgálat
ra. Február 20-án az ezredparancsnok a 028/71. számú
parancsában engedélyezte, hogy a Ka-26 műszaki üze
meltető századnál a sárkányhajtómű, a műszerelektro
mos és a rádiós csoportok állománya - szakaszkötelék
ben - a következő kiképzési ciklusra benevezhessen a
szocialista versenymozgalomba.
Amikor a helikopterek leszálltak a szentkirályszabadjai
légibázisra, a repülőműszakiak átvették azokat. Az ellen
őrzések után kijavították a feltárt hibákat, feltöltötték
üzemanyaggal és kenőanyaggal, majd letakarták az álló
helyen a gépeket. Mindezeket a munkafázisokat a tech
nikusi és mérnöki állomány pontosan ellenőrizte és doku
mentálta. A következő napokban, hetekben gépenként
felfektették az előírt dokumentációkat (formulárok szak
áganként, tervnapló, munkanapló, repültetési napló stb.).
A magyar légierő a következő gyári számú K a-26 típu
sú helikoptereket kapta meg:
7001401,
7001408,
7001505,
7001510,
7001701,

Щ . ■; ъ т
.w
J ___ i ________ - I f ______________ !____ ■
4. ábra: Kamov-hajózóállomány egy gyakorlaton. Keserű
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7001402,
7001501,
7001506,
7001601,
7001702.

7001403,
7001502,
7001507,
7001602,

7001404,
7001503,
7001508,
7001603,

7001406,
7001504,
7001509,
7001604,

Később a 7001401 gyári számú helikoptert a hadsereg
átadta üzemeltetésre a határőrségnek, helyette hadrend
jébe került a 7001405 gyári számú gép. A műszaki állo
mány elöljárói utasításra a helikopterekre a gyári szám
utolsó három számát festette fel oldalszámként. Ez lett a
gép egyéni jelzete. A gyári szám első két számjegye je
lölte a gyártás évét: 1970-t.
A századnál a megalakuláskor a műszakiak közül osz
tályos fokozattal rendelkezett nyolc tiszt (I. osztályú). A
tiszthelyettesek közül kettőnek II. és háromnak III. osztá
lyú minősítése volt.
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Repülés a Kamovval
Megfelelő előkészítő munka után szovjet tanácsadók és
pilóták segítségével 1971. február 12-én Szentkirály
szabadja kijelölt légterében megkezdődött a Ka-26 típus
sal a repülés. Kezdetben a magyar helikoptervezetők
csak szovjet oktatóval repülhettek. A magyar oktatói állo
mány levizsgáztatása után kezdődhetett csak meg a ma
gyar pilóták számára a repülés a Kamovval, természete
sen magyar oktató felügyelete mellett.
A felkészítések után lehetőség adódott arra, hogy a
század megkezdje teljes létszámával a kiképzési re
pülést. Erre április 17-én került sor a repülőtér környé
kén. Az egység parancsnoka 1970. február 1-jétől a
K a-26 század állományából az alábbi személyek ré
szére engedélyezte az ügyeletes repülésvezetői teen
dők ellátását:
Hamar Károly alezredes,
Ladányi Lajos alezredes,
Miklós Dezső százados,
Somogyi Árpád százados,
Jankovits János alezredes,
Lengyel Viktor százados,
Árva József százados,
Magyar János százados.
A nevezett'személyek az előírt szabályzatokból és uta
sításokból eredményes vizsgát tettek.
A Ka-26-helikopterszázad az ezreden belül negyedik
századként szerepelt. Az alakulat parancsnoka az 1970.
április 16-án kelt parancsában értékelte a Ka-26-század
hadrendbe állítása óta eltelt időszakot. Parancsában ki
emelte: az elvégzett tanfolyam lehetővé tette, hogy a sze
mélyi állomány az ezred kötelékében megkezdje a kikép
zési feladatok végrehajtását. „A Ka-26-os hajózó és mű
szaki századok személyi állományának eredményes
munkát kívánok, a feladatok végrehajtásához erőtegészséget. A Ka-26-os helikoptereket üzemeltetésre át
adom, és a harckiképzés megkezdését engedélyezem” szólt a parancs utolsó mondata.
Április közepén a kiképzés előrehaladtával lehetővé
vált, hogy néhány pilóta repülést is vezessen. Pávics Já
nos őrnagy, Jankovits János alezredes, Garai Mihály őr
nagy Ka-26-os különleges esetekből és más utasítások
ból elméleti és gyakorlati vizsgát tettek, így az ezredpa
rancsnok engedélyezte részükre a Ka-26 típusú könnyű
helikopterek repülésének vezetését az irányítótoronyból.
A század pilótáinak kiképzése gyorsan haladt, mivel
mindenki I. osztályú szinten repülte az előző típust. A ma
gyar helikoptervezetők kiképzése a Kamov típusra 1971.
augusztus végére befejeződött, az állomány elsajátította
a légi és földi üzemeltetés követelményeit.

6. ábra: Ka-26-osf repülésre készítenek elő. Az előtérben a
kiszolgálóállomány kerékpárja

7. ábra: Az 505. oldalszámú Ka-26-os helikopter

8. ábra: A 88. Könnyűhelikopter osztály sorakozója Szentki
rályszabadján 1972 körül

68 HADITECHNIKA 2003/1

1971. április 1. és augusztus között a szolnoki Repü
lő Műszaki Főiskola állományából Szentkirályszabad
jára vezényelték Ka-26-helikopter-tanfolyamra Gazdag
Ferenc hadnagyot, Detki Sándor, Horváth László, Hor
váth Zsolt, Károly Sándor, Pölczmann Pál, Tóth Mihály
és Vida Csaba alhadnagyot. Az elméleti és gyakorlati
kiképzés után vizsgát tettek, így október 1-jei hatállyal
engedélyezték részükre a típuson a repülés megkezdé
sét. A fiatal tisztek átképzését magyar oktatók hajtották
végre.
A repülőkiképzés folyamatos volt. A típus felhőrepülés
re nem igazán volt alkalmas (jégtelenítő hiánya miatt), de
korlátozott látás- és felhőalap mellett repülhetett, bár nem
volt forgószárny-jégtelenítő rendszere. Ez gyakorlatilag a
bonyolult időjárási viszonyok közötti repüléseket 0-10
°C-ig és 80% páratartalomnál akadályozta. Nappal 100 m
alap, 1 km látás, éjjel 400 m alap, 2 km látás volt a mini
mum, így I. osztályú szinten repült vele az állomány.
1971. augusztus 17-én a Ka-26-század állóhelyén (a
piros vonalon), a lenyűgözött állapotban lévő Kamovokat
komoly jégverés érte. Az elemi csapás a repülőeszközök
vászonborításait több helyen megsértette, átszakította.
Komoly festéksérülések keletkeztek, a forgószárnyakon
benyomódások történtek. így huzamos ideig harcképte
lenné vált néhány darab. Műszaki felmérések, majd javí
tások után a szovjet garanciális javítóbrigád szakemberei
javaslatára tovább folytatódott a kiképzési repülés.
Az OLP repülő-csoportfőnöke a 08/71. számú intézke
dése alapján Pávics János őrnagy és Garai Mihály őr
nagy az oktatói átképzést nappal és éjjel egyszerű időjá
rási viszonyok között végrehajtotta. Részükre a Ka-26 tí
pusú helikopteren az oktatást a típuson meghatározott
időjárási viszonyok között engedélyezték.
1971. július 5-én az alakulatnál megtartott Repülés
Módszertani és Biztonsági Tanács ülésének napirendjén
a következő téma szerepelt: a Ka-26 típuson való kikép
zés addigi tapasztalatai és feladatok az eredményes,
eseménymentes harckiképzés folytatásában.
Az OLPK augusztusban engedélyezte, hogy a Ka-26század parancsnokhelyettese, megfigyelője és a rajpa
rancsnokok éjjel jó időben történő kiképzésüket meg
kezdjék. Ugyancsak engedélyezte a Ka-26-század nap
pal jó időben kiképzett hajózóállományának az egységparancsnok utasítása szerinti, esetenként az OLP csapa
tai részére történő légiszállítási feladatok végrehajtását.
1971 októberében a Kamovok ventilátorlapát-koszorúján meghibásodásokat észleltek, ezért az ezredparancs
nok kivizsgálási bizottságot állított fel. A kivizsgálás, vala
mint a javítások végrehajtásának időszakára a típus üze
meltetését az egység parancsnoka leállította. Az ellenőr
zéseket és a javításokat a gépek munkanaplójában és a
sárkány formulárjában dokumentálni kellett.
A hajózóállomány havi vizsgáztatásának témakörei az
üzembentartási utasítás, navigáció, légilövészet (mivel a
Ka-26-oson nem volt fegyverzet, ezért rájuk ez nem vo

natkozott), szabályzatismeret, műszaki ismeret, aerodi
namika, meteorológia, híradó ismeret, repülőtér-haszná
lati utasítás, repülőtér-körzeti ismeret voltak.
Az 1971. őszi bevonulás után a Ka-26 műszaki század
a következő sorállományú személyeket kapta:
Matyóka László, Pipás József, Séber János, Varga
Gyula, Varga F. Zoltán, Bakos Mihály, Sógor Ferenc, Zajzon János, Kukucska János, Gránitz Ernő, Rátz László,
Kecskés István, Horváth Attila, Horváth Gyula, Futó Fe
renc, Szigeti Mihály, Németh Ferenc.
A Ka-26-század az 1971-es kiképzési évet sikeresen
zárta. A kiképzési repülés során 805 órát, hadműveleti re
pülési feladatok végrehajtása alkalmával 38 órát repült. A
felszállások száma 1261 volt, az alegység pilótái össze
sen 843 órát repültek, ami szép teljesítménynek számí
tott. Az üzemképességi mutató abban az évben csak
34,1 százalékot tett ki.

Felhasznált irodalom
Dr. Iván Dezső: A magyar katonai repülés története.
1956-1980. Budapest, 2000.
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tainak története. 1945-1980. I. kötet, Budapest, 1987.
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repülés és a repülőtér története. Honvéd Kiadó, Buda
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Levéltári források
Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL)
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2002. s zep tem b er 30. és d ecem ber 31. között felü lvizsg ált és tan ú síto tt szervezetek

Cégnév

Okirat száma

390/008/2002
390/009/2002

ARTIFEX Szimulációs és Oktatási

A normatív
dokumentum
típusa

A tanúsítvány
érvényességi ideje

AQAP 110

2005. október 16.

AQAP 110

2005. október 16.

AQAP 110

2005. október 17.

AQAP 110

2005. október 16.

Rendszerek Kft.
SKY-SOFT Szoftverfejlesztő,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

390/010/2002
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Kereskedelmi Kft.

TUDOMÁNYOS ELISMERÉSEK
Zrínyi M iklós-díj
A Zrínyi Miklós-díjat a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere alapította. A díjat a honvédség érdekében kifej
tett kiemelkedő tudományos kutatói, tudományszervezői, műszaki fejlesztési tevékenység és a jelentős alapítói
munka elismerésére adományozzák. A díj adományozása évente a Magyar Tudomány Napján történik.
Tudományos életútja, tudományos kutatómunkája és aktív tudományszervezési tevékenysége elismeréseként
a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Zrínyi Miklós-díjat adományozott Ráth Tamás nyugállományú
mérnök ezredes részére.

Magyar katonai és rendőrségi egységek számára színvonalas emblémák (pl. század- vagy gyakorlatjelvények)
tervezését-megrajzolását vállalom.
Gulyás Jenő, tel.: 06 62/499-793
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vagy utánvétellel m egrendelhetők:
Stúdió könyvesbolt, 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461
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A norvég király a kecskeméti repülőknél
V. Harald király

V. Harald norvég király Kecskeméten

Harald 1937. február 21-én született. A herceget úgy ne
velték, hogy későbbi feladataihoz méltóvá válhasson, ifjú
korában felkészítették az uralkodói teendők ellátására.
Először egy állami iskolába járt, majd az oslói Katedráliskolában folytatta tanulmányait. Középiskolai érettségi
birtokában az oslói egyetemre iratkozott be. Közvetlenül
ezután kiképzésen vett részt. Az alapkiképzés után
1956-57-ben a trandumi Lovassági Tisztképző Főiskolára
járt, majd a Katonai Akadémiát végezte el 1957-59 között.
1960-62 között az oxfordi Ballial Collégium hallgatója volt.
Az egyetemen politikatudományt, történelmet és közgazdaságtant tanult. Harald király már 1957 óta részt
vesz az államtanács munkájában. Ezt követően apja, V.
Olaf király oldalán gyakorolta jogait és kötelességeit.
Édesapja halála után, 1991. január 21-én hűségesküt tett
az alkotmányra, 1991. június 23-án királlyá szentelték a
Nidaros katedrálisban. A norvég történelemben a királyi
koronázásnak már több mint ezeréves hagyománya van,
ez a szokás náluk a 10. században alakult ki. Harald ki
rály - tisztségéből kifolyólag - a norvég hadsereg és lé
gierő tábornoka, valamint a norvég haditengerészet ad
mirálisa. 1968. augusztus 29-én kötött házasságot Szonja Haraldsennel, frigyükből két gyermek, Louise herceg
nő és Haakon herceg született.

A norvég uralkodó és felesége 2002. október 8-10. kö
zött tartózkodott Magyarországon Mádl Ferenc köztársa
sági elnök meghívására. A király repülőgépe, egy Boeing-747-es Budapest-Ferihegyen landolt október 8-án.
Őfelsége katonai díszegyenruhában szállt ki a repülő
gépből. A magyar államfő és a király ellépett a vendég

3. ábra: A norvég király Mádl Ferenc és Fodor Lajos vezérezredes kíséretében érkezett a kecskeméti légibázisra

1. ábra: A norvég király fogadására felsorakozott a MH dfszszázada is

5. ábra: A norvég király a MiG-29-es kabinja fölött
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6. ábra: Őfelsége, MádI Ferenc és a tábornoki kar gyűrűjé
ben a hangár előtt

tiszteletére felsorakozott magyar díszszázad sorfala előtt.
Az uralkodó és kísérete az itt tartózkodása során több he
lyen is látogatást tett.
Magyarországi látogatásának befejező napján, október
10-én érkezett a hírős városba. Kecskeméten a királyt és
feleségét, valamint a vele érkező Mádl Ferencet a város
háza előtt dr. Szécsi Gábor, a megyei jogú város polgármestere fogadta, majd elkísérte őket a díszterembe. A
város első embere röviden ismertette neves vendégeinek
a város történetét, jelenét és jövő terveit. Ezt követően
Harald király az államfő társaságában a Magyar Honvéd
ség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra hajtott, ahol
1946 mintájú, SZKSZ típusú gépkarabéllyal felszerelt
díszszázad fogadta. Jelen voltak Fodor Lajos vezérezre
des, a Honvéd Vezérkar főnöke és a tábornoki kar képvi
selői, valamint a diplomáciai testület meghívott vendégei.

Szabó JózsefJános

ÁRPÁD-VONAL
А Magyar К т ш Honvédség vídelw rendszere
vKeleii-K írpátokbvn 19*0-1944

A fogadást követően Pintér Zoltán repülő dandártá
bornok tájékoztatta a repülőalakulatot rendeltetéséről,
feladatairól és céljairól. Majd az új csapathangárban
statikus bemutató várta a magas rangú vendégeket. A
király közvetlen közelről szemlélhette meg a repülőez
red hadrendjében lévő M iG-29-es elfogó vadászrepü
lőgépet és az L -3 9 ZO Albatrosz kétkormányos oktató
gépet. Az uralkodó óriási érdeklődést tanúsított a szov
jet gyártmányú harci gép iránt. Belül a MÍG-29B kabin
jában is alaposan tanulmányozta annak műszerfalát és
a kabin technikai rendszereit. A kabin tetején a két re
pülőtábornok (Sági és Pintér) jelentette őfelségének a
főbb műszerek jellemzőit, a kabin automatizált rend
szereit.
V. Harald a hangár előtt tekintette meg a kiképzési re
pülésen szereplő francia Mirage F-1 CT és a MÍG-29B tí
pusú repülőgép kötelékrepülését. A katonai program
szerves részét képezte Szabó Zoltán repülő őrnagy lát
ványos műrepülése egy MiG-29-essel, földközeli műre
pülő manőverével igen nagy sikert aratott a vendégsereg
körében.
A program zárásaként a norvég uralkodó és kísérete a
repülést kiszolgáló zónába hajtott és elbeszélgetett a kö
zelben leszállt repülőgép-vezetőkkel és a repülést kiszol
gáló műszakiakkal. Majd gépkocsiba szállva Bugacra
utazott, ahol lovasbemutatóval ért véget őfelsége hivata
los magyarországi látogatásának programja. A délutáni
órákban a légibázison landolt a különgép, mellyel a buga
ci pusztáról visszaérkező király hazatért. V. Harald köz
vetlenségével, megnyerő modorával jó benyomást tett a
magyar katonákra és állampolgárokra.
(A fényképeket a szerző készítette)
Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Szabó József János

A z Á rp á d -v o n a l
A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere
a Keleti-Kárpátokban 1940-1944
Első ízben jelent meg könyv a keleti magyar határokon, a Kárpátokban
kiépített Árpád-vonalról, amely erődök láncolatával zárta le a völgyeket. Ez
1940-1944 között épült, nem volt készen, amikor a hadműveletek elérték. A
4. Ukrán Front 1944. augusztus-október között három nagy hadműveletben
próbálta áttörni, de sikertelenül. Az 1. magyar hadsereg védte, és csak akkor
vonult vissza a Felvidék felé, amikor a 2. Ukrán Front a debreceni csata után
tért nyert az Alföldön és a bekerítés fenyegette. A szerző nyolc fejezetben
foglalja össze a témára vonatkozó anyagot. A geopolitikai viszonyokat, az
erődítések történetét, a magyar építkezés szervezeteit. Áttekinti az építésre
vonatkozó levéltári anyagot és visszaemlékezéseket, a Kárpátok védelmét, a
szovjet hadműveleteket. Tárgyalja a helyzetet a főbb hágóknál és völgyekben
és a visszavonulást. A korábbi években a terepet bejárva, főleg Erdélyben
készített felvételei mutatják az erődök mai viszonyait.
A kötethez egy színes térképmelléklet tartozik, amely az erődrendszer
vázlatos elhelyezését rögzíti, a hátoldalán a Magyar Királyi Honvédség 1943as nyomtatott hadrendjének fotómásolata látható.

Timp Kiadó, 2002 Budapest, 300 oldal, bolti ár 2300 Ft.
Közvetlen megrendelés esetén (Timp Kft., 1027 Budapest, Vitéz u. 5-7.) 1500 Ft + postaköltség.
Tel.: 36 (1) 212-9102
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Hivatalos közlemények a hadiipari rendelésekről
A Gripen International kiemelt ellentételezési
megállapodást írt alá Magyarországgal
A Gripen International megnövelte ellentételezési kötele
zettségét, megfelelve ezzel a Gripen bérleti szerződés
magasabb értékének. Magyarország számára ez azt je
lenti, hogy több munkahely teremthető és több üzleti le
hetőség használható ki.
A svéd SAAB és az egyesült királyságbeli BAe Sys
tems százszázalékos közös tulajdonában lévő Gripen
International cég jóváhagyta ellentételezési kötelezettsé
gének növelését, válaszképpen a Gripen vadászrepülők
re vonatkozó bérleti egyezmény értékének módosítására.
Kjell Möller, a Gripen International igazgatóhelyettese és
Szalay Gábor, a Magyar Gazdasági és Közlekedési Minisz
térium politikai államtitkára 2003. február 3-án Budapesten
aláírta a kiemelt ellentételezési megállapodást. Az egyez
mény összhangban áll azzal, hogy a magyar és a svéd kor
mány aláírta a módosított megállapodást 14 többcélú
Gripen vadászrepülő magyarországi bérletéről.
„Magyarország az első NATO-tagállam, amely a
Gripent választotta, és a NATO-n belül az elsők között al
kalmaz majd negyedik generációs vadászrepülőket.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a ma aláírt okmány
olyan megállapodást tesz lehetővé Magyarország szá
mára, amely teljes mértékben NATO-kompatibilis, és a
bővített műszaki követelményeknek is megfelel. Teljes
mértékben elkötelezzük magunkat az iránt, hogy a ki
emelt ellentételezési megállapodáson keresztül segítsük
Magyarország iparát, és ebben a formában továbbra is
fenntartsuk az 1995. óta tartó kiváló együttműködést Ma
gyarországgal” - nyilatkozta Kjell Möller.
A Gripen International a módosított bérleti megállapo
dás értékének 110 százalékáért kötelezte el magát ellen
tételezési és ipari együttműködésre, amely a kiemelt bér
leti megállapodás értékének 32%-át kitevő befektetéseket
is magában foglal. A teljes ellentételezési program teljesí
tésére a szerződés 2001-es aláírásától számított 14 éven
belül kerül sor, és a kötelezettségek felét nyolc éven belül
teljesítik. A 110%-os kötelezettség nettó értéket képvisel,
azaz a szorzók alkalmazása nélkül generált hiteleket.
A SAAB és a BAe Systems világszerte vezető cégnek
számít gazdasági kompenzációk nyújtásában, védelmi
célokat szolgáló értékesítések támogatása érdekében.
Jelenleg több mint harminc országban hajtottak végre ha
sonló programokat, amelyek teljes értéke meghaladja a
húszmilliárd USA-dollárt.
A Gripen 1994-ben nyitott irodát Magyarországon. A
Gripen elő-ellentételezési megállapodást 1995 szeptem
berében írták alá, és a 2002-es elő-ellentételezési számla
lezárásáig 876 millió USA-dollár értékben regisztráltak pro
jekteket. Az első ilyen Gripen-megállapodást 2001 decem
berében írták alá, összefüggésben azzal, hogy Magyaror
szág 14 Gripen vadászrepülő bérletéről hozott döntést.
A Gripen Befektetési Alap 2002 júniusában jött létre,
így a Gripen International megtette az első lépést az el
lentételezési megállapodás felé. Az első ellentételezési
igényeket 2002. december 4-én nyújtották be a Magyar
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz. Az igények
teljes értéke megközelítőleg 39 milliárd forint (165 millió
EU).
(Waymaker maiI - Nem hivatalos fordítás.)

A Magyarország és Svédország között létrejött,
korszerűbb Gripen vadászrepülők bérlésére
és vásárlására vonatkozó megállapodás
A tárgyaló felek, a Svéd Honvédelmi Eszközgazdál
kodási Hivatal (Swedish Defence Material Administra
tion - FMV) és a Magyar Honvédelmi Minisztérium Be
szerzési és Biztonsági Befektetési Irodája (ASIB Acquisition and Security Investment Bureau) 2003. feb
ruár 3-án aláírták a 2001-ben kötött bérleti szerződést
módosító dokumentumot. Ezzel a 12 darab együléses
és 2 darab kétüléses vadászgépre vonatkozó bérleti és
vásárlási megállapodással Magyarország harminc évre
biztosította légierejét.
Azáltal, hogy a Gripent választotta, Magyarország lett
az első NATO-tagállam, amely nagy teljesítményű, többfunkciós, negyedik generációs harci repülőgépekkel látja
el nemzeti, illetve a NATO-ban és Európán belül vállalt
védelmi kötelességeit. A vadászgép teljes mértékben
együtt tud működni a NATO-vadászrepülőkkel, és költ
ségkímélő módon felel meg a magyar részről támasztott
követelményeknek. A Gripen a jelenleg hadrendben talál
ható vadászrepülők egyik legfejlettebb, sokoldalú műve
letekre képes változatát biztosítja Magyarország számá
ra. A Gripen vadászgépek teljesítménye nagy, kiválóan
manőverezhetők, információfeldolgozásuk teljesen integ
rált és minden fajta műveleti forgatókönyvnek megfelelő
fegyverzet hordozására alkalmasak. Ennek eredménye
ként feladatok széles skáláján hatékony, megbízható,
gyakorlatozásra alkalmas, alacsony költséggel működő,
korszerű vadászgépekről van szó.
A vadászgépeket légiutántöltés (AAR) során használt
behúzható töltőcsapokkal látták el, és képesek a NATO
által alkalmazott fegyverzet használatára, beleértve a lé
zeres irányítású bombákat (Laser Guided Bombs/LGBs),
a fejlett elektronikus hadviselési rendszert (Electronic
Warfare System), fedélzeti oxigéngenerátor-rendszert
(On Board Oxigén Generation System/OBOGS). A pilóta
fülke kijelzői angol nyelvűek, több színt alkalmaznak és a
kommunikációs berendezés is képes a NATO-val történő
együttműködésre. Ennek köszönhetően a magyar Gripen
a világ minden részén bevethető, akár NATO-, akár szór
ványbázisokról, a szövetséges szárazföldi és légierőkkel
együtt. A svéd folyamatos továbbfejlesztési programnak
köszönhetően komoly lehetőségek nyílnak a jövőbeli fej
lesztések magyarországi Gripen vadászgépekbe való
beépítésére.
A bérleti és vásárlási megállapodás részeként Svéd
ország átfogó műveleti és taktikai kiképzést biztosít a
pilóták, illetve a karbantartó személyzet számára. To
vábbá biztosítja a szárazföldi tevékenységhez szüksé
ges berendezéseket (Ground Support Equipment), szi
mulátorokat, a feladattámogató rendszert (Mission Sup
port System/MSS), alkatrészeket, illetve a széles körű
integrált logisztikai támogatást (Integrated Logistical
Support/ILS).
A felek megállapodtak abban, hogy az egyéb feltételek
és kötelezettségek, illetve a részletes műszaki leírás ke
reskedelmi okokból titkosított adatnak minősülnek.
(FMV - Svéd Honvédelmi Eszközgazdálkodási Hivatal
- Nem hivatalos fordítás.)
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„Kistelektől a polgárdi ipartelepig”
1944. október 15-től december 23-ig a magyarországi harcokban

Előzmények
1942. májustól 1943. áprilisig a 2. Magyar Hadsereg 1.
Páncélos hadosztályával a doni harcok. 1944. január 17től 1944. december 23-ig az 1. Magyar Hadseregben a
17. Gyalogsági ezred II. zlj. páncéltörő századában 670
nap frontszolgálat. A 670 napból 70 nap a magyarországi
harcokban: Kistelek-Kiskunfélegyháza-Kecskemét-Lajosmizse. 1944. december 23-án Polgárdinál (Fejér me
gye) harc közben az oroszok elfogtak. Hadifogság a
Szovjetunióban 1947. szeptember 29-ig.

A kecskeméti Alsó-pályaudvar előtt lezajlott
harci cselekmény
1944. október 30-a vagy 31 -e reggel. Kecskeméthez kö
zel egy szalmakazalban felváltva aludtunk, ha egyálta
lán lehetett, mert szinte egész éjszaka hallottuk az
orosz gépesített csapatok mozgásának zaját. E zajból
kihallatszott a páncélosok lánctalpának nyikorgása, a
motorok dübörgése. Egy páncélos kilövésén már túl vol
tunk Kiskunfélegyháza előtt, de nyugtalanító volt az
orosz páncélosfelvonulás. A 2. Magyar Hadsereg pa
rancsnokságának utasítása Huszton túl úgy hangzott,

0

hogy „meg kell állítani az ellenséges páncélosokat Sze
ged térségében”.
1944. október 14-én a Tatár-hágó körzetéből a 2. Ma
gyar Hadsereg parancsnokságának utasítására Huszton
kellett jelentkeznünk két 7,5 cm-es páncéltörővel. A rövid
eligazítás szerint Szeged térségébe kellett mennünk pán
célvédelmünk megerősítésére. Másnap értünk Kistelekre,
a kormányzó úr ekkor jelentette be a fegyverszünetet. Es
tefelé egy gépesített oszlopba kellett besorolnunk és irány
Budapest. Éjféltájban - pontosan nem emlékszem - Kis
kunfélegyházán vagy Kecskeméten visszafordították az
oszlopot. A háború tovább folyt, a védelmi harcokban repeszgránáttal támogattuk a gyalogságunkat. Október 24-e
táján egy kukoricatáblából távcsővel figyeltem a terepet,
amikor észrevettem egy rejtőzködő orosz harckocsit,
amely a közeledő német páncélosra tüzelt. A németek
nem viszonozták a tüzet (nem vették volna észre?), ezért
rálőttünk az orosz páncélosra, majd repeszgránáttal rá
gyújtottuk a présházat. A páncélost kilőttük, mert nem moz
dult. Közben odaért három német páncélos - figyeltek fe
lénk. Biztosan csodálkoztak, mi történt, kik lőtték ki az
orosz páncélost. A következő napokon Kiskunfélegyházá
nál védekeztünk, majd Kecskemétre vonultunk vissza.
Visszatérve 1944. október 30-hoz vagy 31-hez: hajnalodott és már jött az újabb parancs, új tüzelőállást kell

Kecskemét 1944. X. 30. vagy 31.
Szeged-

4-5 fős magyar katonai csoport vonult,
mert orosz páncélosok támadták őket.
Egyiktől elkértem a páncélöklöt.
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innen figyeltem
Alsó-pályaudvar
épülete
Délután kb. 13 órakor visszaküldték
Kecskemétre felderíteni egy eltűnt
lövegűnket, láttam,
hogy a kilőtt harckocsi égett.

Egy váltó mellől lőttem 20 m-es irányzékkal.
A T-34-es toronytető-ajtaja magasan felettem
elrepült. Gyorsan a páncéloshoz rohantam,
rövid sorozatokat lőttem. Egy oroszt 2 db
dobtáras géppisztollyal elfogtam.

1. ábra: Vázlata kecskeméti Alsó-pályaudvar előtti harccselekményekről
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Ebben
az utcában
orosz
harckocsik
mozogtak.

2. ábra: Áttekintő térkép a harcok helyszínéről Kistelektől Lajosmizséig
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foglalnunk, mégpedig a szegedi országút közvetlen
Kecskemétre beérkező részén. Úgy emlékszem, hogy
abban az időben ez a terület Kecskemét széle volt: ritkás
fás-füves terep. A tüzelőállásunk nyílt terepen volt. Jobb
ra házsor (a mai Vasút utca), balra hosszan elnyúló üzem
vagy valami raktár lehetett. Ezt a részt lőtte zárótűzzel a
tüzérségünk. Arra emlékszem, hogy egy-egy tüzérségi
sorozat után deszkaszilánkok repültek a magasba és hul
lottak vissza a földre.
Nyugtalanító volt a helyzet, mert egyrészt a tüzérségi
zárótűz becsapódásai nagyon közel estek a tüzelőállá
sunkhoz, másrészt, ha a tüzérség kissé délebbre helyezi
át a zárótüzet, emberestül, lövegestől bennünket söpör el
a föld színéről. Rádiókapcsolatunk pedig nem volt. A kora
reggeli órákban a párás, ködös idő miatt csekély volt a lá
tótávolság, az előttünk levő terepet nehezen lehetett meg
figyelni. Ilyen rossz látási viszonyok mellett egy páncélos
támadás nehezen vagy alig védhető ki. Orosz gyalogsági
támadás esetén 5 fővel kellett volna azt elhárítani. A tüze
lőállásunk elfoglalása előtt és után sem magyar, sem né
met katonát nem láttunk. Nagyon veszélyes helyzetben
voltunk. Minden irányba erősen figyeltünk, és mivel a tü
zérségi zárótűz megszűnt, az egyéb zajokat jobban hallot
tuk volna. Csend volt és szerencsénkre a köd is kezdett
feloszlani, látótávolságunk is egyre kedvezőbb lett.
Egyszer csak a déli irányból harckocsi motorzaja hal
latszott. Nem tudtuk, hogy német harckocsik mennek be
vetésre, vagy orosz páncélosok törnek be Kecskemétre,
s az utóbbi esetben bennünket hátba támadva legázol
nak. A helyzet tisztázására a parancsnokom elküldött,
hogy derítsem fel, mi történik a város déli részén. A tüze
lőállásunkban riadókészültségben voltunk. Egy dobtáras
géppisztollyal indultam el déli irányban egy széles utca
bal oldalán. Egy kis idő után egy balról betorkolló kes
keny utcához értem, ahonnan öt vagy hat katona rohant
felém és izgatottan közölték, hogy ne menjek tovább,
mert orosz páncélosok közelednek. Elirányítottam őket a
tüzelőállás felé, arra gondoltam, hogy a parancsnokom
leállítja őket, és segítenek egy esetleges gyalogsági tá
madás kivédésében. Az egyik katonától elkértem a pán
célöklöt, de nem gondoltam, hogy használni fogom.
Fokozott óvatossággal mentem tovább és nagyon fi
gyeltem, majd az utca jobb oldala felé húzódva egy rej
tőzködő harckocsi lövegtornyát pillantottam meg. Nem
tudtam megállapítani teljes biztonsággal a típusát, de kö
zelebb kúszva már jól láttam: T-34-es. A terep kedvező
volt részemre, ezért még közelebb kúsztam, és figyeltem,
mi történik, van-e mozgás, vannak-e orosz katonák a
páncélosnál. Egyszer mintha megmozdult volna a bokor
ága, de úgy tűnt, csak képzelődés volt. Gondoltam, job
ban megfigyelem, nincsenek-e rejtőzködő gyalogos oro
szok, ezért óvatosan tovább kúsztam a harckocsitól jobb
ra, de feléje közelítve. Most már tisztán és félreismerhe
tetlenül láttam, hogy T-34-es áll lesben, bokrok és egy
kis facsemete takarásában, véleményem szerint felderí
tés céljából. Mintha a T-34-es mellett levő vékony kis fa
megint megmozdult volna - talán a páncélosból a keze
lők bújtak ki - , de azt láttam volna. Talán megint csak az
idegfeszültség okozta képzelődés? Gondoltam, rálövök a
páncélököllel, de attól tartottam, hogy faágba ütközik a
robbanófej és felrobban, akkor pedig...
Észrevettem, hogy tőlem jobbra és előre 3 vagy 4 te
hervagon áll, de azt is láttam, hogy a tehervagonok már
a T-34-es látóterében vannak, sőt, csak kb. 15 méter
hosszú nyílt terepen jutok el a tehervagonok mögé. Gon
dolkodtam, hogy mit csináljak, de a tekintetem nem vet
tem le a páncélosról, mert mintha orosz katonasapkát lát
tam volna egy villanásra.

Szinte megmerevedve figyeltem, majd gondolkodás
nélkül, a nyílt terepen át a tehervagonok mögé rohantam,
és úgy álltam meg, hogy tömör kerekei védjék a lábamat
esetleges sorozatlövések ellen. Kis ideig hallgatóztam,
de nem hallottam semmilyen zajt a páncélos felől, de
nem is láttam a T-34-est. Óvatosan felléptem az egyik
vagon fékezőbódéjába, ismét láttam a páncélost. Elhatá
roztam, hogy rálövök a páncélököllel. A távolságot 20
méterre becsültem, és erre a távolságra állítottam a pán
célököl irányzékát. Tudatában voltam a veszély nagysá
gának. Ha kilépek a tehervagonok védelméből, azonnal
és pontosan kell lőni, ellenkező esetben végzetes lehet a
harccselekményem. Nagyon óvatosan leléptem a féke
zőfülkéből, elmentem a vagonok végéig, megnéztem az
irányzékot nem mozdult-e el, ugrás ki a fedetlen terepre
(a vasúti váltó mellé), és már lőttem is. Nagy erejű robba
nás, a T-34-es lövegtornyának a tetejét találtam el. Az aj
taja leszakadt, felettem repült el és a mögöttem lévő épü
letre zuhant, ekkor láttam egy villanásra az épület felira
tát - Alsó-pályaudvar.
A következő események is gyorsan történtek: a dobtá
ras géppisztollyal rövid sorozatokat lőve a T-34-eshez
rohantam és hátulról felmásztam a páncélosra (ez könynyen ment, mert 1943 őszén a kézi elhárítással történő
megsemmisítést gyakoroltuk, és egyik legfontosabb gya
korlat a harckocsira történő gyors felmászás volt, mégpe
dig az 1,4 m/s sebességgel haladó páncélosra).
A lövegtorony tetejének ajtaja lerepült, erős zúgó, rez
gésszerű hang volt hallható. Amikor a T-34-es elején a
vezetőnyílást akartam megnézni, megdöbbenve vettem
észre egy orosz katonát, tőlem 5-6 méterre guggolt egy
bokor mellett, kezében két dobtáras géppisztollyal. Gyor
sabb voltam, ráfogtam az ugyancsak dobtáras géppiszto
lyomat, rákiáltottam, dobja el a fegyvereit, amelyeket
azonnal eldobott és felemelte a kezét. Leugrottam a harc
kocsiról és mutattam, merre menjen feltartott kézzel, majd
megállítottam, és felvettem a két teljesen új géppisztolyt.
A súlyából érezni lehetett, hogy teljesen töltve vannak a
dobtárak - később beigazolódott - , nekem pedig csak 12
db töltényem maradt. Egy esetleges tűzharcban nem sok
esélyem lett volna. Az orosz katona kétszer is kérdezte,
hogy agyonlövöm-e. „Nyet, pasli kommandant” (megyünk
a parancsnokságra) - megértette és nyugodtabb lett.
Elérve az utca azon részét, ahonnan a tüzelőállásunkat
is láttam, észrevettem, hogy távcsővel figyelnek és inte
getnek, amikor odaértem, a bajtársaim örömmel fogad
tak. Hallották a robbanást és a géppisztolysorozatokat,
azt hitték, hogy engem értek a lövések. Járőrt akartak
küldeni, mert nem értették, mi történt velem, miért volt a
nagy erejű robbanás. Az általam a tüzelőálláshoz irányí
tott katonáktól tudták meg, hogy páncélököl is van nálam.
A foglyot, úgy tudom, a tábori csendőrség vette át.
A parancsnokom, két csapatbeli tiszt és egy német fő
hadnagy jelenlétében kellett teljes részletességgel be
számolnom a hadcselekményemről. Külön engedéllyel a
német főhadnaggyal visszamentünk a kilőtt T-34-eshez,
aki ott részletesen mindent lejegyzetelt, amit elmondtam,
még azt is felírta, hogy látta a földön a kilövő csövet. Mi
kor visszaértünk a tüzelőálláshoz, a számomra ismeret
len tiszt átadta a kis ezüst vitézségi érmet.
Kecskeméttől kb. egy km-re új tüzelőállást foglaltunk.
Az egyik páncéltörő lövegűnk nem érkezett meg, ezért
parancsot kaptam, hogy menjek vissza a városba
(megint egyedül) és próbáljam meg felderíteni, mi történt
a hiányzó löveggel. Elértem a város első házait, még lát
tam kisebb magyar és német csoportokat visszavonulni.
Beérve a városba csak egy 5 -6 fős német csoporttal ta
lálkoztam, figyelték, hogy mit keresek egyedül a kiürített
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városban. Rajtuk kívül sem katonával, sem polgári sze
méllyel nem találkoztam. A felderítést egyedül végeztem.
A keresett páncéltörő löveget nem találtam meg, lehet,
hogy más úton hagyta el a várost, bár ismereteim szerint
később sem került meg. A felderítés során megnéztem a
kilőtt T-34-est. Az Alsó-pályaudvar épületének ablakából
láttam, hogy nagy lánggal égett, de azt is, amint a túlsó
házsorból az oroszok figyelték az égő harckocsit. Vissza
indultam a belváros felé.
Kihalt volt Kecskemét. Valahol a városban egy ligetes
részben tüzérrádiósokkal találkoztam, futóárokban rádi
óztak. Érdeklődtek, milyen a helyzet, mert most kaptak

értesítést, hogy hagyják el a várost. Elmondtam, honnan
jövök, és hogy ott már oroszokat láttam. Összeszedték a
felszerelésüket és eltávoztak.
Igyekeztem én is vissza a tüzelőállásunk felé, és elgon
dolkoztam a város és a magam sorsán. Mi lesz Kecske
méttel, mi lesz Magyarországgal? Az eddig eltöltött több
mint 600 napos frontszolgálat (sebesülés is) hiába volt?
Pedig a legnehezebbje még ezután következett!
Szomorúan hagytam el a néptelen, romos, kedves vá
rost, Kecskemétet.
Szabó László

Sajtóközlemény
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Taná
csa 47/2001. (XI. 08.) számú határozatával döntött az
Academic and Applied Research in Military Science
(AARMS) időszaki kiadvány alapításáról. Az AARMS
független, időszaki lap.
A kiadás célja a hadtudományok és a katonai műszaki
tudományok tudományágakban tudományos igényes
séggel elkészített, lektorált tanulmányok, kutatási ered
mények, cikkek angol nyelvű publikálása. A folyóirat ter
vezett tematikája felöleli a biztonság katonai, politikai,
gazdasági, környezeti és szociális dimenzióit.
A kiadvány időszakos lap, évi 1 kötet 6 füzetben lát
napvilágot. Az AARMS megjelenése egyedi könyvformá
tumban történik, mérete B5-ös, terjedelme kötetenként
40-50 ív, példányszáma minimálisan 150 db.
Az alapítók abban bíznak, hogy ezzel az újabb idegen
nyelvű publikálási lehetőséggel elősegítik mindazon, a

fent említett tudományterületen tudományos tevékenysé
get folytatók munkáját, fokozatszerzését, akik angol nyel
ven kívánják eredményeiket közzétenni. Ugyanakkor az
alapítók szándékával megegyezően a kiadvány szer
kesztői törekszenek arra, hogy minél előbb 1/3-2/3
arányban külföldi kollégák publikációinak is teret adjanak,
az egyetemi polgárság, valamint a védelmi szféra hazai
jeles képviselői mellett.
A szerkesztőségi munkában az volt a szándék, hogy
a tudományterületek prominens - nemzetközi hírnév
vel bíró - külföldi szakembereit vonják be a hazai
szaktekintélyek mellett. A felkért bizottsági tagok kivé
tel nélkül örömmel üdvözölték a kiadvány megszületé
sét és felajánlották támogató segítségüket, ami remé
nyeink szerint biztosítéka lehet az AARMS jövőbeni si
kerének.

Tisztelt Olvasónk!
Ezúton szeretnénk köszönetét mondani mindazért a számos jobbító szándékú tanácsért, mellyel munkánkat kívánták
segíteni. A 2002. évi felmérésünk sok megfontolandó és hasznos tanácsot adott számunkra. Lehetőség szerint minél
többet kívánunk beépíteni ezekből a lap szerkesztése során. Az adatlapot visszaküldők között a sorsolást megtartot
tuk, melynek győztesei számára ez évben ingyenesen megküldjük a Haditechnika számait.
Gratulálunk nyerteseinknek!
Kosztolányi Krisztián (Tát), Miklós József (Szolnok), Takács Ákos (Nagykanizsa),
Marton György (Budapest), Cserti Viktor (Budapest)

Pályázati eredm ényhirdetés
A Haditechnika 2002-es pályázatára beérkezett 23 pályamű értékelése során a bírálóbizottság, a felkért lektorok
véleményét összegezve, az alábbi döntést hozta:
Első díjat nem ad ki, azt felosztja.
20 000 Ft-os II. díjban részesítette Zsibrita Lászlót „Harckocsik a spanyol polgárháborúban 1936-39” és Bartha
Tibor mk. alezredest a „Stiker 40 mm-es ultrakönnyű gránátvető” c. munkájukért.
15 000 Ft-os III. díjban Máté Milant „A BT harckocsicsalád fejlődéstörténete”, Schadl Györgyöt az „Első magyar
elfogóvadászgép lokátora”, Sebestyén Tibort „Az MS-25 tip. aknamentesítő hajó”, Egerszegi Jánost „А XXI.
század első új lövészfegyvere” c. pályamunkájukért.
Későbbi közlésre 10 000 Ft-ért megvásárolt további 6 művet, javítások után közölhetőnek minősített 8 művet,
kiegészítésre visszaküldött egy művet. A díjakat átutaltuk.
Szerk.
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Haditechnika-történet
A tüzérség szerepe a yorktowni csatában
Az amerikai történelem népszerű kiadványai a független
ségi háborúban az amerikai és angol katonákat úgy áb
rázolják, mint akik közelről, gyakran kézitusában harcol
tak egymás ellen. Ez a bemutatási mód sok esetben igaz
is volt. A yorktowni csata azonban elsősorban a tüzérség
csatája volt, viszonylagosan kevés alkalommal kerültek a
csapatok egymás közvetlen közelébe. A harc közben
használt brit és szövetséges lövegek pontos száma is
meretlen, tudjuk viszont a harcban az ostromágyúk és a
tábori lövegek számára kiépített lövegállások számát,

amely mintegy 375 volt. A nyolcnapos ostrom során a
szövetségesek átlagosan naponta 1700 lövedéket lőttek
ki. Ez mintegy 1,2 lövést jelent percenként.
A yorktowni Csatatér Múzeum 11 olyan tüzérségi löveget mutat be, amelyet az 1781-ben zajló csatában valójá
ban alkalmaztak. Kilenc löveget a Fegyverletétel Pavilon
falába építettek be, a Yorktown Fogadó-központban pe
dig egy háromfontos vontatott ágyú és a „Lafayette-ágyú”
látható. A parkban van még számos, a függetlenségi há
ború korából származó eredeti löveg, de nem lehet bizo-
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nyítani, hogy ezek ott lettek volna a csatában. Az eredeti
lövegeket a szabadtéri múzeum területén XX. századi
másolatokkal egészítették ki.
A parkban kiállították a brit és az amerikai csapatok
által használt lövegek mind a négy típusát: tábori ágyú
kat, erődágyúkat, tarackokat, mozsarakat. A tábori
ágyút a nagy mozgékonyság jellemezte a harcmezőn. A
lövegtalphoz csatlakozó két nagy kerék lehetővé tette a
tüzérparancsnokok számára a gyors tüzelőállás-váltást.
Ezekből a lövegekből háromféle lövedékkel lőttek. A tö
mör lövedéket (golyót) az ellenséges erődök és ütegál
lások rombolására használták. Míg a kartácsot és a go
lyós gránátot a gyalogság ellen. A kartácstűz és a go
lyós gránát kisméretű sörétjei szétszórták a támadó
gyalogság sorait. A tábori ágyúk lövedékeinek lapos
röppályája volt.
Az erődágyúnak szintén lapos röppályája volt, de ezt a
típust főleg az állandó kiépítésű lövegállásokban hasz
nálták. Erre a célra kiválóan megfelelt a négy kis kerék,
amit a zömök erődágyú-lövegtalpra illesztettek. A kere
kek öntöttvasból vagy fából készültek, attól függően,
hogy a löveget hol használták, erődben vagy hajón. A kis
öntöttvas kerekek kismértékű mozgathatóságot kölcsö
nöztek az erődágyúknak az erődön belül.
Az erődágyúk tömör lövedékekkel tüzeltek, de volt egy
olyan változat is, amelyet „meleg lövedékének neveztek.
A „meleg lövedék” közönséges tömör ágyúgolyó volt,
amelyet vörös izzásig hevítettek és elsősorban hajók fel
gyújtására használták. A yorktowni csata során a szövet
ségesek által használt hasonló lövedékkel gyújtották fel
és süllyesztették el a brit CHARON fregattot. Az ilyen lö
vegek, akár a parton álltak, akár hajófedélzeten, láncos
lövedékkel is tüzeltek, amely nagyon hatásos volt a hajók
vitorlázata ellen. Ezek a lövedékek két szokványos ágyú
golyóból álltak, amelyeket lánccal vagy merev fémrúddal
kötöttek össze.
A mozsár fizikai jellemzői és tüzelési elve nagyban kü
lönbözik mind a tábori, mind az erődágyútól. A mozsár
nak nem volt kerekes ágyútalpa, helyette a csövet sima
fába ágyazták. Éket használtak a cső emeléséhez,
amellyel magas röppályára állították a lövedéket. A XVIII.
században a tüzérség a mozsarakat arra használta, hogy
magas röppályán tudjon az ellenséges vonalak mögé
robbanó lövedékeket juttatni. Ezek üregesek voltak, bel
sejükbe fekete lőport töltöttek és ellátták egy gyújtózsi
nórral, amelynek hosszát a robbanás bekövetkezésének
kívánt időpontjához igazították. A gyújtót belepréselték a
lövedékbe, amelyet a lövés során a hajítótöltet indított.
A tarack, az ágyú és a mozsár fizikai és lövéstani jel
lemzőinek egyesítéséből származó lövegtípus. A tarac
kot lövegtalpra helyezték, amivel nagy mozgékonyságot
tudott elérni a harcmezőn. A tarackok üreges lövedéke
ket, gránátokat, valamint gyalogság elleni lövedékeket tü
zeltek, melyeket alacsony vagy magas röppályára lőttek
ki az adott célnak megfelelően.
A tüzérségi eszközök, ágyúk, tarackok, mozsarak osz
tályozása különböző volt. A tábori és az erődágyúkat a ki
lőtt lövedék tömege szerint osztályozták. Ennek megfele
lően például a „Lafayette-ágyú” 12 fontos löveg volt. A
függetlenségi háború időszakában a legkisebb ágyú a 3
fontos könnyű tábori löveg volt, a legnagyobb pedig a 36
fontos. A Yorktownnál alkalmazottak közül a legnagyob
bak a 18 és 24 fontos ostromlövegek voltak. Ostromlövegnek neveztek minden olyan ágyút, amely 18 font vagy
annál nagyobb tömegű lövedékkel tüzelt. A tarackokat és
mozsarakat a csőtorkolatnál, inchben mért átmérőjük
szerint osztályozták. Yorktownban 8,10, 12 és 13 inch űr
méretűeket alkalmaztak.
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Yorktown Battlefield

Receipt valid for seven days
2. ábra: Belépőjegy az emlékhelyre

3. ábra: Mozsár a lövegparkban

4. ábra: Egy rekonstruált tarack

A Yorktown környéki csatában szereplő tüzérségi esz
közök lőtávolságát nehéz pontosan meghatározni. A lövegek típusa, a lőpor mennyisége és minősége és több
más tényező is befolyásolja a lőtávolságot. A következő
táblázat átlagos értékeket mutat.
Ágyúk
Legnagyobb lőtávolság 2000 yard (1,2 m f-1 ,92 km)
Hatásos lőtávolság
1000 yard (0,6 mf-0,96 km)
Mozsarak
Legnagyobb lőtávolság 1400 yard (0,8 m f-1 ,28 km)
Hatásos lőtávolság
750 yard (0,4 mf-0,64 km)
Tarackok
Legnagyobb lőtávolság 1300 yard (0,8 m f-1 ,28 km)
Hatásos lőtávolság
7500 yard (0,4 mf-0,64 km)
A maximális és a hatásos lőtávolság közti jellegzetes
különbség, illetve a lőtávolságok pontos meghatározásá
ban előtűnő nehézségek a tüzérség XVIII. századbeli fej
lettségi fokából adódnak. A tüzérségi szakismeret annak
idején még nem nevezhető kiforrott tudománynak, inkább
tehetségnek vagy ügyességnek. Egy olyan készségnek,
amelyet a harctéren lehetett megszerezni próbálkozá
sokkal és sikertelenségekkel. A kezelőszemélyzet gya
korlottsága kulcstényezőnek számított. Mind a brit, mind
az amerikai tábori lövegek kezelőlétszáma 16 fő volt.
Mintegy 10 ember kötelekkel húzta a löveget, ha tüzelő
állást akartak változtatni. A kiszolgálószemélyzet többi
tagja a lövés folyamatában vett részt. Az ostromágyúk

kezelőinek létszáma csak 8 fő volt a löveg kisebb mozgé
konysága miatt.
A Yorktownnál alkalmazott lövegek nagy méretük miatt
óránként csak egy lövést tudtak leadni. Ennél nagyobb
tűzsebesség a cső lekonyulását okozhatta volna a lövés
során keletkező nagy hőmérséklet következtében. Biz
tonsági okok arra kényszerítették az ostromlövegek ke
zelőit, csökkentsék a tüzelési sebességet, mert a folya
matos tüzelés káros következményekkel szokott járni a
cső külső felületén lévő fémnél.
A lövegek kezelői többféle különleges eszközt alkal
maztak a tüzelés során, amelyek mindegyike a zárttéri
rész vitrinéiben látható. A szivacs egy gyapjúval fedett fa
hengeren volt, amely hosszú rúdban végződött. A lövés
után a vízbe mártott szivacsot bedugták az ágyúcsőbe,
hogy hűtse le a még izzó lőpormaradványokkal együtt. A
csőspirál dugóhúzó alakú fémből készült eszköz volt,
amelynek segítségével a csövet minden lövés után meg
tisztították a fojtás maradványaitól. A döngölőfával dön
gölték be a löveg csövébe a lőport és a lövedéket. A fe
kete lőport hosszú nyelű kanállal adagolták az ágyúcső
be. A gyújtóberendezés egy rövid rúd volt, amelynek vé
gén papírhengerben helyezkedett el a gyújtóelegy, ame
lyet lőpor, salétrom és lenolaj keveréke alkotott.
A szövetségesek tüzérségének megsemmisítő ereje
döntő tényező volt a britek vereségében, amely véget
vetett a függetlenségi háború ellenségeskedéseinek és
megteremtette egy új nemzet megszületésének felté
teleit.
A. V.
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A Harmadik Birodalom
egyik elfeledett titkosfegyvere: a Röchling-gránát III. rész
A Röchling-lövedékek alkalmazása
Kísérleti lövészet belga erődökön
Az erőd építése 1935 áprilisában azzal a céllal kezdődött,
hogy egy esetleges német támadásnak ellenálljon. 1940.
május 11-én fejezték be. A nyugati hadjárat idején a 2000
m hosszú folyosóval épített erődben 526 belga katona 11
napon és éjszakán át védte az országát, majd amikor a lő
szerük elfogyott, feladták az erődöt. Öt évre deportálták
őket Kelet-Poroszországba, a mostani Kalinyingrádba.
Az ötéves megszállás alatt a németek speciális fegyve
reiket tesztelték az erődön. A tesztek során annyira meg
rongálták a bunkereket, hogy a belga hadsereg gondolni
sem mert az esetleges helyreállításra. 1989-ben nyitották
meg újra az építményt.
A Röchling-gránátos lövészetek célja volt, hogy a löve
dékek komplex vizsgálatát elvégezzék. Az összes álta
lam ismert lövészet közül itt lőtték el a legtöbb ilyen grá
nátot. Becslésem szerint több százat.
A kísérletek során a következő eredményeket produ
kálták:

lövedék maradt fenn, az egyik fejrésze a kiállításon
megtekinthető, a másikat pedig az erőd falába fúródva
találjuk meg. A Pavlisovi N -S 91-es erődítményt olyan
21 cm-es Röchlingekkel lőtték, melyeknek a méretei
egyik rendszeresített típuséval sem egyeznek meg.

28. ábra: A vizsgált 34/35 Röchling-gránát szárnyrögzítése.
Csak a felszegecselt részek maradtak meg

- 21 cm-es Rö. Gr. 42 Be gránátokkal az erődtől 300
m-re a 25 m mélyen a föld alatt található kiszolgáló helyi
ségeket lőtték. A falak itt 30 cm vastagok, a födém 40 cmes vasbeton. A gránátok úgy ütötték át ezeket a helyisé
geket, hogy némelyik a padlószint alatt két-három méter
mélyen is eltűnt. A lövedékek nem robbantak, mert
vakraszereltek voltak.
- Ugyanezekkel a lövedékekkel a felszínen látszó
erődelemeket lőtték úgy, hogy az eléje halmozott 15 m
föld- és 4 m kőréteget átütve a lövedékek a 4 m vastag
betonfalba 2 m mélyen befúródtak.
- A 21 cm-es lövedékekkel a páncéltornyokat is átütötték.
- A 34 és 35 cm-es lövedékek a vasbetonfalakba több
mint 6 m mélyen hatoltak.
A helyszínen nagyszámú lövedék megmaradt. A 12.
ábra egy ilyet mutat. Battice erődjében egy szerintem 34
cm-es lövedéket állítottak ki rendbehozva, restaurálva.
Mint a képen is látszik - 13.ábra - , a hegyén egyensú
lyoz, horgonykötelek segítségével.

29. ábra: A vizsgált 34/35 Röchling-gránát hátsó része. Tisz
tán kivehető a kétszintes szárnyelrendezés

Kísérleti lövészet cseh erődökön
Az erődök a cseh-lengyel határon találhatók Náchod
városának körzetében. Minden esetben a 21 cm-es
Röchlinget használták közvetlen irányzással lőve. Hur
ka tüzérségi erődjén (K-S 11-es objektum; az erődök
kódszámokkal vannak megjelölve) és Hanicka erődít
ményén (R-S 77-es objektum) 21 cm R. Gr. 42 Be löve
dékeket próbáltak ki. Hurkán néhány példány fennma
radt. Ezek az R -S 90/1-es objektumban - Orlickéhegységben a Komári hegyen - rendezett kiállításon
megtekinthetőek.
A következő lőpróbákon az N -S 72 erődítmény lövé
sére került sor Nachodskóban, ami a Dobrosov tüzérsé
gi erődítményéhez tartozik. Itt két 21 cm Rö. Gr. 44 Be
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30. ábra: Ebbe a menetes részbe kapcsolódtak a mellső
központosító szegmensek

Kísérleti lövészet belga erődökön
Időpont
1942. 09. 8-16.
1942. 12. 14-17.
1943. 02. 12-25.

4. táblázat
Alkalmazott fegyver
21 cm Mrs. 18
21 cm Mrs. 18
21 cm Mrs. 18
francia 340 mm-es vasúti ágyú (típusa nem ismert)
35,5 cm Mrs. M1

Helyszín
Aubin-Neufchateau, Battice
Aubin-Neufchateau, Battice
Aubin-Neufchateau

Kísérleti lövészet cseh erődökön
5. táblázat
Időpont
1940-41 telén
1943 telén

Helyszín
Hurka, Hanicka
Náchodsko, Dobrosov, Pavlisov

Alkalmazott fegyver
21 cm Mrs. 18
21 cm Mrs. 18

Kísérleti lövészet az osztrák Toplitz-tónál
6. táblázat
Időpont
1942 ősze és 1943 ősze
között több alkalommal

Helyszín
A Gößl falu melletti Gößler-fal
a Toplitz-tónál

Alkalmazott fegyver
21 cm Mrs. 18

Éles bevetés Szevasztopolnál
7. táblázat
Időpont
1942. június 17.

Helyszín
Maxim Gorkij l-es erőd

Leginkább a 21 cm Rö. Gr. 44 Be-nak felelnek meg, de
nagyobb a külső átmérője és a belső átmérő is 80 mm
75 helyett. Ez a két lövedék szintén jól megfigyelhető az
erőd falában.
A lőtesztek eredményeiről adatokat sajnos nem tudok
közölni (14-20. ábra).
Kísérleti lövészet az osztrák Toplitz-tónál
A Toplitz-tónál a német haditengerészetnek kísérleti tele
pe működött 1943-ig, amikor a németek felszámolták. A
kísérletek tárgyát képezték a speciális víz alatti robbantá
sok, egészen többtonnás töltettömegig, amelyeknél a

Alkalmazott fegyver
35,5 cm Mrs. M1

vízben tovaterjedő ütőhullámokat vizsgálták speciális
rézlemezek deformálódása alapján. Továbbá víz alatti ra
kétával (?) is kísérleteztek.
1945-ben titkos süllyesztőakciókat hajtottak végre, ame
lyek során rengeteg ékszert, hamis angol fontot és az ezek
nyomtatásához szükséges kliséket tüntettek el a tóban,
amely a legmélyebb pontján 108 m mély. A mendemon
dáknak köszönhetően 1959 óta folyamatosan kutatják a
tavat a búvárok a kincsek után. A sorozatos balesetek el
lenére még mindig misztikus erővel vonzza a kincskereső
ket a hely. Természetesen a kutatók sok angol fontot és ék
szert a felszínre hoztak, de átütő erejű felfedezés nem tör
tént. Ezért 2000 június-júliusában egy amerikai búvárcso-

A Röchling-gránátokat tüzelő fegyverek adatai
Megnevezés
Gyártó cég
Kaliber (mm)
Csőhossz (kaliber)
Függőleges irányzási lehetőség
(fok)
Vízszintes irányzási lehetőség
(fok)
Tömege tüzelőállásban (kg)
Lövedéktömeg (kg)
Lövedék kezdősebessége (m/s)
Max. lőtávolság (km)
Lövegtalp
Mozgatás

21 cm Mörser 18

8. táblázat
35,5 cm Haubitze M1

Krupp
210.9
31

340 mm-es M12 ágyú
vasúti lövegtalpon
St. Chamond és Schneider
340
47.3

0-70

(-8) 15-42

45-75

116 (360*)
16 700
113/121.4**
565/550**
16.7
Földre helyezett
szekrényes szerkezet
Két részre bontva
vontatóval

10
16 600
445-540/432***
970-867/930***
40-32/44.4
Vasúti lövegtalp +
tüzeléskor gerendaplatform
Vasúton

6 (360*)
75 000
575
570
20.85
Földre helyezett
szekrényes szerkezet
Hat részre bontva
vontatóval

Rheinmetall
356
27

A francia 340 mm-es L/62 csőhosszú vasúti lövegről (34 cm K.-W .u.-GI-E) 673(f) nincsenek adataim.
* speciális körülforgó lövegtalp esetén, ** robbanógránát (romboló)/betonromboló gránát, *** régi-/újfajta lövedék
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34 cm Rö. Gr. 42 Be gránát elméleti lőtáblája
A kezdősebesség: 540 m/s
Lőtávolság
Röpidő
(m)
(s)
100
0,2
500
1,0
1000
1,9
1500
2,8
2000
3,8
2500
4,8
3000
5,8
3500
6,8
4000
7,8
5000
9,9
6000
12,1
7000
14,3
8000
16,6
9000
18,9
10 000
21,3
11 000
23,8
26,4
12 000
13 000
29,1
14 000
31,8
15 000
34,8
16 000
37,8
17 000
41,0
18 000
44,5
19 000
48,3
20 000
52,3
21 000
56,9
22 000
62,0
23 100
71,2

9. táblázat

Hosszúsági
3
3
9
15
21
27
33
39
45
5
68
80
91
102
112
122
131
140
147
154
159
164
168
171
173
175
176
177

Szórás (m)
Szélességi
0,2
0,2
0,6
1,1
1,5
20
2,4
2,8
3,2
4,1
4,9
5,7
6,6
7,3
8,1
9,0
10,0
10,0
11,0
11,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

Magassági
1
1
2
3
4
6
7
8
10
13
16
20
24
28
32
38
44
51
58
66
76
86
97
110
125
142
163
208

Becsapódási sebesséq
(m/s)
536
536
530
523
516
510
503
497
491
480
468
458
448
439
431
424
417
411
407
403
400
398
398
398
401
405
411
424

Ezeket az adatokat szabadon, tisztán elméletileg kell kezelni, mert ezek számított értékek. Milyen nagynak kellett lennie a célnak, hogy
ezzel a szórással még eltalálható legyen?

port szisztematikusan átkutatta a tavat, és kitisztította a ci
vilizáció minden hulladékát belőle. Az osztrák hatóságok
ezután már több merülést nem engedélyeznek.
Az akció során rengeteg lőszer is előkerült a tóból. Töb
bek között Röchling-gránátmaradványok is. További kutatá
sok után ezekről a következő történeteket lehet elmondani.
A tó egyik partját szegélyező 200 m magas természe
tes Gößler-falat valószínűleg egy a Pák egységnél szol
gáló hozzáértő tiszt fedezte fel mint lőtesztekre alkal
mas helyet. 1942-ben a Toplitz-tónál lövészetet tartot
tak. így lehet az, hogy 1942 ősze és 1943 ősze között
többször is egy tüzérkülönítmény szállásoltatta el magát
Gößlben, de mindig csak egy pár napig vagy egy hétig
maradtak, amíg a lőkísérletet véghezvitték. Az ehhez a
tüzérkülönítményhez tartozó alakulatok legfőképpen
osztrák hegyiezredek voltak, név szerint a 139. hegyivadász-ezred, a 112. hegyitüzér-ezred, a 82. hegyiutászzászlóalj és egy híradóegység. Ez a kb. 50 vagy 70 em
ber kísérte legtöbbször a két hosszú csövű 15, illetve 21
cm-es tarackot és a hozzá tartozó 15, illetve 17 tonnás
vontatógépeket. Ezeket kb. 120 m-re állították tüzelőál
lásba a Gößler-faltol. A lőkísérletekhez nemcsak egy 70
m széles sávban irtották ki az erdőt a falig, hanem időn
ként még a csak 300 m-re lévő Gößl falut is kitelepítet
ték. Az itt állomásozó hegyivadász egység gyakran
napokig kereste a lepattant lövedékeket, amelyeknek
sajátos hangja végigmorajlott a hegyek között, egy löve
déket azonban megtaláltak az erdőben véletlenül a há
ború után.
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Ezt az elefántagyar alakot felvett 165 kg-os lövedéket
(23. ábra) a Toplitz-tavi halászházban állították ki a tóban
talált többi lőszerrel együtt. Itt látható még a lövedék
tolólapja (25. ábra) is. Ezenkívül néhány felrobbant Röch
ling fejrésze a sziklafalba fúródva még megtalálható, bár
a németek a legtöbb lövedékfejet precízen kirobbantották
a falból és elvitték. Ennek eredménye a fal alatti kőgörge
teg.
A lövedékek 2,5-3 m mélyen hatoltak az itteni szikla
falakba, ez azt jelenti, hogy még 40%-nál nagyobb vas-

31. ábra: A Röchling-gránát legnagyobb igénybevételre
méretezett része: a „hegye"

Hagyományos lőszerek termelési adatai
10. táblázat
Év
21 cm Mrs. 18
21 cm-es lőszerek
35.5 cm H. M1
35,5 cm-es lőszerek

1939
58
38 900
1
-

1940
275
275 300
-

77

1941
167
268 100
-

423

1942
-

235 700
5
1061

1943
100
440 000
1
1201

1944
103
459 300
1
999

1945
8
33 000
-

220

Francia termelési adatokkal nem rendelkezem.

Információk a Röchling-gránátok gyártásáról
11. táblázat
Raktári készletben lévő 21 cm-es Rö. Gr.-ok (db)
Év
1942
1943
1944
Január
0
0
200
Február
300
0
100
Március
20
200
0
Április
4600
1000
0
Május
1000
1800
100
Június
900
500
0
Július
1200
600
0
Augusztus
0
1300
0
Szeptember
1950
600
0
Október
0
0
0
November
0
0
0
December
0
0
0

Különleges lőszer beszerzésére vonatkozó
1941. szept. 21 -i határozat követelményei
21 cm Rö. Gr. Be
41.12.1-ig 2600 db
42.2. 1. 5000 db
teljes követelmény 7500 darab (‘42. májusig)
34 cm Rö. Gr. 42 Be
41.12.1-ig 60 db
42.2.1. 120 db
Teljes követelmény 400 darab (’42. májusig)
35 cm Rö. Gr. 42 be
41. 12. 1-ig 200 db
Teljes követelmény 200 darab (’42. májusig)

A beszerzési követelmények teljesülése bizonytalan. Mindkét Rö. Gr.-os adattáblázatban a 21 cm-es lőszereknél a 42 és 44 mintájú
gránátok típus szerinti szétválasztásával nem foglalkoztak.
1944. 0 4 .1-jén bejelentették, hogy csak 200 db lövésre kész gránát van raktáron, de 1200 részben töltött és 12 310 db töltetlen gránát
tal rendelkeznek.

tagságú falat is képesek lettek volna átütni ilyen anyag
esetén (21-25. ábra).
Éles bevetés Szevasztopolnál
Szevasztopol erődje a Fekete-tenger bejáratánál fekszik
és három védőövre tagolódik, mindegyik tömve ütegekkel,
lőállásokkal stb. Építése az első világháború előtt kezdő
dött, több lépcsőben több önálló erődöt építettek egészen
a második világháborúig folyamatosan, kisebb-nagyobb
megszakításokkal. Minden erődnek külön neve volt.
A legerősebb védelmi vonalnak a középső számított,
ami a Belbek-folyó feletti magaslatokat is magában fog

lalta. Ezek között volt a két legerősebb erőd, északon a
Sztálin, nyugaton a masszív Maxim Gorkij I, a 305 mmes ikerágyús tornyával, amellyel képes volt a Belbek-völgyet teljesen lefogni.
A Maxim Gorkij l-et 1912-ben kezdték építeni és végle
ges formáját 1934-ben nyerte el. Fő fegyvere az 5 db 305
mm-es ágyú, amelyek egy iker, illetve egy háromcsöves
toronyba voltak beépítve. Az ágyúi max. 42 km-re lőhették el 1-2 lövés/perc/torony tűzütemben 542 kg-os löve
dékeiket. Az ostrom alatt Szevasztopol erődítményeit
105 000 ember szolgálta ki Alexander kapitány parancs
noksága alatt.
Félelmetes ütőerő volt ez. Ezért nem meglepő, hogy a
németek és a románok 203 000 embert és olyan mennyi
ségű nehéztüzérséget vezényeltek a térségbe, amit
egyetlen hadsereg sem összpontosított soha az egész
második világháború története alatt. Erich von Manstein
vezérezredes - az ostrom után tábornagy - 305, 350 és
420 mm-es tarackokkal vette célba a szovjeteket és a
legújabb német ostromfegyvereket is megkapta: a 600
mm-es Kari és Thor mozsarakat, valamint az ágyúóriást,
a 800 mm-es Dórát, amelynek a kizárólagos védelmét két
légvédelmi osztály látta el.
Az óriási erődemonstráció ellenére az ostrom sokáig
tartott, és a Belbeck-völgy felett uralkodó erődökért 230
napig harcoltak. A németek mindent bevetettek a gyalo
goskatonától kezdve a speciális, majdnem egytonnás
Röchling-gránátokig. Erről a bevetésről tanúskodik a kö
vetkező idézet: „A Belbek-völgyben az Olajhegytől 4 kmre nyugatra, állásba vittek két nehéz 35,5 cm-es kaliberű
mozsarat. Ezek a 641. nehéz (gép.) szárazföldi tüzérosz
tályhoz tartoztak, és az volt a feladatuk, hogy feltörjék a
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Maxim Gorkij I tüzet okádó páncélkupoláit. A szovjet erőd
nehéz, 30,5 cm-es lövegei uralták a Belbek-völgyet és a
partra vezető utat. A két óriás tüzelőállásba vitele fárad
ságos munka. Az építőcsapatok négyórás fáradozása
után von Chadim főhadnagy, ütegparancsnok kiadhatja
végre a tűzparancsot. Mennydörgőén szólal meg a két
szörnyeteg. A harmadik sorozat után Meyer őrmester, aki
előretolt megfigyelőként a 213. gyalogezred legelső árká
ban fekszik, jelenti, hogy a betongránátok találata hatás
talan a páncélkupolán.
»Speciális Röchling-gránátokat«! - adja ki Chadim a
parancsot. A 3,6 m hosszú, 1000 kg tömegű lövedékeket
daruk segítségével hozzák előre. A Röchling már a fran
ciaországi hadjáratban bevált Lüttich védművei ellen
(sic!). Becsapódásnál nem robbant fel, csak akkor, ami
kor behatolt a fedezékbe.
Friedei Förster altiszt és 14 bajtársa az I. lövegnél be
fogja a fülét, amikor a főhadnagy felemeli a karját: »Tűz!«
Húsz perccel később még egyszer mindkét lövegnél
egyidejűleg: »Tűz!« Nem sokkal ezután megjön Meyer
őrmester rádióüzenete: »A páncélkupola kifordult a
helyéről!«
A Maxim Gorkij fejét beverték. A 30,5 cm-es hajóágyúk
csöve ferdén mered az égnek. Az üteg hallgat.”
A másik tornyot végül utászok robbantották fel.
A Budapesten talált Röchllng-gránát(ok)
A Magyarországon talált Röchling-gránát körül csak men
demondák keringenek. Az egyetlen biztos támpont a grá
nát megtalálási helyszíne.
A Magyarországon található katonai eredetű robbanó
szerekkel, robbanótestekkel kapcsolatos tűzszerész
munkát a Magyar Honvédség I. Honvéd tűzszerész és
aknakutató zászlóalja végzi. 1998-ban a zászlóaljhoz ér
kezett egy bejelentés a Budapest északi határából, a Szilas-patak melletti körgyűrű építkezéséről. A helyszín a
zászlóalj laktanyájától kb. 800-1000 m-re volt. A kivonu
ló tűzszerész járőr egy óriási vascsövet talált, aminek
csak a vége látszott ki a homokból és szokatlanul vastag
falú volt. Alaposabb szemrevételezés után rájöttek, hogy
a cső belső része robbanóanyagot tartalmaz, és szár
nyakra utaló maradványok is találhatók rajta. Ezek alap
ján végre sikerült eldönteni azt a tényt, hogy valamilyen
robbanótesttel van dolguk és nem - ahogy mi nevezzük
- NRT-vel (nem robbanó test). A kiásására történő erőfe
szítések többórás munka után is meghaladták a háromfős
járőr képességét, mert a cső a földben lefelé folytatódott.
A segítségül hívott markológép kiásta a lőszert, de egy
újabb probléma jelentkezett: képtelenség volt mozgatni!
Az óriási tömeg miatt a helyszíni megsemmisítése szóba
sem jöhetett, és mivel a gyújtószerkezetnek és a gyújtási
lánc elemeinek semmilyen nyomát nem találták, az elszál
lítás mellett döntöttek. A teherautóra történő emeléshez
még 10 ember együttes ereje kellett. A lőszer a zászlóalj
gyűjtőhelyére került, ahol mind a mai napig megtalálható.
Az, hogy egyáltalán mit találtak a kollégák, csak egy fél
év múlva derült ki, amikor a Waffen Revue német szak
lap cikkében végre információhoz jutottak ezzel kapcso
latban. További nyomozómunka után sikerült a nyugállo
mányú tűzszerészektől megtudni, hogy a lőszereket ők
találták. Azért használtam többes számot, mert kettő volt
belőle! Egyszerre találták, de az eredeti előtalálási hely
szín nem ismert, mert arra már senki sem emlékezett. Ok
is a gyűjtőhelyre szállították, ami régen a Szilas-patak
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melletti területen volt, és a gyűjtőhely elköltöztetése után
a gránátok a szállítási nehézségek miatt ott maradtak...
Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a Budapestet meg
kerülő körgyűrű közelében valahol van még egy 34/35
cm-es Rö. Gr. 42 Be.
A gránát ma a gyűjtőhely épületei között van elásva,
mert a fedett épületekbe történő beszállítása kivihetetlen
nek mutatkozott. Ez volt az írásban részletesen bemutatott
lőszer. Szétszerelésére a - robbanóanyag eltávolítására egyelőre nincs megfelelő technológia (28-32. ábra).
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http://forts.ctw.cc/aubin/ub-en.html; A belga AubinNeufchateau erődjéről, (angol és francia nyelvű)
http://www.geocities.com/Pentagon/7087/uk019.htm;
Königstein múzeumáról, (angol nyelvű)
http://www.flash.net/=hfwright/dl-index.htm; David H.
Lippman történelmi oldala a második világháború csen
des-óceáni és a vele párhuzamos fontosabb európai ese
ményekről. Az 1942. május 27-30-ig terjedő szakaszban
és az 1942. június 28—július 4-ig terjedő szakaszban ta
lálható szevasztopoli ütközetről szóló adatokat használ
tam. (angol nyelvű)
http://hom e.inreach.com /rickylaw/dictatorship/w onder/supergun/arrowshe/arrowshe.html; Német szárnyas
lövedék a V-3-hoz. (német nyelvű)
http://members.home.nl/pitcoal-engineers/historie/battice-testterrein.htm#top; Battice erődje mint tesztterület,
(holland nyelvű)
h ttp ://w w w .g e o c itie s .e o m /P e n ta g o n /1 6 30 /sew a forts.htm A Maxim Gorkij I erődről, (német nyelvű)
http://www.igr.nl/users/vandenheuvel/layout/frames.ht
m?Debris/Munitions.htm; A német 310 mm-es simacsövű
ágyúhoz használt PPG lőszerről, (angol nyelvű)
A Magyar Honvédség I. Honvéd tűzszerész és aknaku
tató zászlóalj tulajdonában található 34/35 cm-es Röch
ling-gránát.
Magyar tűzszerészek visszaemlékezései.
Hatala András

Kárpáti István emlékére
Sajnos ismét megfogyatkozott a volt 101-es honi vadászrepülő-ezred még köztünk élő pilótáinak száma, és ismét
gyarapodott az égi kötelék.
Elment közülünk a 101/8. „Ricsi” század utolsó repülő
gép-vezetője, Kárpáti István őrmester, aki 120 harci beve
tést repült a háború alatt, és megkapta a nagy ezüst, va
lamint a bronz vitézségi érmet több más kitüntetéssel
egyetemben. Ifjúkorában a cserkészrepülőknél ismerke
dett meg a repülés alapjaival. Mint hazafias érzelmű fiatal
1938 őszén 18 évesen bevonult katonának. Az újoncki
képzés megpróbáltatásain túlesve pilótaiskolára vezé
nyelték Olaszországba. Ide a jók közül is csak a legjobbak
kerülhettek be. Hogy érzékeltessem a szigorú feltételeket,
megemlítem, hogy Szentiványi János 63 fős csoportjából
csak ketten feleltek meg a felvételi követelményeknek.
Vajon a mostani fiatalok közül - ismerve álló- és tűrő
képességüket - hasonló feltételekkel hány fő közül lehet
ne a szükséges létszámot kiválogatni? Az Olaszország
ba készülő csoportnak a testnevelője a magyar sport ki
válósága, Harangi Imre őrmester, az 1936-os berlini olim
pia ökölvívóbajnoka lett. Mind magyar, mind olasz részről
a legkiválóbb oktatókat biztosították. Kárpáti még a cso
port átlagából is kiemelkedett adottságaival, mert magas,
erős testalkata ellenére is a vadászrepülőkhöz osztották
be. Kiképzésüket a Breda 25 iskolagépen kezdték, amely
jellemzése szerint jóindulatú, strapabíró, kicsit lomha, de
jól műrepülhető. A következő típus a Rómeó 41 gyakorló
vadászgép volt: fordulékony, jól műrepülhető. Az iskolát a
FIAT Cr 32 típusú vadászgéppel fejezték be, amely fordulékonynak, jól kezelhetőnek, de gyenge fegyverzetű
nek bizonyult. Szentiványi János nem említi visszaemlé
kezésében, de Kárpáti István fényképeket is mutatott ar
ról a „kirándulásról”, amikor az olaszok átvitték őket Líbi
ába. A D.R.T. (Dél-olasz Repülőtanfolyam) befejezése
után a mátyásföldi 1/1 századhoz került, parancsnoka vi
téz Szobránczy (Negro) Aladár főhadnagy lett. Kárpáti
István csak felsőfokon nyilatkozott volt parancsnoka jel
lembeli és egyéb kiváló tulajdonságairól. De a század
többi tagja sem volt akárki. Csak néhány közülük: vitéz
Kertész Árpád, vitéz Szobránczi (Szoják) Sándor, Potytyondi László, Irányi Pál, Kázár László, Lója Géza, Bá
rány József. 1940 szeptember elején a század áttelepült
Kolozsvár-Szamosfalva repülőterére. Az öröm leírhatat
lan volt Erdélynek az anyaországhoz való visszatérése
miatt. 1941. június 27-én részt vett a Stanislaut bombázó
Ju 86-os gépek biztosításában, majd Sztrij bombázása
következett. 1941. július végén kivonták a századot a
frontról, és visszatértek Kolozsvárra. A századot 2/3 vadászrepülő-századnak nevezték. Kárpáti Istvánt harctéri
érdemeiért soron kívül őrmesterré léptették elő, és kitün
tették a bronz vitézségi éremmel.
A békés napoknak 1942 júniusában vége szakadt. Az
Erdélyi-középhegység gyorsan változó időjárási viszo
nyai között, a rendkívül közel lévő határ román oldalán
motorhiba miatt kényszerleszállást hajtott végre. Hazánk
nemcsak szomszédja, de háborús szövetségese is volt
Romániának. Ezért Kárpáti Istvánt először „kémkedésért”
halálra, majd 25 évi kényszermunkára ítélte a ploesti-i
hadbíróság. Vajon mire ítélték volna, ha Magyarország
az ellenséges táborban van?

1. ábra: Kárpáti István temetése. A közvetlen hozzátartozók
a sír körül 2002. április 26-án

2. ábra: Kárpáti István Gombori Józsefnével a lezuhanás
színhelyénél 2001. augusztusában

Kárpáti István így megkezdte élete legkeservesebb
szakaszát a nagyenyedi börtönben, ami 1943 augusztu
sáig tartott. Ne gondoljunk arra, hogy a román hatóságo
kat humanitárius szempontok vezették, és ezért enged
ték szabadon Kárpátit - egy magyar kézben lévő szemé
lyért (egy román tábornok fia volt) cserélték ki. A csere
Kolozskara mellett történt. Visszatérve a századhoz egy
havi jutalomszabadsággal kárpótolták a román vendég
szeretetért. Utána Szegeden egyhavi ködrepülő kiképzés
következett a Junkers W 34-es típuson, majd kéthetes át
képzés a Me 109-es vadászgépre a Sóstói repülőtéren.
1944. május végén ismét a front következett. A 102/1.
század a híres JG 52 (52-es vadászezred) alárendeltsé-
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4. ábra: Kárpáti István, Figder Elemér, Gombori Józsefné a
lezuhanás színhelye melletti úton

gébé került. Sajnos erről az időszakról szinte teljesen hiá
nyoznak az adatok a század bevetési és győzelmi száma
iról. Augusztus végén Szolnok, majd Munkács, később
Csór a század települési helye. 1944 decemberében a
századot 101/8. századjelzéssel beolvasztották a honi va
dászezredbe. Az 1945. március 22-i tragikus lezuhanás
következményeiből felgyógyulva, hazatérése után a győri
Textilipari Vállalatnál helyezkedett el villanyszerelőként. Itt
is megmutatkozott rátermettsége és emberi becsülete,
mert főenergetikusként ment nyugdíjba 1980-ban köztisz
teletnek és szeretetnek örvendve. Közben lezuhanásának
helyét is sikerült felkutatnom. Számomra öröm, hogy is
merhettem, és megtisztelő, hogy barátjának tartott.

*Válecné
[3] lódé

‘Válecné

2002. április 26-án kísértük utolsó útjára a győri közte
metőben. Volt D.R.T.-s és Pumás bajtársa, Rejtő Ernő fő
hadnagy búcsúztatta. A levegőben egy P.ZL. 104 Wilga
típusú repülőgép, a földön volt bajtársai, barátai és tiszte
lői búcsúztak tőle.
Nyugodjék békében.
A 2-es számú képen Kárpáti Istvántól balra jól látható
az árok. A magasan levő árokparttól balra befelé pár
méterre zuhant le a Weihe. A képek azért nem a pontos
helyszínen készültek, mert árkot és dombot mászni nem
vállalkozott a két idős ember.
Figder Elemér

Hadihajók után érdeklődő
olvasók figyelmébe
2 db cseh nyelvű, vastag, bőségesen illusztrált kiad
vány („Válecné lódé” 3. és 4. kötete) kedvező áron
eladó. Az egyik könyv az első világháború, a másik a
második világháború tengeri hadműveleteivel és
hajóegységeivel foglalkozik.
Ár: 2000, illetve 3500 Ft vagy a kettő együtt 5000 Ft.
Érdeklődni lehet: ifj. Fűry Nándor, 233 3220
(este, 21 óra körül)
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Haris Lajos-Haris Ottó

Fejezetek a magyar katonai harcjárművek gyártástörténetéből
az O sztrák M a g y a r M o n a rc h ia ke re te in b elü l és M ag yarország o n
az 1 9 2 0 -1 9 4 0 -e s évekb en I. rész

(A jelzett időszak fegyverfejlesztési történetét Magyaror
szágon soha nem dolgozták fel részletesen. Az iratok je 
lentős része Ausztriában van, így a továbbiakban csak
egy kivonatot tudunk közölni a jelenleg ismert adatokból.
Ezek alapján a későbbiekben még részletes kutatásokra
van szükség. A fejezet forrásanyaga a Haris Autómúze
umban /Budapest/ őrzött dokumentumok, levelek, viszszaemlékezések, számlák stb. Mivel ezeket levéltári je l
zettel nem látták el, tételes felsorolásuk jelenleg nem old
ható meg. A szerk.)

A Honvédelmi Minisztérium első
motorizációs kísérletei (1897-1903)
A monarchiában a budapesti Honvédelmi Minisztérium
keretein belül 1897-ben érdeklődés mutatkozott a Ma
gyar Honvédség motorizációs fejlesztésére, miután Bu
dapesten megjelentek a első automobilok (a Benz Velo
személy és a Daimler tehergépkocsik). A Honvédelmi Mi
nisztérium megbízta egy tisztjét, hogy tanulmányozza a
hadsereg motorizációjának lehetőségét, vegye fel a kap
csolatot a Maschinenfabrik Bierenz, Fischer Со. gyárral.
Itt gyártották Daimler-tervek alapján a teherautókat, ame
lyek közül több már megjelent Budapesten.
A különböző garnizonokat végigjárva a főhadnagy elő
adásokat tartott az új szállítóeszközről, a teher-autómobilról. Ekkor már 1898-at írtak: tárgyak, sebesültek, muní
ció stb. szállítására egyre nagyobb szükség volt gépere
jű járműre, ezért elkezdték beszerezni, ami kapható volt.
Ebben az időben szolgálatba állítottak a felixdorfi tüzér
ségi lőtéren „nagyobb és kisebb tárgyak szállítására” egy
előbb említett típusú, 5 tonnás teher-autómobilt bemuta
tásra és katonai szempontból kipróbálásra. Mozgási,
szerelési, üzembe helyezési gyakorlaton összeállították
a katonai szempontból szükséges kívánalmakat. Később
ezt a járművet Dromedár-nak nevezték el. A kocsin há
rom személy foglalhatott helyet. A 6 literes, 2 hengeres
motorral 6 km/h sebességgel 12%-os emelkedőn is felka
paszkodott annak ellenére, hogy kerekei fából készültek,
ún. ágyúkerekek voltak csavarozott kivitelben. Kedvező,
sík utakon maximális sebessége elérte a 20-30 km/h-t is.
A monarchia hadserege tovább folytatta a kísérleteket,
és ilyen előzmények után megszületett a Marienfeldi
Daimler Со. gyár által készített 14 LE-s, 4 tonnás teher
autó, a Kenguru, majd a harmadik autó, a kisebb Iltis ne
vű 2 tonnás. (Megjegyezzük, hogy ekkor még nem rend
számmal, hanem azonosító névvel látták el az egyes jár
műveket, mivel kevés volt belőlük - ez hasonlóság a ha
jók elnevezéséhez.)
1900 őszén kezdték meg a K.u.K. hadsereg motorizá
cióját az 1900. május 29-én aláírt, Schlieffen tábornok ál
tal jóváhagyott megrendelés értelmében. Ezzel az egész
monarchia területén elkezdődött a hadfelszerelés motorizálása, autók gyártása és alkalmazása.

A Magyar Honvédség először a tábori posta továbbítá
sára alkalmazta az első magyar gyártmányú Rock autó
kat 1907-től kezdve, de Bosznia-Hercegovinában már
1904-től üzemeltetett a K.u.K. posta kombinált buszokat.

Magyar katonai autók és harckocsik
gyártásának kezdetei, típusai (1903-1918)
Magyarországon a katonai autók, vontatók stb. gyártása
Győrött, a Magyar Waggon és Gépgyár Rt. 1903-ban lé
tesített „Automobilosztályán” indult meg.
Ferdinand Porsche, a későbbi kiváló tervező ebben az
időben ezen az osztályon dolgozott. Később a Volkswa
gen autó megalkotójaként ismerték meg szerte a világon.
Ez a tervező osztráknak tekintette magát, és 1890-ben
mint bádogosinas dolgozott a Ginzkey-szőnyeggyár maffersdorfi telepén karbantartóként. Itt ismerte meg a kor
szerű gépeket. A gőzüzem gépháza ámulatba ejtette, és
örökre eljegyezte magát a technikával. Ezután a magyar
Egger Béla Vereinigte Elekrizität AG. Wien (lámpaégő
gyár) cégéhez került. Gyári tervezőmunkával bízták meg,
ahol a tulajdonos beíratta a K.u.K. Gewerbeschuléba
(Császári és Királyi Ipariskola), itt szerzett középfokú ok
levelet.
Az 1900-as évektől a K.u.K. Hofkutschenfabrikant (ud
vari kocsigyártó) céghez került. Ez a cég kísérletezett
gőz-, benzin- és villanyhajtású autók tervezésével. Meg
tervezték az első Porsche-Lohner villamos autójukat,
amellyel 80 km távolságot lehetett megtenni egy akkumu
látortöltéssel. 1902-ben Porsche bevonult a közös had
seregbe mint tartalékos, és Ferenc Ferdinánd trónörökös
„mixtwagen” elektromos autóját vezette a Kaisermanöver
hadgyakorlaton. Itt jegyezte el magát egy életre a ló nél
küli járművel (automobil). Ekkor elolvasta az egykori Ma
gyar Waggon és Gépgyár, Győr német kiadású prospek
tusát, amelyben a következő állt: „Vállalatunk 1903 óta
foglalkozik járművek (gépkocsik) gyártásával, miáltal első
automobilgyár Magyarországon, amely részt vesz a jár
műipar kifejlesztésében, Stoltz-gőzautók, és katonai von
tatók gyártásában”. Eredeti hirdetésben: „...unsere Auto
mobil-Abteilung in der Geschichte des Vierradandtriebes
- 1904 - als erster Konstrukteur zu nennen ist” . A kijelen
tés a négykerékhajtású katonai vontató gyártására hivat
kozott. Miután Ludwig von Tlaskal-Hochwall hadmérnök
benyújtotta a szabadalmát, más gyár nem vállalta a gyár
tását, csak a győri. 1904-ben meg is épült a Rába-Tlaskal
összkerék-meghajtású katonai teherautó Austro-FIAT
motorral.
Ebben a munkában vett részt Porsche mint a tervező
megbízottja. Javaslatot tett a K.u.K. hadvezetőségnek,
hogy a lóvontatású katonai eszközöket modernizálják és
a győri gyár, valamint a Wiener-Neustadt-i gyár együtt
működésével hozzanak létre egy gyártó bázist. Itt elkezd
ték a különböző vegyes hajtású vontatók (benzin-villa-
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1. ábra: A Stoltz-féle gőzautó szabadalmi rajza

mos üzem) kísérleti darabjainak az előállítását. Még
1920-ban is javítottak ilyen katonai járműveket.

A gépjárműállomány alakulása
Magyarország területén (1910-1920)

A monarchia hadseregének gépkocsi-rekvirálásai
1910 és 1914 között 2877 db személy- és 316 db teherau
tó volt. A világháború kitörésével a katonaság vette igény
be a járműveket. A háborús évek (1914-15) megállították
a fejlődést, a személyautók száma 2748 db-ra csökkent, a
teherautók száma 368 db-ra nőtt. 1917-ben 2878 személyés 345 tehergépkocsi volt forgalomban. Ezekben az évek
ben a közúti közlekedésnek az egész országban katonai
jellege volt. A hadsereg 1914. augusztus 10-től 22-ig, 12
napon keresztül rekvirálta a gépjárműveket és közlekedé
si eszközöket (autók, két- és többkerekű motorkerékpárok,
traktorok, omnibuszok stb.). A teherautókból 147 db, a sze
mélyautókból 406 db került a haderő bizottsága elé a bu
dapesti Vérmezőn történt besorozásnál.
Az autógyárak hadimegrendelése 1914-től nagy mér
tékben megnőtt, ezért a gyártási kapacitást megnövel
ték, sorozatban kezdték kibocsátani az egyes teherau
tó-szériákat. Az üzemanyag- és a gépkocsivezető-hiány
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már 1916-tól éreztette hatását. A gumihiány nagymér
tékben jelentkezett, ezért a hadügyminiszter 1916. janu
ár 7-én elrendelte az összes gumikerék leadását a had
sereg részére, majd 1917. januártól korlátozó intézke
déseket vezetett be. 1918. március 1-jétől az automobi
lokat új rendszámmal látták el, ami az 1917. évi 4885
M.E. üzemanyag-kiutalási rendeletén alapult és hadi
rendszámmal közlekedhettek. Ekkor 337 személy- és
55 db teherautó volt a katonaság rekvirálási nyilvántar
tásában.
1918 novemberében megkezdődött Magyarországon
az átvonuló német Mackensen-féle hadsereg lefegyver
zése. A Károlyi-kormány a belgrádi fegyverszüneti
egyezményben vállalta a német seregcsoport vezérka
rának internálását és a hadsereg hazaengedését, de a
visszaszállított járműveket a lefegyverzési bizottságok
előtt átvette. A Hadügyminisztérium 1918. december 7én 32 922/eln. kh 1918 rendelettel Nagyváradon létre
hozott leszerelési központ parancsnoksággal egyidejű
leg alközpontokat hozott létre Rákoson, Szolnokon és
Aradon. Az átvett anyagok tárolásáról és begyűjtéséről
a bizottság gondoskodott. Rendeletben tiltották meg a
hadianyagok eladását és felhasználását, amit nem tar
tottak be. Budapest feketepiacán a Hollandia kávéház
ban adták-vették a német autókat, gumikat, felszerelé
seket 1919-1920-ban. Ezek az akciók nem voltak legá
lisak.

A monarchia összeomlása utáni időszak
(1918-1919)
lit
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3. ábra: A berlini gyár hirdetése

..

1918. novembertől az október 31-ig rekvirált gépjárműve
ket új forgalmi engedéllyel, kicserélt, új üzembe helyezé
si okirattal lehetett forgalomba állítani. A Károlyi-kormány
katonai hatáskörbe utalta az összes gépjárművet, amely
csak kormánytagoknak járt. Karhatalmi egységet hoztak
létre, akik az autókat és motorkerékpárokat bárhol, bár
mikor lefoglalhatták.
Ezzel az intézkedéssel akarták a német autókat felku
tatni és begyűjteni. A pozsonyi, a kassai, a kolozsvári, a
szegedi és a budapesti katonai parancsnokságnál autó
ügyi előadót neveztek ki.
A hadügyminisztérium az összes járműügyet a Máry
Dezső műszaki tüzér százados vezetésével működő
10/m alosztály néven átvette. Az új beosztásokat a HM
gépkocsiosztagának a keretein belül szétválasztották két
részre, az osztály mint nyilvántartási és gazdasági hiva
tal is működött. Több osztagból állt, ide tartozott a köz
ponti járműjavító műhely, a központi kocsijavító és
anyagraktár, a központosított személy-tehergépkocsi fu
varozási oszlopok, valamint a HM gépkocsiosztaga is,
ennek vezetője Rittenger Béla százados volt.
Böhm Vilmos hadügyi államtitkár 1918 decemberében
vette át Friedrich Istvántól, a Károlyi-kormány megbízott
jától az irányítást. 1918. december 14-én Böhm a 33 307.
számú le In. 10/m-1918 rendelettel megteremtette az új
polgári köztársaság hadseregének gépkocsizó alakula
tát. Ez a volt császári és királyi alakulatnak közös hadse
regbeli kereteiből átalakult a „Magyar autócsapattá”. A
szervezet a rendelet értelmében a magyar hadsereg egy
különleges fegyvernemét képezte. Állományát 2000 fő le
génységből, továbbá 50 fő törzstisztből állónak tervezték
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5-6. ábra: A Jeffery Quad 1915-ös eredetű tehergépkocsi
Csepelen nagyjavított változata

4. ábra: A Jeffery Quad kocsi eredeti felépítése

meg. Ide került a budapesti automobilpottár és a HM gép
kocsiosztagának állománya is. Az autóscsapat szakem
berek felvételét tette lehetővé: szakmunkásokat, mérnö
köket, műszaki tisztviselőket alkalmazhatott.
1919. január 1-jétől Böhm Vilmos az egységet a külön
választotta HM-től, a 10/m-osztály új alakulatjelzéssel
HM 33-ra változott. Létrehozták az ún. „Autórendőrség”et. 1919 januárjában az új Berinkey-kormány hadügymi
nisztereként Böhm Vilmos megtiltotta a gépkocsi
használatot még a kormánytagoknak is. Csak külön en
gedéllyel lehetett igénybe venni egy-egy gyors intézke
désre a járműveket. Böhm hadügyminiszter az Antant-bi
zottsághoz fordult, hogy intézkedjenek az autóhasználat
megindításához szükséges autógumiköpenyek biztosítá
sáról, mert a szénhiány is korlátozta a közlekedést és az
állami tisztviselők munkáját. Magyarországot gazdasági
blokád sújtotta, és a segítséget nem adták meg.
1919. március 21-22-én Forradalmi Kormányzótanács
vette át a hatalmat az országban és első ülésén, 22-én
döntöttek Pogány József hadügyi népbiztos kinevezésé
ről. A 45. sz. népbiztossági rendelettel bárhol rekvirálhattak gépjárművet.

7. ábra: A Jeffery-Csepel katonai szállítókocsi és fényszóró
modellje 1923-ból

fii

1919-es tanácsköztársasági rendeletek
A munkástanácsok az egész országban felhatalmazást
kaptak a begyűjtésre, még az alkatrészeket is össze
szedték. Felhasználásukról nem tudtak intézkedni. A fel
halmozott roncs autók, motorkerékpárok stb., később a
teher- és személyautók felújítását szolgálták.
Statáriumot rendeltek el: „a Vérmezőn rekvirálásra je
lentkezzen teljes felszereléssel a jármű és tulajdonosa.”
Ezeket a járműveket a Vörös-őrségbe vonultatták be.
1919. április 3-án az LM. sz. rendelet kimondta, hogy „a
gépjárművek ezentúl csak a hadviselés érdekében, vagy
a közcél szolgálatában tarthatók forgalomban”. Új rend
számot vezettek be az összes járműre, vörös keretben
fehér alapon, vörös és fekete számjelzéssel. Ez csak a
járművön feltüntetett fémtábla szerinti igazoló adatok
alapján volt kiadható (típus, motorszám, alvázszám, súly
stb.). Az 5711/eln. 45 sz. utasításában a katonai részleg
elnevezése „Vörös Hadsereg Autócsapata”. A motorke
rékpárok besorolása után ezek a Vörös Küldönc-osztag
ban teljesítettek szolgálatot.
1919. július 1-jén a Hadügyi Népbiztosság 21693-45/1919
sz. rendeletével az összes autóüzemet és -gyárat hadi
üzemnek nyilvánították. A Tanácsköztársaság 1919. au
gusztus 1-jével összeomlott, és az új kormány csak
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8. ábra: A Csepel-FI AM 3-személyes személyautó alváza, 1927

1920-ban rendezte az automobilizmus ügyét. Elkezdő
dött az átszervezés az egész ország területén, ekkor
még Nagy-Magyarországról volt szó, mivel a békeszer
ződés még nem létezett. 1920. március 18-án az új kor
mány rendeletben határozta meg a hadsereg és állami
intézmények azonnali elnevezését. A 2394/1920. M.E.
sz. rendelet, „Az állami hatóságok, hivatalnokok, intéz
mények elnevezése az állami címerhez a szentkoroná
nak alkalmazásáról” elrendelte, hogy a hadsereg megne
vezése továbbiakban „Magyar Királyi Honvédség” le-

10. ábra: A brit Austin P. páncélautó egy példánya 1918-ban Budapesten, a közös hadsereg jelzésével futott. Ezt 1917 júniusában
Tarnopolban zsákmányolták (Benczúr L.)
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11. ábra: A német Benz Vp 21.5 páncélautó rajza 1921-ből

gyen. Ezen a néven működött 1945. május 8 -ig, de csak
1946. február 1-jén szűnt meg a Magyar Királyság.

Rába katonai autók a K.u.K. igényeinek kielégítésére
1908-ban a francia Charron, Giradot -Voigt Со. gyár el
határozta, hogy Magyarországon létesít egy fióküzemet a
K.u.K. igényeinek kiszolgálására. A magyar hatóságok az
engedélyt meg is adták, de a franciák nem találták meg
felelőnek a helyszínt (Budapest), sem a munkások szín
vonalát. Nagyon nem tetszett nekik, hogy a vagon- és ko
csigyárak nem adnak szakképzett munkásokat és mér
nököket. Úgy határoztak, hogy az egész vállalkozást
Csehországban kezdik el, az Erste Bömisch-Märische
Maschinenfabrikkal szerződtek (Első Cseh-Morva Gép
gyár). 1909-ben a Charron típusú autókat kezdték gyár
tani PAT-PAF. néven. 1910-ben a gyár Prága néven fej
lesztette tovább a francia kocsikat. 1912-ben kezdődtek

meg a Magyar Waggon- és Gépgyár Rt. győri gyárral a
tárgyalások a Prága-licenc megvásárlásáról.
1913-ban elindult a gyárban a gépkocsigyártás, a Prá
ga autók átkeresztelt Rába márkanévvel készültek. Az
Alfa kisautó, a nagyobb Grand és a V jelű teher (3 t-5 t)
típusokból az első világháború kitörésével hozzákezdtek
a széria gyártásához a hadsereg igényeinek a kielégíté
sére. Az Alfa típus nem épült meg, az utóbbi kettő került
a hadsereg állományába. A 35 LE-s Grand típusból 11 db
készült parancsnoki, sebesültszállító, ballonvadász autó
kivitelben, a teherből 3 t-s teher-vontató 5 t-s pótkocsival.
A gyár megvette az Escelsior szántótraktor licencét is,
és К I; К II típusjellel átalakította 4 kerekű tüzérségi von
tatónak 25-30 LE-s Grand motorral. A csehektől vásárol
ták meg a kis Prága traktor licenciáját is. 1924-ben a tö
mör kerekes Krupp vontató-teherautók gyártásába is belekezdtek.
(Folytatjuk)

Meghívó
A világháborús repülőgépek nyomában
A repülőtörténet-kutatók éves előadásaira 2003. március 26-án 14 órakor kerül sor.
Helyszín: ZMNE Bolyai János Főiskolai Kar
Budapest, Üllői út 133-135. 12-es épület
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés díjtalan.
Érdeklődni a 06 30/280-6133-as telefonszámon lehet.
Internet: www.netlabor.hu/roncskutatás
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A Virginiai War Museum
A Virginiai War Museum Newport Newsban, a Huntington
Park központjában található. A múzeumot 1923-ban hoz
ta létre, a 25. Számú Amerikai Helyőrségi Légió (a Braxton-Perkins Helyőrség) az Amerikai Légió Emlékmúze
um céljára. Az 1930-as évektől Newport News ad helyet
az intézménynek.
A múzeum neve fennállása során kétszer változott meg.
Először 1948-ban, amikor az otthont adó az épület délke
leti szárnyából jelenlegi helyére, az északnyugati részbe
költözött. 1996-ban pedig a Virginiai Háborús Emlékmúze
um elnevezés Virginiai Hadi Múzeum (Virginia War Muse
um) névre módosult. Az elmúlt 75 év során az intézmény
több mint 60 000 kiállítási tárgyat gyűjtött össze. A gyűjte
mény mérete figyelemre méltó: a kiállítási terület kis mére
te miatt csak a tárgyak 4-5%-át tudják egyszerre kiállítani.
Egy kiterjedt galéria mutatja be az Egyesült Államok
hadtörténelmét 1775-től napjainkig. Olyan egyenruhákat,
fegyvereket, katonai felszereléseket és illusztrációs anya
gokat tekinthetünk itt meg, amelyek amerikai háborús te
vékenységek tanúi voltak a függetlenségi háborútól a viet
nami háborúig: az 1812-es angol-amerikai, úgynevezett
„második függetlenségi háború”, a mexikói háború, a pol
gárháború, az indiánokkal folytatott harcok, a két világhá
ború, a koreai és a vietnami háború tárgyi emlékeit. Meg
tekinthetjük többek között Mark Clark tábornok kétsoros,
öves ballonkabátját, az egyik első amerikai gyártású, első
világháborús harckocsit, a különleges 6 tonnás lánctalpas
harcjárművet, a Special 6 Ton Tractort, amely a francia
Renault/Char könnyű harckocsi alapján készült, egy má
sodik világháborúban alkalmazott amerikai páncéltörő
ágyút, egy második világháborús pilóta vérrel írt feljegyzé
seit és egy, a vietnami háborúból származó sisakot.
A „Nők a háborúban” elnevezésű galéria a nők szere
pének változását mutatja be az Egyesült Államok hábo
rús konfliktusai során mind a katonai, mind a polgári há
borús feladatok megoldásában. Fényképek, poszterek és
egyenruhák mutatják be háborús ápolónőként, az YMCA
(Yóung Men's Christian Association - Keresztény Fiata
lok Szövetsége) képviselőiként, illetve katonaként betöl
tött szerepüket, különös tekintettel a XX. századra.
A hamptoni egykori behajózási kikötő állít emléket a két
világháború számos félkatonai szervezetének és a csa
patok mozgatásának. A középpontban egy zárt vasúti te
hervagon ad helyet a kiállításnak. Ez a kocsi az egyik leg
jobb állapotban megmaradt „Merd” tehervagon, amelyek-

1. ábra: М2 Colt, 12,7 mm-es vízhűtéses géppuska légvédel
mi állványon

2. ábra: Japán gyártmányú 20 mm-es űrméretű gázelvételes
páncéltörő légvédelmi ágyú

3. ábra: Francia licencia alapján gyártott amerikai Ш 8 könynyű harckocsi

4. ábra: M5A1 Stuart amerikai könnyű harckocsi
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5. ábra: A Stuart harckocsi elölről nézve

9. ábra: Vontatott 57 mm-es Sz-60 légvédelmi gépágyú,
Öböl-háborús zsákmányanyag

6. ábra: Amerikai M115 típusú 203 mm-es vontatott tarack
1944-ből

10. ábra: Ikercsövű 37 mm-es kínai gyártmányú légvédelmi
gépágyú, iraki zsákmányanyag

8. ábra: Modell 1906-os, 4,7 inch (119,4 cm) űrméretű első
világháborús amerikai tábori ágyú

12. ábra: Az M1 típusú 57 mm-es űrméretű amerikai
páncéltörő ágyú а II. világháborúból
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bői minden amerikai állam kapott egy példányt az első vi
lágháború után. A franciák ily módon köszönték meg azt
az áldozatos segítséget, amelyet az Egyesült Államok
nyújtott országuknak a központi hatalmakkal szemben.
Egy külön termet szentel a múzeum a tengelyhatalmak
bemutatásának. Felvázolják azon politikai, gazdasági és
társadalmi okokat, amelyek Németországot, Olaszorszá
got és Japánt az 1941-es Egyesült Államok elleni had
üzenethez vezették, különleges figyelmet szentelnek
azon tényezőknek, amelyek a fegyverkezési politika, illet
ve a személyi kultusz következményei voltak, és amelyek
lehetővé tették Hitler számára mintegy 12 millió ember ki
irtását a holokauszt során. Egyenruhák, fegyverek, sze
mélyes tárgyak és katonai felszerelések széles skáláját
tekinthetjük meg itt. A kiállítás külön érdekessége a
dachaui koncentrációs tábor falának egy darabja.
Fényképek, személyes feljegyzések és illusztrációs
anyagok állítanak emléket azoknak az amerikai katonák

nak, akik hadifogságban sínylődtek a különböző háborús
konfliktusok során. A hammelburgi hadifogolytábor falá
nak egy részlete is látható itt. Ebben a táborban a máso
dik világháború folyamán amerikai és szövetséges hadi
foglyokat tartottak fogva.
Az 1991-ben létesített Fowler Galéria ad otthont a ké
zifegyvereknek: pisztolyoknak, karabélyoknak, késeknek
és kézifegyver-tartozékoknak. Említésre méltóak a pol
gárháborúból származó díszkardok és időszaki kiállítási
tárgyak. Lenyűgöző bemutató követi nyomon a lőfegyve
rek történetét az 1500-as évek közepétől az 1900-as
évek végéig. Itt látható többek között egy 1883-as
Gatling-ágyú, egy amerikai Stuart könnyű harckocsi a
második világháborúból, egy második világháborús né
met 88 mm-es többcélú löveg, amelyet egyaránt alkal
maztak légvédelmi és páncéltörő célokra, illetve egy, a
császári Németországban 1898 és 1909 között gyártott
105 mm-es könnyű tábori tarack, valamint egy, az Öböl
háborúban bevetett iraki légvédelmi löveg. A galériában
láthatunk még számos hatalmas eredeti festményt, ame
lyek szintén adalékot szolgáltatnak a háborús témákhoz
különböző nézőpontból. Hasonló festményekkel, poszte
rekkel egy másik kiállítóteremben is találkozhatunk. A
plakátok témája különböző, a patriotizmustól a naciona
lizmuson át a külföldi propaganda célú poszterekig terjed.
A Virginiai War Museum érdekességei közé tartozik az
is, hogy külön teret szentel a feketéknek az Egyesült Ál
lamok hadtörténetében, a függetlenségi háborútól az
Öböl-háborúig betöltött szerepéről. A kiállítás párhuza
mot von a feketéknek a háborúban és a polgárjogukért
folytatott küzdelmei között.
A nagyobb kiállítási tárgyakat a múzeum parkjában he
lyezték el.
Amaczi Viktor

Német gyártású repülőgépek
szerkezeti részeinek azonosítása jelzőszámok alapján
A szovjet csapatok sikerei 1944. február közepén oly je
lentősek voltak, hogy a német hadvezetés számára sors
döntő kérdés lett Magyarország katonai biztosítása.
Ennek megfelelően megkezdték Bécs környékén a mo
torizált erők összevonását, majd március 12-én megszü
letett Hitler hadműveleti parancsa. A hadműveleti utasí
tás 5. pontja a Luftwaffe feladatát szabta meg, és egyben
utasítást adott arra vonatkozóan, hogy a felkészülést 15éig kell befejezni. Foertsch tábornok kijelölt eredetileg
100, később 250 repülőgépet, hogy propagandarepülést
végezzenek Budapest felett, propagandaanyagot dobja
nak le, továbbá a szárazföldi csapatok megérkezése előtt
a sratégiai célpontokat biztosítsák.
Vasárnap reggel volt. A Ju 52 típusú szállítógépek
Belgrád térségéből, a vadászrepülőgépek Bécs környé
kéről indultak a kijelölt feladataik ellátására. Délelőtt fo
lyamán a szövetséges légierő Bécs körzetében megza
varta a gondosan előkészített tervet. A Budapest felé tar
tó repülőgépek közül - eddig ki nem deríthető okból - a

pilisi nyeregben egy, más jelentések szerint kettő vagy
három német repülőgép zuhant le.

1. ábra: A repülőgép iránytűtartója a szintező csavarokkal
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5. ábra: 26 kp/crrf nyomásra méretezett, barna színre festett
hajlékony cső menetes vége. A barna szín a kenőanyag
(olaj) szállítását jelöli. A gyártó Deutsche Benzinuren GES.
MBH

2. ábra: Merczi Csaba az M. K. 108 gépágyú maradványaival

A repülőgépek közül az egyiket a későbbiekben kato
nai fotóival ismerté vált dr. Szentpétery Tibor látta lezu
hanni, és még arra is emlékezett, hogy a repülőgépből ki
zuhant, összeégett pilóta hamburgi születésű lehetett.
Véletlenszerű egybeesések folytán Merczi Csaba er
dész - egyben a környék kiemelkedő hadtörténet-kutató
ja - megtalálta a repülőgép-becsapódás helyszínét. A re
püléstörténet kutatóival együtt végzett kutatások az ese
mények részleteit tovább pontosították. A jelentős turistaforgalom ellenére a helyszínen maradt alkatrészdarabok,
lemezdarabok további adatokat szolgáltattak. Az alkatré
szeken talált számok a típust és a szerkezeti elemek re
pülőgéphez való tartozását határozták meg. Ezeknek a
kódszámoknak a megfejtéseihez az elmúlt évtizedben
fellelt roncsok és a világháború alatt kiadott műszaki
szakirodalom nyújtott segítséget.
A háború előtt az RLM a repülőgépek számozására a
8-as számmal kezdődő, a motorok és légcsavarok szá
mozására a 9-es számmal kezdődő számsorokat osztot
ta ki. A számsort folytatva a következő számcsoport a re
pülőgép típusát határozta meg. A számokat egy-egy re
pülőgépgyár kérvényének beérkezési sorrendjében osz
tották ki.
így kerültek kiosztásra a Klemm gyár részére a 105-től
107-ig, a Messerschmitt gyár részére a 108-tól 110-ig, a
Heinkel gyár részére a 111-től 116-ig tartó sorszámok.
1933 és 1945 között folytonosan 635 sorszámot osztot
tak ki. A következő számcsoport az alkatrész repülőgé
pen való elhelyezkedésére utal.
így
123456-

az
a törzs részei,
a futómű,
a vezérsíkok,
a kormánymű,
a szárnyszerkezek,
a hajtómű berendezései, burkolata és tartószerke
zete,
7 - a hajtómű vezérlési és ellátó rendszere,
8 - a katonai felszerelések, fegyverek, fényképezőgépek,
9 - a üzemi felszerelések, műszerek, mentőládák.

4. ábra: R8-106 415-002003 jelzőszámok az öntött himbán
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A következő számsor az építési alcsoportszám. Felhasználását a gyártó határozta meg, mely jelentősen füg
gött a gyártási technológiától. Ez a számcsoportot már
nem felsőbb utasításra írták elő.

7. ábra: A gépágyú csöve egyedi módon, teieszkópszerűen
összecsúszva

Ezek a számok határozták meg, hogy bal vagy jobb a
csűrőlap, vagy azt, hogy borda- vagy héjszerkezet van.
A számcsoportok meghatározása sok-sok roncs össze
hasonlítása alapján lehetséges, de az adatok hiánya mi
att pontosítása még sok kívánnivalót hagy maga után.
Az azonosító számokat a lemezburkolatokon, az önál
ló adatlapokon fekete festékkel felfestve, illetve adatla
pon, öntvényeken beütő szerszámmal ütötték be. Az ön
tött alkatrészekbe beleöntve, a forgácsolt alkatrészekbe
beleütött számokkal jelöltek.
Az erdőben megtalált öntött alkatrészen a 8 a repülő
gépet, a 109 a Messerschmitt 109 típust határozta meg.
A 4-es szám a kormány szerkezetére utal. Ez az alkat
rész a repülőgép magassági kormány tolórúdjának defor
málódott himbája. A megtalált deformálódott futómű be
kötési csomópontja szintén a típus jellegzetes darabja,
amely megerősítette a számok alapján meghatározotta
kat. A típus változatát az M.K. 108 gépágyú maradványa
tovább pontosítja. A repülőgép a Messerschmitt 109 típus
első 3 cm-es gépágyúval felszerelt változata lehetett, az
az G6-U4 változat.
Segítségemre voltak:
Merczi Csaba, Pilismarót
Benefi Géza, Budapest
Mészáros és Társa BT. Hajómérnöki Iroda,
Nagykovácsi
Tóth Ferenc
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A ZLR 60/1 szétszedhető homlok
ás oldalrakodó laboratóriumi vizsgálata II. rész
Dr. Borbás Lajos-Gulyás András-Gyökös Ferenc-Gyöngyösi Ferenc-Havasi Zoltán

Az elemi szilárdsági számításokhoz - mivel azok állandó
keresztmetszetű tarlókra érvényesek - 1,5 nagyságú alak
tényező bevezetését tartottuk indokoltnak a gerinclemez
ben lévő jelentős méretű kivágások, gyengítések miatt.
A vizsgálati eredmények jól értékelhető eredményeket
adtak a gerinckivágások peremhorpadására vonatkozó
an. A feszültségoptikai felvételeken jól követhető a terhe
lés növelésével kialakuló, a terhelés növekedésével egy
re növekvő területű nyomott peremkörnyezet a hajlított
tartó „húzott” zónájában. A teherbírás kimerülése utáni ál
lapotban a 7. ábra mutatja be a gerinckivágások perem
horpadásait.
3.2.3 Statikus teherbírás-vizsgálat kerekes teherre
A kerekes teherre vonatkozó statikus teherbírási vizsgá
latot a 8. ábrán bemutatott elrendezés szerint végeztük
el. Elmozdulásérzékelőket helyeztünk el a tartó közepén,
illetve a főtartóállványok felső részének harmadában. 11
db tartót vizsgáltunk úgy, hogy 110 kN-nal több ízben felés visszaterheltük, majd a terhet teljes tönkremenetelig
növeltük.
Az előterhelés a tarlókon 5-15 mm közötti maradó alakváltozást okozott. Emiatt valószínűsíthető, hogy a készle
tek nem voltak soha használatban, hiszen már a meg
adott határteherbírás mintegy 60%-ának megfelelő teher
a használat során előidézte volna a maradó alakváltozá
sokat. Ezek oka a gyártás során a szerkezetben létrejövő
belső feszültségek kimerülése a terhelés hatására.
A vizsgált tartók törőterhe jelentős szórást mutatott, de
jellemzően 4 csoportba voltak sorolhatók, 100 kN, 130
kN, 140 kN és 160 kN körüli értékkel (5. táblázat). A cso
portokra jellemző, tipikus erőlehajlási grafikonokat a 9.
ábra mutatja be.
A 02-es tartónál a teherbírás kimerüléséig nem jelent
meg törés. A legnagyobb százalékos eltérés a

törőerőértékek között: 203%. Atörőerők átlaga: 138,5 kN.
A törőerők szórása: 25,7 kN.
A 100 kN-os csoportba 2 tartó volt sorolható. A tartó az
első felterhelés során tönkrement, törési képe minden
esetben jól azonosíthatóan durva hegesztési hibából indult
ki. A vizsgált 11 darab közül 6 darab törési képe részbenegészben hegesztési varrat mentén fut. Az alapanyagban
történt törések felülete kontrakció nélküli, rideg töréshez
hasonló képet mutat, ami a szakítószilárdság vizsgálatánál
említett határozott folyás hiányára utal (10. ábra).
A vizsgálat során meghatároztuk a gerendák merevsé
gét, a harmadik felterhelés lineáris szakasza meredeksé
gének számításával (6. táblázat). A meredekségek átlaga
10,6 kN/mm, szórása 1,15 kN/mm.
A teherbírásban tapasztalt jelentős különbségek oka a
nem egyező alapanyag-minőség és -vastagság alkalma
zása, a gyártási technológiai fegyelem be nem tartása le
het; találtunk olyan tartót, ahol a szokásos gerinclemezt
két, egymás mellé helyezett, vékonyabb lemezzel helyet
tesítették.
A vizsgálatok a főtartóelemeken tönkremenetelre vagy
alakváltozásra utaló jeleket nem mutattak.
3.2.4 Vizsgálati eredmények, következtetések
Az átadott készleteket a volt NDK-haderő nem használta,
erre utal az első felterhelés után megjelenő maradó alakváltozás. A készlet egyes elemein és helyein előrehala
dott korrózió tapasztalható. Teherbírási szempontból a
homlokrakodóként való alkalmazás, a készlet elemei kö
zül a tartóelemek teherbírása a mértékadó, a vizsgálatok
nak ennek megfelelő modellt kell használni.
A készletek MLC-osztályba sorolását álláspontunk sze
rint a készlet elemei közül mértékadó hosszgerendák be
sorolásával kell elvégezni a törőteherre kapott vizsgálati
eredmények alapján az „n” törési biztonság bevezetésé
vel. Megítélésünk szerint mértékadó teherbírásként a
130-as csoport legkisebb értékét vagy a törőterhek átlag
értékét kell elfogadni. Az „n” törési biztonság értéke a
nagy geometriai és anyagminőségbeli bizonytalanság
miatt 1,5 vagy a kisebb mértékadó teherbírás mellett a
katonai gyakorlat által elfogadott 1,2 lehet. A készlet az
alábbi számítás szerinti MLC-osztályba sorolt kerekes
járművek vasúti be- és kirakásához alkalmazható:

Ahol:

2FH:
2F:
k:

a tengelyterhelés határértéke
a törőteher
biztonság

Ha a tengelyterhelés határértékének a 130-as tartócso
port legkisebb törőterhét, a megkívánt biztonságot pedig a
katonai igénybevételnek megfelelő 1,2-nek vesszük, akkor
8. ábra: Vizsgálatra előkészített tartó
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2FH = 1- 3-1

- -109,6 kN.

A biztonsággal számított határérték az MLC 30 és 40
osztályok közé esik. Interpolálással számítható a pontos
MLC-érték (7. táblázat).
A törőterhek átlagértékével (138,5 kN) és n = 1,5 törési
biztonsággal számítva a készlet az MLC 24 teherbírási osz
tályba lenne sorolható. A törőterhek (2F) szórása (25,7 kN)
azonban túl nagy. A szórásmező 5 MLC-osztályt fog át.

A hegesztési varratok minőségében is nagy eltérések
mutatkoznak. Szemrevételezéssel megállapítható, hogy
különösen a hosszgerenda keresztmetszeti síkjaiban fek
vő hossztoldó varratok minősége kifogásolható. A 11
megvizsgált hosszgerenda közül 6 esetben keletkezett
törés hegesztési varratnál, többnyire varratkezdési hely
ről kiindulva. Negatív körülmény a felhasznált anyagok

f
Щ

10. ábra: Tartó törési képe; a) hegesztési varrat mellett, b) alapanyagban
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Törőerők értékei, törés helye (a: alapanyagban, h: hegesztési varrat mentén)

4

5

6

7

8

9

10

5. táblázat
11
165

1

2

3

2F törőerő értéke [kN]:

164

134

163

140

131

81

149

146

106

145

a törés helye:

a,h

—

a

a, h

h

h

a

h

h

a

a

terhelési csoport:

160

130

160

140

130

100

140

140

100

140

160

hosszgerenda jele:

A tartómerevség mérőszámai
hosszgerenda jele:
meredekség [kN/mm]:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. táblázat
11

8,4

8,5

11,9

11,3

10,9

11,3

10,4

10,7

10,5

11,4

11,4

MLC-osztály közelítő számítása n = 1,2 törési biztonság esetén
7. táblázat
99,8 kN
MLC 30-hoz tartozó tengelyterhelés:
MLC 40-hez tartozó tengelyterhelés:

117,9 kN

Számított tengelyterhelés:

109,6 kN

Számított tengelyterheléshez tartozó MLC osztály:

MLC 35,4

minőségének nagy szórása is, amint az kitűnik a szakítóés keménységvizsgálatok eredményét közlő vizsgálati je
lentésből és mérési jegyzőkönyvből.
Mindezekből megállapítottuk, hogy a végrehajtott vizs
gálatok alapján nem lehet elvégezni a tesztelt rakodó
készlet STANAG 2021 teherbírási követelményei szerinti
MLC8 teherbírási osztályba sorolását, így a tervezett
rendszerbeállítást sem.

megléte minden egyes elemen, másrészt megakadá
lyozható a gyártási hibás elemek visszakerülése a
készletbe.
- Az így ellenőrzött elemekből állítható össze a rend
szerbe állítandó mennyiségű készlet és ezeken a készle
teken lehet elvégezni a felújításokat.
- Ki kell dolgozni az eredeti vizsgálat program szerinti
dokumentumait. (Terepi alapozási követelmények, keze
lési és karbantartási utasítás, használati állapotminősí
tés.)
Megítélésünk szerint a ZLR 60/1 homlok- és oldalrako
dó jól alkalmazható a katonai szállítási feladatok során.
Az előzőekben ismertetett vizsgálatokkal meghatározha
tó a készlet teherbírása és az alkalmazás során a kész
letek nagy biztonsággal alkalmazhatók a meghatározott
MLC teherbírási osztályban, az MH-ban és a NATOegyüttműködés során.

Összegzés, javaslatok
A laboratóriumi vizsgálatok, illetve az ezekből levont
következtetések miatt a II. vizsgálati ütemet az eredeti
elképzelésektől eltérően, módosítva kell végrehajtani.
Megítélésünk szerint a ZLR 60/1 homlok- és oldalrako
dó vizsgálati programjának további lépései a követke
zők:
- Egy teljes készlet gerendáinak (20 db) felhasználá
sával az elvégzett törési vizsgálatoknak megfelelően a
statikus kerekes teherre vonatkozó vizsgálatok foly
tatása. A legkisebb teherbírási csoport (az eddigi méré
sek szerint a 100 kN körüli teherbírással rendelkező,
technológiai hibából adódóan tönkrement tartók) feletti
első csoportba (eddigi mérési eredmények szerint 130
kN-os) tartozó legkisebb mért törési értékből a biztonság
figyelembe vételével a határteherbírás számítása, és ez
alapján a kerekes teherre vonatkozó MLC8-osztály meg
határozása.
- A lánctalpas teher vizsgálatához szükséges segédszerkezetek megépítése után, 10 db gerenda törésével
- az előző pont logikája szerinti módon - a készlet
lánctalpas teherre vonatkozó MLC-osztályának megha
tározása.
- Össze kell vetni a meghatározott MLC-osztályhoz
tartozó hipotetikus járművek és a ZLR 60/1 geometriai
adatait mind oldal-, mind homlokrakodóként való alkal
mazás tekintetében (pl.: az MLC 70 lánctalpas jármű
3510 mm, a ZLR 60/1 3370 mm széles).
- Megítélésünk szerint a rendszerbe állítandó kész
letek gerendáit egyenként, a második teherbírási cso
port kerekes teherre vonatkozó mérések legkisebb tö
rőerejével egyező mértékig terhelve ki kell szűrni a
technológiailag hibás elemeket. Ezzel a módszerrel
egyrészt szavatolható a számított MLC-teherbírás
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Felhasznált irodalom
A ZLR6 60/1 típusú szétszedhető oldal- és homlokrakodó
kezelési utasítása (tervezet).
Ajánlat a ZLR 60/1 típusú vasúti homlok- és oldalrako
dó laboratóriumi vizsgálataira és a rendszerbe állításával
kapcsolatos egyéb szakmai teendők elvégzésére, ÉMI
TÜV Bayern, 2001.
Ajánlat a ZLR 60/1 típusú vasúti homlok- és oldalrakodó
laboratóriumi vizsgálatai I. ütemére, ÉMI TÜV Bayern,
2001 .
Szakvélemény a ZLR 60/1 vasúti homlok- és oldalrako
dó készlet hossztartóján statikus terhelési körülmények
között végrehajtott rétegbevonásos optikai feszültség
vizsgálat tárgyában, BMGE KMK Járműelemek és hajtá
sok tanszék 2001.
Vizsgálati jelentés lemezszerkezetből kivett próbates
tek szakító- és keménységvizsgálatáról, MBVTI 2001.
Vizsgálati jegyzőkönyv szétszedhető vasúti járműrako
dó készlet hosszgerendájának statikus vizsgálatáról,
ÉMI-TÜV Bayern 2002.
STANAG 2021,7

Jegyzetek
6. ZLR: Zerlegbare Landenrampe; szétszedhető rakodó.
7. STANAG 2021.: Standardization Agreement, subject:
military computation of bridge, ferry, rat and vehicle
classifications; Szabványosítási Egyezmény, tárgya:
hidak, kompok, csónakok és járművek besorolásának
katonai kalkulációja.
8. MLC: Military Load Classification, Katonai Teherbírási
Osztály.

Az M139Y MOD-1 izraeli közelségi gyújtóval végrehajtott
kísérleti-ellenőrző lövészet tapasztalatai
Piroska György mk. ka.-Dr. Szabó Tibor alez.

A hagyományos tüzérségi lövedékek - ezen belül a repesz-romboló gránátok - pusztítóhatásának növelésére irányuló technikai
fejlesztéseket vizsgálva, több technikai megoldás (fejlesztési
irány) is körvonalazható. A szakemberek arra törekednek, hogy
növeljék a lövedék robbanásakor keletkező ölő hatású repeszek
mennyiségét, és eloszlásukat egyenletesebbé tegyék a célterü
leten. A fejlesztések a gyújtók korszerűsítésére, a lövedéktestek
ben alkalmazott robbanóanyagok energiatartalmának és a repe
szek számának növelésére irányulnak.
A repesz-romboló (a továbbiakban RRO) lövedékek - az al
kalmazott gyújtótípus függvényében - a célba (akadályba) csapódáskor vagy a röppálya meghatározott pontján robbannak. A
lövedékek különböző típusú gyújtókkal szerelhetők. A gyújtó
szerkezetek hatásmód szerint csapódásra működő, időzített,
csapódó-időzített és érintkezés nélküli (közelségi) gyújtókra
oszthatók. Napjainkban a fejlett országok hadiipara egyre na
gyobb számban alkalmazza a kombinált működésű gyújtószer
kezeteket, amelyek a céltípus függvényében a három hatásmód
valamelyikébe - csapódó, időzített és érintkezés nélküli (közel
ségi) állás - beállíthatók.
A tanulmány két fő részre tagolható. Az első részben röviden
az érintkezés nélküli (közelségi) gyújtók működésének általános
elvét, ezen belül az izraeli fejlesztésű M139Y MOD-1 közelségi
gyújtó felépítését ismertetjük. A második részben az M139Y
MOD-1 közelségi gyújtóval végrehajtott kísérleti-ellenőrző lövé
szet előkészítését és végrehajtását, annak tapasztalatait foglal
juk össze.

1. Az érintkezés nélküli
(közelségi) gyújtó működési elve
A tábori tüzérségnél alkalmazott, érintkezés nélküli gyújtók a
bennük elhelyezett érzékelők alapján rádió, optikai, akusztikai,
infravörös stb. gyújtókra oszthatók fel.’ Ezen gyújtók a célhoz
való közeledéskor robbantják fel a lövedéket a cél által vissza
vert vagy kisugárzott valamilyen (hang, hő, elektromos, fény)
energiahatás alapján. A szakirodalom a cél által kisugárzott
energiát érzékelő gyújtószerkezeteket passzív, míg az energiát
kisugárzó és a célról, vagy az akadályról történő visszaverődés
után működő gyújtókat aktív működésű gyújtóknak nevezi.2
A „közelségi gyújtó” kifejezés némi magyarázatra, pontosítás
ra szorul. A tüzér szakemberek ezt csak RRO lövedékeknél (sorozatvető-lövedékeknél, aknagránátoknál) használt, a céltól
4-12 méterre működésbe lépő gyújtószerkezetekre alkalmaz
zák. Ezen gyújtók döntő többsége aktív működésű rádiólokátort
vagy optikai érzékelőt tartalmaz. A rádiólokátor meghatározott
frekvenciájú rádióhullámokat bocsát ki magából. A rádióhullám
ok a céltárgyról visszaverődnek, a gyújtóban elhelyezett feldol
gozóegység a kisugárzott és a visszavert jelek összehasonlítá
sa alapján (Doppler-effektus) folyamatosan határozza meg a
céltárgytól való távolságot. A röppálya leszállóágában a gyújtó
akkor lép működésbe, amikora lövedék a célt (célterületet) 4-12
méterre megközelíti. A feldolgozóegység az előre beállított ma
gasságot érzékelve, gyújtóimpulzust küld a tűzkiváltó áramkör
höz. A rádiólokátor és a gyújtó áramkör elektromos ellátását
speciális akkumulátor vagy léghajtású szinkrongenerátor bizto
sítja. A közelségi gyújtókkal szerelt RRO lövedékek

pusztítóhatása 1,5-2-szer nagyobb, mint a csapódó gyújtókkal
szerelteké. Az érintkezés nélküli gyújtók bonyolult szerkezete
miatt a tárolási időtartamuk 10-12 év.
1.1. Az izraeli fejlesztésű M139Y MOD-1 közelségi gyújtó mű
ködése
Az izraeli hadiipar az M139Y típusjelű közelségi gyújtót alapve
tően a 155 mm-es lövedékekhez fejlesztette ki. Az izraeliek az
arab-izraeli háborúkban zsákmányolt szovjet és kínai gyártmá
nyú tüzérségi tűzeszközök és lőszerek zömét tovább korszerű
sítették. Az izraeli vállalatok termékeikkel elsősorban a volt Var
sói Szerződés tagállamai orosz technikán alapuló haderejének
korszerűsítésében akartak részt venni. Ennek keretében több szovjet gyártmányú lövegekkel és aknavetőkkel kilőhető - lő
szert és gyújtót is kifejlesztettek.
Az M139Y korszerűsítése során két gyújtótípust fejlesztettek
ki, amelyek három űrméret (122, 130, 152 mm), ezen belül négy
lövegtípus RRO lövedékeihez is alkalmazhatók. Az M139Y
MOD-1 gyújtó a 122 mm-es és 152 mm-es tarackok, az M139Y
MOD-2 gyújtó 130 mm-es és 152 mm-es ágyúk RRO lövedékei

FELDOLGOZÓ EGYSÉG
ALAPLAPJA

• Rádiólokátor
• Feldolgozó egység
• Léghajtású szinkrongenerátor
• Detonátor
• Gyújtó áramkör
• Gyújtóállás-választó
• Elektromos csappantyú
• Elektromos gyutacs
• Élesítő egység
• Tűzátadó furat
1. ábra: Az M139Y MOD-1 közelségi gyújtó felépítése, fő részei
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részére készültek. A két gyújtótípus szerkezeti felépítése meg
egyezik, csupán a gyújtó elülső végén lévő levegőbeömlő nyílás
mérete és jelölésének színe különbözik. A MOD-1 típus levegő
beömlő nyílásának színe törtfehér, míg a MOD-2-es változaté fe
kete. A gyújtók közelségi (PRX) és csapódó állásban (PD) alkal
mazhatók. Tárolásuk közelségi állásban történik. A MOD-1 típus
fő részei az 1. ábrán láthatók.

2. A kísérleti lövészet előkészítése és végrehajtása
A kísérleti lövészet előkészítését a HM HVKF 27/7/2002-HDM.
számú ügyiratában és a Magyar Honvédség Szárazföldi Pa
rancsnokság 2008/1209/2002. számú parancsában rögzítettek
figyelembevételével kezdtük meg. A kísérleti lövészet eredmé
nyes végrehajtásának feltételeit - a Szigetvári Zrínyi Miklós
101. vegyes tüzérdandárból kijelölt állománnyal együttműköd
ve - a HM Technológiai Hivatal munkatársai biztosították. A lö
vészet szakmai koordinálását a ZMNE Tüzér Tanszéke állomá
nyából dr. Szabó Tibor alezredes és dr. Erdélyi Sándor alezre
des vezette. A HM Technológiai Hivatal részéről a hatásadatok
vizsgálatát Kocsis Ferenc mk. alezredes és Piroska György ka.
irányította.
Az M139Y-MOD1 típusú közelségi gyújtóval történő lövészet
végrehajtása során a vizsgálatnak a következőkre kellett kiterjednie:
• a tárolási előírások betartásának ellenőrzésére, a gyújtók
külső megvizsgálására;
• a közelségi gyújtó a 152 mm-es repesz-romboló gránát (a to
vábbiakban RRO-540) gyújtófészkébe történő megbízható rögzíthetőségének ellenőrzésére;
• a gyújtó rendeltetésszerű működésének ellenőrzésére a nap
pályán;
• a gyártó által megjelölt optimális robbanási magasság (4 m)
ellenőrzésére, a gyújtószórás megállapítására;
• a közelségi gyújtó csapódó álláson történő szabályos műkö
désének ellenőrzésére;
• a hagyományos csapódó gyújtóval (RGM-2) és a közelségi
gyújtóval szerelt RRO-540 gránátok robbanópontjai közötti tá
volság és oldaleltérések megállapítására;
• A közelségi gyújtóval szerelt és a csapódó gyújtóval szerelt
repesz-romboló gránátok pusztító hatásának vizsgálatára.
2.1. A kísérleti lövészet előkészítése
A lövészetet kiszolgáló 101. Szigetvári Zrínyi Miklós vegyes tü
zérdandár állományából kijelölt részleg április 22-én a délelőtti
órákban érkezett meg a táborfalvai bázisra. A berendezkedést
követően végrehajtott eligazításon megalakítottuk a munkacso
portokat, pontosítottuk a feladatokat. A lövészet feltételeinek
megteremtése során a kijelölt munkacsoportoknak végre kellett
hajtani:•
• a figyelőpontok és a tüzelőállás kiválasztását, a harcrendi
elemek koordinátáinak és az alapirány meghatározását, a tüze
lőállásból a legkisebb átlőhetőség megállapítását;
• a célterület határainak pontosítását, a célok (rögzítőpontok)
helyének meghatározását, a különböző gyújtóval szerelt gráná
tok pusztítóhatásának értékeléséhez és összehasonlításához
szükséges, speciálisan előkészített és berendezett célterület ki
alakítását és berendezését;
• a tájolóműszerek mágnestű-helyesbítésének megállapítá
sát, a harcrendi elemek bemérésének ellenőrzését;
• a figyelőpontok és a tüzelőállás műszaki előkészí
tését;
• a figyelőpontok és a tüzelőállás műszereinek tájolását, a tá
jolás ellenőrzését;
• a lőelemek megállapítását és előjegyzését, a felderítés és a
tűzvezetés kiszolgálásához szükséges okmányok kidolgozását;
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• a löveg beszabályzottságának ellenőrzését, a lőszerek és a
gyújtók előkészítését.
A harcrendi elemeket úgy választottuk ki, hogy a lövészet
során kitűzött célokat - a fokozott biztonsági előírások betar
tása mellett is - teljesíteni tudjuk. A tüzelőállás kiválasztása
kor az alapvető szempont az volt, hogy a lővonal a lakott te
lepülések szélétől legalább 1500 méterre legyen, illetve a lővonaltól jobbra és balra 700 méteres távolságon belül ne le
gyenek lőtérobjektumok. A figyelőpontok kiválasztása már
nehezebb feladatnak ígérkezett. A célterület méretei (hossza
1300 méter, szélessége 600-800 méter), a láthatóság és a
biztonsági távolság alapvetően meghatározta a figyelőpár el
helyezését.
A tüzelőállásban és a figyelőponton lévő állomány a lövésze
tet fokozott biztonsági előírások betartásával hajtotta végre. Mi
vel a cső előtti robbanás lehetőségét nem lehetett egyértelműen
kizárni, a műszaki munkákat a lehető legkörültekintőbben kellett
végrehajtani. A tüzelőállásban a lövészetet végrehajtó állomány
kiásta a lőszervermeket, a lőszerfülkéket, a kezelők, valamint a
lövészetet vezető parancsnok fedezékét. A szolgálati személyek
a lövészetet biztosító technikai eszközöket megfelelő terepfede
zékek kihasználásával vagy kiásott fedezékekben helyezték el.
Az eredeti terv szerint a légi robbanópontokat figyelőpárral
szerettük volna előremetszeni. Azonban a rögzítőpontok és a
célok helyének kiválasztását követően egyértelművé vált, hogy
a bal oldali figyelőpont a lőtérutasításokban meghatározott biz
tonsági határon belül helyezkedik el. Úgy döntöttünk, hogy a
robbanópontokat két tájolóműszer és két lézertávmérő alkalma
zásával, egy figyelőpontról metsszük előre.
A rögzítőpontok és a célok helyét a Lőkísérleti Állomás Cg je
lű célterületén választottuk ki és metszettük előre. A terepviszo
nyok következtében a célterület hátsó határát a tüzérfelderítők
nem tudták megbízhatóan megfigyelni, ezért a rögzítőponttól tör
ténő tűzáthelyezés céljait csak 500 méteres határokon belülre
tudtuk betervezni. Külön oda kellett figyelnünk arra, hogy a grá
nátok pusztítóhatásának vizsgálatára speciálisan előkészített
célterület minél közelebb legyen a képzelt földi rögzítőpont léte
sítésének helyéhez, biztosítva a lehető legpontosabb tűzáthelyezést. Az előkészítés legmunkaigényesebb feladatát a külön
böző gyújtóval szerelt gránátok pusztítóhatásának értékelésé
hez és összehasonlításához szükséges, speciálisan berende
zett célterület kialakítása jelentette. A végrehajtó állomány a ki
jelölt 154x112 m-es téglalap alakú célterületet (hatásterületet),
17x23-as sorokban, 7x7 m-es hálózatban, 391 db 85 mm-es lőszeres ládákból kialakított álló dobozcélokkal rendezte be. A be
rendezett célterület a 2. ábrán látható. (A fehér lőszeresláda a
célterület középpontját jelzi).
A löveg karbantartását, beszabályozását és a lőszerek előké
szítését az erre kijelölt csoport, Tóth Sándor hdgy. irányításával
április 23-án, a délutáni órákban végrehajtotta. Ellenőrizték a le
szállított lőszerek töltetsorozatát és súlyfokozatát. A lövészet
egyik lényeges kritériumát képezte, hogy a lőszerek azonos töltetsorozatúak és lehetőleg azonos súlyfokozatúak legyenek.
Ezen feltételek megteremtésével a löveg szórása lényegesen
csökkenthető. A közelségi gyújtó ellenőrzésekor kiderült, hogy
az izraeli cég által a prospektusokban megjelölt speciális gyújtó
beszerelő kulcs hiányzik a gyújtók tárolására szolgáló ládákból.
Vitvindics alezredes, a bázis parancsnoka intézkedett a speciá
lis kulcs elkészítésére, amely másnapra már a kezelőszemélyzet
rendelkezésére állt.
A tüzelőállás-részleg állománya a beszabályozás és a lősze
rek előkészítése után ellenőrizte a fedezékből történő tűzkiváltás
feltételeit, és folytatta a műszaki munkálatokat. A részleg pa
rancsnoka és a lövegparancsnok ellenőrizte a tájolás végrehaj
tását, pontosította a legkisebb átlőhetőség irányzékáit, valamint
előjegyezte a végrehajtandó tűzfeladatokat.
A kísérleti lövészet végrehajtásának tervét (forgatókönyvét) a

2. ábra: A hatásvizsgálathoz berendezett célterület
ZMNE Tüzér Tanszéke és a HM Technológiai Hivatal lövészetbe
bevont szakemberei közösen dolgozták ki. A tervben szereplő
feladatokat, a végrehajtás rendszabályait 23-án a délutáni órák
ban, a részlegek parancsnokaival együtt értelmeztük és pontosítottuk. Véglegesítettük a részlegek összetételét és a szolgálati
személyek feladatait.
2.2. A kísérleti lövészet végrehajtása
A lövészet gördülékeny végrehajtása érdekében a lövészetveze
tő a készenlétet április 24-én 8.30-ra határozta meg. Erre az idő
pontra a kezelőszemélyzet a tüzelőállásban beásta a löveget és
lemálházta a lőszereket, a lőtérszolgálat leellenőrizte a löveg tá
jolásának helyességét. A kezelőszemélyzet az izraeli M139Y
MOD-1 közelségi gyújtókat - hogy minél kisebb időtartamra le
gyenek kitéve az időjárás behatásainak - a lövészetet közvetle
nül megelőzően szerelte be a 152 mm-es RRO-540 gránátok
gyújtófészkébe. Az M139Y MOD-1 gyújtóval szerelt gránát és a
gyújtó orrának fehér jelzése a 3. ábrán látható. A kezelők végre
hajtották a töltetállítást (csökkentett 4-es töltet), és tűzfeladatok
szerint csoportosították a lőszereket. Atüzelőállás-döntnök 8.30kor jelentette a lövészethez való készenlétet.
A figyelőpont állománya felkészült a robbanópontok előremetszésére. A figyelőpont parancsnoka, Pfeiffer Koridon
ftőrm. ellenőrizte a műszerek tájolását, pontosította a célok
helyét a terepen, a robbanópontok előremetszési adatainak
jelentési sorrendjét. A lőelemek meghatározását és a belőtt
távolság- és oldaljavítások megállapítását dr. Erdélyi Sándor
alezredes felügyelte. 9.10-kor a lőtérőrség parancsnoka je
lentette a lőtér zárását, a tüzelőállás-döntnök a tüzelőállás
készenlétét.
2.2.1. A belőtt távolság- és oldaljavítások
meghatározása
Úgy döntöttünk, hogy a lőelemeket a körülményekhez képest a
lehető legpontosabban a rögzítőponttól történő tűzáthelyezéssel
állapítjuk meg. Mivel a lövészetet berendezett célterületen haj
tottuk végre - és el akartuk kerülni, hogy a belövés folyamán a
gránát a ládákkal berendezett célterületre csapódjon -, a lőele
mek belövéssel történő meghatározását mint a legpontosabb Id
eiem megállapítási módot nem alkalmazhattuk.
A végrehajtás első mozzanataként RGM-2 csapódó gyújtó
val szerelt RRO-540 gránáttal képzelt földi rögzítőpontot lé
tesítettünk. Ennek a lőelem megállapítási módnak az a lénye
ge, hogy a lőtáblaszerű viszonyoktól való meteorológiai és
ballisztikai eltéréseket lövésekkel, egy 4 lövedékből álló rob
banópont-csoport előremetszésével állapítjuk meg. A számí
tógép segítségével a rögzítőpontra meghatározott térképele-

3. ábra: Az M139Y MOD-1 gyújtóval szerelt lövedék
mek és a 4 lövedékből álló (a terepen előremetszett) robba
nópont-csoport térképelemei közötti különbség képezik a be
lőtt távolság- és oldaljavítást. Az ellenőrzőlövés robbanópont
ját és a 4 lövedékből álló robbanópont-csoportot a felderítők
megbízhatóan előremetszették.
A lövészet következő mozzanataként azt vizsgáltuk, hogy a
csapódó állásra állított közelségi gyújtó milyen távolságra
csapódik a robbanópont-csoport középpontjától, tehát a gyúj
tó megváltozott tömegéből és alakjából adódó ballisztikai tu
lajdonságváltozások okoznak-e - ezen a lőtávolságon és töl
teten - lényegesebb távolság- és oldaleltérést. Teljesen kor
rekt összehasonlítás akkor lett volna kivitelezhető, ha ugyan
azon lőelemekkel a csapódó állásra állított közelségi gyújtó
val, ismét 4 lövésből álló képzelt földi rögzítőpontot létesítet
tünk volna. Lehetőségeinket viszont a rendelkezésre álló 16
db közelségi gyújtó determinálta. Az M139Y MOD-1 gyújtó
több technikai paraméterben, illetve formáját, alakját tekintve
is, eltér az RGM-2 csapódó gyújtótól. A főbb eltéréseket az 1.
táblázat tartalmazza.
Úgy ítéltük meg, hogy a rögzítőpont létesítését követően
azonnal - amikor még a cső hőmérséklete lényegesen nem vál
tozik -, változatlan lőelemmel leadott lövéssel az eltérés nagy
sága, előjelét és nagyságát tekintve, közel helyesen megállapít
ható. Az adatok feldolgozását követően dr. Erdélyi Sándor alez
redes megállapította az RGM-2 csapódó gyújtóval és a M139Y
MOD-1 gyújtóval szerelt gránátokra vonatkozó belőtt távolságés oldaljavítást.
2.2.2. Képzelt légi rögzítőpont létesítése közelségi
álláson
A kísérleti lövészet következő mozzanatában M139Y MOD-1
gyújtóval közelségi álláson, ugyanazon kezdőelemekkel, mint az
RGM-2 csapódó gyújtó esetében (5 lövedék), légi rögzítőpontot
létesítettünk. A figyelőponton két lézertávmérővel a robbanópon
tok távolságát, két PAB-2A tájolóműszerrel a robbanópontok ol-
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daleltérését és a robbanási magasságot mértük. A tüzérfelderítőket előzetesen eligazítottuk a légi robbanás jellegzetességeire,
a robbanópontok megfigyelésének szabályaira. Ennek eredmé
nyeként a tüzérfelderítő katonák minden légi robbanásra tudtak
figyelőtávolságot, oldaleltérést és robbanási magasságot jelen
teni. A mért adatokat összesítve megállapítottuk, hogy a robba
nópontok átlagos magassága 4 m. A robbanás pillanatában ki
alakuló tűzgömb, a jellegzetes robbanófelleg és a repeszek által
felvert földtölcsér a 4. ábrán látható. A különböző gyújtótípussal
végrehajtott rögzítőpontok létesítésének eredményeit feldolgoz
va a 2. táblázatban közölt belőtt távolság- és oldaljavításokat ál
lapítottuk meg.
2.2.3. Tűzáthelyezés végrehajtása közelségi álláson
A rögzítőponttól a tüzet viszonylag kis távolságra (+ 220 m) he
lyeztük át. A célt egy kisebb domb felénk eső részén jelöltük ki.
Azt kívántuk vizsgálni, hogyan reagál a gyújtó, ha a cél egyes
elemei között a terep lejtéséből adódóan 3-6 méteres magas
ságkülönbség van. Ennek megállapítására a célterületre megha
tározott (30 másodperces) tűzütemben 4 db M139Y MOD-1
gyújtóval szerelt RRO-540-es gránátot közelségi állásra állítva
lőttünk ki. A robbanópontokat előremetszve megállapítottuk: a
robbanópontok követték a terepvonulatot, tehát mindig a cél fe
lett 4-5 méteres magasságon robbantak.
2.2.4. A hatástűzelemek felújítása
A lövészet során a legpontosabb lőelem meghatározására tö
rekedtünk. Ezért a lövészetvezetővel egyeztetve úgy döntöt
tünk, hogy 10 óra 30 perckor a hatástűzelemeket felújítjuk. Ez
a gyakorlatban azt jelentette, hogy az 1. sz. képzelt földi
rögzítőpontot újra létesítjük, tehát újra megállapítjuk a belőtt
távolság- és oldaljavításokat. A már reggel meghatározott
kezdőelemekkel leadtuk az első lövést. Az ellenőrző lövés,
majd a 4 lövedékből álló lövéscsoport robbanópontjai jóval kö
zelebb csapódtak a rögzítőpont térképi helyéhez, mint az elő
ző létesítéskor. Ez igazolta azon feltételezésünket, hogy a las
san melegedő időben a lövészet időjárási és ballisztikai viszo
nyai a 9 órai helyzethez képest megváltoztak.
2.2.5. A hatásvizsgálat végrehajtása közelségi
gyújtóval szerelt gránáttal
A belőtt távolság- és oldaljavításokat megállapítva, megkez
dődött a különböző típusú gyújtókkal szerelt RRO-540 gráná
tok repeszhatásának vizsgálata. Először az M139Y MOD-1
gyújtóval, közelségi álláson kezdtük a lövészetet. A lövés ki
váltása után, néhány másodperc elteltével a tüzelőállás felől
robbanást hallottunk. A tüzelőállás-döntnök jelentette: megfi
gyelése szerint kb. 1000 méterre a tüzelőállás előtt a lövedék
a röppályán felrobbant! A tüzelőállás-részleg parancsnoka,
Tóth hdgy. jelentette, hogy a kezelők sérülést nem szenved
tek, a löveg hátrasiklása a megadott értéket érte el.
A lövészetvezető a lőtérszolgálatok jelentését és a szakértők
véleményét meghallgatva úgy döntött, hogy folytatjuk a lövésze
tet. A következő robbanópont már a célterület felett jelent meg.
A tűzszünet elrendelése és a 15 perces lőtérnyitás időtartama
alatt Kocsis Ferenc mk. alezredes és Piroska György mk. ka.
megtekintették a célterületet, értékelték a robbanópont elhelyez
kedését a középponthoz mérten, majd folytatódott a lövészet.
Úgy döntöttek, hogy a tervtől eltérően a találatszámlálók nem
minden robbanópont után, hanem az öt lövésből álló lövéscso
port által okozott pusztítást állapítják meg. A tüzelés befejezését
és a lőtérnyitást követően a találatszámlálók soronként megvizs
gálták a célelemeket imitáló lőszeresládákat, és kitöltötték az
előre elkészített értékelőlapot.
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A vizsgált gyújtók főbb technikai adatai közötti eltérések
1. táblázat
Technikai adatok
RGM-2 gyújtó M139Y-MOD1 gyújtó
Teljes hossz (mm)

102-105

130

Metszetátmérő (mm)

40

42,6

Gyújtótömeg (g)

438

450

Belőtt távolság- és oldaljavítások
2. táblázat
Rögzítőpont Gyújtótípus Állás
Belőtt távol Belőtt oldal
száma
ságjavítás (m) javítás (vonás)
1. sz. KFR
RGM-2 Csapódó
+ 131
+ 0-02
1.S Z. KFR
M139Y Csapódó
+ 124
+ 0-02
MOD-1
1. sz. KLR
M139Y Közelségi
+ 119
+ 0-01
MOD-1
2.2.6. A hatásvizsgálat végrehajtása RGM-2 gyújtóval szerelt
gránáttal
Az RGM-2 gyújtóval szerelt gránáttal végrehajtott vizsgálat a
közelségi gyújtóval megegyezően történt. A találatszámlálók
az előző feladat végrehajtásakor - hogy a két gyújtótípussal
szerelt gránát repeszeinek becsapódási nyomait meg tudják
különböztetni - az előző találatokat a ládákon színes festékkel
lefestették. A tüzelés befejezését követően a tüzelőállásból je
lentették, hogy a 31 db lövedéket ellőtték, a tüzelés során egy
lövedék a levegőben felrobbant. A lőtérnyitást követően a talá
latszámlálók soronként megvizsgálták a célelemeket imitáló lő
szeresládákat, és kitöltötték az előre elkészített értékelőlapot.
2.2.7. A hatásvizsgálat értékelése
A hatásvizsgálat a Lőkísérleti Állomás Cg jelű célterületén kije
lölt 154x112 m-es téglalap alakú hatásterületen került végrehaj
tásra. A hatásterületet 7x7 m-es hálózatban 85 mm-es lőszeres
ládákból (391 db) kialakított álló dobozcélokkal rendezték be.
Az irányzás, vagyis a lőelemek megállapítása a hatásterület kö
zepére történt. A hatásterületre egy-egy, öt lövésből álló lövés
csoportot adtak le, lövéscsoportonként pillanathatásra állított
RGM-2 gyújtóval, illetve közelségi állásra állított M139Y
MOD-1 gyújtóval. A lövészet összegző értékelését a 4. és 5.
táblázat értékelőlapjai szemléltetik. Az értékelőlapok szélén lé
vő számok a függőleges és a vízszintes sorokat (ládasorokat),
a négyzethálóban lévő kisebb számok pedig a célterületre elhe
lyezett ládák számát jelzik. A lövészet iránya (lőirány) az érték
előlap alján található. Az értékelőlapokon, a négyzetekben lévő
jelzések értelmezése:
- számok a céltárgyban lévő „kisméretű repeszek” számát (5.
ábra),
- X a céltárgy jelentős sérülését (6. ábra),
- Y a céltárgy megsemmisülését jelzi (7. ábra),
- Ip a célterület középpontját jelzi.
A hatásadatok értékelése a találatszámlálók által kitöltött ér
tékelőlapok összesítése és elemzése után történt, melynek
összefoglaló adatait az 3. táblázat tartalmazza.
Az elvégzett vizsgálat azt szemlélteti, hogy a talaj felett felrobban
tott lövedék élő erő ellen hatásos repeszeinek száma jelentős mér
tékben megnő ugyanazon lövedéktípusnál is.
2.3. A kísérleti lövészet tapasztalatai
A kísérleti lövészetet négyes tölteten, egy célterületet kivá
lasztva és berendezve, az adott töltet 2/3-ának megfelelő

lőtávolságon hajtottuk végre. Teljes mélységű és mindenre
igaz szakvélemény - a rendelkezésre álló korlátozott
mennyiségű közelségi gyújtó, a célterület méretei és a tűzáthelyezés korlátozott távolsága következtében - nem ad
ható. A lövészet tapasztalatai azonban jó alapot szolgáltat
nak több, jól körvonalazható következtetés, illetve javaslat
megtételére.
1. A gyújtók hermetikus csomagolása megegyezett a gyár
tó cég technikai ismertetőjében rögzítettekkel. A kezelősze
mélyzet és a lövészet szolgálati személyei a gyújtók meg
vizsgálása során sérülést, repedést, robbanóanyag-kristá
lyosodást nem tapasztaltak. Ugyanakkor a gyártó vállalat
technikai ismertetőjében leírt speciális gyújtókulcs nem volt
a ládákban. A lövészet során ellőtt 16 közelségi gyújtó mind
egyikét akadálytalanul be lehetett csavarni a 152 mm-es repesz-romboló gránát gyújtófészkébe.
2. A lövészet során négyes tölteten 15 db RGM-2 gyújtóval
szerelt és 16 db M139Y MOD-1 gyújtóval szerelt gránátot lőt
tek ki (a 16 db M139Y MOD-1 gyújtó közül 15 db gyújtót kö
zelségi PRX álláson, 1db-ot csapódó álláson PD). A 11. közel
ségi álláson kilőtt gyújtó, a csőtorkolatot elhagyva, kb. 2-3
másodperces röpidő után, a röppályán felrobbant. A 152 mmes löveg lőtáblázata alapján a robbanás a cső előtt kb.
1000-1200 méterre következett be.
A teljes dokumentáció ismeretének hiányában a robbanás
oka csak valószínűsíthető. A technikai leírás szerint a gyújtó
élesítődése a csőtorkolat elhagyása után 40 méterre követke
zik be. A gyújtó orr-részén lévő szinkrongenerátor turbinája
forgómozgása révén elektromos feszültséget biztosít a gyújtó
áramköreinek. A feldolgozóegység áramköre aktivizálódik, a
Doppler-egység megkezdi a rádiójelek sugárzását. A röppá
lyán kb. 2,4 másodperc elteltével a tűzkiváltó áramkör is akti
vizálódik, és a feldolgozó egységtől tűzkiváltó impulzust vár. A
gyújtóáramkör az önellenőrzést befejezőén téves jelet vett a
feldolgozóegységtől, és aktivizálta a tűzkiváltó áramkört.
3. A gyújtó robbanási magasságát három cél - köztük a lö
vedék pusztító hatásának vizsgálatára létrehozott célterület -

5. ábra: A sérülést okozó kisméretű repeszek becsapódási
helyei

6. ábra: A jelentős sérülést okozó repeszek becsapódási
nyoma a céltárgyon

Értékelőtáblázat
3. táblázat
Gyújtó típusa

RGM-2

M139Y-MOD1

Sérülést okozó repeszek száma

34

54

Jelentős sérülések száma

10

4

Megsemmisülések száma

6

2

7. ábra: A teljes megsemmisülést okozó repeszek becsapó
dási nyoma a céltárgyon
lövésével teszteltük. A figyelőpontokról minden egyes robbanó
pont magasságát több optikai műszerrel is mértük. A robbanó
pontok átlagos magassága (4 méter) megegyezett a gyártó
cég technikai ismertetőjében rögzítettekkel.
4.
A gyújtók közötti tömegeltérés (12 g) jelentéktelen, jelen
tősebb (a lövészet pontosságát lényegesen befolyásoló) lőtá-
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4. táblázat
Értékelő lap az RG.M-2 gyújtóval végrehajtott lövészethez

2

3

4

5

6

7

oo

1

9

IO

11

12 13

14

15

16 17

10

11

12

13

14

16

16

17

29

30

31

32

33

34

1
2
3

24

25

26

|Z7

28

8

9

20

21

22

23

35

36

37

38

39

40

♦1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

66

57

58

59

60

31

82

33

64

65

66
2

67

58

59

70

71

72

73

74

75

76

78

79

80

81

82

63

34

35

97

98

99

100

101

102

115

116

117

118

119

1

4

1

5

x
B6

6

87

88

89

80

81

92
4

X
93

84

1

1

X
96

112

113

103

04

05

106

107

108

109
1

110

00

95

120

21

22

123

124
1

125

126
1

127
1

128

129

130

131

132

133

134

135

136
1

9

137

38

138

140

141

142

143
2

144

145

146

147

148

149

150

151

152

154

155

156

157

158

159

160
2

161

162

163

x
184

153
1

165
1

188
2

187

168

169

170

181

162

183

184

185

188

187

7

10
11
12
13
14
15
16

00

17

172

173

174

175

176
1

177

178

179

180

188

189

190

181

192

183

184

195

196

187

198

199
2

200

201

202

203

104

»5

206

207

208

209

210

211

М2

213

214

215

216
1

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

228

230

231

232

233

234

235

236

237

238

248

249

250

251

252

»3

254

155
172

23

x

X

x

X
238

240

241

242

243

244

245

246

247
1

1

236

157

256

258

260

261

№2

163

264

265

268

287

288

289

270

171

273

274

275

276

277

276

!79

280

261

262

283

284

288

286

287

ZÖ
8

»0

291

292

293

294

295

296

287

296

298

500

301
1

302

303

304

305

306

307

308

308

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

Ш

338

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351
1

352

353

354

355

358

357

358

358

360

3«1

362

383

364

386

366

367

368

389

370

371

372

373

374

375

376

377

9f9~380

381

М2

363

384

385

see

387

388

3Ö9

390

19

22

Id

171

20
21

k

1

I L ő irá n y

volság-különbséget kisebb töltetek alkalmazása esetén nem
okoz. Azonban a méretben és a gyújtó alakja közötti különb
ségek, melyek megváltoztatják a gyújtó ballisztikai sajátossá
gait - különösen a nagy lőtávolságon végrehajtott lövészet
esetén - már jelentősebb távolsági eltéréseket okoznak. A
végrehajtott lövészet alapján valószínűsíthető, hogy - na
gyobb tölteten és lőtávolságon - amennyiben nem rendelke
zünk töltetenként a gyújtó alakja és formája miatti kiegészítő
ballisztikai javításokkal, teljes előkészítéssel történő
hatástűzelem megállapításakor a pontatlanság következté
ben, a megkövetelt pusztítóhatás nem biztosított.
5.
A vizsgálati eredmények tükrében úgy tűnik, hogy ez a
gyújtótípust alapvetően a nyílt élőerő megsemmisítésére fej
lesztették ki. Állításunkat - az 3. táblázatban szereplő adato
kat elemezve - a sérülést okozó repeszek nagy számára ala
pozzuk.

Javaslatok
1. A jövőben bármilyen lövedékkel vagy gyújtótípussal végrehaj
tott lövészet esetén a megbízható és megfelelően alátámasztott
ellenőrző-kísérleti lövészetet legalább három (legnagyobb, kö
zepes, legkisebb) töltetre, ezen belül három (legnagyobb, köze
pes, legkisebb) lőtávolságra ki kell terjeszteni.
2. A közelségi gyújtók esetében, amennyiben nem rendel
kezünk töltetenként a gyújtó alakja és formája miatti kiegészí
tő ballisztikai javításokkal, a vizsgált gyújtó hatásos alkalma
zása kétféle lőelem megállapítási módon lehetséges a célok
közvetlen belövése vagy a rögzítőponttól (belőtt céltól) történő
tűzáthelyezés esetén.
3. Megítélésünk szerint, egy esetleges jövőbeni gyújtótípus
beszerzése esetén, a röppálya leszállóágában aktivizálódó kö
zelségi gyújtókat célszerű előnyben részesíteni.
5. A kísérleti lövészet bebizonyította, hogy a jövőbeni fejlesztések
nél figyelembe vehető szempont az, hogy a jelenleg meglévő löve
dékek gyújtócseréje révén növelhető az eszközrendszer harcértéke.
6. Az importból beszerzendő eszközök haditechnikai ellenőr
ző vizsgálata alapvető fontosságú az alkalmazhatóságot kizáró
és az eladó által nem közölt műszaki problémák kiküszöbölése
érdekében.
Úgy ítéljük meg, hogy az általunk készített tanulmány - a lö
vészetről készített videofilmmel együtt - az egyetemi oktatás
ban jól hasznosítható. A kísérleti lövészet levezetésének mód
szere - egy esetleges - új gyújtótípus beszerzését követő el
lenőrző lövészeten jól hasznosítható.

Felhasznált irodalom
Bogos István: A tüzérségi lőszerek rendszertana. 1999, ZMNE
jegyzettervezet
Hadtudományi Lexikon. 1995, Az MHTT kiadványa
Multi Option Fuze/Artillery DM 74. A Junghans Feinwerktechnik vállalat kiadványa
www.resheffuzes.com/RESHEF/products/m139-(1-3).html
Lsz1299 (HM TH) Tábori tüzérségi lőszerek lőtéri próbáinak
módszere
Terry J. Gander (ed.): Jane’s Ammunition Handbook
2001-2002. Couldson, 425. old.

Jegyzetek
1. Bogos István: i. m., 40. oldal
2. Hadtudományi lexikon 1995, 1351. oldal.
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A repülőgáp-vészelhagyás lehetőségei I. rész
Történeti áttekintés a kezdetektől a Gripenig
Dr. Szabó Sándor András o. alezredes

Bevezetés
A vadászgépek új generációja (Eurofighter, Rafale,
F—22, Gripen), a nagy sebességgyorsulás és
manőverezőképesség szélsőséges magassági tarto
mányban való fenntartásával, a gyorsulási vektor di
namikus változtathatóságával a közeljövő új kihívását
jelenti a repülőorvostan számára. A repülőorvostan
nak foglalkoznia kell azzal, hogy a pilóta hogyan őriz
heti meg cselekvőképességét ilyen körülmények kö
zött is, de azzal is, mi történik akkor, ha a repülőesz
köz végzetes meghibásodása, a repülőgép-vezető
bármely okból bekövetkező harc- és m unkaképtelen
sége miatt a repülőszemélyzet a kabin, illetve a repülőgép/helikopter szállítóterének azonnali elhagyására
kényszerül.

V
Kabinelhagyási eszközök
A repülés hőskorától kezdve alapvető jelentőségű a piló
ta és a repülőszemélyzet, illetve később az utasok és
egyéb szállított személyzet kimentése a bajba került gép
ből, annak végzetes, az irányíthatatlan földbecsapódást
követő megsemmisülése előtt. Ez egy tudati folyamatot
jelent, amely a vészhelyzet uralhatatlanságának felisme
résével kezdődik, és a gépkabin-elhagyási folyamat ön
erejű illetve félig vagy teljesen automatikus kivitelezésé
ből áll.
A repülés első évtizedeiben, kis magassági és sebes
ségtartományok mellett a pilóta általában a vészleszál
lás mellett döntött. Bízott abban, hogy a becsapódás vi
szonylag kis mozgási momentuma nem tesz kárt a ka
bintérben, illetve benne, és az esetleges tűz és füst nem
borítja el a gépet. Ilyen technikai viszonyok mellett az
önmentés még gyakran sikeres volt. Ugyanakkor már
1910-ben kísérlet történt a „gépesített” gépelhagyás
megvalósítására: J. S. Zerbe Kaliforniában (USA) rugal
mas gumikötelekkel már megoldotta egy próbababa ki
vetését a kabinból, miközben az első operatív és sikeres
ejtőernyős ugrás repülőgép fedélzetéről csak egy évvel
később történt meg. Gépi erejű gépelhagyásra pedig
még később, 1919 márciusában került sor Kelly Fieldnél,
ahol Solomon L. Van Meter egy JN4D Jenny fedélzeté
ről rugós extrakciós módszerrel katapultált: az ejtőernyő
mintegy 20 láb (kb. 6 méter) magasra vetődött ki, a szél
áram feltöltötte levegővel, és a pilóta testét kiemelte a
gépből. A magassági tartomány és a sebesség növeke
dése, a repülőgépek vitorlázóképességének háttérbe
szorulása két dolgot hozott magával: egyrészt nem biz
tos, hogy marad elég idő a vészleszálláshoz és a gép el
hagyásához, másrészt a nagy sebesség mellett a leszál
lás esetlegesen irányíthatatlan géppel kockázatos is le
het. A pilótának odafönt kell döntenie, és a gép üléséből
„kikászálódva” kell a gépet elhagynia, kivetnie magát.
Ehhez azonban már relatíve biztonságos vészhelyzeti

.а *..—

1. ábra: Rakétakatapult működés közben
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2. ábra: A Martin-Baker cég honlapjáról: napjainkig megóvott
emberéletek száma, évre-hónapra lebontva
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3. ábra: Korai rendszerek: egycsöves rakétakatapult,
Martin-Baker-fé/e teleszkópos és szék alatti rakétamotoros
konfiguráció, illetve a Stencel Aero-féle iker katapult és hát
támlás rakétamotor

A II. világháború végén, a szuperszonikus repülés beköszöntével szükségessé vált, hogy a pilóta döntése után
már a gépelhagyást automatizált, emberi erőkifejtéstől
független eszköz biztosítsa: A nagy sebesség (330-400
km/óra fölött) és a gép forgása, a légellenállás fokozódá
sa miatt, a nagy gyorsulások-túlterhelések mellett a veze
tő már fizikailag sem képes kioldani és kivetni magát a
vadászgép kabinjából. (Szállító és bombázógépeken ez
a lehetőség - lásd később a B -52-s példáját - opcionáli
san még ma is fennáll.) A fizikai erő szerepét a katapultrendszerben lévő hatékony piropatron-hidraulika mecha
nizmusa veszi át, mely kilövi a pilótát a veszélyessé váló
gépből (1. ábra).
Sokáig az ejtőernyő biztonságos nyitása is problé
ma volt kis föld fölötti magasság és kis sebesség mel
lett: az akkori ejtőernyők teljes nyitásához, a szabad
esés utáni zuhanás lefékeződéséhez és a „puha le
szálláshoz” idő kellett. A mai meghajtó, azaz propulzív
(elsősorban rakéta) rendszerek „duplanullásak, ma
gasságkeresők” , vagyis 0 méter magasságon és álló
helyzetben is biztonságos magasságba lövik fel a pi
lótát, időt hagyva a teljes ejtőernyőnyitásra. A bizton
ságos katapultálás megvalósítása, a fejlesztés term é
szetesen rengeteg pénzbe kerül. De költséghatékony
lehet, és az emberélet megmentéséért semmilyen ál
dozat nem nagy. A kezdetektől, az 1949-es első ope
ratív katapultálástól napjainkig több mint 6900 kata
pultálás történt (2. ábra). Amerikai számítások szerint
- figyelembe véve egy amerikai pilóta, ill. légiszemé
lyzet átlagosan 1,2 millió dollár képzési költségét mintegy 8 milliárd dollár „megtakarítást” eredménye
zett az életmentő technika.

A katapultrendszer fejlődésének története

ejtőernyőkre is szükség van, rövid nyitási idővel (mely
azonban egy minimális biztonságos magasságot és
pályamenti sebességet feltételezett az ejtőernyő teljes
kinyílásáig, a fékezett függeszkedés megvalósulásáig).
Már ekkor problémát jelentett - főleg háborús körülmé
nyek között - , hogy a gép gyors dezintegrációja a repü
lőképesség elvesztése miatt a gépelhagyási idő (döntés
és kivitelezés) 1-2 percről fokozatosan néhány másod
percre rövidült.
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A II. világháborúban részt vevő valamennyi nagy nem
zet jelentős erőfeszítéseket tett a pilótaállom ány
egészségi állapotának védelméért, munka- és harcké
pességük fenntartásáért (pl. háborús körülmények kö
zött is kiemelt élelmezési ellátásban részesültek, hogy
a fizikai kondíciójuk jó legyen.) A strukturálisan súlyo
san sérült gépek kényszerleszállási kísérleteinek ma
gas sérülési és halálozási mutatója (különösen isme
retlen és ellenséges terepen, illetve víz fölött) arra ösz
tönözte a hadvezetést, hogy jelentős anyagi ráfordítás
sal katapultüléseket alakítsanak ki, hogy legalább a pi
lóták életét megmentsék.
A fejlesztések a német, a szovjet, illetve angolszász
oldalon is gyors ütemben folytak, de a II. világháború
ideje alatt operatív, működőképes és széles körben el
terjedt rendszert egyik félnek sem sikerült kialakítania.
A német fél 1938-ban kezdett hozzá a fejlesztéshez,
kezdetben sűrített levegővel, majd hagyományos robbanómotor-üzemanyaggal/propellenssel hajtott rend
szerrel kísérleteztek. Az ő történetírásuk szerint az el
ső élő emberen végrehajtott nem önerejű, tehát gépi
katapultálás végrehajtása a német Busse ejtőernyős
nevéhez fűződik. A világháborúban több gépen alkal
mazták kísérleti jelleggel, pl. az unikális Dornier Do335,
ill. a Me 163B, Me 262 (már szuperszonikus vadász
gép), Heinkel He 162, He 219 (kétüléses) és a He 280
fedélzetén. 1944 nyarán vált operatív, sorozatgyártásra
is alkalmas katapultüléssé, de a gyártási kapacitás el
vesztése, Németország sorozatos térvesztése miatt el
terjedésére már nem volt idő: mintegy 60 katapultálást
hajtottak végre harci körülmények között a II. világhá
ború végéig.

A rakétamotorok jellemzői
Funkció
Kabintető/vészkijárat
lerobbanása
Katapultálás

lmpulzus(font.s)
120-180

Égési idő(s)
0,1-0.2

1000-2000

0,3-0,6

Pilóta kiemelése
az ülésből

1200

1,0

Nyomvonal
szétválasztása
Stabilizáció
Pilóta-ülés
szétválasztása
Ejtőernyő nyitása

11-33

0,1-0,12

235
100

0,3
0,2

30-50

0,23

6. ábra: Rakétamotorok karakterisztikája katapultálás során

repülőgép
típusa

unokaöccse az elnök és két fia az ügyvezető igazgató.
A Repülőgépgyártási Minisztérium 1944-ben meghir
dette a pályázatot a gépi, azaz nem emberi erőre ha
gyatkozó gépelhagyási rendszer kifejlesztésére. Az
igény akkor vált még sürgetőbbé és nyilvánvalóbbá,
amikor 1944 januárjában a Gloster Meteor korai verzi
ójának berepülésekor a R. A. E. (Királyi Repülőgép Kí
sérleti Intézet) berepülőpilótája meghalt egy vészhely
zetben: jóllehet sikerült az akkori előírások szerint „az
oldalperem fölött” átvetődnie, a sérülések miatt eszmé
letét vesztette, és kísérletet sem tett az ejtőernyő kinyi
tására. A lehetséges alternatívák elemzése után hamar
eldőlt, hogy a legvonzóbb egy olyan megoldás lenne,
ahol a meghajtóerő egy explozív töltet, amely az ülés
sel együtt emeli ki a pilótát a kabinból, majd a pilóta ak
tívan, egy zsinór meghúzásával nyitja az ejtőernyőt és
válik el a széktől, majd puhán földet ér. Kezdetektől fel-

katapultülés
kabintető
ülés
ülés
típusa
lerobbanása katapultálása stabilizálása
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eltérítés

ülés-pilóta
elválasztás

ejtőernyő
alkalmazás
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Douglasl
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0

1

1

1

1

0

F-16

Me Donnell
Douglas
ACES II

2

1

1

1

0

0

F-18

MartinBaker
MK 10

2

1

0

0

0

0

A -7

Stencel ER

0

2

0

0

0

1

7. ábra: Rakétamotor-rendszerek a USAF- és USN-repülőgépek katapultrendszerében

A független Svédországban a SAAB konzorcium (a
Gripen mai fő gyártója) kísérletezett propellens üzem
anyag felhasználásával. Az első próbababa-katapultálás 1942. január 8-án történt repülés közben, de élő em
ber csak a II. világháború után, 1946. július 29-én kata
pultált náluk. Amerikában a US Army Air Corps (az ak
kor még a Szárazföldi Haderőnem alárendeltségébe
tartozó repülőhadtest 1936-ban lépett újra Zerbe korai
kísérletének nyomdokába: nagy teljesítményű tolólég
csavaros repülőgépen tanulmányozták a lehetőségeket.
A végeredmény az 1944-re megépült Vultee nevű katapultberendezés az X P -5 4 fedélzetén (két darab),
amelynek a kabin mögött volt egy speciális tolólég
csavarja. Az ülést egy csapóajtón keresztül lefelé
„emelték ki” a géptestből, és egy rugó biztosította a
propulzív mechanizmust.
A legsikeresebb a brit kutatás és fejlesztés volt,
melyben a Martin és Baker névvel fémjelzett családi és
baráti vállalkozás volt úttörő. (James Martin és Valen
tine Baker százados jó barátok voltak, repülőgépgyá
rukban 1929-től kezdődően 5 repülőgép prototípusát
fejlesztették ki, a repülőgépek tervezéséért felelős Vé
delmi Minisztérium Repülésügyi Követelmények Hiva
talának pályázataira. A gyárat Baker százados repülő
szerencsétlenség miatt bekövetkező halála után Martin
vezette tovább, a gyártási profilt - barátja emlékének is
adózva - a katonai repülőgépek katapultrendszereinek
tervezésére, fejlesztésére és ellátására módosítva. A
vállalatot ma sem jegyzik a tőzsdén (holott Anglia leg
jövedelmezőbb vállalkozása, 90 légierőnek szállítanak
katapultüléseket szerte a világon). Ma is az alapítók le
származottai vezetik, akik maguk is mérnökök: Martin

merült egy olyan kompaktülés igénye, amely önmagá
ban is és a kabin integráns részeként is nagy szilárdsá
gú, mechanikailag ellenálló, becsapódáskor és gépel
hagyáskor is nagy „túlélőképességet” mutat, és amelylyel az egyéni védő- és túlélőfelszerelés (pl. a felfújódó
mentőmellény) teljes mértékben kompatibilis. Lénye
ges igény volt a repülőgéptípustól való függetlenség,
az univerzális jelleg.
Martin és Baker először a rugós „kicsapódó kar” kon
cepcióját javasolta: a függőleges vezérsík bázisához
közeli hátsó tengely körüli megtámasztással a kar elül
ső vége az ejtőernyő-hevederhez csatlakozott volna.
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• fej-far irányú ütésszerű túlterhelés a piromechanizmus működésekor (1-1,5 s, 25 G, 300 G/s)
• barometrlkus nyomásváltozás
• a légellenállás mell-hát irányú torlónyomása
• hát-mell irányú fékező túlterhelés az ülésnek a
repülőgéptől való elválása pillanatában (0,2 s, 50 G,
500 G/s)
• szöggyorsulás az ülés kilövése utáni időszakban
• nagy magasságban alacsony hőmérséklet
• az ejtőernyő nyitásakor, ill. földetéréskor létrejövő
ütésszerű túlterhelés
• a törzsre és a végtagokra ható helyi ütések a földet
éréskor
A szereplő G érték élettani értelemben a g=9,81 m/s
nehézségi gyorsulás vonatkozó többszöröse.
9. ábra: Stressztényezök katapultálás során

Élesítéskor a kar mintegy kihúzta volna a pilótát a ka
binfülkéből. Ez a külső-hátsó rögzítés később célszerűt
lennek bizonyult. Helyébe Angliában is az üzemanyagmeghajtásos független katapultülés elve lépett. 1945.
január 24-én történt meg az első sikeres próbakatapul
tálás, egy 4,88 m magas függőleges gyakorló katapulttornyon.
A háború végén az angolszász nagyhatalmak hoz
zájutottak a német és svéd katapultülésekhez, a fej
lesztési adatokhoz, ami új erőt adott nekik a saját
munkájuk folytatásához. Angliában az első élő repülé
si katapultpróba 1946. július 24-én valósult meg, ami
kor Bemard Lynch egy M eteor III repülőgéppel hajtott
végre kényszerleszállást 320 mérföld/h (közel 600
km/h) sebesség mellett, 8000 láb (2440 m) magas
ságban, az első MK /típ u sú Martin-Baker ülést hasz
nálva. Amerikában 1946. augusztus 17-én Larry Lam
bert őrmester katapultált egy P-61 В repülőgépből
300 mérföld/h sebességnél (kb. 540 km/h), 7800 láb
(2300 m) magasságon. (A haditengerészeti légierő
saját történetírása J. A. Furtek hadnagy elsőségét
jegyzi föl, ő 1946. október 30-án egy JD -1 fedélzeté
ről Lakehurst New Jersey állam fölött 6000 láb (kb.
2000 m) magasságban, 250 csomó (kb. 450 km/h) se
besség mellett katapultált.)
E korai kísérletekben hasonló elrendezést és koncep
ciót alkalmaztak: a székhez volt erősen hozzárögzítve az
ejtőernyő és a pilóta, a propulzív meghajtás a széket
emelte ki a repülőgépből. Ez a propulzív elem volt a katapult, ami tulajdonképpen egy zárt teleszkópos cső volt
robbanótöltettel: ennek robbanása hirtelen a cső hoszszanti kinyúlásához vezetett, biztosítva a kezdeti szepa
rációs sebességet. Az első brit repülőgép a Meteor volt,
amit felszereltek ilyen katapultüléssel, az első vészhely
zeti katapultálás pedig 1949. május 30-án volt békeidő
ben, illetve 1951. november 11-én a Korea fölötti hadmű
velet alatt. Hasonlóképpen az Egyesült Államokban
1949. augusztus 9-én volt az első sikeres katapultálás
haditengerészeti repülőgépből, míg a USAF légierőnél
1949. augusztus 29-én volt egy F-86-os vadászgép fe
délzetéről. (Abban az évben a két sikeres katapultálás
sal a túlélési arány 1 0 0 % lett, amit sajnos azóta sem si
került elérni.)
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10. ábra: Katapultálás során a háti 10. és az ágyéki 2. csigo
lya között a legnagyobb a kompresszió és a hyperreflexió
(összenyomatás és túlfeszülés) okozta sérülés veszélye.
Ennek oka, hogy a gerinc hossztengelye és a katapultálási
útvonal kb. 15°-os szöget zár be

A további fejlesztések során két irányzat vált szét: a
rövid lökethosszú (nagy gyorsítású) katapult és a te
leszkópos katapultcső. Az előbbi egy kétcsöves rend
szer, az első cső a repülőgéphez, a második az ülés
hez van szorosan rögzítve. Az egyik cső a másik üre
gében helyezkedik el, és néhány zárszerkezettel szo
rosan kapcsoltak. A propulzív töltet az egyikben talál
ható, ami elsütéskor kioldja a csövet, és biztosítja a
szükséges gáznyomást a gyorsításhoz és a két cső
szétválasztásához, illetve az ülés „kivetését” a repülő
gépből. A szeparációhoz szükséges lökethossz általá
ban 30 hüvelyk (kb. 78 cm) körül volt, a szétválási se
besség pedig elérte az 50 láb/s (kb. 15 m/s, azaz 54
km/h) értéket. A szétválási sebességet végső soron a
gyorsítás, a gyorsulás időbeni lefolyása (azaz a gyor
sulásváltozási ráta) határozta meg. A másik megoldás
a katapultcső, amely tulajdonképpen 3 egymásba il
leszkedő csőből állt, és akár 83 láb/s (azaz kb. 25 m/s,
vagyis 90 km/h) szeparációs sebesség elérésére is ké
pes volt, 72 hüvelyk (kb. 187 cm) lökethosszon, fokoza
tos gyorsítással. Áz amerikai rendszerek általában egy
szeri meghajtótöltetet használtak, kisebb szétválasztá
si sebességgel (60 láb/s (azaz 20 m/s, vagyis 72 km/h),
míg a brit Martin-Baker katapult elsődleges és sorba il
lesztett másodlagos tölteteket alkalmazott a nagyobb
sebesség eléréséhez.
(A tanulmány teljesen brit mértékegységekkel íródott
a szakirodalom miatt. Ezt nem változtattuk meg, és nem
számítottuk át. Szerk.)
(folytatjuk)

A csúcstechnológia alkalmazása a katonai rádiózásban l.rész
Hóka Miklós mk. őrnagy, a ZMNE doktorandusza

A legfejlettebb NATO-tagországok, az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia, Franciaország és Németország kormá
nyai tekintélyes katonai híradórendszer-fejlesztési terve
ket dolgoztak ki, hogy lehetővé váljon a többnemzetisé
gű műveletek széles frekvenciasávban való kommuniká
ciós támogatása. Az elképzelések szerint a technikaitechnológiai fejlesztések egy fő cél megvalósítására irá
nyulnak: az interoperabilitás1 lehetőségének kiszélesíté
sére. A híradórendszereken kialakított információs csa
tornák a legmodernebb, csúcstechnológiájú, többfunkci
ós rádiókkal terjeszthetők ki a különböző vezetési szin
tekre, a mobilitási követelmények figyelembevételével.
Kiemelt figyelmet fordítva a hardver- és szoftverelemek
összehangolt fejlesztésére, a digitális technológián ala
puló, jelfeldolgozó processzorok és jelentős számítástechnikai kapacitás biztosításával lehetővé válik egy
összefüggő hálózati rendszerkialakítás, amely már ké
pes a magas szintű szolgáltatások nyújtására/fogadására az összhaderőnemi vagy többnemzetiségű katonai
műveletekben.

Az előzmények
A haderőnemek közötti interoperabilitás szükségességé
nek egyik első felismerését a katonai kommunikációs
szakirodalom a grenadai hadművelet idejére teszi. Az az
óta példaértékűként elhíresült „diai a gunship” vagyis
„hívj egy csatahajót” telefonos epizód 1983-ban történt. A
Grenadába átdobott Egyesült Államok-beli inváziós egy
ség egy tagja a texasi Fort Braggot hívta (kb. 3600 km) a

nagytávolságú csatornán keresztül harctéri légitámo
gatásért, mivel a támogató repülőgép-anyahajóval nem
tudott kapcsolatba lépni.
Egy másik példaértékű eset az Öböl-háború idején tör
tént. A katonai műveletekre kidolgozott „többfunkciós
csapásmérő programcsomagok” csak nehézkesen vagy
egyáltalán nem voltak alkalmazhatóak, mivel a különbö
ző rendeltetésű légierő-fegyvernemek különböző rádiós
üzemmódokban kommunikáltak a védett csatornákon.
Mint utóbb kiderült, ez nem tervezési, hanem üzemelteté
si probléma volt. Amikor az iraki légierő gépei az Irán fe
letti - számukra tiltott - légtérben cirkáltak, egy AWACS,
amely észlelte a tevékenységet, irányítani akarta a haditengerészet F-14-es és a légierő F-15-ös gépeiből álló
járőrt, hogy kapcsolják ki radarjaikat a válaszlépéshez,
nehogy az ellenséges földi légvédelmi rendszerek be
mérjék a jeleiket. Mivel az AWACS a légierőhöz tartozott,
az F-15-ös gépekkel képes volt kommunikálni a kérdés
ben, de a tengerészeti F-14-esekkel nem, így azok to
vább üzemeltették radarjaikat. Végül is az irakiak bemér
ték a jeleket, de a járőr nagyobb baj nélkül végrehajtotta
a feladatot - az iraki gépek földrekényszerítését.
Az ilyen és ehhez hasonló rádióhírváltási nehézségek
odáig vezettek, hogy a döntéshozók felismerték: a 80-as,
90-es évek katonai rádiói önmagukban véve már hátrá
nyosak egy bonyolultabb, többfázisú műveletben. A ko
szovói (1999) közös, német-amerikai légi műveletek
alapján megállapíthatjuk, hogy az információvédelmi kor
látok kiváltása még napjainkban sem megoldott, holott
mindkét légierőben a „legnagyobb tudású” rádióeszközök
vannak rendszerben.
k u lc s tö lté s

K é z i vezérlés

F e lh a s z n á ló i vezérlés

I: in fo rm á c ió

(tá vsza b ályo zás)

(e m b e r-g c p in te rfé s z )

C : vezérlés

l.ábra: Az SDR Fórum ajánlása a szoftver vezérlésű rádiók felépítésére
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jelentősége. Természetesen különbséget kell tenni egy
irodai, stabil környezetben használt kommunikációs
rendszer és egy katonai műveletben, közös működési
környezetben alkalmazott kommunikációs rendszer kö
zött. Az előbbinél nyilvánvalóan a saját információk, ada
tok védelme az elsődleges szempont, míg az utóbbinál
éppen az információmegosztás, a közös információ és
adatértelmezés lesz a művelet sikeres végrehajtásának
az egyik, talán legfontosabb eszköze.

A technológia

2. ábra: Analóg-digitális konverter IC

3. ábra: Passzív rádiósávszűrő

A szövetségi rendszerben is napirenden van ez a prob
léma: mi az elsődleges, a biztonság vagy az interoperabilitás. A NATO-ban általánosan elfogadott elv lett,
hogy a biztonságot kell mindig elsődlegesként kezelni, és
csak utána következhet az interoperabilitás. Technikai,
technológiai oldalról közelítve a kérdést, nem ennyire ki
élezett a probléma, hiszen napjaink rádiókészülékeinek
tervezései a nyílt rádiós rendszerek felé mutatnak, ame
lyek az interoperabilitási kérdésekben messzemenően
pozitív jellemzőkkel bírnak. Ha ehhez hozzávesszük,
hogy a legújabb katonai koncepciókban (JV 2010, JV
2020, Hálózat Központú Hadviselés stb.) előtérbe kerül
nek az összhaderőnemi vagy éppen koalíciós műveletek,
a humanitárius segítségnyújtás, a béketeremtő/fenntartó
és egyéb, a korábbi hagyományos katonai hadviseléstől
eltérő tevékenységek, akkor - úgy vélem - nem elhanya
golható vagy nem szorítható vissza az interoperabilitás

A szélessávú (értsd: többsávos) digitális rádiók megalko
tása a mikroelektronika gyors fejlődésével vált lehetővé,
amely alatt jelen esetben a digitális jelfeldolgozó proceszszorok (DSP)2, analóg-digitális és digitális-analóg átalakí
tók (ADC és DAC)3 a dedikált alkalmazásokhoz kifejlesz
tett integrált áramkörök (ASIC)4 és a könnyen (terepen is)
programozható kapusor áramkörök (FPGA)5nagyarányú
alkalmazását értjük.
A fenti táblázat karakterisztikáinak összehasonlítása jól
jellemzi az elmúlt 20 év fejlődését ezen a területen, külö
nösen a csatornakapacitás és a szoftverek alkalmazásá
nak vonatkozásában. Maga a szoftverrádió terminológiá
ja a 90-es évek elején merült fel, kikerülve a 80-as évek
re jellemző, rugalmatlan „hardver alapú” rádiós felépítést,
amelyben a konstruktőröknek fejtörést okozott még a leg
kisebb továbbfejlesztés is. A szoftver által programozha
tó rádiók számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a
korábbi eszközökkel szemben: többek között meg
növekedett adatátviteli sebesség biztosítása válik lehető
vé, illetve az objektumorientált programozói technikákkal
a szoftverek funkcionálása is növelhető, függetlenítve a
futtatott programokat az alkalmazott hardvertől.
A szoftver vezérlésű rádió vagy röviden szoftverrádió
technológiája lehetővé teszi, hogy a különböző nemzeti
haderők egységei akadály nélkül kihasználhassák a
csúcstechnológiában rejlő szolgáltatásokat. Az új techni
ka átfogalmazhatja a katonai rádiózás szabályait, megva
lósítva a „multimédia alapú információfölényt”, a hang, a
kép, a szöveg és egyéb adatok átjátszásával a felhasz
nálók igényei szerint.
A szoftverrádió egy személyi számítógépre hasonlít,
amelyben szabványos processzorok végzik a jelfeldolgo
zást, a szoftverből betöltött hullámformák alkalmazásá
val. Ez a „PC” már internetes munkaállomás, adatmene
dzser és játékplatform (értsd: szimulációs programok fut
tatásának lehetősége) is egyben. A következő generáci
ós szoftverrádiók kialakítása a nyílt felépítésű rendszerek

A katonai digitális rádiók fejlődése
1. táblázat
Karakterisztika
Rádió felépítése

1980-as évek
Főleg hardver

1990-es évek
Főleg szoftver
(nem hordozható)

2000 után (napjaink)
Szoftver alapú a közös
működési környezetben

Frekvenciasáv

Egysávos, csak
RH vagy URH

Többsávos
3-400 v. 600 MHz

Csatornák
Szolgáltatás
Hardverelemek

Egy
Hang/adat

Egy
Hang/adat

ASICs, DSPs

ASICs, DSPs, FPGAs

GPPs, DSPs, FPGAs

Többsávos
3-3 GHz (terv)
4 -6 -8 v. még több
Hang/adat/videó

Továbbfejlesztés

Új hardverelem

Főleg szoftver

Csak szoftver

Titkosítás, információvédelem

Külső egység,
hardver alapú

Beépített,
hardver alapú

Beépített,
programozható
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Hullámformák
2. táblázat
Megnevezés
Hagyományos AM, FM és
ezek változatai

Jelentése
A klasszikus rádiómodulációs
módok

Alkalmazás
Főleg civil rendszereknél
(műsorszórás, amatőr
rádiósok, stb.)

SINCGARS / SINCGARS SÍP

Egycsatornás harcászati
rádiórendszer és annak
továbbfejlesztése

US ARMY szárazföldi haderő

PR4G

4. generációs harcászati
rádiórendszer

Francia szárazföldi haderő

SEM 93

Harcászati rádiórendszer

Have Quick I. és II.

Lassú frekvenciaugratás (>100
hop/sec, esetleg néhány száz)
Gyors frekvenciaugratás
(<1000 hop/sec)

Német szárazföldi haderő
NATO légi és tengeri erők

Satum
Secom N (keskeny sávra)

Az elektronikai védelem

NATO légi és tengeri erők
Kifejezetten a Rohde &

Secom V (széles sávra)

(EPM) szabványosított eljárása

SchwarzM3TR szoftverrádiónál

JTRS

Összhaderőnemi harcászati
rádiórendszer
Többsávos, moduláris harcászati
rádió teszthullámformája

Amerikai haderőnemek
között (esetleg NATO)
Szoftverrádió-fejlesztésekben

FM3TR

rum meghatározta azt is, hogy a szoftver vezérlésű rádi
ók fejlesztésében a nyílt rendszerek elve alapján történ
nek a kutatások, és az eredményeket konferenciákon
rendszeresen ismertetik, feldolgozzák.

A hardverkutatás és -fejlesztés irányvonalai

felé mutat, ahol a hardver- és szoftverelemek mellett
megjelennek az új fejlesztésű, letölthető hullámformák
mint az interoperabilitás zálogai.
1993-ban, egy amerikai híradó üzemeltetési gyakorla
ton kísérletképpen beléptettek egy digitális rádiókból álló
hálóba egy szerényebb képességű digitális rádiót, ame
lyet előkészítettek egy szoftveralapú hullámforma letölté
sére alakalmas funkcióra. A Speak easy elnevezésű
szoftver alkalmazásával ez a rádió egyenrangú tagként
volt képes kommunikálni a fejlett digitális rendszerben. A
kísérletet többször megismételték, különböző üzemelte
tési feltételek között - sikerrel. Ez az esemény nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a 90-es évek közepén, mintegy
50 rádiógyártó cég együttműködésével megalakuljon a
Moduláris, Többfunkciós Információátjátszó Rendszer
(MMITS) Fórum, amely a szoftver vezérlésű rádiók fej
lesztését és kutatását tűzte ki célul. A fórum ma ismert
neve a Szoftver Vezérlésű Rádió (SDR) Fórum, amely az
üzleti felhasználású szoftverrádiók nyílt rádiósplatformon
való megalkotásának elkötelezett híve.
Az SDR Fórum megalkotta a szoftver vezérlésű rádiók
hardverfelépítésének ajánlott formáját, amely az évek so
rán fokozatos finomításokon ment keresztül, a gyakorlati
kísérletek sikereinek - sikertelenségeinek hatására. A fó

A civil szoftverrádiók lényegesen korlátozottabb képessé
gekkel rendelkeznek a katonai változatokhoz képest, hi
szen az utóbbiaknál már maga a tervezés a széles frek
venciatartományban való üzemelést biztosítja (2 MFIz-2
GHz), és számos valós, katonai hullámformát alkalmaz.
Ennek ellenére nem elhanyagolható tény, hogy a civil/üzleti szférában figyelemreméltó minőségű csúcstech
nológiájú alkatelem, modul került kifejlesztésre: nívós
A/D konverterek, DSP chipek, RF erősítők, kijelzők, táp
ellátó akkumulátorok és adattárolási egységek jelentek
meg. A katonai készülékek hardverelemei is jószerével
ezekből állnak össze, így a „polcról levehető” (COTS)6
alkatrészek külön kutatás és fejlesztés nélkül alkalmaz
hatók. A katonai szféra kutatási-fejlesztési tevékenysége
ebből következően inkább az antennák és a szűrők terü
letére tevődik át.

Jegyzet
1. Az interoperabilitás az a lehetőség (vagy egyre inkább
elvárás), amikor rendszerek, egységek vagy kötelékek
szolgáltatásokat nyújtanak más rendszereknek, egysé
geknek vagy kötelékeknek, egyben szolgáltatásokat fo
gadnak el egymástól és ezzel lehetővé válik közöttük a
tényleges együttműködés. JP1-02.
2. Digital Signal Processor
3. Alogue-Digital Converter, Digital-Analogue Converter
4. Application Specific Integrated Circuit
5. Field Programmable Gate Array
6. Commercial-off-the-shelf
(folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle
A NATO-ban rendszeresített lövészfegyvertöltények jelölései

A lőszerek osztályozása

A töltények jelölése - jelképek és színek

A XIX. és a XX. századi haditechnika rohamos fejlődésé
vel egyre korszerűbb lövészfegyverek születtek, ami a
hozzájuk kapcsolódó lőszerek tömeges előállítását ered
ményezte. Ennek megfelelően a lőszergyártók is rákény
szerültek arra, hogy megkülönböztessék egymástól az
általuk gyártott lőszertípusokat.
Általánosságban ezek a következők:

Kaliber szerint a NATO a következő alapvető lövészfegy
vertöltényeket különbözteti meg:
9x19 mm - parabellum-töltény
5,5x45 mm - közepes töltény
7,62x51 mm - puskatöltény
12,7x99 mm - nagy kaliberű töltény

-

tüzérségi lőszer;
aknavető lőszer;
gyalogsági lőszer (lövészfegyvertöltény);
páncéltörő gránátlőszer;
irányított páncéltörő lőszer;
rakétalőszer.

Az itt felsorolt lőszerek típusai közül főként a
lövészfegyvertöltényről mondhatjuk el azt, hogy a leg
inkább széttagozódó típus. A 20 mm kalibert meg nem
haladó töltények tartoznak ide. A gyalogsági lőszer kü
lönböző felhasználhatósága - a fegyvertípusok és a
végrehajtandó feladatok függvényében - megköveteli
a lőszerek és a hozzájuk tartozó csomagolás felismer
hetőségének és osztályozásának precizitását. A prob
lémát azért is meg kellett oldani, mivel különböző or
szágok közös katonai blokkot, szövetséget hoztak lét
re, amelyben a hadvezetésen kívül a hadianyagok beleértve a lövészfegyvertöltényeket is - egy közös
parancsnokság alá tartoznak. A legismertebb ilyen
szövetség a NATO vagy a volt Varsói Szerződés
(VSZ). Ezen katonai blokkok alapjait a II. világháborút
követő években dolgozták ki. Az ezt megelőző évek
ben az országok közötti katonai együttműködések
csak a szövetséges állam által gyártott fegyverzettel
foglalkoztak, a hozzájuk rendszeresített lőszerek egy
ségesítésével már nem.
A Magyar Honvédségben a közelmúltban lezajlott vál
tozásokig a VSZ-ben rendszeresített jelöléseket alkal
mazták a lőszereken és azok csomagolásain. Magyaror
szág NATO-tagságával, illetve már az ezt megelőző fel
készülési időszakban szükségessé vált az új követelmé
nyeknek megfelelően egy új szabványosítási folyamat
kidolgozása a lőszerek jelöléseinek egységesítésére.
Ennek eredményeképpen a Magyar Honvédségben
rendszeresített lőszereken alkalmazni kell az egységesí
tett jelöléseket. Ezt a követelményt a Honvédséggel
szerződésben lévő lőszergyáraknak is figyelembe kell
venniük.
A NATO a 80-as években dolgozta ki egységes köve
telményeit az alapvető lövészfegyverekről, ezek a mai
napig is az alapjai a hatályos szabványoknak. Ezen elő
írások határozzák meg az egységes, NATO-ban rendsze
resített töltények paramétereit is.
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A töltények jelölése latin betűkkel és arab számokkal
történik. A nagyság megjelöléséhez a nemzetközi mér
tékrendszerben is elfogadott Sl-egységeket (mm, g) kell
alkalmazni.
A töltények jelölését tartósan látható módon kell
végrehajtani (mintapréseléssel, jelbeütéssel) a töl
tényhüvely fenékrészének homloklapján. Az egyez
ményeknek megfelelően a STANAG 2316 (MSZ К
1113, 1998. május) szerint a lövészfegyvertöltények
NATO-típusain az alábbi jelölések és jelképek találha
tók meg (1. ábra):
A gyártási év számjegyeiként az adott év utolsó két
számjegyét, a gyártó üzem iniciáléjaként a nagybetűk
nyomtatott formáját kell alkalmazni. A NATO-előírásokat
teljesítő lövészfegyvertöltény jeleként a körben elhelye
zett keresztet mint jelképet kell a töltényhüvely fenékré
szének homloklapján rögzíteni (2. ábra).
Ez a jelkép azt jelenti, hogy a töltény tervezése és
gyártása során betartották a vonatkozó NATO-szabványosítási egyezmények előírásait. A NATO-jelkép elhe
lyezését az alábbi lövészfegyvertöltény-típusoknál kell al
kalmazni:

1) NATO-követelményeknek
megfelelő jel
2) A gyártócég azonosítójele
3) A gyártási év számjegye

1-2. ábra: A töltények hüvelyjelképei

Tölténytípusok jelölése
1. táblázat
Lövedékfajta

Angol megnevezés

Rövidítés

Színjelölés

Normál

Ball

BALL

Festés nélküli

Fényjelzős

Tracer

T

Piros

Páncéltörő

Armor piercing

AP

Fekete

Páncéltörő-gyújtó

API

Ezüst

Belövő

Armor piercing incendiary
Observing

0

Gyújtó

incendiary

I

Sárga
Kék

9x19 mm - STANAG 4090;
5,56x45 mm - STANAG 4172;
7,62x51 mm - STANAG 2310;
12,7x99 mm - STANAG 4383.
Az adott tölténytípus azonosításának alapvető ren
deltetése, hogy a különböző harcfeladatokhoz a meg
felelő típus kerüljön kiválasztásra, és a hozzá kapcso
lódó ellátási problémák is precízen rendezhetők legye
nek. A feladatok szakszerű végrehajtására a töltény
színjelölését alkalmazzák. A színjelölés védett festés
sel történik. A festés egyrészt a töltény és a hozzá tar
tozó csomagolás megvédésére szolgál a környezeti
hatásokkal szemben, másrészt azonosításra. A jelölés
legtöbbször egyszínű festékcsík a töltény csúcsán el
helyezve (1. táblázat).

/'N

e)

\.У

g) Vvv

h)

a) Normál
b) Fényjelzős
c) Páncéltörő
d) Gyújtó
e) Belövő
f) Vaktöltény
g) Csökkentett lőtávolságú

h) Páncéltörő-gyújtó
i) Páncéltörő-fényjelzős
j) Páncéltörő-gyújtófényjelzős
k) Gyújtó-fényjelzős
l) Belövő-fényjelzős

A csomagolás fajtái - jelölések és jelképek
4. ábra: A lövedék fajtái

A töltények csomagolása fontos eszköze az adott töltény
típus és töltényfajta azonosításának. A csomagoláson lé
vő jelölések és jelképek precízen informálnak a töltény
ről, ami használatba vételkor megelőzheti az esetleges
tévedéseket.
A STANAG 2316 (MSZ К 1113, 1998. május) három
csomagolási fajtát ír le, amin a lőszergyártó cégeknek kö
telezően el kell helyezniük az előírt jelöléseket és jelké
peket. A csomagolások fajtái: belső, közbenső és külső.
A belső csomagolás közvetlenül a töltényeket tartal
mazza. Általában fém- vagy papírdoboz, és a töltény köz
vetlen tárolására szolgál. A közbenső csomagolás, ha
szükséges, a belső és külső csomagolás között helyez-
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5. ábra: A NATO-csereszabatosság jelképe
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A külső csomagolás jelképei
3. ábra: 1) NATO leltári szám; 2) a töltény mennyisége
(darabszáma); 3) a töltény űrmérete; 4) a lövedék fajtája (4.
ábra); 5) a csomagolás típusa (6. ábra); 6) a NATO-csereszabatosság jelképe; 7) a NATO-változat jelképe; 8) a
hevederek kapcsolásának módja; 9) a töltény sorozata

d)

f)

e)

a) Hevederezett töltény
b) Hordszíjazott töltény
c) Tárazott töltény
d) Rákász vagy táska
e) Táska töltött tárakkal
f) Rákász töltött hevederekkel
6. ábra: A csomagolás típusai
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kedik el, és általában légmentesen záródó fémdoboz. A
külső esetenként többször is felhasználható, tartós fém
vagy facsomagolás, amely tároláskor és szállításkor a
környezeti hatásoknak jól ellenáll.
A csomagolás lényeges szerepe a töltényeket érő és
azokat károsítható külső hatások elleni védelem. A tölté
nyeket tartalmazó minden egyes borításon megtalálható
ak azon információk, amelyek az adott töltényt jellemzik
(3. ábra). E jelölések és jelképek a NATO-tagállamok ál
tal használt egységesített jelek.
A külső csomagoláson ezenkívül más információkat is
el kell helyezni (a csomagolás térfogata és tömege, a
NATO-katalógusszám, a töltények, a töltényelemek és a
tartozékok csereszabatosságának jelképe, amennyiben
teljesíti a NATO-követelményeket). Természetesen a
gyártó ország is elhelyezheti itt a saját jeleit.
A töltény sorozatszámát mindig aláhúzva kell feltüntet
ni a külső csomagoláson, ezen kívül semmilyen más
megjelölés nem lehet aláhúzva. A lövedék fajtáinak jelö
lésére a NATO egységesített jelképeket alkalmaz (4. áb
ra). Ha a csomagolás többféle töltényt is tartalmaz, akkor
mindegyik jelképet alkalmazni kell.
A töltények, a töltényelemek és a tartozékok cseresza
batosságára a NATO a négylevelű lóhere jelét alkalmaz
za. Amennyiben a töltények, a töltényelemek és az öszszes tartozék összetevője, működése és kezelhetősége
megfelel a vonatkozó NATO-szabványosítási egyezmé
nyek előírásainak, a négyzetbe zárt négylevelű lóherét (5.
ábra), amennyiben csak a töltényhüvely csereszabatos
sága felel meg az előírásoknak, a keret nélküli változatot
kell használni. E jelkép felviteli módját úgy kell megválasz
tani, hogy szükség esetén eltávolítható legyen.

A hadműveletek folyamatosságának biztosítása érde
kében a töltények tárolási módja a csomagoláson belül
többféleképpen történhet - például hevederezett, hordszíjazott vagy tárazott töltény (6. ábra). E tölténytárolási
módokat a csomagoláson is fel kell tüntetni. Szükség
esetén a tárak és a hevederek csoportosítása is jelölhe
tő (rákász teli hevederekkel, hordtáska töltött tárakkal).

Következtetések
Az előzőekben bemutatott lövészfegyvertöltények jelölései
és osztályozásai a NATO-szabványoknak megfelelő egy
szerű rendszert alkotnak a töltények megkülönböztetésé
re. A töltényhüvely fenékrészének homloklapján, a töltény
csúcsán és a csomagoláson elhelyezett jelölések a lősze
rek gyors osztályozását teszik lehetővé a megfelelően ki
képzett állomány részére, a parancsnoki kartól egészen a
felhasználói szintig. A feltüntetett olvasható jelölések meg
könnyítik a lőszerutánpótlás logisztikai feladatait, akár más
ország területén is a szövetségi rendszeren belül.

Felhasznált irodalom
Znakowanie amunicji strzeleckiej w NATO. Przeglond
wojsk ladowych, 2003/12., Varsó, 2003.
Lövészfegyvertöltények és csomagolásuk megjelölése
és jelképei. Magyar Katonai Szabvány 1113, Budapest,
1998.
László András

A „Cápa” veszte

Viszonylag kevés az olyan repülőesemény, melyet a
technika konstrukciós vagy gyártási hibája okoz, számuk
a balesetek és katasztrófák mindössze 10-15%-át teszi
ki. A szerencsétlenségek túlnyomó többségét, 70%-át re
pülőgép-vezetői hiba vagy a repülések szervezésében
elkövetett szabálytalanság - a hírhedt emberi tényező, a
repülés leggyengébb láncszeme - okozza. Maga a repü
lőtechnika, melynek fejlettsége meglehetősen magas
színvonalú, jelentős biztonsági tartalékkal és megbízható
ellenőrzőeszközökkel rendelkezik, a minimálisra csök
kenti a váratlan műszaki hibák lehetőségét.
Mégis néha még a legújabb generációhoz tartozó repü
lőgépek is okoznak kellemetlen meglepetéseket - eddig
nem tapasztalt hibák jelentkezhetnek a legváratlanabb
pillanatokban. Ezek közé tartozik az a MiG-29-es ka
tasztrófa is, amely 1998 őszén a Bajkálon túli Katonai
Körzetben következett be.
A Bajkálon túli 23. Légi Hadseregben az előző öt év fo
lyamán balesetben és katasztrófában összesen nyolc re
pülőgép és helikopter semmisült meg. Ez a szám viszony
lag alacsonynak tűnik az azt megelőző időszak adataihoz
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képest. Azonban meglehetősen nagy, ha az évi 15-20 óra
egy főre jutó repülési időt vesszük figyelembe. Annál is in
kább, mert az említett nyolc gép közül hármat ugyanaz az
ezred, a Domnában települő, MiG-29-esen repülő és az
orosz-kínai határvidék kiterjedt szakaszának a légvédel
mét biztosító 120. Vadászrepülő-ezred veszített el.
1998 szeptemberében az ezred már ötödik éve repült
MiG-29-esen, és harckészültségi szolgálatot látott el a lé
gierő és légvédelem 50. Önálló Gárda Hadtestének köte
lékében. A 9-12 és 9-13 sorozatú 29-esek többségét
más alakulatoktól vették át, ahol azok már jó ideje repül
tek. A jelzett időszak alatt a hajózóállomány a légi üze
meltetést jól elsajátította, és egyetlen gépet sem kellett
kiselejtezni törés vagy javíthatatlan hiba miatt.
Az egyik repülőgépük a 36-os fedélzeti számú volt,
amit a leírt esemény előtt fél évvel kaptak a távol-keleti
Orlovkából. A gép nem volt új: a MAPO 17 éve, 1983
szeptemberében gyártotta. Ez idő alatt 585 órát töltött a
levegőben, és közepes javításon esett át a kubinkai javí
tóüzemben. A csapatnak átadott gép sokáig lekonzervál
va állt, majd három év múlva átadták Domnának.

1. ábra: A légvédelem 120. Vadászrepülő-ezredének repülő
gépei a Bajkálon túli Domna repülőterén. Az orr-részükön
cápafogmintázatot viselnek

2. ábra: A katasztrófa helyszíne

Szeptember 25-én az ezred betervezett kiképzési re
pülést folytatott. Hosszú szünet után végre volt üzem
anyag. A repülőgép-vezetők három hónapja egyfolytában
azon igyekeztek, hogy pótolják az elmulasztottakat, és
minden alkalmat kihasználtak, hogy a levegőbe emelked
hessenek. Vlagyimir Jegorov százados 3. osztályú repü
lőgép-vezetőnek e napon a következő gyakorlatot kellett
végrehajtania: felszállás után gyorsítás hangsebesség
feletti sebességre és emelkedés csúcsmagasságra. A
feladat nem hosszú és nem túl bonyolult, még akkor sem,
ha figyelembe vesszük, hogy a pilóta nem sok tapaszta
lattal rendelkezett a MiG-29-es vezetésében.
Az ismert nehézségek, melyek a légierőket a 90-es évek
ben sújtották (üzemanyag-, pénz- és tartalékalkatrész-hiány), azt eredményezték, hogy Jegorov az utóbbi öt és fél
év alatt mindössze 74 órát repült, vagyis átlag havi egy órát
töltött a levegőben. 1998 első hónapjaiban csak 20 perc re
pült időt sikerült összegyűjtenie. Nem tudott még a KTSZ-4
szimulátoron sem gyakorolni, mert az, mint az ellenőrzés
megállapította, „üzemképtelen állapotban volt, mert hiány
zott az anyagi fedezet az ipari javítás elvégeztetéséhez”.
A 36-os fedélzeti számú repülőgép előkészítésében el
térést nem tapasztaltak. A repülőgép-vezető a hajtóműpróba és az előírt ellenőrzések végrehajtása után 19 óra
13 perckor szállt fel. Az időjárás tiszta volt, a nap éppen

lenyugvóban, és a repülőgép még el sem tűnt a láthatá
ron, amikor a maximális üzemmódban működő RD-33
hajtóműre jellemző füstcsík jellege hirtelen megváltozott.
Akkor erre még nem figyelt fel sem a gépet útjára bocsá
tó technikus, sem a repülésvezető (vagy ha észrevették,
mindenek előtt arra gondolhattak, hogy a repülőgép-ve
zető megváltoztatta a hajtómű fordulatszámát).
A repülés második percében a pilóta észlelte, hogy a
gép kevésbé energikusan emelkedik, és a sebesség is
kissé csökken. A repülőgép leengedte az orrát, de a se
besség tovább esett. Az ok azonnal látható volt - fordulatszám-fennakadás a bal hajtóműben, és a vezérlés át
állt vész üzemmódra, habár a gázhő a műszer szerint
normális értéken maradt. Ráadásul a másik hajtómű
nyolctonnányi tolóereje lehetővé tette, hogy a gép 600
métert emelkedjen. A repülőgép-vezetői szakutasításban
előírtak és a repülésvezető parancsai szerint tevékenykedve Jegorov csökkentette a hajtómű fordulatszámát,
és fordulót kezdett a repülőtér irányába.
A helyzet azonban egyre bonyolultabbá vált - a baloldali
RD-33 fordulatszáma nem követte a gázkar mozgását, to
vább esett. Ennek oka vagy az elektronikus hajtóművezérlő-rendszer vagy az üzemanyag-betáplálás hibája lehetett.
Sem a pilóta, sem a repülésvezető nem számított arra,
hogy az események a lehető legrosszabb irányba alakul
nak: még felszállás közben elkezdett szétcsúszni az
égéstérben lévő befecskendezőcsúcshoz tartozó tüzelő
anyag-vezeték, később szétesett az elosztó, és az erős
kerozinsugár egyenesen az izzó hajtóműre irányult. Né
hány másodperc múlva tűz keletkezett, amit a légáramlat
és a sugárban ömlő kerozin táplált. Meggyulladt a durál,
átégett a csővezeték, a hatalmas hőmérséklet hatására
még az égőtér hőálló acélfala is átégett.
Ugyanakkor a pilóta még mindig nem ismerte fel a ve
szélyhelyzet lényegét - a jobb oldali hajtómű normálisan
működött, a hőmérő normális értéket mutatott, a tűzjelző
rendszer nem jelzett tüzet. Ez a berendezés a MiG-29es korai példányainál nem a megbízhatóságáról volt hí
res, és ez alkalommal egyáltalán nem működött. A repü
lőgép-vezető az utolsó pillanatig nem tudta, mi történik a
háta mögött - jelentéseiben egy szó sem hangzott el tűz
ről, természetesen nem lépett működésbe a tűzoltó-rend
szer sem, - a hajtóműtérben tomboló vulkánnal egyéb
ként sem lett volna képes megküzdeni. Mindössze né
hány másodperc kellett ahhoz, hogy a láng, akár egy au
togén hegesztő, átégesse az elektromos és csővezeté
keket, beleértve a hidraulikarendszer acél elemeit is. A
repülés 3. percének 24. másodpercében a nyomás alatt
lévő hidraulikafolyadék kitört a rendszerből, a közös hid
raulika-rendszerben azonnal megszűnt a nyomás, amit a
pilóta a felvillanó vészhelyzet-jelzőlámpa alapján jelen
tett: „A közös hidraulika üzemképtelen”.
A repülőgép folyamatosan veszítve a sebességéből és
magasságából, tovább haladt a repülőtér irányába. Sike
rült befejezni a fordulót, és ráállt a leszállóirányra. A repü
lésvezető a legrövidebb manőverrel vezette be fordított
irányon, hogy ne pazaroljon értékes másodperceket a
szokásos leszállási eljárás végrehajtására. A pilóta még
jelentette a nyomás csökkenését a közös hidraulikarendszerben, aztán többet nem rádiózott, küzdött az irányíthatatlan repülőgéppel. A tűzben ugyanis elolvadt a
kormányrendszer rudazata, és hamarosan teljesen el
égett a bal oldali stabilizátor mozgatóberendezése. A lég
áramlat kitérítette a stabilizátort szélső helyzetbe. A repü
lőgép bal szárnyára dőlt, és dugóhúzóba esett, majd
rendszertelen zuhanásba kezdett. A MiG-29-es több
mint ezer méter magasságot veszített, de a pilóta még
mindig próbálkozott a kivétellel.
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Ez azonban már nem segített - a gép egyik oldaláról a
másikra dőlt, mert a stabilizátor két fele nem együtt moz
gott (a jobb oldali a botkormányt követte, a bal oldalit a
légáramlat mozgatta ide-oda). A hátralevő néhány má
sodperc és százméternyi magasság elég lett volna a ka
tapultálásra, de az erős oldalirányú túlterhelés megfosz
totta Jegorovot a menekülés utolsó lehetőségétől is (az
ilyen túlterhelés a legveszélyesebb - a szervezet nehe
zen viseli el, és gyakran eszméletvesztést okoz).
19 óra 17 perckor a vadászgép jele eltűnt a földi loká
tor indikátoráról. A 36-os repülése alig több mint 4 percig
tartott. A becsapódás helyét nem kellett sokáig keresni a gép a repülőtértől 9 kilométerre zuhant le. A hajtómű
vek mélyen befúródtak a földbe, a pilóta azonnal életét
vesztette. A teljesen kiégett gép körül a mezőt elborítot
ták a roncsdarabok és a gépágyú szétszóródott lőszerei.
A Teszter UZL fedélzeti adatrögzítő jó állapotban ma
radt meg, és az adatok kiértékelése lehetővé tette, hogy
a legapróbb részletekig kielemezzék a vészhelyzet lefo
lyását. A repülés paraméterei mellett rögzítésre kerültek
a hajtómű tüzelőanyag-rendszerének kollektorában ural
kodó nyomásértékek is: ennek alapján meg lehetett álla
pítani a csővezeték szétesésének pillanatát.
A katasztrófa okait kivizsgáló bizottságba bevonták a
lipecki Repülőtechnika Üzemeltetési és Javítási Tudomá
nyos Kutatóintézet mérnökeit és repülőlaboratóriumát. A
szakértők külön kiemelték, hogy a katasztrófa oka hajtó
műhiba volt. Még egy komoly hiba rejtőzött a tűzjelző
rendszerben: a jeladó, amely a bizottság megállapítása
szerint „a megbízhatósági követelményeknek nem felel
meg, ha magas hőmérséklet hat rá” .
Gyakran a kivizsgálások folyamán a katasztrófa okozó
jaként az elhunytat jelölik meg. Ebben az esetben újra és
újra értékelve a repülés néhány percét, a repülőgép-ve
zető tevékenységében semmilyen hibát vagy mulasztást
nem találtak - V. V. Jegorov százados az utolsó pillana
tig menteni próbálta a repülőgépet. Amikor lezuhant, már
maga előtt látta a leszállómezőt.

A fordító megjegyzései
Nehéz a fordító helyzete: a szövegre koncentrál, igyekszik
azt az eredetihez hűen visszaadni. Nem tehet mást, mint
magába fojtja gondolatait, és a végén megjegyzéseket tesz.
A szerző, idézve a kivizsgáló bizottság jelentését, azt ír
ja, hogy a katasztrófa oka hajtóműhiba, de egy szót sem
szól magáról a hajtóműről. Nem szerepel a gyártási idő,
hogy mennyit működött a földön, a levegőben, volt-e nagyjavítva stb., pedig ezek lényeges adatok, és minden kivizs
gálási jegyzőkönyvben megtalálhatóak. A hiba oka a nagy
nyomású tüzelőanyag-vezeték szétesése, törése, de nem
szerepel az írásban, hogy ezt mi váltotta ki. Lehetett anyag
hiba, anyagkifáradás, szerelési hiba. Amíg nem tudni az
okot, nem lehet intézkedéseket tenni a hasonló esetek
megelőzésére a jövőben. A tűzjelző-rendszer adója nem fe
lel meg a megbízhatósági követelményeknek, ha magas
hőmérséklet hat rá. Az ilyen rendszer akkor lép működés
be, ha láng éri, márpedig a láng magas hőmérséklettel jár.
A cikkből kiderül, hogy ez jellemző volt a korai sorozatok gé
peire, és ez ismert volt az üzemeltetők előtt. Erre majd még
visszatérek a pilóta és a repülésvezető tevékenységének
elemzésekor. Ennyit a katasztrófa műszaki részéről.
Jegorov százados öt és fél év alatt csak 74 órát repült,
ami átlag havi egy órát jelent. Nincs adat az összes repült
idejéről, de valószínűleg a tiszti iskolát már a hanyatló kor
szakban fejezte be, így az nem lehetett több 300-400 órá
nál. Pont abban az időszakban repült keveset (vagy egyál
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talán nem repült), amelyik egy fiatal repülőgép-vezető
szempontjából a legfontosabb, amikor a reflexek kialakul
nak, a tevékenység beidegződik és rutinszerűvé válik. Eb
ben a korban kell kialakulni annak a jártasságnak, ami le
hetővé teszi, hogy a repülőgép vezetése a figyelemnek
csak töredékét vegye igénybe, a többsége pedig megma
radjon a harcfeladat végrehajtására, illetve az esetleges
rendkívüli helyzet kezelésére. A szóban forgó feladat a tí
pusátképzés repülőgép-vezetési technika részéhez tarto
zik, nappal egyszerű időjárási körülmények között kell vég
rehajtani. Abban igaza van a szerzőnek, hogy a feladat
nem hosszú, de azt, hogy egyszerű lenne, vitatom. Egy
szerű lenne egy rutinos, nagy tapasztalattal rendelkező pi
lótának, a kezdőnek, a rutintalannak bizony nagyon bonyo
lult. Mindenre oda kell figyelni, minden mozdulatot át kell
gondolni, semmi nem megy magától. Maximális koncent
rációra van szükség, a repülőgép vezetése mellett másra
nem marad idő, és akkor egyszer csak csökken a tolóerő,
vele együtt az emelkedés üteme és a sebesség, a fordu
latszám nem követi a gázkar mozgását. A MiG-29-es piló
tájának már nem kell, úgy, mint elődeinek a 21-esen, em
lékezetből felidézni a teendőket a repülés különleges ese
teiben, egy gépi hang diktálja a tevékenység sorrendjét.
Jegorov megelégedett azzal, hogy a tűzjelző lámpa nem
ég, nem ellenőrizte, nincs-e mégis tűz a hajtóműtérben. Ez
pedig nagyon egyszerű, csak hátra kellett volna pillantania,
a 29-esen megoldott a hátsó légtér áttekintése, és meglát
ta volna a repülőgép után húzódó füstöt. Ha lett volna re
pülési tapasztalata, de nem volt. Nagyot hibázott a repü
lésvezető is, amikor nem utasította a fiatal pilótát a füst el
lenőrzésére. Neki mindenképpen tudnia kellett a tűzjelző
berendezés megbízhatatlan működéséről. A másik hibát
azzal követte el, hogy nem adott utasítást a rakoncátlankodó hajtómű leállítására. A két hajtóműves repülőgépek hal
latlan nagy előnnyel rendelkeznek az egy hajtóművesekkel
szemben. Ha valamelyik hajtómű rendellenesen működik,
a nagyobb baj megelőzése végett le lehet állítani, a másik
biztonságosan hazaviszi a gépet. A baj nem jár egyedül,
hamarosan a hidraulikarendszer is üzemképtelenné vált,
amit a pilóta még jelentett.
Újból szerepet kapott a pilóta rutintalansága. Nem vette
észre, hogy a gép kormányozhatatlan, nem követi a botkor
mány mozgását. Nem tudni, felismerte-e egyáltalán, hogy
gépe dugóhúzóba esett. Mindenesetre megfeledkezett a
legfontosabb alapszabályról, ami egy tapasztalt repülőgép
vezetőnek a vérében van: hasonló esetben a legfontosabb
műszer a magasságmérő. Küszködött az irányíthatatlan
géppel akkor is, amikor már nem volt semmi esélye. A sa
ját életét megmenthette volna, ha jut ideje a magasságra is
figyelni. A K-36D katapultülés csodákra képes, a leglehe
tetlenebb helyzetből is kimenekíti használóját, csak műkö
désbe kell hozni, erről már több esetben meggyőződhet
tünk a tévé jóvoltából. Egyre azonban ez a kitűnő szerkezet
sem képes: dönteni a pilóta helyett. A kellő időben megho
zott, gyors döntéshez megalapozott tudásra, jártasságra és
tapasztalatra van szükség, Jegorov ennek nem volt, nem is
lehetett birtokában. A bizottság nem marasztalta el, sőt
megállapította, hogy tevékenysége nem tért el a szabályza
tokban előírtaktól. Ez utóbbi egyszerűen nem igaz. Egyet
len szabályzat sem írja elő, hogy a becsapódásig próbál
kozni kell a dugóhúzóból való kivétellel, éppen ellenkező
leg, 2000 méter alatt katapultálással el kell hagyni az irá
nyíthatatlan repülőgépet! Jegorov nem hős, hanem áldozat.
Ha egy szerencsésebb korban válik MiG-29-es pilótává,
mindez talán nem következik be.
Az Aviamaszter 2001/5. száma alapján
fordította: Varsányi Mihály

SIAD 2002 repiiló'bemutató
2002. június 8-án és 9-én nemzetközi katonai légi
parádét tartottak a szlovákiai Pozsony repülőterén. Az
M. R. Stefanikról elnevezett nemzetközi repülőtér adott
otthont a rangos eseménynek. Európa számos légiere
jének bemutatója igazi látványosságot varázsolt a
nagyérdemű számára. így szakértők és laikusok egy
aránt élvezhették a repülés magasiskolájának szóló és
kötelék gépes form ációinak három dim enziós légi
parádéját. A sok-sok éves tapasztalat és rutin itt min
denki számára egyértelműen megmutatkozott. A szín
vonalas eseményt a házigazdák gyémánt alakzatban
repülő vitorlázói nyitották meg, miközben a nemzeti szí
neket festették az égboltra. Ezt követően beindult az
„igazi nagyüzem” . A szóló gépek közül említésre méltó
a holland és belga modernizált F -1 6 MLU Fighting Falconok pilótáinak repülése, bár különösebb manővert
nem mutattak be. Az amerikai vadászok nem repültek,
sőt elkülönítették őket. Viszont a francia Mirage pilótá
ja rendkívül dinamikusan repülte gépét, programját sű
rűn gazdagították nagy túlterhelésű manőverek, pl. há
ton kinyomás. Az ukrán Szu-27-es pilótája is csak
„megtépte” gépét a rendkívüli intenzitású manőverek
során. Sajnos elmaradtak a várt „harang és kobra” figu
rák a Szuhoj programjából. Az osztrák Drakenek nem
is érintették a Duna-parti város repterének betonját,

4. ábra: A kanadai C/F-18A vadászbombázó

ugyanis egyenesen a bázisukról érkeztek és tértek is
vissza „kűrjük” után.
A hazai MiG-29-es pilóták is, mondhatni „hozták a for
mát” közellégiharc-imitációjukkal. A szereplő M iG-29-es
pilótát és tigriscsíkos 6829-es gépét itt láthatta utoljára a
közönség „testközelben”, a 2002. november 6-i iglói tra
gédia előtt. A forgószárnyasok is kitettek magukért, bizo
nyítva rátermettségüket és kiváló képességeiket. A cseh
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10. ábra: Szlovák An-26 teherszállítógép

és szlovák Mi-24-es pilóták szabályos légibalettet mutat
tak be. A W-3A Sokol kutató-mentő változatának pilótája
kolibri módjára reptette gépét a fizika törvényeivel dacol
va. Megemlíteném még a harci gyakorló és könnyű táma
dógépek (Hawk 100 és L-159 В ALCA) bemutatóját is.
Az élményeket gazdagította - ha nem is „látványosan”
- a menetrend szerinti járatok érkezése, illetve indulása.
A standok színvonalas választékukkal az aviatikával fer
tőzöttek házi archívumát gazdagították.
A show gerincét azonban igazából a kötelékek csodá
latosan kivitelezett és koreografált produkciója alkotta. Itt
főként a Patrouille de France 8 gépes formációját és a
Frecce Tricolori 10 gépes teamjét emelném ki, akik mél
tán váltak a „világ kedvenceivé”. Derűt csaltak még az
arcokra a Patrulla Aquila Casa 101-esei, a svájci PC-7-
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esek és a vendéglátók fehér Albatroszai. Akiknek bele
fáradt a nyaka és szeme a légtér kémlelésébe, azok az
álló soron kedvükre gyönyörködhettek a kiállított gépek
változatos sokaságában. Szemügyre lehetett venni, igaz
csak a kordonon kívülről, a részt vevő országok légiere
jének szállítógépeit, vadászgépeit és helikoptereit egy
aránt.
Igazi csemegének számított az ukrán légierő
Tu-22M3-as variaszárnyú bombázója. Vonzotta az ér
deklődőket - nem véletlenül - , rendkívül impozáns, sőt a
személyzet még egy mozgatható állványzat segítségével
bepillantást is adott a kabinokba. Nem így a USAF: az
F-15-ös és F-16-os vadászgépeket elrekesztették, csak
zárás előtt engedtek egy kis hozzáférhetőséget a publi
kumnak. Állandó résztvevőnek számított a Luftwaffe mo
dernizált F-4F-es Phantomja és Tornádói, Kanada
CF-18-as, Ukrajna Szu-27-es és IL-76-os gépei, ame
lyekben ugyancsak fogadtak vendégeket. A hazai
Mi-8/17-es és Mi-24-es, valamint MiG-29/21-es vadá
szok és An-24-es teherszállítók bemutatót is repültek.
Az osztrákok egyedi festésű Pilatus Turbótrénere és in
diánmotívumokkal díszített Kiowája, továbbá a hollandok
Fokker F-60-asa, a szerbek Galeb G-2A-ja, a Bun
deswehr UH-1-ese és a USAF C-130 Herculese is a
szereplők között volt.
Aki nem sajnálta a rávalót, a külföldi alakulatok által
kínált „relikviákat” meg is vásárolhatta, ezzel bizonyít
va elkötelezettségét a katonai repülés valamely szak
ága iránt. Összességében elmondható, hogy a tizen
nyolc ország által kínált látnivaló európai színvonalat
képviselt.
(A fotókat a szerző készítette)
Baranyai László

T-72-es harckocsik a magyar honvédségben I. rész

A T-72-es az egyik legjobban elterjedt harckocsi - kb.
25 000 db található belőle a világ minden táján, 28 ország
tartja rendszerben, de megtalálható ott is, ahol nem rend
szeresítették (USA, Németország, Izrael stb.)
ugyan
akkor viszont az egyik legvitatottabb is. A Magyar Hon
védség harckocsiállományát gyakorlatilag ezen harcko
csitípus különböző változataiból rendelkezésre álló 238
db képezi.
Az első T-72-es a - B változat volt - az -A csak csapat
próbákra szolgált - , s 1973-ban rendszeresítették a
Szovjetunióban. Ebben az időben nyugaton - az
M BT-70 bukása, az M -60A2 alkalmatlansága, a Leopard-2 elméleti prototípusszintű létezése miatt - egyedül
a Chieftain harckocsi volt komolyabb ellenfél a maga 120
mm-es ágyújával. A többi nyugati harckocsi - M-48,
M-60A1, Leopard-1, AM X-30 stb. - fő fegyvere 105
mm-es űrméretű löveg volt, s leginkább csak a Г-55-ös,
T-62-es harckocsik ellen vetették be őket, bár uránkarbidos lőszerükkel bármely szovjet harckocsit kilőhették.
A T-72-est minden előnyös tulajdonsága ellenére a
szovjetek egy esetleges NATO elleni harcban csak máso
dik vonalbeli harckocsinak szánták - az első vonalba a
T-64-esek, s az ekkor már prototípus szinten lévő T-80asok kerültek volna. Ennek elsődlegesen anyagi okai vol
tak; a szovjetek a ’60-as évek végétől elkezdték korsze
rűsíteni a páncélos és gépesített lövész egységeiket
(T-64, BMP-1 stb.). Az új fegyverek, járművek azonban
- a korábbi generációsakhoz viszonyítva - rendkívül drá
gának bizonyultak, ami egyben azt is nyilvánvalóvá tette,
hogy lehetetlenség belátható időn belül az egész fegy
vernemet átfegyverezni, de még egy hadseregcsoportot
is igen nagy költséggel lehetett volna. így két lehetőség
adódott: vagy csak kiemelt egységek kapnak az új fegy
verekből, vagy az új fegyverekből kifejlesztenek egy egy
szerűbb és olcsóbb változatot, megtartva a legjobb tulaj
donságokat. A szovjetek a BMP-1 esetében az első
megoldást választották, míg a T-64-es esetében az utób
bit. Ezért azután a T-72-es végső soron egy egyszerűsí
tett konstrukció lett, amely olcsóbb, mint a T-64-es, de a
sok közös vonás ellenére mégis új tervezés.
Korábban a Haditechnika már tárgyalta a T-72-es tör
ténetét (1999/4., 24-35. old), ezért ezzel most nem fog
lalkozunk. A típus- és altípus-megnevezések viszont ér
dekesek. A legelső változat (nyugati elnevezés szerint)
volt az -A, 1971-ben, csak csapatpróbára. Ezután a -B
következett 1973-ban, majd az - M 1978-ban. A -B és -M

változat között volt ugyan egy -B M változat is, de csak
nagyon kis számban, s csak egy vastagabb toronyhomlokpáncéllal ellátott - B változatnak tekinthető. A szovjet
megnevezés az első három változatnál egyszerűen
T-72-es volt, míg az utolsónál T-72M. A Szovjetunió
több országnak is eladta a - B és -M változat gyártási jo
gát - amiből minket csak Lengyelország és Csehszlová
kia érdekel. Magyarország 1978-ban vásárolt először
T-72-es harckocsikat a Szovjetuniótól; mintegy 30 db -B
típust. Ennek legszembetűnőbb jellegzetessége a
TPD2-49 irányzótávcső két fejrésze közötti összekötő
csatorna, s a deszantkapaszkodók a torony oldalának kö
zepén. Az -M típus megjelenése és licencjogának eladá
sa után Magyarország folyamatosan szerzett be T-72M
harckocsikat Csehszlovákiától és Lengyelországtól. (Az
exportra szánt T-72M harckocsikat mind a lengyelek,
mind a csehszlovákok gyakran T-72G-nek nevezték, ami
egyben külföldön azt is jelezte, hogy nem eredeti szovjet
gyártású -M változatról van szó.) Magyarország a közép
és késői gyártási sorozatokból vásárolt. A kettő között az
a különbség, hogy az utóbbi kívülről - a pótpáncél kivé
telével - T-72M1 változatnak néz ki (kötényezés, köd
gránátvetők). 1981-ben jelent meg a T-72M1 változat,
amiből később Magyarország is vett néhányat a lengye
lektől. A késői - M változattól kívülről gyakorlatilag a felső
homlokpáncélon lévő, a V alakú hullámtörő és a vezetői
búvónyílás közötti, keresztben elhelyezett taposóvasak
száma különbözteti meg: az -M változatnál 4 db, az -M 1
változatnál 3 db van. Ezenkívül az -M 1 változatok test
felső homlokpáncélja minden esetben rendelkezik egy 16
mm-es pótpáncéllal, míg az - M nem minden esetben. A
másik —M1 változatot képviseli az 1996-ban Belorussziá
tól vásárolt - és a megsemmisítéstől megmentett - 100
db harckocsi. Ezek igen eltérőek mind a korábbi -M 1 vál
tozatoktól, de gyakran még egymástól is. Általánosság
ban kívülről egy szövetszerű „pótpáncél”, eltérő első sár
védő lemezek, a 3 toronydoboz és sárga festésük alap
ján lehet felismerni őket. Ezenkívül ebből a típusból ren
delkezik az MH egyedül reaktív páncélkazettás példá
nyokkal. (Ezeken a dobozok rajta vannak, de töltet nélkül,

1. ábra: Egy csehszlovák gyártású T-72M. A háttérben egy
félig-meddig ieponyvázott BTR-80 látható. A harckocsi
átfestett - nem az eredeti barnás csehszlovák színben pom
pázik -, ami valószínűsíti, hogy korábban felújításon esett át.
A 2. tartály sérült (horpadt)
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így harcászatilag nem jelentenek semmit. - Szerk.) Bár a
legtöbb példány a belorusz - Ш -esekből az adataik sze
rint 1982-es gyártmány, külső kialakításuk/felszerelésük
alapján viszont késői -M 1 változatok, ami 1986 utáni
gyártást feltételez. A lehetséges magyarázat: a szovjetek
5-10 évente régebbi harckocsijaikat átépítették a min
denkor aktuális szintnek megfelelően, így eredetileg ezek
is korábbi változatok lehettek. Végül, az MH rendelkezik
kettő T-72M1 alvázra épült műszaki mentő változattal is,
amelyek egyből felismerhetőek.
Meg kell még jegyezni, hogy a változatok azonos ele
mei is gyakorta különböznek; a - B változat forgó lőszer
tárolóját „nem illik” beszerelni a későbbi változatokba, a
sebességváltóknál a szovjet, lengyel és csehszlovák pél
dányok nem teljesen egyformák, a VT-72B légszűrője
nem csereszabatos más T-72-es változatokéval stb. (A
csereszabatosság megvalósíthatósága korlátozott, ami
nek számos műszaki oka van. - Szerk.)

....
2. ábra: T-72M egy erdőszélen előkészített tüzelőállásban

Tűzerő
A harckocsi fő fegyvere egy 2A46 (D-81TM) jelzésű 125
mm-es, sima csövű harckocsiágyú, a „Rapira” sorozat
ból. A fegyvert a Petrov tervezőintézet (Perm) tervezte, a
2A26 ágyú áttervezésével. Ez utóbbi a T-64-es harcko
csikba volt beszerelve, s a T-72-es legelső változatába
is. Ez a fegyver közepes távolságon nem nyújtott megfe
lelő teljesítményt, ezért kellett áttervezni; az új ágyú lett a
2A46, amivel ezután felszerelték a Г-72-eseket és a
T-64B harckocsikat is.
Az ágyú a toronyban (és kívül) helyezkedik el (a vezetői
műszerfalon visszajelzés történik, amikor a lövegcső a to
rony fordulásakor kilép a kontúrból - túllépi valamelyik
irányban a harckocsi szélét); gyakorlatilag a csőfar foglalja
el a torony legnagyobb részét. Főbb részei: lövegcső, böl
cső, fék, helyretoló, ékzár, magassági irányzógép, hővédő
burkolat. A mozgó részek tömege: 2675 kg. Kaliberhossz:
L/50,8, csőhossz: 6358 mm. Töltényűr hossza: 840 mm.
Irányzási határok - vízszintes: 360°, függőleges: -6 ° 13’
-+13° 47’. A lövegcső egyfalú (nem béléscsöves) csőkö
penyből, összekötő hüvelyből, csőfarból és füstgázelszívó
ból áll. Élettartama 700-800 lövés. Megengedett kopás: 3
mm (128 mm űrméretig). A csövet legjobban az űrméret
alatti lövedék koptatja, 50 ilyen típusú kilövése után ellen
őrizni kell az ágyú kiegyensúlyozottságát, s szükség ese
tén az ellensúlyokból egyet vagy többet áthelyezni. Max.
gáznyomás a csőben űrméret alatti lövedéknél: 4525 bar.
A csőköpenyt kívülről négy hővédő lemez borítja, amelyek
rendeltetése a lövegcső deformációjának megakadályozá
sa, hőmérsékletének kiegyenlítése révén. A lövegcső kö
zepe táján helyezkedik el a füstgázelszívó berendezés,
amelynek szerepe a lövéskor keletkező gázok küzdőtérből
való kiszívása. Tűzvonal nagysága (0° 0’): 1651 mm, hátrasiklás 270-320 mm, max. 340 mm. Tűzgyorsaság 7-8
lövés/perc (8 másodpercenként egy) töltőautomata hasz
nálata esetén, kézi üzemmódban 1-2. Három lőszertípust
rendszeresítettek hozzá: űrméret alattit (nyugati megneve
zéssel nyíllövedék), kumulatívot és repesz-rombolót. Min
den lőszertípus osztott, gránátból és töltetből áll.
Űrméret alatti lőszerek: A lőszer egy lövedékből és töl
tetből áll. Az űrméret alatti lövedékekből két típus létezik,
wolframmagos és szegényített uránmagos. Ezen löve
déktípus max. 2500 méterig alkalmas - közvetlen irány
zással - kemény célok pusztítására. A lövedék kezdőse
bessége 1825 m/s (6750 km/h, vagy a hangsebesség 5,3
szorosa I), tömege 3,6-5 kg. A lövedék csőből való kire
pülésekor, 15 méter után elkezd leválni a három vezető-
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3. ábra: T-72M hátulról. Jól megfigyelhető az önvontató
gerenda, valamint hogy a hűtő feletti OPVT fedeleket csak
nemrég nyitották fel. A harckocsi eredetileg az út szélén
akart leparkírozni, ami láthatólag „túl jól” sikerült

4. ábra: T-72B egy erdei úton. A hűtő feletti OPVT fedelek
egyike nyitva van, sem az NSZVT géppuska, sem a ráká
szok nincsenek felszerelve. A kép bal szélén egy „belorusz"
T-72M1 várakozik. Bár a képen nem látszik túl jól, az M1
csöve zöld színű (az alapharckocsi pedig sárga), ami arra
utal, hogy lövegcsere volt korábban

gyűrű, s a mag repül tovább. Ilyenkor figyelembe kell ven
ni, hogy a leváló részek 15-1000 méteren belül, a
lőiránytól +/-2°-os eltéréssel válnak le (ami egyébként jól
hallható), s ezen távolságon belül komoly károkat okoz
hatnak mozgási energiájuk révén. (Ez minden ilyen löve
dékre jellemző, akár orosz, akár amerikai legyen is az.).
Egyes típusokban vörös színt adó fényjelző anyag talál
ható. Páncélátütési teljesítmények: 250 mm/90°/1000 men vagy 450 mm/9071000 m-en.
Amennyiben viszont a már szabadon repülő mag gel
lert kap valamin, akár 10-20 km-nyit is képes elrepülni
nem kívánt irányba. Mivel Magyarországon nincs olyan
lőtér, ahol ezt tolerálni lehetne, jelenleg lövészeteken
nem használt ez a lőszertípus.
Kumulatív lőszerek: A lőszer egy gránátból és töltetből
áll. A lövedék kezdősebessége: 905 m/s (3258 km/h), tö
mege: 19 kg, célzott lőtávolsága közvetlen irányzás ese
tén 960 m. A lövedék fejrészében helyezkedik el a gyúj
tó. Némelyik lövedékváltozatban fehér fényt adó fényjel
ző anyag található.
Repesz-romboló lőszerek: A lőszer egy gránátból és
töltetből áll. A lövedék kezdősebessége: 850 m/s (3060
km/h), tömege: 23 kg, max. lőtávolsága (közvetett irány
zással): 9400 m. A lövedék orr-részében helyezkedik el a
gyújtó, amelynek (és a lövedék orr-részén lévő kupak)
segítségével három hatás érhető el: repeszhatás, re
pesz-romboló hatás, romboló hatás. Az általános beállí
tás a repesz-romboló hatás.
Töltet: Minden lövedékfajtához elégő falú hüvellyel el
látott lőportöltet tartozik. A hüvelyfal égéskor szinte mara
déktalanul megsemmisül, a 2 -3 kg-os hüvelyfenék pedig
automatikusan kidobódik (alapesetben). A hüvelyben az

8. ábra: A motor már a helyén, a légszűrő még hiányzik. Jól
látható a feltöltő (turbó) a motor elején, valamint a motor előtt
és alatt az előtérhajtómű egy nagy része, valamint, hogy
(felül, középen) az MC-1 centrifugálszűrő nincs bekötve. Bal
szélen a harckocsi oldalpáncélja (jobb) is részben látható

6. ábra: T-72M harckocsi. A hátsó toronydobozt felhajtották,
valószínűleg a motor feletti páncél volt/lesz felnyitva
10. ábra: Láncmeghajtó kerék еду T-72M esetében. Jól
látható, mennyire „brutális” szerkezet. A kör alakú furatok
már a mögötte lévő terelőgyűrűt jelzik

7. ábra: Motorcsere еду T-72M-nél. A kép jobb oldala felé
van a motor hátulja (és a harckocsi bal oldala)

alaptöltet, a kiegészítő töltet, lángcsökkentő anyag stb.
helyezkedik el, míg a hüvelyfenékben a gyújtó. A gyújtó
mind elektromosan, mind mechanikusan inicializálható.
A lőszerek festése egységesen világosszürke színű,
matt fekete feliratokkal. A töltet színe barnás-vöröses, na
túr fémszínű fenékkel.
A löveg lőszerjavadalmazása - S és -M változatú harc
kocsiknál 39 db, -M 1 változatnál 44 db. Minden változat
nál 22 db lövedék és töltet a forgó lőszertárolóban he
lyezkedik el, a többi a páncéltestben és részben a torony
ban: az első és hátsó lőszertartó üzemanyagtartályban, a
mellső lőszertartóban, a forgó lőszertároló padlólemezén
a parancsnok és irányzó előtt és mögött, a motorválasz-
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11. ábra: Futógörgő еду T-72M -né/. A görgő még a régebbi
típusú, 8 merevítőbordás változat. A sötétebb csavarfejek a
kenési helyet jelzik. Szintén megfigyelhető még a gumiréte
gen a 750 190 jelzés is

12. ábra: Bal első futógörgő belülről nézve egyT-72M-nél (a
lánctalpat levették). Jól megfigyelhető a „Z tengely” és a ten
gelyt a hidraulikus lengéscsillapító karjával összekötő rúd. A
kép jobb szélén és felül a felhajtható tolólap részei is láthatóak

falon és mellett, valamint egy db (-M1 változatnál két db)
az irányzó mögött, a torony hátsó részén. Egyedül az itt
tárolt lövedék helyezkedik el a toronykoszorú szintje fe
lett, az összes többi lövedék és töltet az elméletileg legvédettebb helyen található.
A harckocsi légvédelmét egy Z U -72 „légvédelmi komp
lexum” képezi, amely a géppuskából, annak rögzítő,
mozgató és irányzó berendezéséből áll, s a parancsnoki
kupolára van felerősítve. Menethelyzetben hátrafelé,
harchelyzetben előre néz. A géppuska egy 12,7 mm-es
elektromos elsütésű NSZVTgéppuska, amelynek két vál
tozata van: jobbról és balról adogató. Emiatt a bölcsőn a
rákász és a hevederfogó zsák felrögzítése megegyezik.
A két típus között csak az adogató szerkezetben van kü
lönbség. A legelterjedtebb változat a jobb oldali adogatású, bal oldalon lévő hüvelyfogó zsákkal. A fegyver töme
ge 25 kg, teljes hossza 1610 mm. Irányzási korlátái víz
szintesen 360°, függőlegesen -5 ° -+ 7 5 °. Hatásos lőtávolsága földi célok ellen 2000 méter, légi célok ellen 1500
m. Az irányzást egy K -10T tükörreflexes, fényszűrővel
ellátott optikai célzókészülék segíti, ennek kiesése ese
tén a géppuskán lévő hagyományos célzókészülék. Ér
dekes módon a K -10T egységet a szovjetek még egyes
vadászrepülőgépeiknél is felhasználták (pl. MiG-25).
A géppuska két lőszertípussal tüzel: páncéltörő-gyújtó
(B-32), amelynek színjelölése fekete-piros, és páncéltö
rő gyújtó fényjelző (BZT/BZT-44), lila-piros jelzésű lő
szerrel. A lőszerek teljesítményadatai jónak mondhatók
még ma is. B -32 esetében a méretek: 12x107 mm, töl
tényhossz: 146,8 mm, lőszertömeg: 131 g, lövedéktömeg:
48,3 g, kezdősebesség: 820 m/s, torkolati energia: 16
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125 J (egy ember harcképtelenné tételéhez/halálához
már 80 J energia is elegendő), max. lőtávolság: kb.
10 000 m, max. páncélátütési képesség: 20 mm.
Lőszerjavadalmazás 300 db, ami 3 db 60 lőszer befoga
dására alkalmas rákászban és a középső toronydoboz jobb
oldali részében helyezkedik el. A géppuska színe matt fe
kete, a bölcsőé a harckocsi alapszíne, a rákászoké szintén.
A harckocsi másik géppuskája egy, a löveggel párhuzamosított (annak jobb oldalán rögzített) 7,62 mm-es PKT,
elektromos (és kézi) elsütésű géppuska. A géppuska négy
(39M) lőszertípussal tüzelhet: könnyű acélmagvas, nehéz
acélmagvas, fényjelző és páncéltörő-gyújtó; a könnyű
acélmagvast rendszeresítették. Harcászati-műszaki adatai
gyakorlatilag megegyeznek a PKM/PKMSZ gyalogsági
géppuskáéval. Gyakorlati tűzgyorsasága 250 lövés/ perc,
élettartama kb. 25 000 lövés. Lőszerjavadalmazása 2000
db lőszer, amit nyolc rákászban helyeztek el a harckocsi
ban: egyet a géppuskán, kettőt a torony jobb oldalán a rá
diókészülék alatt, kettőt a forgó lőszertárolón a parancsno
ki ülés alatt, egyet az akkumulátoroknál lévő polcon, kettőt
az akkumulátorok mellett, a forgó lőszertároló határolónál.
Irányzott lőtávolsága: 1800 m, irányzása az ágyú irányzó
távcsövével történik, annak K/PUL helyzetében.
A személyi fegyverzetet egy AM D-65 vagy AK-63D
(AMMSZ) gépkarabély 300 db lőszerrel, két PA-63 pisz
toly két-két tár (14-14 db) lőszerrel, tíz db F1 védő kézi
gránát képezi és egy rakétapisztoly 12 db lőszerrel. Je
lenleg csere alatt áll a személyi fegyverzet, így előfordul
PA-63 helyett más pisztoly is.
A löveghez egy elektromechanikus töltőautomata csatla
kozik. A töltőautomata a forgó lőszertárolóból, a lőszerkazetta-emelőszerkezetből, a betöltő szerkezetből, a hüvelyfenék
kivető szerkezetből, a KR-175 elektromechanikus lövegrögzítőből, az elektromos elosztódobozból, a memóriaegység
ből, az irányzói és parancsnoki vezérlőegységből és a lő
szerszámlálóból áll. A forgó lőszertároló a harckocsi köze
pén helyezkedik el, s feladata a lőszerek tárolása és adoga
tása. Körben elhelyezve 22 db lőszerkazettát tartalmaz,
amelyekbe alul a gránátot, felül a töltetet helyezik el. Alsó ré
szét a páncéltesthez rögzítették, felső része viszont a toron
nyal együtt forog. A felső gyűrű belső részében helyezkedik
el a meghajtószerkezet, az elosztódoboz és a memóriaegy
ség. A hátsó, motortér felé eső részén az adogatóablak ta
lálható. A lőszerkazetta-emelőszerkezetet a torony hátsó ré
szében, ahhoz erősítették fel. Feladata az irányzó által kivá
lasztott és a forgó lőszertároló által az adogatóablakhoz for
gatott lőszernek a lövegcső középvonalához emelése. A be
töltő szerkezet a torony leghátsó részében, a kazetta-eme
lőszerkezet mögött van, s feladata a lövedék, majd a töltet
töltényűrbe tolása. A hüvelyfenék-kivetőszerkezet feladata a
lövés után visszamaradó hüvelyfenéknek a toronytető hátsó
részén kialakított ajtón keresztül történő kihajítása. Ez olyan
erővel történik, hogy a harckocsi mögött néhány méterre
esik le. Az elektromechanikus lövegrögzítő feladata a löveg
töltési szögön rögzítése, amit (a löveg megfelelő helyzetbe
mozgatása után) egy csapszeg a bölcső megfelelő helyen
elhelyezett furatába tolásával ér el. A memóriaegység fel
adata a forgó lőszertárolóban elhelyezett lőszerek típus és
mennyiség szerinti mindenkori nyilvántartása, amit - többek
között - a lőszerszámlálónak továbbít. Az elosztódoboz fel
adata a töltőautomata munkafolyamatainak elektromos ve
zérlése. Az irányzói vezérlőegység a töltőautomatát iránítja,
s az irányzótávcsövön helyezték el. A parancsnoki vezérlőegység feladata a töltőautomata működtetése ki- és bemálházásnál, valamint kézi vezérlés esetén.
(folytatjuk)
Péter Zsolt

A szovjet repülőgép-fedélzeti rakéták fejlesztése I. rész

A hatvanas-hetvenes években a polgári
repülés nem „fényűzés volt, hanem az
előrehaladás eszköze”. A városból kife
lé haladva, a Néva partján, különféle
nemzetiségű emberek hosszú sora áll a
Pulkovói repülőtérre tartó autóbusz
megállójánál. Közömbös arckifejezés
sel szemlélik a metró Moszkovszkaja ál
lomásánál elterülő, egy egész háztöm
böt alkotó és a „sztálini” építészeti stílust
tükröző pompás épületet. Csupán né
hány, a történelmet kedvelő ember tud
ja, hogy miért is került ez a kolosszális
épület ide, majdnem a város déli határá
ba. A harmincas években úgy gondol
ták, hogy Leningrád csak déli irányba
fog terjeszkedni, mivel északi oldalának
közelében, Bjeloosztrovnál húzódott a
finn államhatár. Ezért építették ide, a
nagyváros központjába ezt a hatalmas
és igen bonyolult belső elrendezésű hi
vatalos épületet, a párt és tanácsi szer
vek vezetősége számára. A háborúk
eredményeként megváltoztak a fejlesz
tési tervek, és a város szélén álló hatal
mas házban egymást váltották a tulaj
donosok. Az ötvenes évektől több, a re
pülés rádiólokációs technikájának és a
rakéták irányítási rendszereinek kifej
lesztésével foglalkozó szervezet nyert itt
elhelyezést. Napjainkban ezek egy ide
ológiai csodabogárnak számító elneve
zésű „Lenyinyec Holding Társaságiban
egyesültek.
Ez a leningrádi szervezet kapta meg
a levegő-föld osztályú rakétarendsze
rek irányítóberendezéseinek fejleszté
si munkáját, melyeket még V. M.
Sabanov, Sz. L. Beríja és A. A. Koloszov kezdett el egy hasonlóan hatal
mas épületben, a Moszkva északi ré
szén levő KB-1-ben. A leningrádi
szakemberek első munkája a K-16
komplexum volt, ennek kellett a Kométa-rendszert felváltania.
Ugyanakkor e rakétakomplexum kifejlesztésének első tervei nem irá
nyozták elő az új irányítási rendszer
alkalmazását. Az elképzelések szerint
a korszerűsítés a KSZ szárnyas raké
ták indítási magasság- és sebességtartományának bővítését, valamint a
maximális repülési távolság növelését
tűzte ki célul, az eredetileg a Kométarendszer repülőgépén és rakétáinál al
kalmazott fedélzeti berendezések felhasználásával.
Miután a Kométa rendszeresítésre
került, a gyártással kapcsolatos terve

zői és technológiai feladatokat, a
gyártmány további korszerűsítését a
mikojánovi OKB-155 gyártól átadták
annak dubnyenszki leányvállalatához.
1955-ben az OKB-155 leányvállalata
viszonylag önálló munkát kapott - az
első hazai, hadihajók részére készülő
szárnyas rakéta, a P-15 megalkotását.
A munka irányítóját A. Ja.
Bereznyákot először nevezték ki hiva
talosan is főtervezővé. A P-15 rakétát
folyékony üzemanyagú (ZSRD) rakéta
hajtóművel látták el, melynek tolóereje
1200 kp volt. A hajtóművet az OKB-2
Nil—88 (azokban az években a Hadiipa
ri Minisztérium rakétagyártó iparának

legfontosabb szervezete) kollektívája
fejlesztette ki A. M. Iszájev vezetésével,
akivel közösen alkotta meg Bereznyák
a háború alatt a Bl rakétahajtóműves
elfogó vadászrepülőgépet.
Magától értetődően született meg az
ötlet, hogy a KSZ rakétáin ilyen folyé
kony üzemanyagú rakétahajtóművet
kell alkalmazni a turboreaktív hajtómű
helyett. Ez teljes mértékben megszün
tetné a hajtóműindítással kapcsolatos
problémákat nagy magasságon. Ezen
kívül a ZSRD előállítása háromszor ol
csóbb volt, mint az RD-500-as, mely
nek ára a szárnyas lövedék értékének
egyharmadát tette ki.

1. ábra: A KSZR rakéta makettja
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Kidolgoztak egy alternatív változatot
is, a P -15 repülőgép-fedélzeti fegyver
ré való átalakítását. Azonban a hadi
hajókról indítható rakéták maximális
repülési távolsága csupán 25 km volt,
vagyis háromszor kisebb annál, amit a
Kométa elérthet, ráadásul a P-15 har
ci része is majdnem kétszer kisebb
volt, mint a KSZ rakétáé. Az illetékes
katonai szervek nem egyezhettek be
le, hogy ezek a fontos mutatók ennyi
re lecsökkenjenek. A korszerűsített ra
kéták légierőnek szánt változatai a
P-15A és P-15M jelölést kapták, és
megvizsgálták alkalmazási lehetősé
güket a Tu-16-nál lényegesen könynyebb Tu-98A perspektivikus front
bombázón. Ennek a rakétahordozó
nak a hangsebességnél nagyobb re
pülési sebessége lehetővé tette volna
az indítási távolság megnövelését
60-70 km-re. Sajnos ennek a gépnek
- amelynek típusjelzése rendszeresí
tése esetén Tu-24 lett volna - a fej
lesztési munkálatait az első kísérleti
példány berepülésének időszakában
leállították, a P-15 rakéta pedig túlsá
gosan nehéznek és nagynak bizonyult
az előbbi helyett, később sorozatban
gyártott Jak-28 számára. Az átdolgo
zott P-15-öt végül jóváhagyták mint
távlati, repülőgépről indítható rakétát.
A rakéta maximális repülési távolságát
35 km-ben határozták meg a rendsze
resítéskor, 1960-ban, amelyet a továb
biakban 40 km-re kellett növelni. A hat
vanas évek végére ez a további kor
szerűsítések következtében a P-15M
változatnál nagyjából megkétszerező
dött. A „Nagy barátság” időszakában,
a megfelelő műszaki dokumentáció át
adása után a kínai elvtársak beindítot
ták a P -15 gyártását „Fei Liung” (Re
pülő sárkány) elnevezéssel. Később a
P-15 továbbfejlesztésével létrehoztak
egy levegő-föld osztályú rakétát
Sz-601 jelzéssel a B -6 típusú (Tu-16)
távolsági bombázó-repülőgépeik szá
mára.
Az 1956-57-es években a kísérleti
tervezői munkálatok hivatalosan arra
irányultak, hogy a KSZ repülő lövedék

turboreaktív RD-500K hajtóművét fo
lyékony üzemanyagú hajtóművel vált
sák fel. Ezzel szándékozták elérni az
indítás magasságának és sebességé
nek növelését. A kivitelezés engedé
lyezését a Minisztertanács 1956. ápri
lis 2-án aláírt 1781. számú határozata
tartalmazza - ennek kezdeményezői:
A. I. Mikoján, A. Ja. Bereznyák és a
repülőgép-ipari miniszter P. V. Gyementyev voltak. A továbbiakban az új
rakétaváltozat a KSZR elnevezést
kapta.
Előirányozták a törzs tökéletesíté
sét, míg a szárnyak, a farokfelületek
és а К - Ш fedélzeti berendezés válto
zatlanul maradtak, az eredeti KSZ-nek
megfelelően. A jóval falánkabb folyé
kony üzemanyagú rakétahajtómű szá
mára a TRD-nél sokkal több üzem
anyag-tartalékról kellett gondoskodni.
Az új típusú rakétánál kétszer na
gyobb repülési távolság eléréséhez a
KSZ-hez viszonyítva tízszer több
üzemanyagra volt szükség. Ennek kö
vetkeztében a KSZR másfélszer lett
nehezebb, mint a KSZ alaptípusa.
Másfelől viszont, megszabadulva a
nehézkes, centrifugál-kompresszoros
TRD hajtóműtől, a rakéta tervezői a
törzsközép 1,2 m-es keresztmetszetét

4. ábra: A Tu-16K-16 bombázógép KSZR rakétákkal
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1,0 m-re csökkenthették. Ennek ered
ményeként, miközben a szárnyak ere
deti geometriája nem változott, a 4,72
m-es fesztáv 4,52 m-re módosult. Az
összecsukható szárnyszerkezet, amit
először a Kométa hajóról indítható vál
tozatánál alkalmaztak, lényegesen
megkönnyítette a felhasználást, mivel
sokkal több teljesen összeszerelt ra
kétát lehetett elhelyezni a tárolóhe
lyeken. A KSZR rakéták helyszükség
lete összecsukott szárnyakkal 1,76 m
volt. A törzs kisebb homlokellenállása
és a ZSRD hajtómű tolóerejének vi
szonylagos függetlensége a repülési
magasságtól azt eredményezte, hogy
repülési sebessége 1200-1250 km/hra növekedett.
A K1-M R fedélzeti irányítórendszer
ben felhasználták a Kométa változata
inak kifejlesztése során szerzett leg
jobb tapasztalatokat, amelyek nem gá
tolták a kezdetben megfogalmazott
változtatásokat a kábelrendszerben és
a hullámvezetőkben. Átvették a Szopka-rendszerbe tartozó S Z -2 rakéta
önirányító fejének (GSZN) S Z -3 an
tennablokkját, felváltva ezzel az ere
deti KSZ rakéta K-1M berendezésé
nél alkalmazott K -1 -1 és K -1-11
blokkokat. A rádióirányító berendezés

K~1—0 blokkját a törzs farokrészének
jobb oldalán helyezték el, a rádió vá
laszadó K -1 -1 2 blokkját pedig a füg
gőleges vezérsík felső részén. A fedél
zeti berendezések működési ideje - a
KSZ rakétához viszonyítva 75%-kal
lett nagyobb, és elérte a 350 másod
percet.
A Kométa önirányító rendszerének
(SZU) fő kivitelezője - a moszkvai
KB-1 - az ötvenes évek második felé
ben túl volt terhelve munkával. A
K-10SZ és a H -20 rakéták berende
zésein kívül dolgoztak a levegő-levegő
osztályú rakéták, a légvédelmi rakétakomplexumok és a rakétaelhárító
rendszer fejlesztésén is. A Kométa be
rendezéseinek korszerűsítését a leningrádi O KB-283-ra bízták, melynek
kollektívája nagy tapasztalatra tett
szert a repülőgép-fedélzeti rádióloká
ció területén. A levegőből indítható ra
kétarendszerek tervezési munkálatait
a leningrádi szervezetben А. I.
Amromin és V. I. Szmirnov irányította.
Az A R K -5 robotpilótát lecserélték a
korszerűbb, és jóval erősebb kor
mánygéppel rendelkező ARK-D válto
zatra, ami biztosította a megváltozott
dinamikus jellegű és az önlengésre
kevésbé hajlamos rakéta irányítható
ságát. A kormány utasítására a rakétá
ra fel kellett szerelni az abban az idő
ben kifejlesztés alatt álló K-10SZ ra
kéta 940 kg-os páncéltörő-romboló
harci részét. A robbantást az
EVMU-506 elektromos gyújtószerke
zet biztosította. Lehetőség volt speciá
lis (nukleáris) robbanófej alkalmazásá
ra is.
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A rakéta alkalmazásának biztonsá
gát „irányszög- és távolsághatároló”
segítségével érték el. Ez egy ön
megsemmisítő rendszer, amely meg
szakította a rakéta további repülését,
ha a m eghatározott iránytól egy
adott értéknél jobban eltért, vagy ha
letelt a számított maximális repülési
idő.
A KSZR rakéta legnagyobb újdon
ságának mégis csak a folyékony
üzemanyagú rakétahajtómű számí
tott. Tüzelőanyagként a TG 02 jelzé
sű, 50-50 trietil-amin és xilidin keve
rékét alkalmazták - „tonka" néven,
amit még a II. világháború alatt fej
lesztettek ki a német tudósok. A
KSZR-ben használt TG-02 az AK20F salétrom savas oxidálószerrel
öngyulladásos keveréket alkotott,
ami garantálta a biztonságos beindí
tást és a stabil égési folyamatot. A
fenti megnevezésben a „20” szám
20% nitrogén-tetraoxid-tartalmat je 
lent, melynek köszönhetően 5%-kal
nőtt az energiatartalma és 6%-kal a
töménysége. Ez a tüzelőanyag tarta
lékmennyiségének növekedését je 
lentette változatlan térfogat mellett.
Az „F ” betű jelzi azt, hogy az
oxidálóanyag lassítóként kis mennyi
ségben tartalm az ortofoszforsavadalékot is. Eltérően a P-75-től, a
tüzelőanyag-tartály (666 I űrtartal
mú) és oxidálóanyag-tartály (1032 I
űrtartalmú) nem puha falú, hanem
önhordó szerkezetű volt. Az agreszszív oxidálóanyag tartálya EI-654-es
rozsdamentes acéllemezből készült.
A tüzelőanyag-tartály AM G -6-os aluminíniumötvözet. Ezeken kívül a ra
kéta sárkányszerkezetében felhasz
náltak még D -16A -T, A L-5, A L-6,
A L -19 ötvözeteket, a legnagyobb
terhelésnek kitett helyeken pedig
30HGSZA acélt is.
A folyadéküzemű rakétahajtómű
energetikai szempontból nem volt tel
jesen tökéletes, de az ötvenes évek
ben az egyetlen bevált, úgynevezett
„nyitott rendszer” volt, melynél a turbószivattyú-berendezés gázgeneráto
rának égéstermékei egy meghoszszabbított csőrendszeren távoztak az
atmoszférába. A turbószivattyűt indí
táskor egy piró-indítómotor hozta for
gásba. A tartályok feltöltése üzem
anyaggal a hajtómű indítása előtt 10
másodperccel történt. Kezdetben úgy
képzelték, hogy az új rakétánál változ
tatás nélkül alkalmazzák a P -1 5
SZ2.722 hajtóműveit, de a későbbiek
ben - figyelembe véve a röppálya sa
játosságait és a megnövelt működési
időt - egy különlegesen átdolgozott
változatot kellett kialakítani SZ2.721V
jelzéssel. Abból kellett kiindulni a ter
vezéskor, hogy a rakéta gyorsításá
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hoz megnövelt tolóerő szükséges, vi
szont át lehet térni egy gazdaságo
sabb hajtómű-üzemmódra a repülés
további szakaszán. Ezért a hajtómű
vet, sőt már annak prototípusát is
„kétfokozatú” üzemelésre alakították
ki. Az üzemanyagrendszer adagolójá
ba beépített szelep működésbe lépé
sekor a tolóerő 1200 kp-ról 600 kp-ra
csökkent.
A kísérletekhez egy Tu-16 repülő
gépet (gyári száma 7203608) alakí
tottak át, módosították a K -1 1 -2 állo
mást, hogy biztosítsák a hosszabb
időtartamú irányítást, és kicserélték a
B D -E tartósíneket BD -245 típusúra.
Ezen kívül egy új berendezést építet
tek be az operátor hermetikus kabin
jába, a repülőgép első bombareke
szében. Ugyanúgy, mint az első
Kométa-hordozóknál, itt sem sikerült
a gépszemélyzet e tagjának a normá
lis munkakörülményeket biztosítani, a
kísérleti repülések folyamán, nyáron
a délvidéki lőtéren a hermetikus fülké
ben gyakran 40 °C fölé emelkedett a
hőmérséklet.
A kísérleti repüléseket végző gép
személyzet parancsnoka Zencov al
ezredes, a Szovjetunió Flőse volt.
Az 1958. június 7-től szeptember 5ig tartó kísérletsorozatban az első 6
indításkor 96 km távolságra 4 rakéta
ért el telitalálatot. Sikertelen volt a
harmadik indítás augusztus 2-án a
hordozó repülőgép egyik berende
zésének meghibásodása miatt. Az
ellenőrző bizottság úgy foglalt állást,
hogy ezt az indítást nem kell figye
lembe venni, és jóváhagyta a kísér
letsorozat eredményeként a 80%-os
megsemmisítési valószínűséget. A
két első, valamint az ötödik indítást
kis méretű szögvisszaverőkből ki
alakított földi célra hajtották végre,

mely elé egy hálót feszítettek ki. A
háló átlyukasztása jelentette a talá
latot. A többi indítás a sekély vízbe
süllyesztett 11 000 t vízkiszorítású,
Cskalov tartályhajó ellen történt,
amely egy tipikus tengeri célt, egy
cirkálót imitált. A kísérlet irányítói
már nem engedhették meg azt a lu
xust, hogy az új fegyver kidolgozása
érdekében hadihajókat süllyessze
nek el nagy mélységbe, mint ezt ko
rábban a Kraszovij Kavkaz eseté
ben tették.
Jelentős eredménynek számított,
hogy sikerült megoldani a meglehe
tősen súlyos rakéták biztonságos le
válását a szárny alatti tartóról. Az
eredeti Ги-76-osnál csak a bombare
keszből történő teherledobással szá
moltak, ami a repülőgép tömegkö
zéppontjában helyezkedik el. A
szárny alóli indításnál a repülőgép
olyan intenzitású bedöntésbe és for
dulóba kezdett, amit a robotpilóta
képtelen volt helyesbíteni, és a repü
lőgép-vezetőnek át kellett venni a
gép vezetését.

10. ábra: A KSZR kísérleteknél használt festése

11. ábra: A Tu-16KSz gép alá KSz-1 -et függesztenek

12. ábra: Tu-16KSz (Badger-B) repülés közben

Rendkívül nagy figyelmet fordítot
tak a repülőgép leszállási lehetősé
geinek vizsgálatára a szárny alatt
maradt rakétákkal. Ennek végrehaj
tása előtt valahol rakétánként másfél
tonna salétromsavat kellett kienged
ni. Vészhelyzetben ugyanis, ha ez a
tüzelőanyaggal érintkezik, öngyulla
dás jöhet létre, s ennek tragikus kö
vetkezm ényei lehetnek, a T u-1 6
megengedett maximális leszálló tö
mege ugyanis csak úgy tartható, ha
egyik rakéta tömege sem haladja
meg a három tonnát.
A kísérleti indítások eredményei
nagy csalódást okoztak, mivel nem
vált valóra az a remény, hogy a hatótávolság a KSZ-ének kétszerese
lesz. Bár a KSZR fedélzetén elegen
dő üzemanyag volt - egy alkalommal
a rakéta a meghibásodott vezérlőbe
rendezéssel 200 km-t repült - azon
ban a célravezető rendszer állandó
hibái miatt a szeptember 13. és októ
ber 8. között 130-150 km-re végre
hajtott 5 rakétaindítás sikertelen ma
radt. Bebizonyosodott, hogy az
üzemanyag-betápláló rendszer mű
ködésképtelenné válik, ha a negatív
túlterhelés 3 sec-nál tovább tart.
A repülési távolság növelésének
kérdését egy, a KSZR rakéta megalko
tásához korábban nem kapcsolódó
feladat eredményeinek felhasználása
oldotta meg. Az ötvenes években a
Mjasziscsev típusú bombázógépek
mennyisége lényegesen meghaladta
az összes legyártott Tu-95 darabszá
mát. Számításba véve a rakétafegy
verzetre történő áttérés szükségessé
gét, 1959. augusztus 22-én a párt és a
kormány feladatul szabta ezek számá
ra egy új rakétarendszer, a K-14 kifej
lesztését a Tu-16 K-10SZ rakétája
alapján.
(A szerkesztőség köszönetét fejezi
ki Daczi Pálnak a beszerzett szakiro
dalomért. Szerk.)

Jegyzet
A Kométa rendszerről részletesebben
lásd a TiV 10/99 és a No. 1/2000-es
példányokat. (TiV = Technika i
Voruzsenyija)
(Technyika i Voruzsenyije 2000/4.
sz. nyomán)
Fordította: Vázsonyi Miklós
nyá. alez.
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Svédország védelmére
alkalmazható fegyverrendszerek a jövő évtizedben
Erik Albertson nyá. ezredes, Svédország

A szerző több korábbi cikkében vázolta Svédország
geostratégiai helyzetét és az országvédelem kérdéseit a
fenyegetettség fügvényében. (Lásd: Haditechnika
1999/2., 2000/2., 2000/4.) Ezért jelen tanulmányban csak
az új fegyverrendszereket ismertetjük, amelyekkel a svéd
haderő számol a 2000-201 О-es időszakban mint új fej
lesztésekkel. Szerk.

Svédország stratégiai fontossága
Svédország 2002-es geostratégiai helyzetében tisztán
láthatjuk, hogy Oroszország nagyon jó pozícióban lenne
a nyugati erőkkel szemben, ha váratlan támadással el
lenőrzése alá tudná vonni a területét. Az alábbi előnyök
höz jutna:
- jelentős számú nagy légibázis Nyugat- és Dél-Svédországban;
- több nagy kikötő Nyugat- és Dél-Svédországban;
- kiterjesztené légvédelmét nyugat felé és felszerelhet
né földi bázisát korai riasztó radarokkal, illetve egyéb
földi felderítőeszközöket telepíthetne Svédország
nyugati partján. Ezzel Oroszország ellenőrzést sze
rezne a NATO északi területei felett és átkarolhatná a
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3. ábra: A Giraffe AMB felderítő lokátor 8-12 m között állít
ható magassággal

NATO-erőket észak felől. Emiatt Svédországot súlyos
felelősség terheli a megfelelő védelmi képességekért
és Észak-Európa stabilitásának fenntartásáért.

Finnország és Svédország
védelmi forrásainak rövid áttekintése
Remélhetőleg idővel mindkét ország képes lesz fenntar
tani légi szuveneritását, és eredményesen tud harcolni az
SMT ellen. A térség jellege miatt mindkét semleges or
szág hasonló katonai problémák előtt áll, csak a lakosság
létszáma és a fegyveres erők nagysága különböző.
Finnország növeli a védelmi erejét és átszervez több
dandárt. Beszerezte az új F/A-18C/D Hornét vadász
bombázókat, új légvédelmi fegyvereket vásárolt (Crotale
NG, Giraffe típusú C3I. radarok és új légvédelmi tüzérség
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több dandár részére). Új RAUMA osztályú partvédő korvetteket építenek. Finnország prioritást ad a légvédelem
nek, ez feltétele a sikeres védelemnek az SSA-erők tá
madása ellen.
Svédország új védelmi eszközei az Erieye légi hordozású lokátor, a JAS Gripen vadászbombázók, a Giraffe lég
védelmi lokátorok, a BAMSE légvédelmi rakétaütegek.

Fenyegetettséghez alkalmazkodó védelem
az SMT-erők ellen
Egy feltételezett támadónak nem szabad elhinnie, hogy
sikeres SMT-t képes véghezvinni. Az SMT-erők elleni ha
tékony védelem jó légvédelmet és jó tüzérséget kíván,
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5. ábra: Példa a göteborgi erőközpont védelmére

Range - 15 km
Altitude ~ 12 km

6. ábra: EgyBAMSE-rakétaüteg felépítése három inditójárművel
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4. ábra: A BAMSE légvédelmi rakétaindító

amely a TCM (Trajectory Correctable Munitions) lőszere
ket alkalmazza.
Adatkapcsolat és GPS-vezérlőrendszer:
- leméri minden egyes lövedék pontos pozícióját,
- kiszámítja minden egyes lövedék sebességét, és to
vábbítja a helyzetét navigációs rendszerébe,
- ellenáll fokozott ECM-hatásnak.
Példák a szerelt robbanófejre:
- érzékelő-gyújtós résztöltet kemény célpontok ellen,
- „DPICM”-típusú töltet fél-kemény és puha célpontok
ellen
- haditengerészeti célpontok elleni robbanófej
(DPICM = Kettős bevethetőségre fejlesztett hagyo
mányos töltet, Dual Purpose improved Conventional
Munitions).
A 155 mm-es lövedékeket irányító rendszerrel
szerelték fel.
Bevetés alatt lehet módosítani a röppályájukat, ellen
súlyozva a felmerülő hibákat:
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- torkolati sebesség változásai,
- magassági és oldalszög-változtatási lehetőség,
- a lövegelhelyezés és -beállítás,
- időjárási viszonyok.
Bevetés alatt szintén elvégezhető a célpontmódosítás.
A TCM (Trajectory Correctable Munitions = Módosítha
tó röppályájú lőszer) a 155 mm-es tüzérség részére a
harctéren megnöveli az esélyt a túlélésre. Mindig van egy
találat első lövésre. Kevesebb lövedékre van szükség,
ezáltal rövidebb a bevetési idő. Mielőtt az ellenfélnek le
hetősége lenne a válaszcsapásra, már el is távozott on
nan az üteg.
Összefoglaló
Reméljük, hogy az oroszországi fejlődés továbbra is
egyenletesen a demokrácia felé tereli az országot. Ám
bár észre kell vennünk, hogy Svédország földrajzi adott
ságai miatt (különösen a stockholmi és a göteborgi terü

9. ábra: Egy vegyes légvédelmi üteg vázlata, amelyet régi és
új lövegekkel szereltek fel

let) támadás célpontja lehet egy-két „előkészítő év” eltel
tével - ennek fennáll a reális veszélye.
A következő 2-4 év, mialatt a balti államok NATO-tagokká válnak, különösen veszélyes lesz. A védelmet elő
re ki kell építeni és időben megerősíteni. Nem szabad el
felejteni a volt finn főparancsnok szavait: „Sohasem lehet
előre látni, mi történik Oroszországban”.
A visszaverő védelem (répa defence) alkalmazása szük
séges. Ez a védelem rövid riasztás előtti idő után működik,
képes a támadót a támadás meggondolására bírni. Több
országnak számításba kell vennie védelmi rendszerének a
felújítását, így minden északi államnak is. Ha a támadónak
nincs légifölénye és lehetősége, hogy stratégiai meglepetéses támadást intézzen, akkor eláll annak gondolatától.
Legújabban az államoknak fel kell készülniük légitáma
dásokra is. Bár ezek kiváltó oka más, a támadás eszkö
zei ellen a megerősített légvédelmi erők fegyverei min
den akadály nélkül alkalmazhatók.

A Haditechnika megvásárolható
Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező u. 43., 373-0500)
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 Bp., Rózsa u. 9., 231-0326)
Hadtörténeti Múzeum boltja (1014 Bp., Tóth Árpád sétány 40., 06-20-938-0823)
Maróti Autóműszaki Könyvkereskedés (1205 Bp., Nagykőrösi út 91., 285-6608; 285-0116)
Fabulis Hobby Kft. (1033 Bp., Szentendrei út 89-93., 388-6250)
Magor Modellbolt (1053 Bp., Vámhház krt. 4. 318-2390)
Stúdió könyvesbolt (1138 Bp., Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461)

VÍZTORONY KÖNYVKERESKEDÉS
Óriási választékban kínálunk
szám ítástechnikai szakkönyveket, fo lyóira to kat és C D -R O M -okat, autószerelési,
elektronikai, repülési és egyéb m űszaki kiadványokat,
szakkönyveket és szótárakat, valam int

REPÜLÉSI, MAKETTEZÉSI, HADTÖRTÉNETI ÉS HADITECHNIKAI KIADVÁNYOKAT.
Kedvezmények a viszonteladók, könyvtárak és iskolák részére!
1045 Budapest, R ózsa u. 9. Tel.: 231-0326
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Űrtechnika
Megsemmisült a Columbia

Szinte napra pontosan 17 éwel a Chal
lenger katasztrófája után megsemmisült
az amerikai űrrepülőgép-flotta legrégibb
példánya, a Columbia. A nagy létszámú
űrrepülésekből fakadóan ismét heten
vesztették életüket, és ezúttal egy külföl
di állampolgár is volt a személyzetben.
Az izraeli űrhajós a 429. volt, aki leg
alább egyszer megkerülte bolygónkat. A
Columbia fedélzetén elhunyt űrhajósok
kal együtt 1961-től kezdve 18-an haltak
meg tényleges űrrepülés közben. Ez
4,2%-os emberveszteséget jelent, tehát
minden száz űrhajósból négy nem éli túl
az űrrepülést, azaz az űrrepülés bizton
sága nem éri el a 96%-ot.

A Columbia születése
1976. június 28. - Megkezdték a sze
mélyzeti kabin építését.
1976. szeptember 13. - Megkezdték
az orbiter hátsó részének építését.
1976. december 13. - Megkezdték az
orr-rész építését.
1977. január 3. - Megkezdték a füg
gőleges vezérsík építését.
1977. február 10. - Az orbiter közép
ső részét átadták a Rockwell-gyárnak (Palmdale, California).
1977. szeptember 7. - Az orbiter alsó
részét átadták a Rockwell-gyárnak.
1977. november 4. - Az orbiter hátsó
részét átadták a Rockwell-gyárnak.
1978. január 10. - Az orbiter függőle
ges vezérsíkját átadták a Rockwellgyárnak.
1978. február 17. - Az orbiter pilóta
fülkéjét átadták a Rockwell-gyárnak.
1978. február 24. - A szárnyakat át
adták a Rockwell-gyárnak.
1978. március 6. - Az orbiter törzsé
nek felső, elülső részét átadták a
Rockwell-gyárnak.
1978. március 19. - Az orbiter rakte
rének hátsó ajtajait átadták a Rock
well-gyárnak.
1978. április 28. - Az orbiter rakteré
nek első ajtajait átadták a Rockwellgyárnak.
1978. május 26. - Befejezték az
orbiter elülső RCS (Reaction Control
System) blokkvázának szerelését.
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3. ábra: Az eltérő hőfokjelzések az időskála szerint

szerelés folyamán teszik fel. A légel
lenállás és a nem kielégítő ragasztás
leszaggatott a hiányos csempék kö
zül mintegy 600 darabot. A nem várt
esemény miatt végül nagyobb részt
csempék nélkül szállították át a Co
lumbiát Floridába.
1979. március 20-24. - A 4500 km-es
távolságot a Boeing-747Y három le
szállással tette meg, miközben a két
kísérő vadászgép mellette, az időjárás-felderítő repülőgép pedig jóval
előtte repült.
1979. november 3. - Az Auxiliary
Power Unit hot fire test, OPFcsarnok, Kennedy-űrközpont.
1979. december 16. - Megkezdték az
orbiter részenkénti (integrated) vizs
gálatát.
1980. január 14. - Befejezték az
orbiter részenkénti (integrated) vizs
gálatát.
1980. augusztus 3. - Befejezték a há
rom főhajtómű installálását.
1980. október 9-10. - Egy főhajtómű
vet kiszereltek módosítás céljából.
1980. október 11-12. - Befejezték az
OMS és RCS rendszerek installálá
sát.
1980. november 16. - Befejezték a
hővédő csempék felragasztását.
1980. november 24. - A Columbiát át
gurították a szerelőcsarnokba (VAB,
Vehicle Assembly Building. Egyes
források Verticált írnak, SN. meg
jegyzés.)
1980. november 26. - Az orbitert öszszeszerelték a hajtóanyagtartállyal és
a két, szilárd töltetű gyorsítórakétával.
1980. december 29. - Az összesze
relt űrrepülőgépet a mozgó platform
kiszállította az indítóhelyre.
1981. február 20. - Hajtómű-indítási
próbát tartottak az indítóálláson.
1981. április 10. - Számítógéphiba
miatt elhalasztották az első űrrepü
lőgép indítását.
1981. április 12. - Az első ember űrbe
jutásának 20. évfordulóján a Colum
bia is elindult a világűrbe.

A Columbia személyzetének
életrajzi adatai
1978. július 7. - Befejezték az orbiter
rakterének első és hátsó ajtajainak
szerelését.
1978. augusztus 11. - Befejezték az
orbiter RCS (Reaction Control Sys
tem) blokkszerelését.
1979. január 25. - Az OV-102 gyári
számú példány a Columbia nevet
kapta.
1979. február 16. - Az orbiter légzsili
pét átadták a Rockwell-gyárnak.
1979. március 8. - Átadták a NASAnak az elkészült orbitert. A palmdale-i üzemből egy különleges szál
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lítójárművön átvontatták az Edwards
légibázisra. Itt az orbitert felemelték
a Boeing-747Y jelzésű repülőgép
hátára.
1978. március 11. - A Columbia a
B-747Y
hátán
elindult
Cape
Canaveral felé. A két kísérő repülő
gép hamarosan azt jelentette, hogy a
hővédő csempék potyognak le az
orbiterről. A pilóta nyomban vissza
fordult és leszállt. Megállapították,
hogy a teljes csempemennyiségnek
csak kb. ötödét rakták fel, mert tech
nológiai okokból a többit csak a vég

Frederick D. Husband - parancsnok
Születési adatok: 1957. július 12.,
Amarillo, Texas. Az amerikai légierő
ezredese, nős, két gyermeke volt.
1980-ban gépészmérnöki diplomát
szerzett a Texasi Műszaki Egyete
men. A légierőnél F-4-es és F-15ös gépeket tesztelt. Összesen 3800
órát repült, negyvenféle típuson.
1990-ben posztgraduális diplomát
szerzett a Kalifornia Egyetemen,
Fresno városban. Az egyetem póló
ja még a Columbia fedélzetén is ve-

le volt. 1995-ben a 15. csoport tagja
ként választotta ki a NASA.
William C. McCool - pilóta
Születési adatok: 1961. szeptember
23., San Diego, California.
Nős, berepülőpilótaként parancs
noki rangot szerzett az amerikai
haditengerészetnél. Alkalm azott
természettudományokból diplomá
zott a Tengerészeti Akadémián. Az
ezerfős évfolyamból a második leg
jobb tanulmányi eredményt érte el.
Második diplomáját 1985-ben kap
ta a Marylandi Egyetemen informa
tikából, majd 1992-ben a haditen
gerészet posztgraduális iskolájá
ban légi és tengerészeti mérnöki
diplom ával zárta tanulm ányait.
Több mint 2800 órát repült. 1996ban a 16. csoport tagjaként válasz
totta ki a NASA.
Michael P Anderson - MS-1
Születési adatok: 1959. december
25., Plattsburgh, New York.
Nős, a légierő alezredese volt. A Co
lumbia fedélzetén zajló tudományos
kísérleteket vezette. A Washington
Egyetemen szerzett fizikai és csilla
gászati diplomát 1981-ben, majd a
Creighton Egyetemen fizika master
fokozatot 1990-ben. Szerette volna,
ha a színes bőrű asztronauták szá
ma növekszik. 1995-ben a 15. cso
port tagjaként választotta ki a NASA.
Kalpana Chawla - M S-2
Születési adatok: 1961. július 1.,
Kárnál, India.
Az indiai születésű, férjezett űrhajós
nő repülőgépmérnök volt, a Szövet
ségi Légiforgalmi Hatóság által elis
mert repülőoktató. Első diplomáját a
pandzsabi Műszaki Egyetemen kap
ta 1982-ben; master fokozatát pedig
két évvel később Arlingtonban, a Te
xasi Egyetemen. Doktori disszertáci
óját 1988-ban védte meg a Colorado
Egyetemen. 1995-ben a 15. csoport
tagjaként választotta ki a NASA.
David M. Brown - M S-3
Születési adatok: 1956. április 16.,
Arlington, Virginia.
A haditengerészet kapitánya volt; pi
lóta és repülőorvos. Első diplomáját
biológiából szerezte a William and
Mary College-ban 1978-ban, a Kelet-Virginia Orvosi Egyetemen lett
orvos 1982-ben. Két évvel később
lépett be a haditengerészet kötelé
kébe. 1996-ban a 16. csoport tagja
ként választotta ki a NASA.
Laurel В. Clark - MS-4
Születési adatok: 1961. március 10.,
Ames, lowa.

Férjezett volt, fia nyolcéves. Zooló
giái diplomát szerzett a Wisconsin
Egyetemen 1983-ban, majd négy év
vel később orvosi diplomát is ugyan
ott. Szolgált tengeralattjárón és repü
lőorvosként is. 1996-ban a 16. cso
port tagjaként választotta ki a NASA.
lián Ramon - PS-1
Születési adatok: 1954. június 20.,
Tel-Aviv, Izrael.
Az izraeli légierőben szolgált, 1981ben egy F-16-os pilótájaként részt
vett az iraki Tamuz atomreaktor le

bombázásában. 1987-ben elektroni
kai és számítástechnikai mérnöki
képzettséget szerzett a Tel-Avivi
Egyetemen. A tudományos pályáról
azonban a repülés szeretete vissza
húzta a légierőhöz. Ramon 1995-től
készült az űrrepülésre az Egyesült
Államokban, ahová elkísérte felesé
ge és négy gyermeke.
Jicak Majo - PS
Űrhajóskiképzésre ő is az Egyesült
Államokba utazott lián Ramonnal
együtt 1995-ben. Életrajzi adatai
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nem ismertek, a kiképzést félbesza
kítva nemsokára hazatért Izraelbe.

A Columbia halála
A Columbia 16 napos útjának végén a
leszállás végső fázisa következett. A
11 ezer kilométeres leszállópálya a
Csendes-óceán felett kezdődött, hogy
a Kennedy Space Center 33-as számú
betoncsíkján érjen véget.

Közép-európai idő szerint délután ne
gyed 3 órakor bekapcsolták a fékezőra
kétákat és a Columbia letért a Föld kö
rüli pályáról. 45 perccel később - ne
gyedórával a földet érés előtt - 63 kilo
méteres magasságban a 18-szoros
hangsebességgel száguldó űrrepülő
géppel megszakadt az összeköttetés. A
fedélzeten tartózkodó izraeli űrhajós mi
att a leszállást élőben közvetítő izraeli
televízió jóvoltából az egész világ láthat
ta, hogy Texas állam felett az űrrepülő

8. ábra: A Columbia utolsó személyzete (NASA)
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gép helyett két, majd három fénylő pont
jelenik meg, majd a nyilván darabokra
eső orbiterből további, izzó fénygömbök
válnak le. Szinte azonnal megindult a
találgatás, a katasztrófa lehetséges
okaként merényletet feltételezve. Két
ségtelen, hogy az egész repülést, ame
lyet 2001-re terveztek, fokozott bizton
sági intézkedések övezték, és a távirá
nyított pokolgép működtetése sem egy
szerű technikai feladat. Az amerikai ille
tékes szervek nagyon hamar kijelentet
ték: „a merénylet igen valószínűtlen”.
A NASA hivatalos közleményei hama
rosan elismerték a gép és a héttagú sze
mélyzet elvesztését, a Fehér Házon fél
árbocra eresztették az amerikai zászlót.
Bush elnök megszakította Camp David-i
hétvégéjét, és azonnal visszatért Wa
shingtonba, ahol magyar idő szerint este
fél kilenc után rövid televíziós beszédet
intézett az amerikai néphez.
Kutatják a tragédia lehetséges okait.
A NASA felhívást intézett az amatőr
fénykép- és filmfelvételeket készítők
höz, hogy anyagaikat juttassák el a
vizsgálatot végző bizottsághoz. Az
amerikai kormány egyúttal nemcsak
jogi megtorlást helyezett kilátásba
mindazokkal szemben, akik a Colum
bia megtalált roncsdarabjait eltulajdo
nítják, hanem a megtalálók egészségi
állapotát veszélyeztető, mérgező
anyagok jelenlétére is rámutatott.
Az űrrepülőgépek indítását azonnal
felfüggesztették, így az Atlantis terve
zett startjára sem kerülhetett sor. A
nemzetközi űrállomáson tartózkodó
személyzetet ugyan közvetlen veszély
nem fenyegette, de a Shuttle-program
ideiglenes leállítása miatt csak az
orosz Szojuz-űrhajóval tudott vissza
térni, és az űrflotta hosszabb kény
szerpihenője esetén az űrállomás sze
mélyzetének váltását is csak ezzel a
típussal tudták lebonyolítani. Nyilván
való lett, hogy az elmaradásban lévő
űrállomás további építése is késedel
met szenved a kieső kapacitás miatt.
A Columbia űrrepülőgépnek ez volt a
28. repülése. Nemrég volt felújításon,
ennek ellenére a legöregebb gépnek
számított a flottában. A kezdetben
száz felszállásra tervezett gépekről az
idő bebizonyította, hogy a szerkezeti
elemek öregedése miatt a 30-40 repü
lés már az élettartam végét jelentheti.
Az Egyesült Államok most ismét vá
laszút előtt áll: épít-e újabb űrrepülőgé
pet, vagy felgyorsítja a típus felváltását
célzó munkálatokat egy új űreszköz kifejlesztésére. A válasz függ a katasztró
fa okának vagy okainak kiderítésétől, de
a Challenger tragédiáját követő hangulat
megismétlődését feltételezve: az ameri
kai űrprogramnak folytatódnia kell.
Schuminszky Nándor

Az STS-107 űrrepülés tragikus befejezése
A Columbia az OV-102 gyári számú
űrrepülőgép 28. repülésén, a leszállá
si fázisban a magaslégkörben meg
semmisült. A 113. űrrepülőgép út so
rán a Columbia a Spacelab-űrlaboratóriumot szállította, amelyben 90 fé
le kísérletet végeztek. Ezzel a felszál
lótömege 119 750 kg volt.
- 2003. február 1-jén a fékezési ma
nőver GMT 14.18-kor az Indiai-óceán
felett történt, a Columbia megfordult,
beállt az előírt 40°-os állásszögű hely
zetbe és szabályszerűen süllyedt.
- GMT 14.44-kor 121 km magas
ságban a sebessége M25 volt.
- GMT 14.49-kor az ionizált gáz ál
tal képzett plazmaréteg már körülvette
a felszínét, de elkezdte az első terve
zett S alakú nyújtott forduló végrehaj
tását. Hawaii szigete felett érte el a
120 km-es magasságot. Az első ívvel
látszólag nem volt probléma, 8 perc
múlva került volna sor a jobb fordulóra,
14.57-kor.
- GMT 14.52-kor nominális értékek
kel repülve a Columbia San Franciscótól északra repült át California partja
felett, ekkor sebessége M20, állásszö
ge 43°, magassága 69 187 m volt.
- A valóságban a bal szárnyáról az
első csempék már a tenger felett levál
tak, mivel a kutatás során később pár
darabot a California-Nevada állam ha
tárán találtak meg.
- GMT 14.52-kor érkezett az első telemetrikus adat a fedélzetről, ami azt
jelezte, hogy 43°-os bal bedöntés mel
lett a bal főfutó gondolában lévő hidra
ulikus vezetékek hőmérséklete maga
sabb a szokásosnál.
- 14.53-kor négy hőérzékelő jele el
tűnt a monitorról, a hidraulikában
csökkent a nyomás. Más érzékelők a
bal futómű aknában hőmérséklet
emelkedést jeleztek, ez 5 perc alatt
20-30°-kal emelkedett.
- 14.54-kor a Columbia átrepült Cal
ifornia-Nevada határán, riasztó jelek
érkeztek azzal, hogy a bal szárny alsó
és felső hőfoka is 60 °C-kal emelke

dett, a másik oldalon csak 15 °C-ot ért
el. A rakodótér belső hőfoka még nor
mális. A külső felület ekkor a névleges
1250 °C értéken van, de a jelek azt jel
zik, hogy a hő valahol bejut a szárny
belső terébe.
- 14.55-kor a futógondola ötödik ér
zékelője is hibás, ennek jelei két perc
múlva Arizona felett eltűntek, mert a
vezeték valószínűleg elolvadt. A Co
lumbia ekkor a S forduló bal ívében volt
75°-os bedöntési szöggel, a gépet a
számítógépes robotpilóta vezette.
- 14.58-kor a vezérmű érzékelve a
rossz pozíciót, parancsot adott az
elevonkormányok kitérítésére, a gépet
jobb felé döntötte. A gép Új-Mexikó fe
lett repült, a bal futómű környékéről
minden jel eltűnt. A bal oldalon 3 hő
mérő kiesett, ezen az oldalon növekvő
rázkódás jelentkezett egy növekvő sé
rülés következményeként.
- 14.59-kor a Columbia belépett Te
xas fölé, magassága 63 094 m, se
bessége M18,3 (kb. 19 000 km/h). A
bal oldal egyre jobban rázkódott, a ro
botpilóta jobbra döntötte a gépet és
1,5 sec-re begyújtott 2 kormányraké
tát is. Az irányítóközpont utolsó üze
netváltása ekkor: „Columbia, itt Hous
ton. Látjuk a keréknyomásadatokat.”
Rövid idő után a fedélzetről részben
érthetetlenül hangzik a „Roger” válasz
- a nyugtázás jele, majd 14 óra
59’14” -kor minden kapcsolat megsza
kadt. Később még 32 sec-nyi telemetrikus adatot vettek az antennák, majd
beállt a csend.
- A Columbia Közép-Texas felett,
Dallas térségében 14 óra 59’32” -kor
széthullott mintegy 62 484 m névleges
magasságban, M18,3 sebességnél.
Két nagyobb és 5 kisebb darabja volt
látható az égbolton, tűzcsóvát húzva
maga után.
A roncsok jelentős része Dallas
Forth Wort területén zuhant le, de
négy állam területén szóródtak szét.
Ez féleurópányi területet jelent. A ma
radványok begyűjtése a helyszín pon

tos dokumentálásával azonnal meg
kezdődött. Február 26-án már találtak
egy szárnyról származó csempét, a
folt rajta egy idegen tárggyal való ütkö
zés nyoma volt.
Március 10-én már 22 500 roncsda
rab volt meg, ezeket a Berksdale AFB
hangárjába szállították és ott osztá
lyozzák. Ez a gép tömegének csak
14%-a, de megvannak mind a hat ke
réknek a darabjai, az orr-rész, a kabin
számos darabja.
A repülőszerkezet biztonságáról. A
113. STS repülés során két katasztró
fa történt, ez 1,77%, vagyis a jósági
fok 98,23%. A Columbia a 28. útján
veszett el, ez 96,43% megbízhatósá
got jelent, a Challenger a 10. útján
robbant fel, ez 90%-ot mutat. Ez öszszességében azt jelenti, hogy a szer
kezet startbiztonsága papíron 99% le
het, mert hibásan nem indulhat, de re
pülés közben ez az érték 93-95%-ra
csökken le.
Eszerint a tervezési adatok és a ko
rai várakozások teljesen irreálisak vol
tak. 1980-ban darabonként 100 startra
számították egy űrrepülőgép élettarta
mát. Ezt a Challenger felrobbanása
után ötvenre szállították le, ma már lát
ható, hogy példányonként nem éri el a
negyvenet.
Egy publikált megbízhatósági szá
mítás szerint 1982-ben 99% jósági
fok mellett a 43. repülés környékén
várták az első példány pusztulását,
és a 135. körül a másodikat. Ezek a
25. és 113. repülésnél történtek meg,
a szerkezet messze van a névleges
értékektől. Ezen kívül figyelembe kell
venni a naptári évek számát az időbe
ni öregedés miatt. A Columbia 22
éves volt, ezalatt 28 repülésen vett
részt, ez évi 1,27 start, ami siralma
san kevés. Eredetileg minden pél
dány évi 6 startot végzett volna, 60
napos ciklusidővel, ettől nagyon
messze vannak.
Sárhidai Gyula

H elyesbítés
A HT 2003/1-es számban megjelent „Ka-26 II. rész” című anyagban:
- a 64. oldalon a 2. bekezdés végén a Ka-26 szállító helikopterszázadot tárolták, helyesen: zárolták.
- a 65. oldalon a 2. hasáb 2. bekezdésében a létszám felsorolásában a műszer és elektromos kiszolgáló és
üzembentartó csoport szerelőállomány nem 22 fő, hanem csak 4 katona.
- a 66. oldalon a névsor felsorolásánál alul, a Fazekas Miklós őrmester neve helyesen Fazakas Miklós.
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Egy hagyomány erősödése

A Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatala minden
esztendőben megünnepli a haditechnikai kutatók és fej
lesztők napját. Fontos dátum ez mindannyiunk számára,
hiszen e napon gyűlnek össze a haditechnikai kutatásfejlesztésben érdekelt szereplők. A HM illetékes vezetői,
a hazai hadiipar képviselői, egyetemek és más kutatóin
tézetek fejlesztői, a hivatal mérnökei itt találkozhatnak
egymással a legnagyobb létszámban és a legkötetlenebb
módon. Minden évben nagy az érdeklődés az ünnepség
utáni konferencia iránt, de a mostani kiemelkedik rendez
vényeink közül. A hivatal fejlesztői az ünnepség elején el
ismeréseket vettek át, melynek megszokott rendjét kis
közjáték színesítette. A nézők soraiból felállva szót kért
dr. Vedres András, a Magyar Feltalálók Egyesületének
főtitkára és Genius-díjat adott át Ráth Tamásnak, a HM
TH főigazgatójának. Az elismerések átadása után az el
nökség a nézők sorai között foglalt helyet, majd elkez
dődtek a konferencia előadásai. Az előadás-sorozat öszszeállításának nem titkolt célja volt, hogy ízelítőt adjon a
TH tevékenységéből, különös tekintettel az elmúlt idő
szak eredményeire.
Első előadónk dr. Kurucz István mk. ezredes úr, a Lég
védelmi Fejlesztési Programiroda igazgatója volt, aki elő
adásában azt a folyamatot vázolta fel, mely során a ma
gyar légierő vezetésének technikai feltételei felzárkóznak
a NATO elvárásaihoz. A NATINADS-hoz, a NATO integ
rált légvédelmi rendszeréhez való csatlakozás egy hoszszú folyamat, melynek során új berendezéseket (ASOCközpont, 3D-s radarok, a meglévők korszerűsítése, inter
fészek kialakítása, RHP, ARE stb.) kell rendszerbe állíta
ni. Természetesen a NATO-n belül is folyik a fejlesztés,
melyhez 2008 után kívánunk csatlakozni. Ennek előké
szítésével már szintén foglalkozik a programiroda.
Második előadóként dr. Varga Ferenc ezredes, a Repü
lőgép Modernizációs Programiroda igazgatója ismertette
az a folyamatot, mely a Gripen repülőgépek beszerzésé
hez vezetett. Előadása második részében annak a meg
állapodásnak a történetét mutatta be, amely a Mi-24-es
harci helikopter modernizációjával kapcsolatban jött létre
a visegrádi országok között.

A harmadik előadásban Szendrei Tibor őrnagy a haditechnikai kutatás-fejlesztés minőségbiztosítási kérdéseit
vázolta a hallgatóság számára.
A következő előadást Lengyel Sándor mérnök alezre
des tartotta, a magyar és NATO-beli katonai szabványo
sítás szervezeteit, azok felépítését, feladatait és működé
süket vette sorra. A minőségbiztosítás és a katonai szab
ványok kérdése, illetve az ezekhez való hozzáférés főleg
az ipar képviselőinek érdeklődésére tartott számot.

Oklevél
M i a Magyar Feltalálók Egyesületének elöljárói tanúsítjuk,
hogy a „ l Haditechnikai Kutatók és Fejlesztők Napján

Ráth Tamás úrnak
„ G E N IU S ” díjat adományoztunk.
a haza védelmi képességet növelő technikával kapcsolatos
alkotó tevékenység kimagasló támogatásáért, amelyet hosszú
éveken keresztül nyújtott.

K elt Budapesten. 2003. február 28-án

Dr. Vedres András
főtitkár

1. ábra: Ráth Tamás átveszi a Genius-díjat dr. Vedres And
rás főtitkártól
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3. ábra: Az oklevél másolata

SzÖllőisy János
titkár

A konferencia ötödik előadója dr. Pintér István mk. al
ezredes volt, aki a légi sugárfelderítés elvi és gyakorlati
kérdéseit, valamint egy konkrét kísérlet menetét és ered
ményeit mutatta be, melyet a pellérdi zagytározónál haj
tottak végre. A kísérletre egy későbbi cikkünkben vissza
térünk.
Ezután Melenyecz János főtanácsos úr lépett a hallga
tóság elé. A Honvéd Vezérkar Egészségügyi Csoportfő
nöksége évek óta ad konkrét fejlesztési feladatokat a TH
számára. Ezek különböző rendeltetésű egészségügyi
konténerek, melyek a hadműveleti területen tartózkodó
csapatok egészségügyi ellátását hivatottak biztosítani.
Készült műtő-, fogászati, fertőtlenítő-, kötöző-, víztisztí
tó, labor-, gyógyszerészeti és radiológiai konténer is. A
berendezések a fejlesztés különböző szintjein állnak a
csapatpróbától a kísérleti mintán keresztül az elkészült
tervig.
Dr. Fűrész József o. ezredes úr a biológiai harcanya
gok azonosításának koncepciójáról és gyakorlati megva
lósításának jelenlegi helyzetéről beszélt, utána pedig
Hajdú Attila mérnök százados szólt a hazai meteorológi
ai radarkorszerűsítésről, mely egy 1997-ben indult K+F
téma. A program során digitalizálták a MRL-5 meteoroló
giai radart, vezérlő és megjelenítő terminálokat, hálózati
központot és kommunikációs rendszert alakítottak ki. A
rendszer átadása reményeink szerint még ez évben
megtörténik.
Utoljára, de korántsem utolsó sorban Bartha Tibor mér
nök alezredes úr előadását hallgathattuk meg a szép
eredményekkel kecsegtető keményfém magvas töltény
fejlesztésről. E fejlesztés 1999-ben indult, és a ma is
rendszerben lévő lövészfegyvereinknek kellett megfelel
nie. így a lövedékek külballisztikáján nem lehetett változ
tatni, a fegyvereken nem lehetett módosítani, és azok

4. ábra: Az elnökség (Zámbori Mihály HM védelemgazdasá
gi helyettes államtitkár, Tóth Ferenc HM beszerzési és fej
lesztési főigazgató, dr. Gáspár Tibor mk. dandártábornok, dr.
Szolnoki László o. ezredes)

üzemeltetési mutatói sem változhattak. Az előadáson be
mutatott kísérletek bizonyították, hogy a kéményfém
magvas töltények lövedékei képesek átütni valamennyi
aramid és hagyományos sisakot, IV. fokozatú lövedékál
ló mellényt, a páncélozott harcjárművek páncélzatát és a
harci helikopterek burkolatát.
A konferencia után kötetlen beszélgetések kezdődtek
a fegyvernemek vezetői, az ipar képviselői és a szakma
tudósai között. Arról, hogy hány új fejlesztési téma gon
dolata indulhatott el ez idő alatt, lapunk nem tud beszá
molni.
Hajdú Ferenc

Ronald H. Spector

Háború a tengereken
A szerző a XX. század legfontosabb tengeri ütközeteit mutatja be, az ese
ményeket átélő tengerészek szemszögéből. Hogyan érezték magukat, ho
gyan és mit éltek át azok, akik különböző hadihajókon, tengeralattjárókon,
atom-tengeralattjárókon, repülőgép-hordozókon, rombolókon teljesítettek
szolgálatot.
Ronald H. Spector nagy kutatómunkát végzett. Levelezéseket, szemta
núkat és túlélőket keresett, dokumentumokat használt fel, hogy hitelesség
gel tárja az olvasó elé a tengeri háborúk lezajlását. Ennek során az ok
mányanyag mellőzése miatt az egyes események leírása féloldalas, a be
osztottak lényegében semmit sem ismertek a magas szintű döntésekből.
Az események az 1905-ös japán-orosz csuzimai ütközettel kezdődnek,
majd az 1916-os jütlandi összecsapás, a II. világháború alatti, csendes
óceáni harcai, a koreai, vietnami, közel-keleti és végül a falklandi hadmű
veletek történetei kerülnek sorra. Bizonyos részleteket tudhatunk meg a hi
degháborús flottafejlesztésekről, konfliktusokról (pl. az iráni Airbus utasgép
téves azonosítása és lelövése), a szembenálló felek elképzeléseiről. Saj
nálatos, hogy osztrák-magyar vonatkozású rész nem került a kötetbe, pe
dig egyes haditengerészeti akadémiákon tananyag is.
A munka nem forrásmű, nagyon szerény ábraanyaggal ellátott olvasmányos válogatás a tengerészet hadtörténetéből.
Kossuth Kiadó, Budapest, 2002., 363 oldal, ára 1990 Ft.
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Hatvan éve történt
Korai szovjet légvédelmi rakéták

A világháború befejezése előtt a szövet
séges hatalmak minden német katonai
haditechnikai fejlesztést maguknak
akartak megszerezni, ezért az amerikai
ak speciális kommandócsapatot küldtek
a szovjetek által megszállandó német te
rületekre, de a szovjet tudomány is külön
csapattal gyűjtötte a műszaki újdonsá
gokat. A sorozat első részében a német
légvédelmi rakétafejlesztéseket tekintet
tük át, most a háború utáni szovjet lég
védelmi rakétafejlesztést vizsgáljuk. A
második részben a kezdeti szovjet lég
védelmi törekvésekről számolunk be.
A második világháború során a részt ve
vő országok a haditechnikai eszközök
fejlesztése terén különféle előnyöket
szereztek. A nukleáris fegyverek fejlesz
téseinél ismert az USA vezető szerepe,
sikeresnek mondható a szovjet harcko
csigyártás és a tüzérség fejlődése, és
jelentős előnnyel rendelkezett Anglia a
rádiólokáció és a reaktív hajtómű építé
se terén. De ezektől nem maradtak el a
német haditechnikai eredmények, ame
lyeket a rakéta- és a robotrepülőgép-fejlesztésekkel értek el. A háború befeje
zése előtt a szövetséges hadseregek a
lehető leggyorsabban gyűjtötték az érté
kes német titkos anyagokat, eszközö
ket, félkész alkatrészeket. Örömmel fo
gadták az önként jelentkező szakembe
reket. Információ- és eszközszerzés
céljából a még meg nem szállt területek
re is bemerészkedtek.
A szovjet megszálló csapatok speci
ális információbegyűjtő csoportokat
szerveztek neves tudósokból és
konstruktőrökből. A megszállási zóná
ban maradt német szakembereket
módszeresen felkutatták és össze
gyűjtötték. Eleinte német üzemekben,
intézetekben dolgoztak, majd 1946 ok
tóberében a szövetségesek nyomásá
ra két nap alatt a Szovjetunióba szállí
tották őket. Nem bántak velük hadifog
lyokként, de nem bíztak meg a volt el
lenségben, akiket a Gulag-táboroktól
jóval jobb felszereltségű, de a környe
zettől teljesen elszigetelt lágerekben
helyeztek el. Ezek a szakemberek
1953-ig a szovjet hadiiparban kama
toztatták tudásukat, csak azután tér
hettek vissza hazájukba.
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végleges változat
Wasserfall rakéta változatai
1. ábra: A Wasserfall típusú rakéta két változata

A 88. számú
Tudományos Kutatóintézet
A Moszkva melletti podlipki állomásra
szállítottak minden zsákmányolt né
met rakétaberendezést, amelyek közül
más állomásra kerültek a repülőtech
nikai eszköznek minősített repülőgép
lövedékek, repülőtorpedók és az irá
nyított bombák. A helyi 88. számú tü
zérségi üzemben kezdték meg a be
gyűjtött eszközök módszeres vizsgála
tát. Az üzemből alapították meg a 88.
sz. TKI-t, amelyből a hatvanas évek
ben a Gépgyártási Központi TKI lett.
Ehhez az intézethez tartoztak Szergej
Pavlovics Koroljev és Alekszej Mihajlovics Iszajev tervezőirodái, így elter
jedt, hogy a szovjet rakétagyártás ve
zető szervezete ez az intézet. A negy
venes években inkább tervező-szer
kesztő munkával foglalkoztak, nem tu
dományos kísérletekkel. Az intézet tíz
tervezőiroda és a számító-teoretikus
alosztály mellett jelentős kísérleti gyár
tási kapacitással is rendelkezett.
A szovjet kormány 1946. május 13-i
határozatával alapította meg az inté
zetet, és ez a határozat több más fel
adat mellett előírta a német rakétagyártás honosítását. A V -2 rakéta
megépítése mellett néhány légvédelmi
rakéta előállítását és azok szovjet vál
tozatának fejlesztését tervezték, ezt a
feladatot az 1948. április 14-i kor
mányhatározat pontosította.
A Németországból több száz vasúti
szerelvénnyel érkező anyagokból elő
ször a V-2 elemeit, alkatrészeit válo
gatták ki. Az intézet 3. sz. osztálya
kezdte el az R-1 kódjelű rakéta fej
lesztését. Az első rakéta (R-1) a fellel
hető német elemekből és alkatrészek
ből a német szakemberek és szakiro
dalom segítségével a szovjet V-2-es
megépítését jelentette. A második ra
kéta (R-2) szovjet nyersanyagokból,
szovjet technológiával készült tovább
fejlesztett rakéta volt. Ez a fejlesztés
lekötötte az intézet jelentős kapacitá
sát. A negyvenes évek végére a Korol
jev által vezetett iroda sikeresen telje
sítette a feladatot, miközben légvédel
mi rakéták honosításával foglalkozó
szerkesztői csoportok nem sok sikert
tudtak felmutatni.

Az R -1 01-es rakéta fejlesztése
A Wasserfall légvédelmi rakéta (fej
lesztéséről a 2003. 1. számban írtunk)
szovjet honosított változata az R-101es. A rakéta szerkezeti felépítése ha
sonlított az fí-í-h e z . A hajtóanyagtar
tályok önhordó kivitelezése jelentős
tömegcsökkenést eredményezett. Az
R-101-es a Wasserfall méreteinél két

szer kisebb, tömege negyede volt a
V-2-nek. A táprendszerből kimaradt a
V-2-nél alkalmazott bonyolult felépíté
sű turbószivattyú, helyette sűrített nit
rogént alkalmaztak, amelyet az orr
részben elhelyezett gömbtartályban
tároltak. A szovjet technológia akkor
még képtelen lett volna a miniatűr szi
vattyú előállítására, ezért választották
a pneumatikus kiszorító táprendszert.
A szovjet kormány 1946. május 13-i
határozata előírta a rakéta újragyártá
sát és honosítását. Irányítása rádiópa
rancsokkal történt. A rakétát 1500 kg
Salbei kódnevű salétromsavval, és
350 kg Tonka-250 típusú tüzelő
anyaggal töltötték fel. A 300 kg töme
gű robbanófejben 150 kg robbanó
anyag volt. A rakéta maximális repülé
si magassága 18 km volt, amely más
félszer haladta meg a B -2 9 típusú
bombázó-repülőgép maximális repülé
si magasságát.
A 88. sz. TKI-nél a Wasserfall mun
káit Jevgenyij Vasziljevics Szinyilscsikov osztályára bízták, aki a háború
előtt a leningrádi Bolsevik üzemben
haditengerészeti tüzérszakértőként
dolgozott. Az újragyártást és a hono
sítást nehezítette, hogy a németek a
V-2-tői eltérően ezt a rakétát minden
sorozatgyártási törekvésük ellenére
sem tudták hadrendbe állítani. Von
Braunt is hátráltatta, hogy a rakéta irá
nyítórendszere nem készült el. A raké
tarendszernek csak az egyik eleme
volt kész, amelyet a rendszer egésze
nélkül teszteltek. Továbbá a V-2-bő\
számos példányt zsákmányoltak, de a
Wasserfallbó\ csak egy példány állt a
rendelkezésükre, erről is hiányzott a
robbanófej és a közelségi gyújtó. A
műszaki okmányok közül is számos
hiányzott. A rakétán nem volt gázkor
mány, parancsközlő vevőantenna, a
válaszadó és az irányítás fedélzeti
elemei.
A kormányhatározatnak megfelelő
en a 88. sz. TKI a rakéta és a hajtómű
végszerelését végezte, a részeleme
ket más együttműködő vállalatok ké
szítették. Az R -1 -es rakétához hason
lóan a fedélzeti berendezéseket a V.
A. Govjadinov által vezetett 885 sz.
TKI készítette.
A mintapéldány 1947 nyarán készült
el, amely az R-101 típusjelzést kapta.
Az újragyártás további üteme azonban
nagyon lelassult. Az irányítórendszer
hiánya és a hajtómű hiányosságai
okozták a legtöbb gondot.
A hajtómű újragyártását N. L. Umanszkij a 885 sz. TKI nyolcadik osztályá
nak vezetője irányította. Régi hagyo
mány szerint a hajtómű típusjelzését
az osztály és a rakétatípus adta, így
lett Sz08.101. A kísérleti pádon vég
zett vizsgálatok során több hiányos

ság merült fel. A legfőbb problémát az
jelentette, hogy a kívánt tolóerőt nem
érték el, amíg Von Braun hajtóműve
7,95 t tolóerőt fejtett ki, addig a szovjet
változat 7,78 t volt.
Végül Umanszkij osztályát feloszlat
ták, a szakemberek átkerültek Iszajev
irodájához. A Repülőipari Minisztérium
1. sz. TKI 2. sz. kísérleti-szerkesztői
irodájában 1946-tól kezdték el a hajtó
művek fejlesztését, ezt az irodát ve
zette Iszajev. Már a kísérleti vizsgála
tok elején, 1948. február 9-én az égő
térben olyan nagyfrekvenciás rezo
nancia alakult ki, amely később a haj
tómű széteséséhez vezetett. Ezt a hi
bát csak május 25-ére sikerült elhárí
tani, de az eredmény nem volt ígére
tes. Ebben a hónapban kezdődött a
fejlesztő osztály átadása a 88. TKInak, ahol 9. sz. szerkesztői osztály
ként működött tovább. A kor szellemé
nek megfelelően a hajtómű jelzése
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tükrözte a változást, a kódjelzés első
csoportja az Sz09 lett. A hajtóművön
belüli rezonancia csak akkor szűnt
meg, amikor Iszajev radikálisan meg
változtatta a hajtómű belső felépítését.
A V-2-r\é\ a belső örvénylések csök
kentésének azt a módszerét alkalmaz
ták a németek, hogy keveredés előtt
felmelegítették a komponenseket egy
előkamrában, ezáltal a keveredésüket
jobban szabályozhatták. A légvédelmi
rakétánál azonban nem növelhették a
hajtómű méreteit.
A szovjet megoldás a hajtómű mére
teinek csökkentése volt, így a hajtó
műbe négy kisebb égőteret alakítottak
ki, amelyek által kifejtett tolóerő
egyenként 2 t volt. Ezt az elgondolást
elősegítette az R-112-es rakéta,
amely ilyen típusú hajtóműre épült. Az
R-101-hez kialakított R-101-B.3600
típusú hajtómű volt az első szovjet lég
védelmi rakétahajtómű, amelyet ké
sőbb széles körben alkalmaztak.
Az R09.29 típusú hajtóművet építet
ték a V-300 típusú rakétákba, de az
R -101-es rakétákat még Umanszkij
által készített hajtóművel vitték a repü
lési tesztre. Az első zsákmányolt V-2es rakétát 1947-ben indították, és a
következő évben már startolt az R -1es. Ehhez képest a légvédelmi rakéta
fejlesztés lemaradt. Az első tesztelést
1949. március 1-jén kezdték meg
Kapusztyin Jarban. Az indításhoz az
ISzU-152-es alvázt alakították át. A
lánctalpas alvázra építették fel a hajtó
mű vizsgálati padot, így ez a szerkezet
volt az első rakétahajtóművel működ
tetett harckocsi. A vizsgálatokat egy
más célból kiásott katlan peremén vé
gezték. A talaj kímélése céljából a haj
tóművet nem függőlegesen állították,
hanem kissé megdöntötték. Ugyanis a
vizsgálatok során egy alkalommal
rosszul rögzítették az alvázat, és a 88.
sz. TKI igazgató magánvillája felé elin
dult a monstrum, amelyet a szerkezet
után futva megpróbáltak eltéríteni. A
monstrum 20 m hosszan mély árkot
szántott a kiépített úton. [5.]
A vizsgálatok első szakasza alatt 12
indítást végeztek, ezek során csavarodási szög szerint a rakéta könnyen be
lengett, sőt egy alkalommal önállósí
totta magát. Csak 1951 januárjában a
második szakasz során fejezték be a
tesztelést, ekkor 18 indítást végeztek.
[6.] A vizsgálati eredmények alapján a
kezdeti
meghibásodásokat
kikü
szöbölték, de újabb hiányosságok me
rültek fel. A Wasserfall korábbi változa
tánál a szárnystabilizátorok az ún.
plusz-kereszt formában egymáshoz
képest 45°-ra elfordítva helyezkedtek
el, így a rakétát átalakították.
Az eltelt két év alatt újabb rakétavál
tozatokra is tettek javaslatot. így pél
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3. ábra: A Schmetterling rakéta rajza

dául az R -109 típusú rakétánál a sűrí
tett nitrogéntartály helyett jóval könynyebb lőporos gázakkumulátort alkal
maztak, ily módon a robbanófej töme
ge 500 kg-ra növekedett, és az Iszajev
által készített kerozinos hajtómű fel
váltotta az előző, igen mérgező tüzelő
anyagot alkalmazó változatot. Az
R -108 típusú rakétánál radarvezérlé
sű önirányítást terveztek a rávezetés
végső fázisára. [6.]
De a Wasserlall újabb változatai
nem emelkedtek a magasba. A kor
mányhatározat 1951. augusztus 17-én
leállította a fejlesztést. A fejlesztés
eredményeit Koroljov az R-11 (8A61)
típusú harcászati ballisztikus rakétánál
alkalmazta. Ezt a munkát Szinyilscsikov vezette, később vezető konst
ruktőrnek Viktor Petrovics Makajevet
(aki ezután később a szovjet haditen
gerészeti rakéták tervezője, vezető
konstruktőre lett) nevezték ki, mivel

hajlandó volt a rakétafejlesztés miatt
az Uraiba költözni. Ez a rakéta azon
ban még Podlipkiben átalakult R-11M
típusúvá, és az első nukleáris töltetű
szovjet rakéta lett.

Az R-102 típusú rakéta fejlesztése
A Wasserfall mellett más német légvé
delmi rakéták fejlesztését is végezték
a 88. sz. TKI-ban. Az 5. csoport a
Schm etterling-rakéta
honosítását
kapta, a csoport vezetője Szemen
Jergejevics Raskov lett. A rakéta
szovjet kódneve R-102-es volt. A re
pülőgép formájú rakéta nyilazott szár
nyait csak vízszintes síkban helyezték
el, az indításkor gyorsító rakétákat al
kalmaztak, amelyeket a sárkány két
oldalához rögzítettek. A nyilazott
szárnyfelülettel a repülést stabilizál
ták, és nem a légellenállást csökken-

4. ábra: Az R-102 típusú rakéta rajza

tették, mivel a rakéta sebessége
szubszonikus volt.
A rakéta sajátossága volt a duplá
zott orr-rész, az egyikben a gyújtót he
lyezték el, a másikban a segédszélcsavarral meghajtott generátort. A táp
rendszerben dugattyús adagolót alkal
maztak, a pneumatikus kiszorító mód
szer egyik változatát. Méretei a
Wasserfallnak csak a felét tették ki (tö
mege 440 kg, de a 73 kg-os robbanó
fejbe 23 kg robbanóanyag fért). A ma
ximális repülősebesség 940 km/h, a
maximális repülési magasság 9000 m
és a hatótávolság 16 km volt.

Az fí-102-es története hasonló az
előbbihez. A teljes dokumentáció hiá
nyában a fejlesztés nagyon lassan
haladt. A rakéta indítása nagyon bo
nyolult volt. A hajtóműveket speciális
sorrendben kellett bekapcsolni, és a
rakéta ferde vezetősínről startolt. Az
indítási folyamatot 1949 nyarán még
a Moszkva melletti Szofrinszkijban tö
kéletesítették, de a tesztelést csak
októberben kezdték Kapusztyin Jarban. A hangsebesség alatti rakéta
már 1950-ben nem felelt meg a köve
telményeknek, így a további munká
kat leállították.
1948. április 14-től párhuzamosan
beindították az R-112-es rakéta fej
lesztését, amelynek A változata radar
önirányítással, В változata rádió-táv
vezérléssel és folyékony hajtóanyagú
rakétahajtóművel, a C változata torlósugár-hajtóművel rendelkezett. Az
elődtől eltérően az ún. tandem aerodi
namikai elrendezést alkalmazták, va
gyis az orr- és farokrészre romboid for
májú felületeket helyeztek. Az indítási
tömeg 5 t volt, és a maximális sebes
ség elérte a 700 m/s-ot. [6.]
Még 1944-ben - a német fejleszté
sektől függetlenül - G. Babakin terve
zett egy rakétát, amely az R-117-es
kódjelzést kapta. 1949 decemberében
Babakint csoportjával együtt az Összszövetségi Tudományos Kutató Társa
ság kutatóintézetéből áthelyezték a
88. TKI-be, ahol a feloszlatott Umanszkij osztály szerepét átvéve R -1 12es elnevezéssel a két tervezetet öszszevonva egy új rakéta fejlesztését
kezdték el. De 1951 augusztusában
ezt a munkát is leállították.

Az R -1 03 típusú
rakétalövedék fejlesztése
Az irányított rakéták mellett nem irá
nyított rakétalövedék fejlesztése is
folyt a 88. sz. TKI-ben. A német Tájfun
rakéta honosítását írta elő az 1946-os
kormányhatározat. Az Intézet 6. sz.
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osztálya kezdte el az R -103 kódjelű
rakéta honosítását, fejlesztését, és ez
zel együtt a növelt teljesítményű szov
jet változat, az R-110-es tervezését.
Az osztályt ekkor P. I. Kosztyin vezet
te, aki a klasszikus tüzérség gyakorla
ti szakembere volt, és 1945 végétől a
V-2 honosításában is részt vett. Kosz
tyin a rakétalövedék fejlesztését kap
ta. A 40-50 csöves vetőberendezés
ből indított rakétákat inkább a légierő
elriasztására
gondolták
ki.
Az
1,05-1,25 kg tömegű robbanófejet a 2
m hosszú rakéta 12-15 km távolságra
jutatta el, ahol a robbanófej felrobbant,
és a kialakuló repeszfelhő veszélyt je
lentett a repülőgépeknek. Mivel a ra
kéta röppályája túl esetleges volt, így a
német elképzelések szerint a repülő
térhez érkező bombázókötelékek za
varása lett a rendszer feladata.
A tesztelést 1949 elején és 1950 első
negyedében végezték Kapusztyin Jarban. A vizsgálatok pozitív eredményei
ellenére a visszahulló rakéták által oko
zott károk miatt további fejlesztési fel
adatot határoztak meg. A szilárd üzem
anyagú hajtómű a robbanófej működé
se után is sértetlen maradt, emiatt a tel
jes megsemmisítését vagy ejtőernyős
visszahullását tervezték. [6.]
Az új követelményeknek megfelelő
R-110 Csirok rakétalövedékek teszte
lését 1950-ben végezték. A robbanófej
tömegét 2 kg-ra növelték, de a rakéták
nem érték el a meghatározott repülési
magasságot, így további átalakítások
kal 1957-ig folytatták a teljesen meddő
feladatot. A sok tapasztalatot később a
sorozatvetőknél hasznosították.

A német légvédelmi
rakéták honosítási tapasztalatai
A hiányos dokumentáció és a befeje
zetlen munkák miatt a háború utáni öt
év alatt a szovjet rakétakonstruktőrök
csak kezdetleges sikereket értek el a
légvédelem terén. A kisméretű hajtó
művek megbízhatóságát nem sikerült
szavatolniuk. Legalább tíz év kellett,
amíg sikerült hatékony, kisméretű haj
tóművet készíteniük. Hasonló gondot
okozott a rakétairányítási rendszer ki
alakítása is.
Az ötvenes évek elejére az USA az
atombombák százaival rendelkezett.
(A szovjet légierő első igazi atom
bombáját csak 1953 augusztusában
készítették el, és ezt a belpolitikai
gondok miatt csak később adták át a
hadseregnek.) Az am erikaiak és
szövetségeseik számos nukleáris
töltettel felszerelt harcászati rakétá
val is rendelkeztek. A szovjeteknek a
kínai majd a koreai válság során ki
alakuló külpolitikai helyzetben haté
konyabbá kellett tenniük országuk
légvédelmét. Bár a vörös propagan
da m egpróbálta csökkenteni az
atomfegyver elrettentő erejét, példá
ul Mao Ce Tung csak „papírtigrisnek”
tekintette, de az 1949. augusztus 29i sikeres kísérlet után már közvetlen
tapasztalataik voltak a robbanás ha
tásairól.
A sikeres fejlesztéshez hatéko
nyabb irányítás szükséges, amelyet
a hagyom ányos pártellenőrzésre
épülő szovjet minta gátolt, ezért a
nukleáris és a rakétafejlesztések

mintájára létrehozták a harmadik Fő
csoportfőnökséget, amely a Berkut
légvédelmi rendszer fejlesztését irá
nyította, de ezzel már a következő
cikk foglalkozik.
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A SIAD 2002 bemutató képekben

Fotók: Baranyai László
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13. ábra: A T-72M (középváltozat) kétnézeti rajza; 14. ábra: А Т-72 В műszerfala (felül) és а T-72M, M1 műszerfala (alul); 15. ábra: A lövegcső rajza (Péter Zsolt)

Amerikai logyakorlat Hajmáskéren 2002. 0 8 .1 -1 5 .

Fotók: Baranyai László
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Hazai tükör
Tájékoztatás a NATO Biztonsági Beruházási Program
5A0035 képességcsomag radarmodernizálás projektről
Magyarország NATO-csatlakozása ez idáig nem tapasz
talt fejlesztési forrásokhoz juttatta a Magyar Köztársasá
got, ezen belül a légterünk védelméért, valamint a szö
vetséges feladatok végrehajtásáért felelős haderőnemet.
A magyar légierő interoperábilis működése érdekében a
NATO közös forrásaiból finanszírozott Biztonsági Beruhá
zási Program keretében többek között repülőterek, harcál
láspontok, logisztikai kapacitások felújítása, bővítése zaj
lik. Ugyancsak a közös források felhasználásával valósul
meg a korszerű, háromdimenziós radarok beszerzése, il
letve a légtérvédelemre kijelölt erők és eszközök vezetését-irányítását biztosító modern, katonai információ tech
nológiai bázison működő vezetési, híradó- és informatikai
rendszerek telepítése is több, kiemelten fontos helyszínen.
A fejlesztések igazgatására kijelölt és abban részt vevő
szervezetek a NATO Biztonsági Beruházási Program szi
gorúan előírt eljárási rendjét követve, a NATO működésé
hez igazított körültekintő munkával dolgozták ki azokat a
terveket, amelyeket a tagországok képviselőiből álló ka
tonai, szakmai és pénzügyi bizottságok jóváhagytak. En
nek eredményeként a honvédelmi tárca részére rendel
kezésre álló források felhasználása megköveteli a NATO
keretein belül használt szigorú jogi, pénzügyi, számviteli,
műszaki-technológiai és logisztikai szabályozók megis
merését és alkalmazását.
A magyar légierő vezetési rendszerének fejlesztése ér
dekében összeállított 5A0035 számú képességcsomag
több projektjének megvalósításával elérhető az a mini
málisan szükséges információtechnológiai szint, amelyet
a NATO integrált légvédelmi rendszeréhez történő teljes
csatlakozás megkíván. A képességcsomag egyik projekt
je tartalmazza 12 készlet elöregedett, az egykori Szovjet
unióban gyártott radar élettartam-növelő felújítását, me
lyek alkalmazásával - nemzeti vállalásunknak megfelelő
en - megvalósítható a légtérfelderítés egészen addig az
időpontig, amíg az új, modern radarok telepítése befeje
ződik. A projekt érdekessége, hogy a NATO történetében
az Infrastrukturális Bizottság először járult hozzá ahhoz,
hogy egy tagországa az „örökölt” szovjet gyártású eszkö
zeit közös költségből újítsa fel, továbbá, hogy a felújítást
nemzeti fejlesztési tervek alapján a saját hadiipari kapa
citása felhasználásával valósítsa meg. Az élettartam
meghosszabbításra kiválasztott P -3 7 és PRV-17 típusú
radarok átalakítása a HM Arzenál Rt. és a HM Technoló

giai Hivatal mérnökeinek és szakembereinek többéves
fejlesztési eredményei alapján vált lehetővé.
A radarok új, digitális vevő- és jelfeldolgozó rendszert
kaptak, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy akár
közvetlenül is képesek legyenek digitális adatokat bizto
sítani a korszerű légtérellenőrző központok számára.
Üzemeltetésük logisztikai szempontból is sokkal kedve-

1. ábra: A rendezvény elnöksége

Amerikai lőgyakorlat Hajmáskéren 2002. 08. 1-15.
Az 52. oldal képaláírásai
1. ábra: Az AH-64A felszállás előtt
2. ábra: A gyakorlatra szerelt fegyverzet
3. ábra: Az 57 mm-es rakétatár és póttartály
4. ábra: A parkoló helikopterek

5. ábra: Megközelítés alacsony repülésben
6. ábra: Az M230A1 típusú 30 mm-es gépágyú
7. ábra: A hajtóműindítás előtti pillanat
8. ábra: Az 57 mm-es rakéták indítása
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4. ábra: A modernizált P-37 -es megjelenítő, vezérlő és
ellenőrző felületei

3. ábra: Modernizált PRV-17-es radar
zőbb lett, hiszen a korszerűbb alkatrészbázis és a digitá
lis technika megteremti az állandó beszabályozást nem
igénylő működést. A modern részegységek alkalmazása
eredményeképpen növekedett a berendezések megbíz
hatósága is. A főbb, az üzemeltetés szempontjából fon
tos alkatrészek cseréjével a radarok korábbi négyórás
üzemeltetési ciklusideje 24 órásra változott.
A radar felügyelete egy kezelőt igényel, aki egy korsze
rű, számítógéppel ellátott munkahelyen látja el a felada
tát. A számítógép teszi lehetővé a radar teljes vezérlését,
a különféle üzemmódok kiválasztását, a különböző egy
ségeik digitális beszabályozását; egységes felületen jele
níti meg az analóg és szintetikus radarképet, valamint
biztosítja a rögzített légihelyzet visszajátszását is. A radar
korszerű diagnosztikai rendszerrel rendelkezik, ami fényés hangjelekkel, valamint szöveges információ formájá
ban is tájékoztatja a kezelőt az esetleges meghibásodás
helyéről és okáról. Az átalakítás lehetővé tette a korláto
zott képességű magasságmérést is. A biztonságos üze
meltetést tűzjelző rendszer segíti, a kezelő munkakörül
ményeinek javítása érdekében pedig a műszerkabin egy
klímaberendezést is kapott.
A magasságmérő PR V-17 radar esetében a nagyfrek
venciás előerősítő, a helyi oszcillátor, valamint a vevő- és
jelfeldolgozó rendszer cseréje történt meg, továbbá a biz
tonságos üzemeltetést itt is tűzjelző rendszer segíti.
A radarok átalakítására vállalt kötelezettségét Magyarország határidőre megvalósította, így a légvédelem ké
pessé vált a SHAPE által az átmeneti időszakra megha
tározott felderítési körülmények teljesítésére. Természe-

6. ábra: Tárgyjutalmak a projekt végrehajtói számára

tesen ezek a berendezések nem helyettesíthetik azokat a
korszerű radarokat, amelyek legteljesebb mértékben
megfelelnek a NATO jövőbeli egységes légvédelmi rend
szere követelményeinek.
Hajdú Ferenc

Vázsonyi Miklós nyá. alezredes (egykori MiG-15-ös, MiG-17-es pilóta)

Elmaradt felszállás
című könyve 1500 Ft + postaköltség (együtt kb. 2000 Ft) áron most még megrendelhető a szerzőtől.
Tel.: 06-76-491-620 (egész nap).
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Magyar-brit repülési gyakorlat hazánk légterében

Hawkok a kecskeméti légibázison
A Magyar Légierőnek több mint tíz éves kapcsolata van a
Királyi Légierő (RAF) különböző alakulataival. A brit repü
lők jelen voltak a hazánkban megrendezett (taszári, pá
pai, kecskeméti) nemzetközi légibemutatókon különböző
típusú repülőeszközökkel. 1991-ben a taszári repülőnap
ra, 1994-ben a kecskeméti repülőtérre érkezett egy négy
gépből álló kötelék.
Az Egyesült Királyság Légiereje elkötelezetten segíteni
kívánja Magyarországot abban, hogy hadereje minél
előbb NATO-kompatibilissé váljon. Ezt a tényt alátá
masztja az is, hogy Nagy Britannia továbbra is támogatja
a Magyar Köztársaság azon törekvését, hogy a svéd
gyártmányú Saab/Bae System (BAES) Grípen JAS-39 tí
pusú, több feladatra alkalmazható repülőgépeket kívánja
hadrendjébe állítani.
Ezért is javasolta a brit légierő egy közös kiképzési gya
korlat megtartását Magyarország légterében. Ennek meg
valósítása érdekében a RAF 2002. szeptember 9-én négy
darab Hawk T-1A típusú kétüléses kiképzőgépet repültetett Kecskemétre. Az esemény jelentőségének demonst
rálására a kecskeméti repülőbázisra érkezett a Budapes
ten állomásozó brit nagykövet, Nigel Thorpe, Balogh Imre
repülő vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Légierő Pa
rancsnokság parancsnoka és Jonathan Freve ezredes, az
Egyesült Királyság Budapestre akkreditált katonai és lég
ügyi attaséja. Természetesen a gépek landolásakor a be
tonon tartózkodott Pintér Zoltán repülő dandártábornok, a
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka is.
Az brit oktatógépek kétszer kettes kötelékben érkeztek
Kecskemét légterébe. A első géppár szeptember 9-én
délelőtt 10 óra 10 perckor fogott betont. Bulgáriából ér
keztek, ott voltak repülőbemutatón. A másik géppár dél
után 15 óra előtt néhány perccel ért a légtérbe a magyar
MiG-29-es géppár kíséretében. A magyar pilóták fogad
va a hazánk légterébe belépő brit gépeket, kísérték a bá
zisra a Hawk-köteléket. Az brit RAF-küldöttséget M. J.
Simson repülő alezredes vezette. A gépekkel összesen
nyolc pilóta érkezett és a kiszolgálásukra még 12 ember
jött. Kamionokban szállították mindazon tartalék alkatré
szeket, eszközöket, gépjárműveket, melyek a repülőgép
kiszolgálásához, kisebb javításához szükségesek. A ka
mionnal ideszállított Ford 90-T -350 típusú kis tehergép
kocsival szállították a repülőtéren belül a különböző tarto
zékokat, kiszolgáló berendezéseket, s ezzel vontatták a
repülőgépeket is.
A kecskeméti légibázisra érkező gépek a leemingi légitámaszponton állomásozó 100. repülőezred 3. század
(„C” alegység) kötelékéből valók. Ez a légibázis London
tól 320 km-re, Észak-Yorkshire-ban található. A bázison
három repülőszázad, az „А”, „В”, „C” alegység települ. A
század gépein jelölik is a „C” századhoz való tartozásu
kat. A landolást követően a kecskeméti repülőtér üzem
anyag-szolgálatának szakemberei töltőkocsikból azonnal
feltöltötték a Hawkokat. Gépenként átlagban 1130 litert
töltöttek a tartályokba.
A kecskeméti repülőtérre leszálló kiképzőgépek oldal
számai és egyéb jelei:

A törzs oldalán:

XX 228, a függőleges
vezérsíkon CG betűk;
XX 188, a függőleges
vezérsíkon, csak a 188 szám;
XX 330, a függőleges
vezérsíkon CL betűk;
XX 194, a függőleges
vezérsíkon СО betűk.

A „C” század jelvénye, a halálfej két gépen volt felfest
ve a függőleges vezérsíkra. Az XX 194 oldalszámú repü
lőgép a századparancsnok gépe, ezt a kabin baloldalán
egy vízszintesen elhelyezkedő háromszög jelzi, s a szá
zadparancsnok neve is ott olvasható. Érdekes még, hogy
a gépek törzsén mindkét oldalon kör alakban, a függőle
ges vezérsíkon pedig téglalap formában vannak felfestve
a brit felségjelek. A hazánkba átrepített Hawkok általában
6000-6000 órát töltöttek a levegőben.

A Hawk T-1A típusú repülőgép
Ezt a típust több mint harminc éve kezdték tervezni az
angolok. A megfelelő kísérletezés és a prototípusok tesz
telése után 1975-ben döntöttek a sorozatgyártásáról. A
Hawkot 1976-ban állították az Angol Királyi Légierő had-

1. ábra: Repülés után töltik a gépeket Kecskeméten

________ ____________________________

L

2. ábra: A RAF-kötelék négy gépe az állóhelyen
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rendjébe. Rendeltetés szempontjából több feladatra al
kalmas könnyű, harcászati csata- és gyakorló (kiképző)
repülőgép. A Hawker Siddeley Aviaton Ltd. repülőgépgyárban készítették. Harcfeladatok végrehajtására su
gárhajtású oktatógépként, valamint fedélzeti fegyverrendszerek alkalmazásának gyakorlására kifejlesztett
könnyű, sugárhajtású, szubszonikus repülőgép.
A belépőéinél mérve 26 fokban hátranyilazott, alsó
szárnyas, hagyományos sárkány- és futómű-elrendezé
sű. A törzsben elhelyezett hajtómű levegő-beömlőnyílásait a gép két oldalán a vezetőkabinok alatt építették be.
A kerozint a törzsben és a szárnyközéprészben lévő tar
tályokban tárolják. A félszárnyak alá egy-egy 450 liter tér
fogatú póttartályt is fel lehet illeszteni.
A harcfeladattól függően lehet variálni, hogy a különbö
ző változatokra milyen fegyverzetet függesszenek fel. A
törzs alá egy 30 mm űrméretű fedélzeti gépágyút és száz
darab lőszert tartalmazó Aden típusú gépágyúgondolát, a
fékszárnyak alá pedig gyakorlóbombákat, illetve felszíni
célok elleni nem irányított gyakorlórakéták blokkját illeszt
hetik fel. Ezek össztömege a 680 kg-ot nem haladhatja
meg. A harci változaton a fékszárnyak alatt két-két, a gé
pen összesen öt darab fegyverfelfüggesztő konzol talál
ható. Ide gépágyúgondolát, légibombák és különféle földfelszíni célok elleni nem irányított rakétablokkokat lehet
felszerelni. Természetesen különböző típusú rakétákat
lehet felfüggeszteni, a harc jellegétől, a harcfeladatoktól
függően. Az angolok a típust szimulációs gyakorlatoknál
légi célként, illetve légi célok vontatására használják a
100. Vadászrepülő és kiképző ezrednél.

3. ábra: A Hawk T-1A kiképzőgép első kabinjának műszer
fala

A repülőgép méretei, fontosabb adatai:
hossza: 11,96 m
magassága: 4,09 m
hatósugár: 560-820 km
tömege: 3372 kg
hasznos terhelés: 2500 kg
hajtómű típusa: RT 172-06-11 Adour 151
személyzete: 2 fő
szárny fesztávolsága: 9,39 m
szárnyfelülete: 16,69 m2
csúcsmagassága: 15,2 km
tüzelőanyag mennyisége: 1300 I
maximális sebesség: 1000 km/h

Repülési gyakorlat és módszertani bemutató
Kecskemét légterében
A RAF és a magyar Légierő Parancsnokság szervezésé
ben az britek kezdeményezésére 2002. szeptember
9-13. között tartották meg az Exercise Hungarian Hawk
(Magyar Héja Gyakorlat) fedőnevű közös repülési gya
korlatot. A közös repülések igazi célja, hogy a magyar lé
gierő pilótái a Hawk hátsó kabinjában ülve tapasztalato
kat gyűjthessenek az Egyesült Királyság és a NATO va
dászrepülői által alkalmazott, s jól begyakorolt közelharc
eljárásokról. A brit pilóták nappali, jó időjárási viszonyok
között alkalmazható harcászati taktikából tartottak bemu
tatót és módszertani oktató repüléseket.
Az briteknek is lehetőségük volt arra, hogy a MiG-29 és
az L-39 Albatrosz hátsó ülésén helyet foglalva repüljenek a
magyar gépekkel. Az Egyesült Királyság ezzel kifejezésre
juttatta azt a szándékát, hogy elkötelezetten segíti a magyar
légierőt a NATO-kompatibilitás elérésében.
A gyakorlások során a brit pilóták - többek között - azt is
bemutatták, miként támad két vadászgép egy célpontot.
Természetesen ezt három Hawk imitálta. Két gép támadó,
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4. ábra: A Hawk T-1 A kiképzőgép hátsó kabinjának műszer
fala

egy pedig ellenséges szerepkörben gyakorlatozott. Az an
gol pilóták azért is tartották fontosnak a kecskeméti jelenlé
tet, mert a leendő magyar Gripen-repülőgép-vezetők szinte
azonos gépeken kapják meg a kiképzést Kanadában, a Va
dászrepülő Kiképzőiskolán. Ott a képzés a NATO-program
keretén belül történik. így már érthető, hogy miért tanúsított
kiemelt érdeklődést a média a RAF köteléke iránt.
Freve ezredes brit királyi légierő attaséja véleménye
szerint az ilyen közös kiképzési repülésekre azért is
szükség van, mert a két állam pilótái megismerhetik egy
mást, valamint az általuk üzemeltetett repülőtechnikát.
Lehetőség van arra is, hogy gyakorolják a közös repülé
sek során a nyugati harceljárási szabályokat, a nyugati fi
lozófia alapján. Szerinte a magyar repülőgép-vezetők ke
veset repülnek a hadrendben tartott típusokkal.

5. ábra: Dave Harvey szds. és Hajdú Attila őrnagy a kiszál
lást követően

györgyi Dezső Repülőezred parancsnokának, a repülő
bázis parancsnok-helyettesének.
- Gyakorlatilag az angolokkal való közös kiképzési re
pülés célja egy légiharc-szimuláció volt. A „kettő egy ellen”
küzdelmet próbáltuk szimulálni. Én is az ellenséget imitá
ló Hawk hátsó kabinjában ültem. A másik két repülőgép a
közös felkészülés után a különböző kódszavak alkalma
zásával az információcserét gyakorolta, hogy látják-e az
ellenséges gépet vagy sem. Itt a legfontosabb az angol
nyelvű társalgás volt, hogy a levegőben a pilóták már kön
nyen, hatékonyan megtudják oldani a szakfeladatokat.
- Milyen gépnek tartja a Hawk típusú repülőgépeket? kérdeztem Gárdus Tibor alezredestől, a repülőbázis har
ci alkalmazási főtisztjétől.
- Én már nyolc évvel ezelőtt is repültem egyszer a típus
sal, tehát nekem nem idegen. Akkor is meglepetéssel ta
pasztaltam, hogy a gép kis méreteihez képest igen intenzív
manőverezésre képes. Nagyon komoly tolóerővel rendel
kező hajtómű van benne. Annak ellenére, hogy kiképző Jet
tréninggép, mégis nehéz manőverezéseket lehet vele vég
rehajtani. Ha az L-39 ZO Albatroszhoz viszonyítom, a re
pülési tulajdonságai hasonlóak, de ez egy magasabb kate
góriát képvisel. Ha ide akarom besorolni, akkor a MiG-29es és az Albatrosz között van valahol a Hawk. Nyilván ez a
modifikáció lokátorral nem rendelkezik, tehát főleg vizuális
légiharc-imitációkra használjuk. Illetve ennek a gyakorlat
nak ez a célja. Egy-egy feladat végrehajtása során általá
ban egy órát vagyunk a levegőben. Több különböző felál
lást gyakoroltunk, amit a repülésre való felkészüléskor
megbeszéltünk. Ebben az egy órában például hat különbö
ző alakzatban való felállást, a Hawk gépen repülve pedig az
egy másik angol gép elleni légiharcot gyakoroltuk.

6. ábra: Asztalos István őrnagy és M. J. Simpson alez. a
Hawk előtt

8. ábra: A Hawk-o/c felszálláshoz gurulnak
7. ábra: A Hawk T-1A jobb oldala
Nigel Thorpe nagykövet - a közös repüléssel kapcso
latban - elmondta: ez az együttműködés még csak a
kezdet. Októberben öt kecskeméti pilóta utazhat Angliá
ba, ahol Tornado F -3 és Hawk típusú repülőgépeken
kapnak utóképzést. Kiemelte még, hogy az Egyesült Ki
rályság továbbra is támogatja Magyarországot a Gripen
vadászgépek rendszerbe állítására vonatkozó döntésé
ben, segíti hazánkat a honvédség NATO-kompatibilissé
tételében.

Vélemények a gyakorlatról és a repülőgépekről
- Mit csináltak a repülőgyakorlat során? - tettem fel a
kérdést Kilián Nándor repülő ezredesnek az 59. Szent-

9. ábra: Starton a Hawkok, az Albatrosok és a MiG-29-esek
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sebességet alig lehet vele érezni. A hátsó kabinból kicsit
nehézkes a kilátás.

Összegzések, tapasztalatok

10. ábra: Egy Ford 90-T-350 típusú gépkocsi a kiszol
gáláshoz

Asztalos István őrnagy véleménye a típusról:
- Már harmadszor repültem a típussal. Nagyon jó gép
nek tartom, csodálatos a manőverezőképessége, könynyen kezelhető. A hajtóművét kicsit gyengének tartom,
ettől függetlenül eredményesen lehet vele harcolni,
műrepülni. Én is részt vettem a kettő egy elleni légiharc
ban, a pilótáink erre jól felkészültek. A géppel tökéletesen
begyakorolható a dolog.
A MiG-29-es elfogó vadászgépről az angol légikötelék
parancsnoka, Simpson alezredes mondott véleményt a
gépből való kiszállást követően:
- Most repültem először ilyen típusú repülőgéppel. Ha
talmas tolóerővel rendelkezik, erősek a hajtóművei. A
manőverező-, emelkedőképessége nagyon jó. Vélemé
nyem szerint remek a közelharcban is. A repülés során
azt tapasztaltam, hogy hangtalanul, csendesen száll. A

Az egyhetes magyar-brit közös repülési gyakorlat jól
szolgálta a két ország koalíciós érdekeit is. A magyar pi
lóták ismereteket szereztek a tradíciókra alapozott nyu
gati (NATO) elveken működő légiharc-eljárásokról.
Pintér Zoltán dandártábornok röviden összegezte a
gyakorlat tanulságait:
- Mi még MiG-29-esen, orosz haditechnikán folytatjuk a
kiképzési repüléseinket. Minden repülőgépnek, minden
fegyverfajtának megvan a maga taktikája. Az oroszok telje
sen eltérő harcászati elvek alapján fejlesztették ki, annak
idején a vadászgépeiket. Most viszont NATO-tagként már
egyre többet kell azzal foglalkoznunk, hogy a közös kötelék
ben való repülésnél mit várhatunk el fegyverbarátainktól. Ezt
szolgálják a közös gyakorlatok. A légiharcot a brit gépek
egymással vívták, hiszen ezeket a manővereket azonos gé
pekkel lehet tanítani. A Hawk és a MiG-29-es együttrepülése inkább csak az ismerkedés szintjén maradt meg - fejez
te be az összegzést a bázis parancsnoka.
A Hawkok Kecskeméten 20 órát repültek, melynek során
22 200 liter Jeta-1 típusú repülő-üzemanyagot használtak
fel. A közös gyakorlást befejezve szeptember 13-án 11 óra
kor hagyták el a magyar légibázist. A két ország képviselői
és pilótái reményüknek adtak kifejezést arra vonatkozólag,
hogy a következő években ismét találkozhatnak. A tradíciók
ra épülő, közös repülésekre szüksége van mindkét légierő
pilótáinak, ezért is méltó a kezdeményezés a folytatásra.
Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Dr. Mueller Othmár (1932-2002)

2002. december 10-én, életének 71. évében elhunyt dr.
Mueller Othmár, a hadtudomány kandidátusa, az Igaz
ságügyi Műszaki Szakértői Intézet nyugalmazott igazga
tója, az Építéstudományi Egyesület Robbantástechnikai
Szakosztályának vezetője.
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Mueller Othmár 1932. március 15-én született Buda
pesten, ahol a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatott
tanulmányok eredményeként okleveles építészmérnöki
diplomát szerzett 1954-ben. 1959-1961 között szakmér
nöki tanulmányokat folytatott a Műszaki Egyetemen,
hogy gazdasági szakmérnöki, majd 1962-65 között a
Munkavédelmi Továbbképző Intézetben, hogy munkavé
delmi szakmérnöki okleveleket szerezzen. 1965-ben a
Budapesti Műszaki Egyetemen doktor univ. címet ado
mányoztak részére. A fentiek mellett 1965 és 1974 között
ösztöndíjas tanulmányokat folytatott az NSZK-ban, Hol
landiában, Norvégiában, Dániában, Svédországban.
Ezen belül 1967-ben, az akkori NDK-ban robbantástech
nikai képzésen is részt vett.
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tudományos tovább
képzésének keretei között sikeresen védve meg disszer
tációját, 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében vehette át a hadtudomány kandidátusa tu
dományos fokozat oklevelét.
Német nyelven anyanyelvi szinten beszélt. Angolul
tárgyalt, publikált és előadott, oroszul és lengyelül for
dított.

Munkáját, életét végigkísérte a tudományos közéletben
folytatott tevékenység. 1955 óta volt tagja az Építéstudo
mányi Egyesületnek, ahol az építéstudomány művelésé
ért 1980-ban Alpár Ignác-érem, 1992-ben Egyesületi Ér
demérem, 2002-ben ÉTE-díj kitüntetésekben részesült.
Az egyesület Robbantástechnikai Szakosztályának hirte
len bekövetkezett, váratlan haláláig a vezetője, motorja,
éltetője volt. 1961 óta szervezte a sikeres nemzetközi
robbantástechnikai kollokviumokat, melyek közül a kilen
cedik 2001 -ben volt, a 2003-as - jubileumi - tizedik szer
vezését pedig a tőle ismert lelkesedéssel és energiával
már elkezdte.
Két ízben kapta meg az Osztrák Robbantástechnikusok
„Dynamit pro pace” kitüntetését (arany és ezüst fokozatát).
Tiszteletbeli tagja volt a Német Robbantástechnikai Egye
sületnek és az Amerikai Nemzetközi Robbantómérnök
Egyesületnek. Ugyancsak tagként segítette a Magyar

Hadtudományi Társaság Műszaki szakosztályának a mun
káját, és tagja volt az Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesület Robbantástechnikai szakosztályának is.
Végakarata szerint, a rektorral 1990-ben történt megál
lapodás alapján, könyvtárát térítésmentesen a Zrínyi Mik
lós Nemzetvédelmi Egyetemnek adományozta, ahol a
szakemberek továbbra is kutathatnak anyagában.
Tudományos munkásságát 8 szakkönyv és mintegy 500
szakcikk fémjelzi, melyek különböző szakfolyóiratokban,
rendezvényi kötetekben jelentek meg belföldön és külföl
dön egyaránt, magyar, német, angol, szlovák nyelven.
A hamvasztást követően, 2002. december 27-én a Far
kasréti temetőben vettek búcsút tőle a gyászoló család, a
rokonok és a szakmai élet képviselői.
Nyugodjon békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.
Dr. Lukács László

Délibábok a MiG-bázison

Az 59. vitéz Szent Györgyi Dezső harcászati repülőezred
légibázisára 2002. október 7-én hírneves, harcedzett lá
togatók jöttek a colmari támaszpontról. A francia légierő
Normandia-Niemen ezredének (csapásmérő alakulatá
nak) két Mirage F -1C T vadászbombázója érkezett ide.
Felszereltségük igen szerény volt, már ami a függesztményeket illeti. Ugyanis a belső tartókon (3-as és 5-ös)
1-1 db 1200 literes póttartályt erősítettek fel, míg a bal
külsőre - törővég (1-es) - egy Magic imitátort. Éles beve
tések alkalmával viszont az 1-es és 7-es tartók indítósín
jeire önvédelmi célból a Matra Magic éles változatai ke
rülnek. A törzs alatti 4-esre a 2200 literes póttartályt, a
félszárnyakon lévő középsőkre, a 2-esre és 6-osra a
Barax elektronikai és Phimat dipólszóró konténereket
erősítik fel. A belsőkre, a 3-asra és az 5-ösre, amelyek
nagy terhelhetőségűek, függesztik a bevetés jellegétől
függően a kazettás bombákat, az irányított rakétákat, il
letve a precíziós fegyverzetet.
Az F-1-es típuscsalád CT verzióját a francia légierő sa
játos kívánalmainak megfelelően alakították át, és a 80-

1. ábra: A Mirage F-1C betont ért

as évek első felében állították hadrendbe. A rendszeresí
tésnél maradva ezen típust alkalmazta Dél-Afrika, Ecua
dor, Franciaország, Görögország, Irak, Jordánia, Katar,
Kuvait, Líbia, Marokkó és Spanyolország légiereje. Harci

2. ábra: A gép kifutása

3. ábra: Begurulás az állóhelyre
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harcban lelőttek 2 db MiG-21 MF-et, de angolai részről
egy M iG-23 ML ért el győzelmet Mirage-zsal szemben.
Magyarországi látogatásuk célja, hogy közösen a Puma
és Dongó századok kijelölt állományával, együttesen sajá
títsák el a NATO-ban szokványos, ill. alkalmazott harceljá
rásokat a COMAO (Combined Air Operations) feladatkör
ben. Ennek lényege röviden az, hogy különböző nemzeti
ségű alakulatok, akik különböző típusú és rendeltetésű gé
pekkel rendelkeznek, együtt tudjanak működni bevetések
folyamán. Ez esetben a Normandia-Niemen 02/030 száza
dának két F-1 CT-je és a kecskeméti MiG-29-esek. Mivel
a két típust más és más feladatkör betöltésére konstruál
ták és használják, ezért nagy fontossággal bír a küldeté
sek megtervezése és az akcióra való felkészülés. Gondol
ni kell a gépek teljesítményére és manőverezőképessé
gére, a bevetések közbeni kommunikációra (frekvencia-

5. ábra: A bal oldali 1200 literes póttartály

6. ábra: A két Mirage F-1C az állóhelyen

cselekményekben a spanyol és jordán gépek nem vettek
részt. Nem úgy, mint az iraki légierő F-1-es gépei, ame
lyek az úgynevezett „tankerháborúban” váltak ismertté. A
szomszédos Irán légierejének F -4 Phantom II, és F -5
Tiger II. állományát ritkították meg, sőt egy F-14 Tomcat
is veszteséglistára került. Ecuador Peruval került konflik
tusba a határvillongások idején, lelövés nem történt.
Franciaország is aktiválta állományát Csád megsegítésé
re, de a líbiai gépekkel nem kerültek összetűzésbe. Az
Öböl-háború idején áttelepültek a Mirage vadászok Ka
tarba, míg a felderítők Szaúd-Arábiába. Közvetlenül har
ci cselekményekben nem vettek részt. Líbiában (Szidraöböl térsége) az F -í-e sek a 6. Amerikai Flotta repülőegy
ségeinek F-14 Tomcat és F/A-18 Honet gépeivel kerül
tek érintkezésbe, lelövés nem történt. Dél-Afrika is sike
resen bevetette az Angolával vívott határharcokban, légi
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7. ábra: A C-160-as kabinjának felső része

***?»■-■

10. ábra: A betonon guruló gép

váltások, adattovábbítás) az üzemanyag-mennyiségek és
a repülési profilokból adódó hatósugarak és útvonalak
megtervezésére stb. A COMAO-on belül is szerepelt a
CAS (Close Air Support), azaz közvetlen légitámogatás a
szárazföldi csapatok megerősítésére. Ezt a feladatot az
F-1-esek végezték, imitálva a bombabevetéseket. (A ko
szovói válság idején a koalíciós erők indítottak precíziós
támadásokat, ill. csapásméréseket. Alkalmazott arzenáljuk
a Paveway //-es széria GBU-12-es típusai voltak, melyek

ből több tucatot juttattak célba külső lézeres megvilágítás
mellett.) A CAP feladat (Combat Air Patrol) az együttműkö
dés más egységekkel, vagyis a Mirage-ok közösen lépnek
akcióba a Fulcrumma\.
Amíg az F-1 CT-k a földi célpontokat semlegesítik, ad
dig a MiG-29-esek oly módon veszik fel pozícióikat,
hogy az esetleges ellenséges „ragadozók” ne tudjanak
közbeavatkozni. Erre a feladatra a MiG-29-esek fedél
zeti doppler-lokátora és R -27R közép-hatótávolságú
légiharcrakétája szolgál, mivel már látóhatáron túlról ké
pes felfedezni és megsemmisíteni célokat. A francia gár
da az ötnaposra tervezett itt tartózkodása alatt ezen te
vékenységeket hajtotta végre, közösen a mi „égi lovasságunk”-kal.
A „gall harcosok”, azaz az öt pilóta 12 bevetést teljesí
tett ezen időszak alatt. Lehetőségük nyílt, hogy megis
merhessék és tapasztalhassák, hogy a Fulcrumnak ma
gas fokú manőverező- és közellégiharc-képessége van.
Hasonló képességgel bír a CT is, nem véletlen, hogy az
évtized végéig hadrendben maradnak. Ugyanis az alaku
latnál nem lesz váltó típus a Mirage 2000 D, hanem köz
vetlenül a Rafaelt rendszeresítik majd. így öregbiti a hír
nevét a Dassault-nak ez a kiváló III. generációs típusa,
amely már harmadízben tett látogatást Kecskeméten.
Baranyai László

A Hawk Mk-66
Egy nyugdíjas pilóta visszaemlékezései

1993. február 8-a és április 9-e között sikerült Kristóf Ta
más őrnagynak és nekem kijutnunk Svájcba, az ottani lé
gierő meghívására, hogy a svájci kiképzési módszereket
tanulmányozzuk. Ennek során az akkor ott rendszeresí
tett repülőgépek nagy részével repülhettünk (PC-7,
Hawk, F-5, Mirage-Ill, Huntéi).
Svájci pilótatársaink segítségével bepillantást nyerhet
tünk egy olyan kiképzési rendszerbe, mely már a kivé-

lasztás során is kiszűrte a vadászpilótának alkalmatlan
jelölteket. Aki viszont befejezte az iskolát, annak nem le
hettek (nem is voltak) reptechnikai, fizikai vagy pszichés
problémái. Ezen okok miatt nem volt lemorzsolódás a
már felavatott pilóták közül.
A 2 hónap alatt több mint 15 órát repülhettünk Hawkka\.
Ezen a típuson a svájci oktatói program részeként repül
tünk első, illetve hátsó kabinból egyaránt.

'к . - » *

т. ábra: A műszerfal egy részlete

2. ábra: A Hawk Mk-66 alulnézetben a kísérőgépből
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oktató számára fontosak (kapcsolók, lámpák, ténykedés
vészhelyzetben stb.). Majd egy alapos géptrenázs követ
kezett. Ennek során láttam először tapogatható közel
ségből a gépsárkányt. Vegyes érzelmekkel álltam előtte,
hiszen bár az Idegen hadseregismeret nevű „tantár
gyunk” keretében megtanultunk róla nagyon fontos dol
gokat, de ez más volt. Először láttam ilyen közelről.
Ránézésre rövidebbnek, tömzsibbnek tűnt az Albánál.
Nem volt olyan kecses. Valószínűleg azért volt ez így,

3. ábra: A kísérőgép kabinja

A rövid idő alatt felcsipegetett ismereteket sajnos köz
vetlen kollégáink kivételével senki nem ismerhette meg.
Senki nem volt rá kíváncsi. Még csak jelentést sem kel
lett írnunk. Ezért is vállaltam el ezt a megbízást, kissé fél
ve ugyan, hiszen az emlékeim már megkoptak. A pontos
műszaki adatok bárki számára elérhetőek, ezért inkább
élményekről számolnék be. Összehasonlítási alapul a
Szovjetunióban repült Albatrosz L-39-es emlékeim, vala
mint az itthon harci gépeken repült idő (igaz, lassan ez is
a feledés homályába vész) szolgált számomra.
A Hawkot Emmen repterén repültük. Megérkezésünk
után egy villámgyors elméleti képzésen estünk át. Csak
azokat az ismeretek szereztük meg, melyek a pilóta, az
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8. ábra: Hawk a hegyek felett

mert az első és hátsó ülés között a magasságkülönbség
nagyobb. De ez a megoldás tette lehetővé a jobb kilátást
az oktató számára. Beülve a hátsó kabinba kissé kényel
metlen érzés fogott el. Szinte derékig kint voltam a gép
ből, és elláttam a növendék feje felett. Szinte zavart,
hogy nem csak oldalra látok ki, hogy nincs szükség pe
riszkópra (jó kis orosz technika, kínlódjon az oktató is). A
kényelmetlen érzés hamar elpárolgott.

A gép kívülről nem tartogatott több „meglepetést”. A ka
binban azonban két furcsaságot tapasztaltam. Először is
a földi biztosítékok számára volt külön hely, azok a repü
lés folyamán is a gép tartozékai voltak. Nem úgy, mint itt
hon (a technikus őrzi a leállásig). A másik pedig a műho
rizont volt, melyben a gépsziluett mozdulatlan maradt, a
„földgolyó” elmozdulása mutatta az emelkedést-süllyedést és a bedöntést is. A katapultülés Martin-Baker típu
sú volt. Megbízható (azért nem próbáltam ki), bár a bekötözés nem volt egyszerű mutatvány.
A géppel kapcsolatos egyik apró kellemetlenség a haj
tómű indításánál jelentkezhetett. Oktatóink szerint néhanéha megfüggött a fordulatszám (nem érte el az alapjára
ti értéket), ami a hajtóműindítás megszakítását tette szük
ségessé (ott létünk alatt egyszer fordult elő). Természete
sen az amúgy üzemképes hajtómű újraindítható volt. Az
orosz gépeken is megvolt a megfüggés lehetősége, rövid
pályafutásom alatt azonban egyszer sem fordult elő ve
lem. A Hawkot repülési tulajdonságai alapján egy kelle
mes, sokat megengedő, nyúzható gépnek mondanám.
Szerencsénkre svájci barátaink úgy álltak a dolgokhoz,
hogy ami nem tilos, az mehet. Gyakorlatilag nem tudtunk
olyant kérni, amit nem próbálhattunk ki. (Azért mi is tud
tuk, mit nem szabad kérni - bár néha rosszul gondoltuk).
Repültünk jó időben, rossz időben, minimális magasság
tól a csúcsmagasságig, szóló géppel és géppárban.
A Hawk valamennyi sebesség- és magasságtarto
mányban jól kormányozható volt. Gyakorlatban is kipró
bálhattuk a kritikus állásszögeken történő repülést. Itt a
gép erős remegéssel és a kereszttengely körüli erős bólogatással figyelmeztetett. A túlterhelés maximális értéke
megfelelt egy vadászgépen létrehozható túlterhelésnek.
A műrepülések során ért egy meglepetés. A túlterhelés
elleni „nadrág” már 2 g terhelésnél a maximális nyomás
sal fújt fel, eléggé szokatlan módon.(Az orosz változat a
terhelés növekedésének arányában növelte a nyomást.)
Ezért aztán inkább kirántottam (későbbiekben nem is
használtam) a csövet.
A hajtómű kb. 90%-os fordulatszámig kissé lustán vi
selkedett, onnan kezdve viszont érezhetően jobban hara
pott. Például az összes műrepülő figurát 92%-os fordulat
számon képes volt végrehajtani. A gép súlyához képest a
hajtómű jelentős tartalékokkal rendelkezett. Ez tette lehe
tővé a 11 000 m-en történő kötelékrepülést.
A műrepülésen kívül földi lövészetet is végrehajthat
tunk, hátsó kabinból. Acélra történő rárepülésben, a cél
zásban nagyon megkönnyítette munkámat a tény, hogy
láttam a célt, hiszen elláttam a „növendék” feje felett.
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Egy másik harci jellegű feladat az „ellenséges radar
állomások kikerülése” volt az Alpokban, géppár kötelék
ben. Mivel ilyen vidék Magyarországon nemigen talál
ható, ezért talán ez volt számomra a legkülönlegesebb,
a legtöbb élményt nyújtó repülés. Ekkor volt igazán
érezhető a gép kormányozhatósága, manőverezőké

pessége. Mintha egy vadászgépben ültem volna, csak
kisebb sebességeken. Ebből adódóan a manőverek is
kisebb teret igényeltek. Valami csodálatos volt hasítani
a völgyekben, átrepülni a gerinceket alacsony magas
ságban.
A feladatok befejezése után már csak a hazarepülés és
leszállás művelete maradt hátra. A leszállásokat „ameri
kai” minta alapján hajtottuk végre. A futómű és fékszár
nyak kiengedése után egy adott sebességgel történt a
süllyedés, melyet a leszállás megkezdéséig tartani kellett.
Ezután pedig egyáltalán nem amerikai stílusban, hanem
szépen kilebegtetve értünk földet. A műveletek végrehaj
tásában megkönnyítette dolgunkat a minden igényt kielé
gítő kilátás. A kigurulás és hajtómű leállítása után a már
megszokott földi műveletek következtek, a repülőgép fel
készítése a következő repülésre. Ez mintegy 30 percet
vett igénybe a technikusok részéről. Természetesen a mi
felkészülésünk egy kicsit tovább tartott, így a következő
felszállásunkat mintegy 1,5 óra múlva kezdtük meg.
Mindent egybevetve a Hawkban egy nagyon kelle
mes, szinte mindent megengedő, igazi oktatógépet is
mertem meg.
A fotókat a szerző készítette.
Németh Gyula

Repülőgép-vezetői tulajdonságok
Ha jellemeznem kellene, milyen tulajdonságokkal rendel
kezzen egy repülőgép-vezető, röviden azt válaszolnám,
minden fizikailag és szellemileg egészséges ember alkal
mas erre a hivatásra.
Negyven évet töltöttem a repülés szolgálatában, ebből
harminc évet mint repülőgép-vezető. Feladatomat min
denkor a legjobb tudásom és igyekezetem szerint végez
tem. Sok ezer fölszállást és levegőben töltött órát teljesí
tettem. Balesetet és géptörést ezen idő alatt nem szen
vedtem. Sok repülőgép-vezetőt oktattam és ellenőriztem.
A kis futár- és iskolagépektől a szuperszonikus repülőgé
pekig számtalan típust repültem. Mint vadász- és berepü
lőpilóta, minden időjárási körülmény mellett, nappal és éj
jel. Mindezek alapján néhány általam tapasztalt és a re
pülőgép-vezetőket jellemző (kívánatos) tulajdonságot
említenék meg.
Sokféle repülőgép-vezetői szint (színvonal) létezik.
Amatőr repülgetés, sportrepülés, utasszállítógép-vezetés
és a katonai repülés különböző feladatai. Jó pénzért ma
már pár óra vagy pár nap alatt bárki elsajátíthatja ezt a tu
dást (szárnnyal vagy szárny nélkül). Az igazi hivatástu
dattal végzett repülés sok év önmegtartóztatással (józan
élettel) és közel tíz évi tanulással jár. Ma már mindenna
pos, hogy gépkocsi-vezető, kamionos vagy más foglalko
zást űző emberek pilóták. Pilótának lenni olyan munka,
amely minden percében örömet jelent. A levegőben sza
badok vagyunk, mint a madarak. Különösen jellemzi ez a
sport- és vadászrepülőket.
A nemzetközi híradásokból mindenki tájékozódhat,
hogy mennyi légi katasztrófa vagy repülőesemény törté
nik a világban. Az események elemzésénél nagyobb
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részt kimutatható az emberi mulasztás oka, pl. legutóbb
a MALÉV TU-154-es gépnek hibás, futó nélküli leszállá
si kísérletének esetében. A kivizsgálást hónapok óta
folytatják és nem jutnak a végére. Mert az igazi okon kí
vül a presztízskérdés is szerepet játszik. Valójában en
nek az eseménynek a kivizsgálása perceket kellett vol
na, hogy igénybe vegyen. A repülési szabályok figyel
men kívül hagyása sok ember életébe kerülhet. Ez az
est is bizonyítja, hogy a gyakorlati és elméleti felkészü
lés a repülőgép-vezetők, irányítók és kivizsgálok számá
ra egyaránt fontos.
Ismertem olyan bányász származású repülőgép-ve
zetőt, akit úgy beszéltek rá, hogy legyen pilóta. Renge
teg pénzbe és tízszer annyi időbe került a kiképzése,
mint másé. Eljutott az éjszakai repülésig MiG-15-ösör\,
mikor letiltottam a repülésről. Utána bevallotta, hogy
mindig is félt levegőbe emelkedni, és köszönetét mon
dott a letiltásért.
Egy másik jelölt nem merte bevallani, hogy fél a repü
léstől. Ugyancsak MiG-15-ösön műrepülés és fordulózás
közben szerinte pozitív túlterhelésnél vörös karikákat lá
tott. Ami fizikai lehetetlenség. Letiltás után vallotta be fé
lelmét a repüléstől.
Volt olyan politikai karrieristával is dolgom, aki azért
akart repülni, hogy repülő alakulatok parancsnoka lehes
sen. Bemutató dugóhúzó gyakorlása közben rosszul lett,
az oktató vette ki a gépet a bonyolult helyzetből. A beteg
ségét soha nem vallotta be, pedig reptechnikai ellenőrzé
sekor többször elvesztette cselekvőképességét. Orvosi
ellenőrzésénél ezt nem lehetett kimutatni. Később voltak,
akik ösztökélték a minél gyakoribb repülésre, ezzel akar

va kigyógyítani. Egy iskolakor repülése közben egy éj
szaka lezuhant, és életét vesztette.
Néhányan sajnos alulbecsülik a korszerűtlen gépek irá
nyításához szükséges koncentrációt. Nagyon hibás el
képzelés, ugyanis tudomásul kell venni, hogy a korszerű
repülőgépek felszerelései megkönnyítik a vezetést, és a
repülést biztonságosabbá teszik. Ismertem olyan arany
koszorús I. osztályú pilótát, aki azt gondolta, mikor le
mondott a szuperszonikus gépek repüléséről, hogy a kis
sebességű futárgépek neki már nem jelenthetnek gon
dot. Nem lehetett meggyőzni az ellenkezőjéről - egy egy
szerű vezetői hiba következtében lezuhant egy Jak 52-es
géppel, és életét vesztette.
A repülőgép-vezetői tulajdonságok közé tartozik sajnos
a túlzott felelősségtudat is. Ezek közül csak két példát
említenék. 1953-ban Kecskeméten a hadosztály reptechnikai szemlélője egy Jak 18-as géppel egy nagyfeszültsé
gű vezetéknek ütközött a Dunánál, és a vízbe zuhanva
életét vesztette a hátsó ülésen levő szerelőtechnikussal
együtt. A kivizsgálásnál kiderült a pilóta nagyfokú ittassá
ga. A katasztrófát megelőző éjszaka az alakulat parancs
nokával együtt (ennek meghívására) nagy mennyiségű

szeszt fogyasztott. Hajnalban került ágyba, 5 órakor a
szálló gondnokával felébreszttette magát. Kiment a repü
lőtérre, az előkészített repülőgéppel - hátsó ülésben a
technikussal - felszállt, és a kijelölt légilőtér riasztására
indult. Mindketten életüket vesztették. Parancsnoka, aki
a kijelölt repülésvezető volt erre a napra, tovább aludta
részeg álmát.
1954-ben a légierő bombázó szemlélője, mivel sokszo
ros kérésére sem kapott olyan bombázó-oktató repülő
gép-vezetőt, aki bonyolult és éjszakai repülésre kiképez
hette volna a pilótákat, saját fezébe vette a kiképzést.
Ezt a feladatot azonban a hirtelen megsűrűsödő köd
meghiúsította. Egy Tu-2-es repülőgépen Kiskunlacháza
repülőterén az iskolakor negyedik fordulójában a földnek
ütközött, és a gép személyzetével együtt 7 fő életét vesz
tette.
Az előzőekben leírt elmélkedések a repülőgép-vezetői
tulajdonságokról saját tapasztalataimon alapulnak. Még
számtalan tulajdonságot lehetne felsorolni, de nem töre
kedtem teljességre.
Eőri Elek nyá. ezredes
berepülőpilóta

Kézdi László

Aranyászmesterség
A szerző a természet iránti szeretetből ismerkedett meg 1985-ben a dunai
aranyászmesterséggel (aranymosó), és ennek kutatója lett. Nagy fotódokumen
tációs anyagot gyűjtött össze a korábbi és jelenleg még élő aranyászokról, mun
kájukról, munkaeszközükről.
Ez a fotóalbum kiegészítőül szolgál N. László Endre „Aranymosás a Kárpát
medencében” című könyvéhez, amely összefoglalta a magyar területeken folyta
tott aranykitermelő tevékenységet. A színes album szövegei négy nyelven is ol
vashatók, ebben a munka egyedülálló.
A szerző magánkiadása, Budapest, 2001.67 oldal, 170 ábra.
Ára: 2200 Ft + postaköltség.
Megrendelhető:
Kézdi László,
1215 Budapest, Katona J. u. 21. címen.

Földi Pál
SZPECNAZ
A szovjet különleges erők története
A polgárháborúban és a második világháborúban szerzett szovjet tapasz
talatok alapján az ötvenes években hozták létre az ellenség hátában
tevékenykedő „Szpecnaz” egységeket. A Nyugat elleni háború esetén ezek
felderítő- és szabotázsakciókat, VIP-személyek elleni merényleteket hajtot
tak volna végre, de számítottak rájuk a szembenálló fél nukleáris eszközei
elleni harcban is.
Az egységek személyi állományát gondosan megválogatták,
fegyverzetük-felszerelésük igen célszerű és szovjet viszonylatban a legkor
szerűbb volt. Álcázásukra, rejtésükre kiemelt figyelmet fordítottak.
Jellemző, hogy nem rendelkeztek külön jelzésekkel, mindig más alakulatok
egyenruháit hordták. Tucatnyi helyi háborúban szerepeltek, mint „tanács
adók”. A most megjelent mű olvasmányos megírásához főleg a Viktor Szuvorov álnéven publikáló szovjet emigráns könyvei (közülük csak az „Akvárium”-ot adták ki magyarul még 1989-ben) és a szerző (a Magyar Néphad
sereg tisztje volt) saját tapasztalatai szolgáltak forrásul.
Anno Kiadó - Budapest, 2002, 192 oldal
Ár: 400 Ft Forgalmazza: Libri, Líra és Lant

2003/2 HADITECHNIKA 65

Haditechnika-történet
A Szövetségi Haditechnikai és Beszerzési Hivatal
tangyűjteménye Koblenzben
A német város egyik szimbólumától, a Rajna és a Mosel
találkozásától alig egy kilométerre, a Mosel északi part
ján épült régi laktanyában kapott helyet a Wehrtechni
sche Studiensammlung des Bundesamtes für Wehrtech
nik und Beschaffung (Szövetségi Haditechnika és Be
szerzési Hivatal tangyűjteménye) nevű gyűjtemény.
Ahogy az már a névből is kitűnik, nem hétköznapi érte
lemben vett hadtörténelmi múzeumról van szó. Az intéz
mény elsősorban a Bundeswehr és a nevében is szerep
lő hivatal szakembereinek szakmai képzését és tovább
képzését szolgálja, de a nagyközönség előtt is nyitva áll.
A kiállítási anyag tartalmánál fogva nagyon izgalmas a
haditechnika iránt érdeklődők számára. Zászlókat, térké
peket és áttekintő szövegeket hiába is keresünk a tárlók
ban. A hadtörténeti összefüggések megvilágítása nem
ennek az intézménynek a feladata. A kiállított eszközök
jórészt működőképesek. A tangyűjteményi jellegből fakad
az a tény is, hogy a kiállítási tárgyak időnként cserélőd
nek. így szinte minden alkalommal láthat valami újat a lá
togató, amit egy pár hónappal korábban még nem látha
tott. Sajnos az is megesik, ha valaki egy konkrét eszköz
kedvéért megy el a helyszínre, hogy azt már nem találja
ott, mert időközben más múzeumba szállították.
A kiállítás témakörök szerint csoportosított: fegyverek
és lőszerek, kerekes és lánctalpas eszközök, tengeré
szeti eszközök, légi eszközök, hírközlő, elektronikai és
optikai eszközök, műszaki eszközök, egyenruhák és felszerelési tárgyak. A gyűjteményben egy-egy terület több
forradalmi újítása és sok-sok prototípus is megtalálható a
rendszeresítésre került eszközökön kívül. A mintegy
7200 nf-en több igazi ritkaság is látható. A kiállítást egy
háromemeletes épületben és a hozzá kapcsolódó csar
nokban rendezték be. Ez utóbbiban kerültek elhelyezés
re az ún. „nagyeszközök”.
Az alagsorban restauráló és karbantartó műhelyek, a
szomszédos épületekben gazdag szabályzatgyűjtemény,

1. ábra: A Königstiger egy helyreállított példánya
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2. ábra: Forgózsámolyon felállított Pz II. könnyű harckocsi

3. ábra: Egy Jagdpanzer IV vadászharckocsi kötényezve és
zimmeritezve

továbbá egy fantasztikus kézifegyver-arzenál talált ott
honra. A szabályzatgyűjtemény (kezelési utasítások, mű
szaki leírások, gyártási dokumentumok stb.) előzetes be
jelentkezés után megtekinthető, és térítés ellenében
fénymásolási lehetőség is van.
Az intézet munkatársai komoly technikai és hadtörté
neti kutatásokat végeznek. Saját dokumentációs raktáruk
mellett rendelkezésükre áll az ugyancsak a városban ta
lálható Bundesarchiv (Szövetségi Archívum) is.

6. ábra: A II. világháború német típusai, a Brummbär, a
Königstiger, a Hummel és a Panther

A teljesség igénye nélkül néhány érdekesség a kiállítá
si anyag nagyobb eszközeiből (2000. júliusi látogatás
kor): Jagdpanzer I, Sd.Kfz. 124. Wespe, Flammpanzer III,
Panzer V Panther G (zimmerit+infra), M-5, Stug (kötény
nyel és zimmerittel), 7,5 cm Pák 40/4 az RSO vontatón,
Sd. Kfz.10., SdKfz. 7/1., Sd.Kfz..231. Achtrad, a TIRPITZ
két lövege, német II VH-s törpe tengeralattjáró (See
hund), MÍG-23BN és MiG-21 „állig fegyverben", Mirage
III E, Fiat G-91, Alpha Jet, F-104 kísérleti változat,
OV-10 Bronco, csaknem az összes, a németek által a II.
világháborúban használt páncéltörő és tábori ágyú, egy
modern romboló komplett lövegtornya, V-2 hajtómű, V-1
katapultülések és a fentebb említett témakörök megannyi
tárgyi emléke. A haditechnika bármely területe iránt ér
deklődő talál itt „csemegét”, senki nem marad élmény
nélkül.
A tangyűjtemény közvetlen szomszédságában található
a Collectiana szakkönyvesbolt, amely gazdag kínálatával
a maga nemében az egyik legjobb Európában. Nehéz
olyan könyvet vagy folyóiratot kérni, amit ne tudnának ad
ni, legyen szó német, angol, lengyel, magyar vagy éppen
japán nyelvű irodalomról. A szakkönyvek szerelmesei jó,
ha kellő időt és pénzt tartogatnak az ottani látogatásukra.
A téma iránt érdeklődők mindenképpen nézzék meg ezt a
nem mindennapi múzeumot, ha a Rajna vidékén járnak.
Megközelítés: Az A48-as autópályáról Anschluss
Koblenznél térjünk le, és az Autobahnkreuz A61-A48ason keresztül a B9-es úton a centrum irányába halad
junk, majd jobbra kell lefordulni a NürnburgringCochem-KO-Metternich kihajtásnál. A centrum felől ér
kezve a Mosel Európa-hídjának északi hídfőjénél jobb
ra forduljunk az előzővel megegyező táblánál. A tömegközlekedési eszközök közül az 5-ös vagy 5A buszjára
tok állnak rendelkezésre, amelyekről a Langmarktplatznál kell leszállni.

8. ábra: A Pz IVG az Afrikakorps jelvényével

Lippai Péter őrnagy
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A ZENTA cirkáló tisztikara 1914. augusztus 16-án

Az alábbi publikációban a montenegrói Castellastua part
jainál, 1914. augusztus 16-án, a földközi-tengeri francia
flotta egy nagyobb köteléke által elsüllyesztett Zenta cir
káló tisztjeinek életrajzi - pontosabban ezen személyek
haditengerészeti pályafutásának - adataival ismerkedhe
tünk meg.
A Zentá-п az ütközet időpontjában 15 tiszt teljesített
szolgálatot. A cirkáló parancsnoka Paul Pachner fregatt
kapitány, első tisztje Franz Freiherr von Leonhardi sor
hajókapitány, tüzértisztje Albert Homayr sorhajókapitány,
navigációs és torpedótisztje Cerri Károly sorhajóhad
nagy, rádiós tisztje pedig Maximilian Kramer von
Drauberg tengerészzászlós volt. Ezen kívül beosztott tü
zértisztként szolgált még Déry Ernő tengerészzászlós,
valamint navigációs kadétként Emil Bemer tengerészje
lölt. Fentieken kívül a hajón volt még két ismeretlen be
osztású tiszt, Ferdinand Herold von Stoda tengerészka
dét és Siesz János tengerészjelölt is. A Zenta gépüzem
vezetője, a hősi halált halt Friedrich Rotter I. osztályú
gépüzemvezető, beosztott géptisztjei pedig Albert
Raschendorfer I. osztályú gépüzemvezető, valamint
Johann Bonne és Friedrich Stengel II. osztályú gép
üzemvezetők voltak. A cirkáló tisztikarának tagja volt
még a hajóorvos, dr. Schummel Rudolf fregattorvos és a
hajószámvivő, Gustav Mikesch I. osztályú tengerészbiz
tos is.

Berner, Emil
Születési helye és Ideje: Mährisch-Ostrau (Morva
ország) [ma: Moravská Ostrava, Csehország],
1896. X. 5.
Iskolái, vizsgái: reáliskolai érettségi (Laibach, 1913),
tengerészjelölti iskola (Fiume, 1913-1914), tengerész
tiszti vizsga (1916)
Haditengerészeti rendfokozatai: tengerészjelölt (1913.
IX. 1.), tengerészkadét (1915. II. 1.), tengerészzászlós
(1916. V. 1.), fregatthadnagy (1916. XI. 1.), tartalékos fre
gatthadnagy (1919. IX. 30.)
Haditengerészeti pályafutása: Adria (1913-1914), Zrí
nyi (1914), Zenta (1914. VII. 28.-1916. VIII. 16.), monte
negrói hadifogság (1914-1916), kikötői tengernagyi hiva
tal (1916), Tegetthoff (1916), Helgoland (1916-1917),
Franz Ferdinand (1918), Alpha (1918), Orjen (1918), tar
talék állományba véve (1919)
Kitüntetései: Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Ér
demkereszt szalagján a kardokkal (1917), I. osztályú
Ezüst Vitézségi Erem (1915), Károly Csapatkereszt
(1917), II. osztályú német Vaskereszt (1917)
Halálozási helye és ideje: Wien (Ausztria), 1967. V. 8.

Bonne, Johann
Születési helye és ideje: Görz (Partvidék) [ma: Gorizia,
Olaszország], 1883. X. 25.
Iskolái, vizsgái: 3 gimnáziumi osztály, gépüzemvezetői
vizsga (1913)
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Haditengerészeti rendfokozatai: gépész tizedes (1901.
IX. 28.), gépész negyedmester (1903. I. 1.), gépészse
géd (1905. X. 1.), algépgondozó (1908. V. 1.), törzsgépgondozó (1910. V. 1.), II. osztályú gépüzemvezető (1913.
XI. 1.), I. osztályú gépüzemvezető (1917. XI. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: Satellit (1911), Baben
berg (1912-1913), Ferdinand Max (1913-?), Zenta
(?—1914.
VIII.
16.),
montenegrói
hadifogság
(1914-1916), Panther (1918)
Kitüntetései: Ferenc József Rend lovagkeresztje a Ka
tonai Érdemkereszt szalagján (1915), Károly Csapatke
reszt (1917), II. osztályú Tiszti Szolgálati Jel, Katonai Ju
bileumi Kereszt (1908), 1912-1913. Emlékkereszt (1913)
Halálozási helye és ideje: Gorizia (Olaszország), 1950.
X. 18.

Cerri Károly
Születési helye és ideje: Budapest (Magyarország),
1887. VI. 20.
Iskolái, vizsgái: Haditengerészeti Akadémia (Fiume,
1902-1906), torpedótiszti vizsga
Haditengerészeti rendfokozatai: II. osztályú tengerész
kadét (1906. VII. 1.), I. osztályú tengerészkadét (1908.
VII. 1.), fregatthadnagy (1909. XI. 1.), sorhajóhadnagy
(1914. I. 1.), korvettkapitány (1918. XI. 1.), nyugalmazott
korvettkapitány (1921. XI. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: Zenta (7-1914. Vili.
16.), montenegrói hadifogság (1914-1916), ТВ 15
(1917), ТВ 4 (1918)
Kitüntetései: III. osztályú Katonai Érdemkereszt a hadi
díszítménnyel és a kardokkal (1915), Károly Csapatke
reszt (1917), Katonai Jubileumi Kereszt (1908)
Halálozási helye és ideje: Graz (Ausztria, Stájeror
szág), 1979. II. 14.

Déry Ernő
Születési helye és ideje: Pola (Partvidék) [ma: Pula, Hor
vátország], 1894. VII. 1.
Iskolái, vizsgái: Haditengerészeti Akadémia (Fiume,
1908-1912), tengerésztiszti vizsga (1914), torpedótiszti
vizsga, tengeralattjárós-tiszti vizsga (1916)
Haditengerészeti rendfokozatai: tengerészkadét (1912.
VII. 1.), tengerészzászlós (1914. VI. 1.), fregatthadnagy
(1914. VIII. 1.), sorhajóhadnagy (1918. XI. 1.), nyugalma
zott sorhajóhadnagy (1921. XI. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: Zrínyi (1912-?), Zenta
(7-1914. Vili. 16.), montenegrói hadifogság (1914—
1915), U 27 (1917-1918)
Kitüntetései: III. osztályú Katonai Érdemkereszt a hadi
díszítménnyel és a kardokkal (1918), Bronz Katonai Ér
demérem a Katonai Érdemkereszt szalagján a kardokkal
(1916), Arany Vitézségi Érem (1915), Károly Csapatke
reszt (1917), 1912-1913. Emlékkereszt (1913)
Halálozási helye és ideje: Budapest (Magyarország),
1964. II. 14.

Herold von Stoda, Ferdinand
Születési helye és ideje: Przemysel (Galícia) [ma: Len
gyelország], 1894. IX. 19.
Iskolái, vizsgái: 4 reáliskolai osztály (Brünn), Haditen
gerészeti Akadémia (Fiume, 1909-1913), tengerésztiszti
vizsga (1916)
Haditengerészeti rendfokozatai: tengerészkadét (1913.
VII. 1.), tengerészzászlós (1916. V. 1.), fregatthadnagy
(1916. VII. 1.), tartalékos fregatthadnagy (1919. II. 28.)
Haditengerészeti pályafutása: kikötői tengernagyi hiva
tal (1913), Sankt Georg (1913-1914), Zenta (1914. VII.
27.-1914.
Vili.
16.),
montenegrói hadifogság
(1914-1916), kikötői tengernagyi hivatal (1916), Viribus
Unitis (1916-1917), ТВ 63 (1917-1918), Knin (1918),
Peragosa (1918), tartalék állományba véve (1919)
Kitüntetései: Ezüst Katonai Érdemérem a Katonai Ér
demkereszt szalagján a kardokkal (1918), Bronz Katonai
Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján a kardok
kal (1918), I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem (1915), Ká
roly Csapatkereszt (1917)
Halálozási helye és ideje: ismeretlen
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Kitüntetései: III. osztályú Vaskorona Rend a hadidíszít
ménnyel és a kardokkal (1917), III. osztályú Katonai Ér
demkereszt a hadidíszítménnyel és a kardokkal (1916),
Ezüst Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt sza
lagján a kardokkal (1917), Bronz Katonai Érdemérem a
Katonai Érdemkereszt szalagján a kardokkal (1917),
Arany Vitézségi Érem (1915), Károly Csapatkereszt
(1917), 1912-1913. Emlékkereszt (1913)
Halálozási helye és ideje: Trieszt (Partvidék) [ma: Tri
este, Olaszország], 1918. IV. 2.

Homayr, Albert
Születési helye és ideje: Pola (Partvidék) [ma: Pula, Hor
vátország], 1877.
Iskolái, vizsgái: Haditengerészeti Akadémia (Fiume,
1892-1896), torpedótiszti vizsga, tüzértiszti vizsga
Haditengerészeti rendfokozatai: II. osztályú tengerész
kadét (1896. VII. 1.), I. osztályú tengerészkadét (1898),
sorhajózászlós (1900. I. 1.), sorhajóhadnagy (1907. V.
1.), korvettkapitány (1916. XI. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: haditengerészeti akadé
miai tanár (7-1910-1911-?), Zenta (7-1914. Vili. 16.),
montenegrói hadifogság (1914-1916), cirkálóflotilla
(1918)
Kitüntetései: III. osztályú Vaskorona Rend a hadidíszít
ménnyel és a kardokkal (1915), III. osztályú Katonai Ér
demkereszt a hadidíszítménnyel és a kardokkal, Bronz
Katonai Érdemérem a vörös szalagon, Károly Csapatke
reszt (1917), Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők szá
mára (1898), Katonai Jubileumi Kereszt (1908),
1912-1913. Emlékkereszt (1913), III. osztályú porosz
Korona Rend, III. osztályú kínai Sárkány Rend, V. osztá
lyú japán Felkelő Nap Érdemrend
Halálozási helye és ideje: ismeretlen

Leonhardi, Franz Freiherr von
Születési helye és ideje: Wien (Alsó-Ausztria), 1877. IV. 10.
Iskolái, vizsgái: 4 gimnáziumi osztály (Pozsony), hadi
tengerészeti akadémia (Fiume, 1891-1895), torpedótisz
ti vizsga (1901), tüzértiszti vizsga (1912)
Haditengerészeti rendfokozatai: II. osztályú tenge
részkadét (1895. VII. 1.), I. osztályú tengerészkadét
(1897. XII. 26.), sorhajózászlós (1899. I. 1.), sorhajó
hadnagy (1907. V. 1.), korvettkapitány (1916. V. 1.), fre
gattkapitány (1918. XI. 1.), nyugalmazott fregattkapi
tány
Haditengerészeti pályafutása: katonai kikötőparancs
nokság (1895), Habsburg (1895), Saida (1895-1897),
Kerka (1897), Habsburg (1897-1898), Kaiser Franz
Joseph I. (1898), Habsburg (1898), Monarch (1898),
Kaiser Max (1898), tengerész hadtest (1898-1899), Sala
mander (1899), tengerész hadtest (1899-1900), torpedó
tiszti tanfolyam (1900-1901), katonai kikötőparancsnok
ság (1901), Kaiser Franz Joseph I. (1901), katonai kikötő
parancsnokság (1901), Tegetthoff (1901), Boa
(1901-1902), kikötői tengernagyi hivatal (1902), Saida
(1902), Tegetthoff (1902), tengerész szertár (1902), ТВ

Kramer von Drauberg, Maximilian
Születési helye és ideje: Marienbad (Csehország) [ma:
Mariánské Lázni, Csehország], 1891. XI. 24.
Iskolái, vizsgái: reáliskolai érettségi (Marburg), tengerészjelölti iskola (Fiume), tengerésztiszti vizsga (1914),
tengerészpilóta-vizsga (1916)
Haditengerészeti rendfokozatai: tengerészjelöit (1911.
IX. 1.), tengerészkadét (1913. II. 1.), tengerészzászlós
(1914. VI. 1.), fregatthadnagy (1914. Vili. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: Adria (1911-1912),
Radetzky (1912), Erzherzog Friedrich (1912), Adria
(1912-1913), Kaiserin Elisabeth (1913), Radetzky
(1913), Custoza (1913-1914), Mars (1914), Sankt
Georg (1914), Zenta (1914. VII. 27.-1914. VIII. 16.),
montenegrói hadifogság (1914-1916), kikötői tengerna
gyi hivatal (1916), Erzherzog Friedrich (1916), tenge
részpilóta (1916-1917)
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3. ábra: Festmény a Z enta elsüllyedéséről

16 (1903), Aspern (1903-1904), tengerész szertár
(1904-1905), Python (1905), Sperber (1905), tengerész
szertár (1905), Monarch (1905-1906), kikötői tengernagyi
hivatal (1906), ТВ 16 (1906), ТВ 36 (1907), hidrográfiai hi
vatal (1907-1908), Sankt Georg (1908), Kaiser Karl VI.
(1908-1909), kikötői tengernagyi hivatal (1909), Panther
(1909) , Pekingben (1909-1910), Kaiserin Elisabeth
(1910) , kikötői tengernagyi hivatal (1910), Kaiser Max
(1910-1911), Adria (1911-1912), ТВ 39 (1912), Erzher
zog Friedrich (1912), Habsburg (1912-1913), kikötői ten
gernagyi hivatal (1913), Zara (1913), Erzherzog Friedrich
(1913-1914), Zenta (1914. I. 28.-1914. Vili. 16.), monte
negrói hadifogság (1914-1916), kikötői tengernagyi hivatal

(1916) , Wien (1916-1917), Monarch (1917), Sankt Georg
(1917) , Csikós (1917), Satellit (1918)
Kitüntetései: III. osztályú Vaskorona Rend a hadidíszít
ménnyel és a kardokkal (1915), Bronz Katonai Érdem
érem a Katonai Érdemkereszt szalagján a kardokkal
(1918) , Károly Csapatkereszt (1917), Jubileumi Emlék
érem a fegyveres erők számára (1898), Katonai Jubileu
mi Kereszt (1908), 1912-1913. Emlékkereszt (1913)
Halálozási helye és ideje: Budapest (Magyarország),
1934. VII. 24.

Mikesch, Gustav
Születési helye és ideje: Wien (Alsó-Ausztria), 1884. VI. 28.
Iskolái,
vizsgái:
reáliskolai
érettségi
(Wien),
tengerészbiztosi vizsga (1906)
Haditengerészeti rendfokozatai: ideiglenes tengerész
biztos növendék (1903. X. 1.), tengerészbiztos növendék

4. ábra: A Z enta cirkáló tisztikara 1916-ban (Az első sorban:
Siesz János, Cerri Károly, Albert Homayr, Paul Pachner,
Franz Freiherr von Leonhardi, Albert Raschendorfer, Johann
Bonne vagy Friedrich Stengel. A hátsó sorban: Maximilian
Kramer von Drauberg, Emil Berner, Déry Ernő, Ferdinand
Herold von Stoda, Friedrich Stengel vagy Johann Bonne.)
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(1906. II. 1.), III. osztályú tengerész segédbiztos [1909-től
II. osztályú tengerészbiztosi rendfokozat] (1907. V. 1.), I.
osztályú tengerészbiztos (1913. I. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: tengerész szertár
(1903), Gamma (1903-1904), Budapest (1904), Baben
berg (1904-1905), tengerész hadtest (1905), tengerész
szertár (1905), Bellona (1905-1906), kikötői tengernagyi
hivatal (1906-1908), Aspern (1908-1909), tengerész
szertár (1909), Sankt Georg (1909), tengerész szertár
(1909), Zara (1909), tengerész szertár (1909), Erzher
zog Karl (1909-1910), tengerész hadtest (1910), Gamma
(1910-1912), Zenta (1914. III. 24.-1914. Vili. 16.), mon
tenegrói hadifogság (1914-1916)
Kitüntetései: Ferenc József Rend lovagkeresztje a Ka
tonai Érdemkereszt szalagján (1915), Katonai Jubileumi
Kereszt (1908), V. osztályú török Medsidje Rend
Halálozási helye és ideje: Podgorica (Montenegró),
1916. II. 7.

Pachner, Paul
Születési helye és ideje: Marburg (Stájerország) [ma:
Maribor, Szlovénia], 1870. XI. 17.
Iskolái, vizsgái: 4 reáliskolai osztály (Marburg), hadi
tengerészeti akadémia (Fiume, 1886-1890), torpedótisz
ti vizsga (1895), tüzértiszti vizsga (1900)
Haditengerészeti rendfokozatai: II. osztályú tengerészka
dét (1890. VII. 1.), I. osztályú tengerészkadét (1893. IV.
18.), sorhajózászlós (1893. V. 1.), sorhajóhadnagy (1899.
V. 1.), korvettkapitány (1911. V. 1.), fregattkapitány (1914.1.
1.), sorhajókapitány (1917. Vili. 1.), nyugalmazott sorhajó
kapitány (1919.1.1.), nyugalmazott ellentengernagy (1920)
Haditengerészeti pályafutása: Saida (1890-1891),
Friedrich (1891-1892), Bellona (1892), Kaiser Max
(1892), Radetzky (1892-1893), Rudolf (1893), tenge
rész hadtest (1893-1894), Prinz Eugen (1894), Alpha
(1894-1895), TB Dion (1895), TB Kranich (1895), Donau
(1895-1896), TB Dion (1896), ТВ XXX. (1896), ТВ XXVII.
(1896), TB Dion (1896-1897), Habsburg (1897), Butz
(1897-1898), TB Dion (1898-1899), Kígyó (1899), TB
Dion (1899-1900), ТВ XIV. (1900), Budapest
(1901-1902), kikötői tengernagyi hivatal (1902), Zenta
(1902-1903), tengerész hadtest (1903-1904), Pluto
(1905), ТВ Winger (1905), kikötői tengernagyi hivatal
(1905) , Radetzky (1905), Erzherzog A lbrecht
(1905-1906), ТВ XX. (1906), Erzherzog Albrecht
(1906) , Bellona (1906-1907), Salamander (1907), Bel
lona (1907), Delphin (1907), Monarch (1907-1908), Szi
getvár (1909-1910), kikötői tengernagyi hivatal (1911),
Habsburg (1911), Erzherzog Karl (1911-1912), Magnet
(1912-1913), Turul (1913), Bellona (1913-1914), Pan
ther (1914), Zenta (1914. VIII. 13.-1914. VIII. 16.), mon
tenegrói hadifogság (1914-1916), kikötői tengernagyi hi
vatal (1916), Szigetvár (1916-1917), Kaiser Karl VI.
(1917), kikötői tengernagyi hivatal (1917), Babenberg
(1917), kikötői tengernagyi hivatal (1918), nyugállomány
ba helyezve (1919)
Kitüntetései: II. osztályú Vaskorona Rend a hadidíszít
ménnyel és a kardokkal (1915), III. osztályú Katonai Ér
demkereszt a hadidíszítménnyel és a kardokkal (1917),
Károly Csapatkereszt (1917), III. osztályú Tiszti Szolgála
ti Jel (1915), Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők szá
mára (1898), Katonai Jubileumi Kereszt (1908), II. osztá
lyú német Vaskereszt (1917), V. osztályú török Medsidje
Rend (1898)
Halálozási helye és ideje: Graz (Ausztria, Stájeror
szág), 1937. X. 13.

Raschendorfer , A lbert

S iesz [1926- tól Szakváry] J ános

Születési helye és ideje: Moradorf (Szilézia) [ma:
Záluzné, Csehország], 1866. I. 8.
Iskolái, vizsgái: gépüzemvezetői vizsga (1897)
Haditengerészeti rendfokozatai: IV. osztályú matróz
(1884. IX. 18.), III. osztályú matróz (1884. XII. 10.), gé
pész tizedes (1885. IX. 20.), gépész negyedmester
(1887. X. 1.), gépészsegéd (1888. VII. 1.), algépgondozó
(1892. X. 1.), gépgondozó (1896. I. 1.), III. osztályú gép
üzemvezető (1897. V. 1.), II. osztályú gépüzemvezető
[1909-től I. osztályú gépüzemvezetői rendfokozat] (1907.
V. 1.), II. osztályú főgépüzemvezető (1917. V. 1.), nyugal
mazott II. osztályú főgépüzemvezető (1918. VI. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: Zenta (7-1914. Vili.
16.), montenegrói hadifogság (1914-1916), Á rpád
(1916-1917), nyugállományba helyezve (1918)
Kitüntetései: Koronás Arany Érdemkereszt (1911), Ká
roly Csapatkereszt (1917), Jubileumi Emlékérem a fegy
veres erők számára (1898), Katonai Jubileumi Kereszt
(1908), 1912-1913. Emlékkereszt (1913)
Halálozási helye és ideje: Velká Strelná (Csehszlová
kia) [ma: Csehország], 1932. II. 6.

Születési helye és ideje: Sopron (Magyarország, Sopron
vármegye), 1894. V. 3.
Iskolái, vizsgái: érettségi, tengerészjelölti iskola (Fiu
me), tengerésztiszti vizsga (1916), tengerészpilóta vizsga
(1917) "
Haditengerészeti rendfokozatai: tengerészjelölt (1913.
IX. 1.), tengerészkadét (1915. II. 1.), tengerészzászlós
(1916. V. 1.), fregatthadnagy (1916. XI. 1.), nyugalmazott
fregatthadnagy (1921. XI. 1.), folyamőr főhajónagy, fo
lyamőr kapitány, II. osztályú folyamőr törzskapitány
(1935. V. 1.), I. osztályú folyamőr törzskapitány [1939-től
folyamőr törzskapitányi rendfokozat] (1938. XI. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: Zenta (7-1914. Vili.
16.), montenegrói hadifogság (1914-1916), tengerészpi
lóta (1917-1918)
Kitüntetései: Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Ér
demkereszt szalagján a kardokkal, I. osztályú Ezüst Vi
tézségi Érem (1915), Károly Csapatkereszt (1917)
Halálozási helye és ideje: Budapest (Magyarország),
1942. Ili. 7.

Stengel, Friedrich
Rotter, Friedrich
Születési helye és ideje: Wagstadt (Szilézia) [ma:
Bílovec, Csehország], 1878.
Iskolái, vizsgái: iparosiskola (lakatos), qépüzemvezetői
vizsga (1909)
Haditengerészeti rendfokozatai: II. osztályú gépüzemve
zető (1909. XI. 1.), I. osztályú gépüzemvezető (1913. XI. 1.)
Haditengerészeti pályafutása: Tegetthoff (1910), Szi
getvár (1910-1911), Trabant (1911-1912), Kaiserin und
Königin Maria Theresia (1912-1913), Zenta (1913), ТВ.
Dion (1913), Pelikan (1913-1914), Zenta (1914), ТВ.
Dion (1914), Zenta (1914-1914. VIII. 16.)
Kitüntetései: Ferenc József Rend lovagkeresztje a Ka
tonai Érdemkereszt szalagján a kardokkal (posthumus)
(1915), Hadiérem (1901), Katonai Jubileumi Kereszt
(1908), 1912-1913. Emlékkereszt (1913)
Halálozási helye és ideje: Zenta, 1914. Vili. 16.

Dr. Schummel Rudolf
Születési helye és ideje: Sopronkeresztúr (Magyaror
szág, Sopron vármegye) [ma: Deutschkreuz, Ausztria],
1888. Vili. 29.
Iskolái, vizsgái: gimáziumi érettségi (Sopron), orvosi
egyetem (Budapest) - dr. med. (1912. IX. 9.)
Haditengerészeti rendfokozatai: ideiglenes fregattor
vos (1913. III. 1.), fregattorvos (1914. V. 16.), tartalékos
fregattorvos (1917. Vili. 11.)
H aditengerészeti pályafutása: tengerészkórház
(1913) , V iribus Unitis (1913-1914), Erzherzog
Friedrich (1914), tengerész kórház (1914), Zara

(1914) , Zenta (1914. VII. 27.-1914. Vili. 16.), monte
negrói hadifogság (1914-1916), kikötői tengernagyi hi
vatal (1916), cs. és kir. 76. gyalogezred (1916-1917),
tartalék állományba véve (1917), [cs. és kir. 76. gyalog
ezred (1917-1918)]
Kitüntetései: Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Ér
demkereszt szalagján a kardokkal (1918), I. osztályú
Ezüst Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt (1917)
Halálozási helye és ideje: Sopron (Magyarország,
Győr-Sopron megye), 1952. III. 26.

Születési helye és ideje: Pola (Partvidék) [ma: Pula, Hor
vátország], 1885. II. 21.
Iskolái, vizsgái: 2 reáliskolai osztály, gépüzemvezetői
vizsga (1912)
Haditengerészeti rendfokozatai: címzetes gépész tize
des (1902. IX. 5.), gépész tizedes (1903. I. 1.), gépész
negyedmester (1903. X. 1.), gépészsegéd (1905. X. 1.),
algépgondozó (1908. V. 1.), gépgondozó (1910. V. 1.),
főgépgondozó (1912. XI. 1.), II. osztályú gépüzemvezető
(1913. I. 1.), I. osztályú gépüzemvezető (1916. XI. 1.),
nyugalmazott I. osztályú gépüzemvezető (1919. II. 28.)
Haditengerészeti pályafutása: Zenta (1902-1903), Au
rora (1903-1904), Babenberg (1904), Aurora (1904),
Habsburg (1904), Aurora (1904), TB. Habicht (1904), Au
rora (1904), Kaiserin und Königin Maria Theresia (1904),
Aurora (1904), TB 36 (1905), Don Juan (1905), TB.
Gaukler (1905), TB. Harpie (1905-1906), TB. Kibitz
(1906), Kaiserin Elisabeth (1906), Taurus (1906-1907),
Wildfang (1907-1908), Turul (1909), Habsburg (1909),
Bellona (1909-1910), Erzherzog Ferdinand Max
(1910-1911), Don Juan (1911), Bellona (1911), Zenta
(7-1914. VIII. 16.), montenegrói hadifogság (1914-1916),
Orjen (1918), nyugállományba helyezve (1919)
Kitüntetései: Ferenc József Rend lovagkeresztje a Ka
tonai Érdemkereszt szalagján (1915), Károly Csapatke
reszt (1917), Katonai Jubileumi Kereszt (1908),
1912-1913. Émlékkereszt (1913)
Halálozási helye és ideje: ismeretlen

Levéltári források
Drzavni Arhiv u Pazinu (Pazin). Matiéne Knjige Ratne
Mornarice, Pola.
Rathaus (Graz). Matrikelamt.
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest). I. B. 35. Tiszti sze
mélyügyi és anyakönyvi lapok.
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest). VII. 82. Dietrich Richárd m. kir. folyamőr vezérkapitány hagyatéka.
Magyar Országos Levéltár (Budapest). X 2137. A
Budapest-Deák téri német evangélikus egyház anya
könyveinek mikrofilmmásolatai.
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Magyar Országos Levéltár (Budapest). X 3329. A
Sopron-Szent Györgyi római katolikus egyház anyaköny
veinek mikrofilmmásolatai.
Magyar Országos Levéltár (Budapest). X 6127. A
sopronkeresztúri római katolikus egyház anyakönyveinek
mikrofilmmásolatai.
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Plakát- és
aprónyomtatványtár.
Österreichisches Staatsarchiv. Archiv der Republik
(Wien). Landesverteidigung. Staatsamt für Heeres
wesen.
Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staat
sarchiv (Wien). Ministerium des Äussern. Politisches
Archiv. Allegeimenes. Karton 820.
Österreichisches Staatsarchiv. Kriegsarchiv (Wien).
Neue Feldakten. Archiv des Militär-Maria-TheresienOrdens. Fase. IV. P 212.
Österreichisches Staatsarchiv. Kriegsarchiv (Wien).
Kriegsmarine. Marinesektion des Kriegsministeriums. I.
Geschäftsgruppe.
Österreichisches Staatsarchiv. Kriegsarchiv (Wien).
Kriegsmarine. Qualifikationsgrundheften für Marineof
fizieren.
Österreichisches Staatsarchiv. Nachlässe und Samm
lungen (Wien). В 605. Nachlass von Kontreadmiral Paul
Pachner.
Parrocchia Santi Vito e Modesto (Gorzia).
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (Sop
ran). XXXIII. 1. a. 67. A soprani állami anyakönyvek má
sodpéldányai.
Tabi Evangélikus Lelkészi Hivatal.
Vojensky Ustoední Archiv (Praha). Vojenské kmenové
listy. 1750-1910.

Felhasznált irodalom
Adels Lexikon des österreichischen Kaisertums
1804-1918. Wien-Freiburg-Basel, 1989.
Almanach für die к. und. к. Kriegsmarine. 1909-1918.
évf. Pola, 1909-1918.
Baumgartner, Lothar: Der Untergang des Kleinen
Kreuzers Zenta am 16. 8. 1914. In: Marine-GesternHeute, 1982. 4. sz. 143-152. p.
Budapesti Közlöny. 1925-1926. évf. Budapest,
1925-1926.
Genealogisches Handbuch der freiherrlichen Häuser.
1963. évf. Limburg, 1963.
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. V. kötet. Bu
dapest, 1943.
Kriegseinteilungsliste der к. u. к. Kriegsmarine. 1918.
évf. Wien, 1918.
Metzger, О. H.: Unsere Zenta. Ihr Heldenkampf und
rühmliches Ende. Mödling bei Wien, 1914.
Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine. 1917. évf. Wien,
1917.
Rendeleti Közlöny. Személyi ügyek. 1919-1921. évf.
Budapest, 1920-1921.
Schematismus für das к. и. к. Heer und für die k. u. k.
Kriegsmarine. 1896-1914. évf. Wien, 1895-1914.
Sokol, Hans Hugo: Österreich-Ungarns Seekrieg
1914-18. Zürich-Leipzig-Wien, 1933.
Vitézek Albuma. Budapest, 1939.
A „Zenta” hadihajónk hősi küzdelme. In: A Tenger,
1915. évf. 150-154. p.

Röplapok a szántóföld mélyén
A lengyel honi hadsereg Bór-Komoroski tábornok vezeté
sével felkelést robbantott ki Varsóban. A felkelők ellátásá
nak biztosítására szinte azonnal légióidat állítottak fel. Az
eddigieken kívül újabb Varsó környéki ledobókörzeteket
jelöltek ki a szállító repülők számára. Az 1586-os lengyel
egység repülőgépei a felkelés első napjaitól folyamato
san szállítottak ellátmányt a felkelőknek. A légihíd egy ré
sze a Duna-Tisza között haladt át. Az átrepülő gépeket
német éjszakai vadászok várták a magyar légtérben.
így történt 1944. szeptember 1-jéről 2-ára virradó éjjel
is, mikor az ellátó egység repülőgépei közül hármat ma
gyar közigazgatás alá eső területeken lőttek le. A szállító
repülőgépek Vörösmart, Szilbács és Jászfényszaru köz
ség határában zuhantak le.
- Több száz méterre repültek a lemezek - emlékezett
vissza Török László 72 éves nyugdíjas. - Szeptember ele
je volt, a csillagos égen egy fényes pontot láttam, s egyre
erősödő motorzúgást hallottam. A nagyobb repülőgép felett
repülhetett egy kisebb repülőgép is. Ezt a motorhangból
sejtettem. A vörösen égő folt egyre terebélyesedett, mire a
tanyánk közelébe ért, már hatalmas tűzgömbbé alakult át.
Majd egy kicsit távolodott a folyó irányát követve - folytatta
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az elbeszélést, és megmutatta kezével az irányt. - Hirtelen
jobbra fordult, és meredeken süllyedt, talán ekkor törhetett
le az egyik szárnya. Ahogy újra közeledett, láttam az abla
kain kicsapódó lángokat, de senki nem ugrott ki belőle. Le
zuhant, és a szántóföldön felrobbant. A füstölgő roncshoz
hajnalban csendőrök jöttek ki, majd német katonák kutatták
át. Ott voltam, amikor iratokat, pontosabban 8 db térképet
elvittek magukkal. A személyzet maradványait pedig eltemettették. A roncsból az értékeket a falu lakói szedték ki.
Volt benne babkonzerv pokrócba csavarva, temérdek lő
szer és mindenféle robbanóanyag. Az ejtőernyők zsinórjai
beváltak ruhaszárító kötélnek. A maradványokat hamaro
san széthordták. A front elvonulása után én is vittem a
MÉH-be egy egész szekérre valót, még fizettek is érte.
Közben úgy tartotta az évtizedek szorgalmas munkájá
tól megkérgesedett tenyerét, mintha ezüstdinárokat szór
nának a kezébe - és fonta tovább távolról felidézett gon
dolatait. Majd ujjain számolta, hány szemtanú erősíthet
né meg történetét, de emlékei újraélése után sem tudott
senkit tanúul hívni.
A történet már feledésbe merült, de az öregek szerint
még a föld alatt lehet a repülőgép motorja. A feltételezés
nem hagyta nyugodni a falu helytörténészeit, csak ők
nem ismerték a pontos helyszínt, de még az eseményt
sem igazán. Megkeresték ezért az MVRSZ kutatóit, járja
nak a történet végére.
- Valahol itt kell lennie! - mutatott Ézsiás Vencel a ha
talmas növényzetű nagy kiterjedésű repceföldre. Megkí
séreltük a két méterre nőtt növényzetben a kutatást, de
nem hogy a repülőt, perceken belül már egymást sem ta
láltuk meg. A történet pedig eléggé hiteles, talán az eddig
szerzett tapasztalat segíthet - gondoltuk - , és kezdtük új
ra a szántóföld szélén. Más esetben volt már olyan hely
szín, ahol annak idején a roncs vontatásakor a vontatási
utat keresztező árokban kisebb lemezdarabok szakadtak
le a repülőgépről. Szerencsére itt is ez történt. A feltéte
lezett hely közelében a vízelvezető árok átkutatásakor
Mészáros Attila alumíniumlemezekre lelt.
Türelmetlenül vártuk a növényzet betakarításáról szóló
értesítést. Szeptember közepén, igen kellemetlen, sáros
időben folytattuk a roncs keresését. Mintegy 2 órai mű
szeres kutatás után meglett a helyszín. Épp akkor ért ki
az elkeseredett csapat által kicsalt idős szemtanú. Már
több száz méterről integetett:
- Ott lehet, ahol azok a gyerekek állnak a mezőn!
A műszer is mutatta, itt érdemes ásni. A következő fel
tárási napon a helybeliek lelkes segítőkészségével egy
szovjet EO kotróval folytatódott a munka. Előkerültek a
lemezburkolatok és a szállítmány gyalogsági lőszerei. A

kotró elérte a teljesítményének határát, mélyebbre már
nem tudott lenyúlni, a műszer pedig még mindig jelzett.
Újabb kutatási nap. Most ismét bizonyított a lelkesedés
és a segítő szándék. A helytörténet-kutatók rendelkezés
re bocsátottak egy Weimar kotrót is. Előkerültek a leme
zek, a repülőgépdarabok, egy összecsomósodott újság
papírra emlékeztető ragacs, melyről kiderült később,
hogy röplapok. Az ejtőernyődarabok megtalálásakor
újabb akadályok keletkeztek.

...______ L i .

2. ábra: Ellátókonténerek berakodása Bari repülőterén

. ______

4. ábra: Robbanóanyagok megsemmisítése
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Robbanóanyagok is felszínre jöttek, majd perceken be
lül feltört a talajvíz, lehetetlenné téve a feltárómunkát. A
lelkesedés tovább fokozódott. A honvédség tűzszerész
szolgálata és a helyi önkormányzat mindent elkövetett
annak érdekében, hogy az ekkorra már bizonyossá vált
történet végére pontot tehessünk.
Újabb feltáró nap október 19-én. Most már három mun
kagép, szivattyú és igen sok ember dolgozott a mező kö
zepén. Közben megérkezett a tévé, a sajtó, a város egy
teherautóra felfért diákja. De meghívásunk ellenére, im-

6. ábra: Angol gyártmányú kézigránát a repülőgépből
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máron sokadszorra sem jöttek el azok, akikről úgy gon
doltuk, hogy hivatalból vagy szakmaszeretetből köztünk
lenne a helyük.
Reggel megkezdődött a tóvá duzzadt munkagödör víz
telenítése. A tűzszerészek ismét bizonyították rátermett
ségüket. A sajtótájékoztató végére láthatóvá vált a repülő
sír alja, a robbanóanyagok sem zavarták a további feltáró
munkát. A gödör mélyén felbukkant az, amit a műszer már
egy hónapja kimutatott. Egy nagyméretű légcsavaragy, le
tört fatoliakkal, egy futómű-munkahenger és egy nagyobb
szárnydarab. Az, amire ötven éve gondoltak, a további
ásás során sem került elő. A szivattyúzás ellenére emel
kedni kezdett a talajvíz. A feltárást befejeztük. Az ember
re és környezetre veszélyt jelentő robbanóanyagokat a
helyszínen semmisítették meg a tűzszerészek. A munka
gödröt lépésről lépésre visszatemettük, közben minden
lemezdarabot begyűjtöttünk. A repülősír elegyengetése
után újra mértünk, de újabb jel nem mutatkozott.
A roncsok jellegzetes darabjai a szolnoki múzeumot
gazdagították. A légcsavaragy a város helytörténeti gyűj
teményébe került, és közös elhatározásból a varsói Váro
si Múzeumba is szándékoztunk egy kisebb csomagot kül
deni. Az MRT vállalta a kiszállítást. A lengyel televízió do
kumentumfilm készítésére készült - csak közbejött egy
újabb akadály. A kiviteli engedély megszerzéséhez szak
értői véleményt, fényképeket, a törvény által megkövetelt
- a mi esetünkben teljesíthetetlennek tűnő - űrlapok kitöl-

9. ábra: A repülősír visszatemetése

tését kérték. Napjainkra kiderült, hogy az ajándékozáshoz
szükséges engedélyek kiállíttatása körülményesebb, mint
maga a feltárás. Ez több hónap elteltével sem sikerült.
Az általunk felkutatott repülőgép adatai:
Típusa: Hadley Page Halifax Mk II
Rádióhívójele: GR-A
Tomas Kovalski lengyel repüléstörténész szerint a
GR-A rádióhívójel a JD-313 jelzésű Halifax Mk II S1Atípusú repülőgépre volt felfestve.
Gyártották a London Aircraft gyárban 1943 júliusában
Jelzése: JP-180
A 14. bevetése folyamán Jászfényszaru határában le
zuhant repülőgép feletti légi győzelmet Ofw Seremle fő
törzsőrmesternek igazolták.
A lezuhant repülőgép személyzete:
Walczyk Mieczzyslaw
pilóta
Blazejewski Warzyniec bombacélzó
Baworowski Michael
navigátor
Lojas Mieczyslaw
rádiótávírász
Banasik Tadeusz
fedélzeti tiszt
Polaczek Ernest
lövész
Stanislaw Paetz
lövész
Segítségemre voltak:
- Jászfényszaru Önkormányzata és lelkes kutatói,
Ézsiás Vencel, Pető Ferenc, Menyhárt Tibor, Sándor
Sándor, Pető Zoltán
- a tűzszerészszolgálat részéről: Kerekesné Benedek
Mária hdgy., Kis Róbert szds., Kovács Gyula törm., Ma
gyar József szkv.
- a kutatók: Mészáros BT Hajómérnöki Iroda; Osváth
Zoltán, Légrádi Lajos, Jánkfalvi Zoltán, Tomcsányi József

10. ábra: Az utolsó ellenőrzőmérések

Tóth Ferenc

Harckocsi-bemutató Saumurban
Hogy a francia harckocsizok a történelem folyamán
milyen sikert értek el, annak minden bizonnyal van példá
ja, viszont az is tény, hogy sem az első, sem pedig a
második világháború során különösebb, általánosan elis
mert harci dicsőséget nem szereztek. Az első világégés

1. ábra: A Renault FT-17 és 1918-as ruházatú katonák

sikeres harckocsijait az angolok gyártották. A második
világháborúban a sikeren osztoztak a németek is és az
oroszok is, hiszen a német Tigris éppúgy világhírnévre
tett szert, mint a szovjet T-34-es. A többi típus? Gyártot
ták őket, harcoltak velük és megsemmisültek. Az 1917-

2. ábra: Az 1. és 2. harckocsiezred sátra
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ben sorozatgyártásban megjelenő F-17-es könnyű harc
kocsi viszont, igaz, békeidőben, nagy sikert ért el. Csak
Franciaországban 3100 db készült, de némi módosítás
sal gyártották az olaszok és a szovjetek is. Több had
sereg, így a brazil, a kínai, a lengyel, a finn és a jugoszláv
állította hadrendjébe.
Ennek az F-17-es harckocsinak meg a többi harcjár
műnek állítanak évente egyszer emléket a franciaországi
Saumurban, amikor felvonultatják, imitált harcban bemu
tatják a harckocsik változását, fejlődését. Saumurt nyu
godtan tekinthetjük a francia harckocsizok Mekkájának,
hiszen itt képezik ki napjainkban a gallok harckocsizóit. A
nyilvános vizsga egyben bemutató is. A három napig
tartó eseményre a francia idegenforgalmi hivatal is
toborozza az érdeklődőket. A rendezvény kirakodóvásár
ra hasonlít: sátrak, cukorka- és játékárusok, lacikonyhák,

6. ábra: M4A1 kiállított példánya

7. ábra: Harcjelenet Pantherrel

8. ábra: Harcjelenet Panther és M10 részvételével
no meg ital, sör és bor. Maga a bemutató egy lab
darúgópályánál valamivel nagyobb, téglalap alakú
területen zajlik. Három oldalról tribün határolja, melyet a
naponta megtartandó előadásokon esetenként mintegy
húszezer néző tölt meg. Az esemény hivatott bizonyítani
az állampolgárnak, hogy jó helyre megy a pénze; növelni
a nemzeti öntudatot; és toborozni a legényeket, hiszen
ott vannak a különböző egységek sátrai, az elektronika
csalafinta, fegyverhasználatra biztató eszközeivel.
A vizsga első részében a végzett hallgatók motor
kerékpár-bemutatót tartanak. Akrobatákat megszé
gyenítő tömeges gyakorlatokat végeznek, tucatnyian ülik
meg a motort, gúlát építenek egy, majd több járműre.
Ezután jönnek a harckocsik, azaz a francia hadak
győzelmeinek megjelenítése. Az első jármű az F-17-es,
pöfög, kattog, mellette gyalogos és lovas francia katonák
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9. ábra: Felvonuló Pz.V.G

11. ábra: Panhard AML felderítő jármű

küzdik le az ellenálló németeket. A második világháború
felidézése következik. Az első időszakból a B-1-es
érkezik a maga hatalmas méreteivel, mellette az R-35ös, az S-35-ös igazán gyermekjátéknak tűnik, de men
nek és legyőzik a németeket. Az Afrika Corps is megje
lenik, a német Maultier, a P -iV itt sem győzhet. A harc
ban már amerikai járművek vesznek részt, éppúgy, mint
a végső csatában, ahol a Párduc kerül ki vesztesen. Az

egyes csatajeleneteknél mindig ott az ember, a gyalogos,
lehet kettenkrádon vagy féllánctalpas járművön. Ez
vonatkozik a szövetségesekre is. Az már természetes,
hogy fogy a pirotechnika, sorozatlövő fegyverek, harc
kocsik, páncéltörő ágyúk felelgetnek egymásnak, és
mindig felhangzik az egetverő taps. Ezt tapasztaljuk a
vietnami „színnél” is. A történelem utolsó képe Koszovó.
A szerbek egy lovas kocsin menekülő családot fognak el
T-72-es harckocsijukkal, de a Ledere megfutamítja az
ellenséget.
Ez a bemutató lehetőséget nyújt a páncélosakadémia
mellett működő páncélosmúzeum működő eszközeinek
felvonultatására. Említést érdemel a kiállított, de mozgás
ba nem hozott típusok sora. A szervezők minden
körülmény megjelenítésénél az eredetiségre törekedtek,
így van ez például az oldalkocsis BMW vagy az M -8-as
személyzetének esetében is.
A rendezvény valódi siker. Régi ismerősök, barátok
találkoznak, felelevenítik a hősiessé váló múltat. Ha
netán valaki nyáron Franciaországba utazik, szervezze
úgy útját, hogy megtekinthesse a bemutatót. Érdemes
azonban a belépőt előre lefoglalni, a helyszínen már nem
kapható jegy.
A fotókat a szerző készítette.
Matthaeidesz Konrád

1:72-es gépeket építő makettezőknek
A következő régi, összerakatlan készletek 1200 Ft-os egységáron eladóak: Bf 109F afrikai festéssel (Heller),
Hs 126 afrikai festéssel (Italeri), Ar 196A-3 (Airfix), LWS Czapla (Mikro), IL-10 Párduc (KP), Amiot 143 (Heller),
Bf 108B Taifun (Heller), Avia B.534 (KP), Fw 56 Stösser vadászrepülő-iskolagép (Heller), Vought F4U-1D Corsair
(Revell), Letov S.328 közel-felderítőgép kerékkel és úszótalppal is (KP), valamint Westland Scout helikopter (Airfix).
Érdeklődni lehet: Fűry Nándor, 460-3700/42-132-es mellék (hétfőtől csütörtökig, 9-19 óráig).
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Hadtörténeti Múzeum Johannesburgban I. rész

A Hadtörténeti Múzeumot a második világháború után
hozták létre azzal a céllal, hogy be tudják mutatni a há
borús zsákmányanyagot. Kezdetben a múzeum szabad
területen ált az angol-búr háború emlékműve mellett,
amely később a jelképévé vált. Később két hangárt és
egy konferenciatermet építettek fel. Gazdag gyűjtemé
nyét az épületi részben, a hangárkivitelű féltetők alatt, il
letve a szabadban helyezték el. A kiállítási anyag na
gyon gazdag, számos igen ritka tárgy is megtalálható,
nem beszélve a csak itt látható eszközökről. A tárgyak jó
állapotban vannak, köszönhetően a fagymentes időjá
rásnak.
Az igényes, megszokott jellegű hadtörténeti kiállítás
magában foglalja a hadi eseményeket a búr, a zulu és
az angol háborúk eseményeitől kezdve a két világhábo
rún keresztül szinte napjainkig. A magas építésű, nagy
légterű helyiség adta lehetőséget kihasználva az épü
letben repülőgépeket és harckocsikat is elhelyeztek, de
még egy katonai tűzoltóautót is. A különböző időszakok
ban lezajlott háborúk dokumentumai és tárgyi emlékek
bemutatása mellett számos kisebb-nagyobb haditechni
kai eszköz látható meglehetős zsúfoltságban, ami a
fényképezést szinte lehetetlenné teszi. Az épületet el
hagyva a búr háborúban már alkalmazott, még lövegtalpra épített Maxim géppuskákkal díszített kijárat vezet
a haditechnikai parkba, ahol számos érdekes eszköz
látható.
Az Me 262B/U1
A kiállított repülőgép a ritkaságszámba menő Messerschmitttípusok egyike. Az Me262B/U1 gyári száma 110305, és ere
detileg Kurt Welters repült vele a Magdeburgban települt éj
szakai vadász alakulat állományában. A Piros 8 az egyetlen
éjszakai vadász változatú Me 262, amely még létezik napja
inkban. Egyike azon három gépnek, amelyet 1945 nyarán a
az angol RAE (Royal Aerospace Estabilishment) Schleswig
tartományban zsákmányolt. A másik kettő közül az egyik a
11980 gyártási számú Piros12 volt, amely 1947-ben egy be
mutatón összetört Brize Nortonban. A 110635 gyártási szá
mú Piros 12 gépet feltehetőleg még azon a nyáron szétbon
tották ugyancsak Brize Nortonban. A Piros 8 gépet 1945. má-

1. ábra: A hangárban álló Me 262B/U1
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jus 12-én RJ Roly Falk wing commander (őrnagy) repülte
Angliába Twente, Gilze-Rijen és Melsbroek útvonalon. Majd
Gonsalvez wing commander átrepült vele a Fordban települt
RNAS (Royal Naval Air Service - Királyi Haditengerészeti
Repülő Szolgálatihoz. A gép megsérült az első leszálláskor,
de hamarosan kijavították.
Az Me 262A-1A műszaki adatai
Fesztáv: 12,48 m
Hossz:10,60 m
Hajtómű: két, egyenként 8,8 kN tolóerejű Jumo 109 004B
Fegyverzet: 4 db 30 mm-es gá. v.
2 db 20mm-es gá. v.
6 db 30mm-es gá,
nem irányított rakéták.
Felszállótömeg: 7045 kg
Legnagyobb sebesség: 870 km/h 6000 m magasságon
Hatótávolság: 975 km
Az Fw 190
Az alsószárnyas vadász- és csatarepülőgép volt a német
légierő első csillagmotoros vadászrepülőgépe. A repülő
gép mintapéldánya 1939. jún. 1-jén emelkedett először a
levegőbe. Törzse fém héjépítésű, a pilótafülke alja, a pi
lótaülés és a tüzelőanyag-tartály páncélozott. A szárny

2. ábra: A Me 262B/U1 szemből nézve

3. ábra: Az Fw 190 F csatagép

fémépítésű, két főtartós. Futóműve hárompontos behúz
ható, farokkerekes.
A Focke Wulf 190 nagy műszaki előrelépést jelentett,
amikor 1940-ben megjelent. Gyártása elsőbbséget ka
pott a Me109 típussal szemben. A kiállított példány volt
az első hasonló repülőgép, amelyet a szövetségesek ta
nulmányozni tudtak, miután a vezetője kényszerleszál
lást hajtott végre Angliában.
Az Fw 190F műszaki adatai
Fesztáv: 10,49 m
Hossz: 8,95 m
Magasság: 3,96 m
Hajtómű: egy BMW 801D2 12 hengeres csillagmotor,
1251 kW
Fegyverzet: 2 db 20mm-es gá,
2 db 13,1 mm-es gpu,
bombák
Felszállótömeg: 4200 kg
Legnagyobb sebesség: 630 km/h
Hatótávolság: 800 km
A Dassault Mirage III CZ
A Mirage III C típusból Franciaország több változatot ké
szített. A Mirage III CJ változatot Izraelnek, a CZ változa
tot pedig Dél-Afrikának szállították.
Az 1960-ban, Franciaországban gyártott Mirage III,
amelyet Dé-Afrikában, a légierőben alkalmaztak 2,1 M
csúcssebességével még mindig a leggyorsabb repülő
gépek közé tartozik. A kiállított repülőgépen a 2. szd
jelzése látható, amely az ország északi részén Luis
Trichartban települt. A Mirage III sorozati típusokon
számos korszerűsítést hajtottak végre a Dél-afrikai
Köztársaságban. A legnagyobb változtatás az Atlas
Cheetah kialakítása volt, kis előszárnyakkal és korsze
rűsített fedélzeti elektronikai berendezésekkel. A gé
peket csupasz fémfelülettel, bozótszínű álcázófestés
sel és légifölény-szürkével alkalmazták.
A Mirage III C műszaki adatai
Fesztáv: 8,22 m
Hossz: 15,50 m
Hajtómű: 58 kN tolóerejű SNECMA Atar 9B
Fegyverzet: 2 db 30 mm-es Defa gépágyú,
3 felfüggesztési csomóponton 1360 kg tömegű
fegyverkészlet
Felszállótömeg: 8935 kg
Legnagyobb sebesség: 2,2 M
Hatósugár: 1610 km

4. ábra: Az Fw 190 F a másik oldalról

5. ábra: A Mirage III.CZ vadászgép

6. ábra: A Buccaneer S.2B könnyűbombázó

A Blackburn Buccaneer S. 50
Dél-Afrika volt az egyedüli ország Anglián kívül, amely a
Buccaneer könnyűbombázó repülőgépet alkalmazta. A tí
pust eredetileg a Royal Navy (Brit Haditengerészet) szá
mára fejlesztették ki. Az S. 50 a Dél-Afrika számára gyár
tott változat volt, és a tengerészeti légierő használta fel
hajtható szárnyakkal. Nagy jelentőségű változtatás volt
az egyfokozatú startrakéta felszerelése a meleg és ma
gasan fekvő repülőterekről történő felszálláshoz, amilyen
a Pretoria melletti Waterkloof is, ahol a 24. Repülőszázad
települt.
A Buccaneer S.2B műszaki adatai
Fesztáv: 13,4 m
Hossz: 19,33 m
Hajtómű: Rolls Royce RB 168-1A Spey Mk.101
kétáramú gázturbina
Fegyverzet: bombarekeszben, 1814 kg tömegben bomba
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Felfüggesztési csomópontokon 5443 kg tömegben
irányított rakéták
A múzeum zárt részében is több repülőgép található.

8. ábra: A kényszerleszállt Me 109E-1 féltető alatt

A Bristol SE.5A
Az első világháború egyik sikeres repülőgépét az auszt
rál pilóták is használták. Az ausztrál légierő megalakítá
sakor 35 ilyen repülőgép képezte a törzsállományt. Két
üléses oktató-gyakorló változat is készült a típusból. Az
ausztrál légierő 1928-ig tartotta rendszerben, és a Bristol
Bulldogokkal váltotta fel.
Az Angliában gyártott, 1916-os évjáratú típus volt a
Dél-afrikai Légierő első repülőgépe. Ez a gép egyike volt
az első világháború alatt alkalmazott két legjobb angol
repülőgépnek. A múzeumi példányt 1921-ben adták a
Dél-afrikai Légierőnek, és ott átfestették ezüstszínűre
kék-fehér-narancs kör alakú felségjelzéssel. Az 1990.
évi felújítás után a repülőgépet a nyugati front színeinek
megfelelően festették át olíva-szürkésbarnára, RAF-felségjellel és fehér azonosító csíkokkal. A repülőgép bal
oldalát felnyitották, és láthatóvá tették a fából készült
sárkányszerkezetet és az igen egyszerű irányító mecha
nizmust.
A Bristol SE.5A műszaki adatai
Fesztáv: 8,11 m
Hossz: 6,36 m
Hajtómű: 4 hengeres Wolseley Viper 147,2 kW
Fegyverzet: 2 db 0,303 inch (7,69 mm) gpu
Felszálló tömeg: 929 kg
Legnagyobb sebesség: 203 km/h
Hatótávolság: 483 km
A Hawker Hartbeest
A Hawker Hart kétüléses kétfedelű könnyű nappali bom
bázó volt a RAF egyik legfontosabb repülőgépe a 30-as
években. A gép először 1928-ban repült, és 1936-ig állt
szolgálatban. A RAF számára összesen 460 példányt
építettek meg.
A Hartbeest megnevezést helyben a licencia alapján
gyártott Hawker /-/arí-típusokra alkalmazták, amelyek je
lentős szerepet játszottak az abesszíniái hadjárat során.
A Harí-típusok voltak a RAF és a Dél-afrikai Légierő utol
só kétszárnyú repülőgépei. Mielőtt a dél-afrikai csapato
kat Észak-Afrikába irányították volna, az összes Hart
beest típust Hurricanra cserélték. A kiállított példány fes
tése korhű.
A Hawker Hart műszaki adatai
Fesztáv: 11,35 m
Hossz: 8,94 m
Hajtómű: egy 239 kW-os Rolls Royce Kestrel IB
dugattyús motor v.
380 kW-os Kestler X(DR) dugattyús motor
Fegyverzet: két 7,7 mm-es gp és 227 kg bombateher
Felszálló tömeg: 2006 kg
Legnagyobb sebesség: 296 km/h
Hatótávolság: 750 km

11. ábra: A német Sd.Kfz.251 szállító jármű
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A Hawker Hurricane Mk.ll
A Hurricane volt a RAF első alsószárnyú, behúzható
futóműves együléses vadászrepülőgépe. A Hurricane
Mk. I 1937 decemberében állt szolgálatba. A háború
elején már mintegy 500 gép állt rendelkezésre. A 40es évek közepétől kerültek rendszerbe az Mk. //v á lto 
zatok.
A Hurricane kevésbé híres, mint a korszerűbb Spitfire,
pedig ezek a gépek nagyobb veszteséget okoztak a né-

12. ábra: A Churchill Mk.4 harckocsi

meteknek. A kiállított darabnak 4 db 20 mm-es gépágyú
ja van, és a trópusi, illetve sivatagi körülmények miatt egy
különleges szűrővel látták el.
A Hawker Hurricane műszaki adatai
Fesztáv: 12,19 m
Hossz: 9,55 m
Hajtómű: Rolls Royce Merlin XX 954 kW
Fegyverzet: nyolc 7,7 mm-es gpu.
Felszállótömeg: 2820 kg
Legnagyobb sebesség: 495 km/h
Hatótávolság: 845 km
A Spitfire Mk. Vili
Az itt bemutatott Mk. Vili változat lényegesen különbözik
az angliai csata Mk.l és M k.ll sorozatú repülőgépeitől. A
változtatások a nagy magasságú teljesítőképesség foko
zására irányultak. A látható változat fegyverzete 4 db
.303 (7, 69 mm) űrméretű géppuska és 2 db 20 mm-es
gépágyú a szárnyakba építve.
Műszaki adatok
Fesztáv: 11,32 m
Hossz: 9,47 m
Felszállótömeg: 5541 kg
Hajtómű: Merlin 66 1255 kW
Sebesség: 650 km/h
Fegyverzet: 2 db 20 mm-es gá
4 db 12,7 mm-es gpu
227 kg bombateher
A Messerschmitt 109
A múzeumnak két Me 109 repülőgépe van. Az épületben
látható F változatot különböző példányokból állították
össze. A repülőgépen sárgásbarna leopárd látható,
amely a német légierő sivatagi alakulatainak felségjele
volt. A sivatagi változatoknál egy nagy olajhűtőt erősítet
tek a gépek bal oldalára, amely a légcsavarlapát mögött
látható. Az udvarban a féltető alatt egy E változat látható,
amely az angliai csata idején hasra szállást hajtott végre
Angliában. Sokáig függőleges helyzetben mutatták, majd
átfestették, és vízszintes helyzetbe hozták.
A Messerschmitt Bf. 109E-1 műszaki adatai
Fesztáv: 9,87 m
Hossz: 8,65 m
Hajtómű: Daimler-Benz DB 601D 12 hengeres folyadékhűtéses, V elrendezésű 772, 8 kW teljesítményű
Fegyverzet: két 20 mm-es gá.
két 13mm-es gpu.
Felszállótömeg: 2010 kg

13. ábra: Az Universal Carrier lánctalpas jármű

Legnagyobb sebesség: 550 km/h
Hatótávolság: 660 km
Szárazföldi eszközök
A múzeum udvarában, a szabadban, illetve féltető alatt
számos haditechnikai eszköz, harckocsi és más páncélo
zott harcjármű, repülőgép és löveg látható.
Az Mk. 1 páncélozott felderítő harcjármű
Az 1940-ben rendszeresített harcjármű volt az első dél
afrikai sorozatgyártású páncélozott eszköz, amit egy 3
tonnás Ford teherautó alvázára építettek. Könnyű pán
célzata ellenére meglehetősen jó védelmet nyújtott a
szállított személyzetnek. A felderítőjármű sorozatgyártá
sa akkor kezdődött meg, amikor Dél-Afrika elhatározta,
hogy részt vesz az abesszíniái harcokban. A háború vé
géig a Port Elizabethben települt gyár különböző változa
tokat állított elő, amelyek a háború során eljutottak egé
szen az Olasz-Alpokig.
A Ratel-20 páncélozott szállító harcjármű
A Rátett, amely talán a világ egyik legjobb harcjárművé,
az afrikai nagy távolságoknak és terepviszonyoknak
megfelelően fejlesztették ki. Hatótávolsága úton eléri az
1000 km-t 80 km/h sebesség mellett. A múzeumi példány
futóképes állapotban egy 20 mm-es gépágyúval van fel
szerelve. Ebből az eszközből létezik 90 mm-es löveggel,
illetve aknavetővel ellátott változat is. A Ratel páncéltes
tét úgy alakították ki, hogy a jó akna elleni védelem mel
lett úszóképes is legyen. A szállított katonák minden
irányból ki tudnak szállni, két oldalról, illetve a felső és
hátsó nyílásokon keresztül. A harcjármű két oldalán 8 ki
lövőnyílás van, ahonnan menet közben is lehet tüzelni.
Az angolai háború után több módosítást hajtottak végre a
típuson.
Műszaki adatok
Hossz: 7,21 m
Szélesség: 2,7 m
Magasság: 2,395 m
Szabad magasság: 0,35 m
Motortípus: 6 hengeres vízhűtéses turbó-dízel
230 kW teljesítménnyel
Sebesség: 105 km/h
Fegyverzet: 1 db 20 mm-es gá
1 db 7,62 mm-es gpu
Hatótáv: 1000 km
(folytatjuk)
A fotókat a szerző készítette.
Amaczi Viktor

2003/2 HADITECHNIKA 81

A BMW R75 típusú, oldalkocsikerék-meghajtásos
motorkerékpár I. rész
Új fejezet kezdődött a katonai motorkerékpárok történetében, amikor
1941. április 6-án a líbiai sivatagban
egy meglepetésszerű akció keretében
német motorkerékpáros lövészek fog
lyul ejtették az angol 11. huszárok pa
rancsnokát, Combe dandártábornokot
és a sivatag egyik legjobb angol isme
rőjét, Sir Richard O'Connor, valamint
Neame altábornagyot.
A hosszú évek tapasztalata alapján
a sivatagban magukat otthon érző an
gol főtisztek úgy gondolták, pontosan
meg tudják ítélni, hogy Humberjükben utazva a terepadottságok miatt
hol érezhetik magukat biztonságban.
Ezt a benyomást törte össze a mind
addig elképzelhetetlen tulajdonsá
gokkal rendelkező nehéz, német ol
dalkocsis motorkerékpár, a BMW R75
megjelenése.
Az akkor már másfél éve folyó má
sodik világháború addig még nem pro
dukált merőben újszerű harceszközö
ket. A támadó vagy a megtámadott or
szágok által használt motorkerékpárok
is szinte kivétel nélkül a korábban pol
gári célokra készült vagy azokból
több-kevesebb módosítással létreho
zott „katonai” járművek voltak. A kivé
telek közé tartozott Franciaország,
Belgium és például a nem hadviselő
Svédország néhány nehéz, kimondot
tan katonai célokra konstruált, eseten
ként oldalkocsikerék-meghajtásos mo
torkerékpárja (lásd Haditechnika,
1982/1.). Méretük, erejük, kialakításuk
eltért a szokásostól, de lényegesen
többet nem tudtak kortársaiknál.

A Wehrmacht nagyobb részt szám
szerűen „besorozott” polgári motorke
rékpárjai részére a lengyel és a fran
cia, majd a jugoszláv és a görögorszá
gi hadjárat egyre elviselhetetlenebb
terhet jelentett. Az afrikai hadjárat első
heteitől kezdve egyértelmű lett, hogy a

civil célokra készült motorkerékpárok
teljesen alkalmatlanok a mindaddig el
képzelhetetlennek tartott út- és terepviszonyok leküzdésére. A kisebb, 125
cm3 alatti kétkerekűek szinte napok
alatt üzemképtelenné váltak. A közvet
len frontszolgálatot a közepes vagy

1. Táska, tartóval
2. Elülső támasztórúd
3. Gumiágyazat
4. Golyós gyorscsatlakozó
5. Hátulsó támasztórúd
6. Az oldalkocsi-világítás vezetéke
7. Bal oldali laprugóköteg
8. A hidraulikus fék csatlakozótömlője
9. Főcsatlakozó hollandi anya
10. Oldalkocsikerék meghajtótengelye
11. Pótkeréktárcsája
2. ábra: Az oldalkocsi motorkerékpár felőli oldala
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3. ábra: A motorkerékpár vontatószerkezetének részei az alkatrészkatalógusban

nehéz motorkerékpárok is csak hóna
pokig bírták. A szinte kivétel nélkül
rendkívül ápolásigényes járművek
megfelelő szervizháttér hiányában
igen rövid idő alatt súlyos károkat
szenvedtek.
Mindezen tapasztalatok nyomán,
rendkívül költséges fejlesztés eredmé
nyeképpen 1941-ben jelentek meg a
Wehrmacht kötelékében és az ejtőer
nyős csapatoknál a BMW és Zündapp
oldalkocsis motorkerékpárok, melyek
20-25 LE-s - akkor erősnek számító motorjaikkal, oldalkocsikerék-meghajtással és hátramenettel alkalmasnak
ígérkeztek a jelentkező feladatok meg
oldására. A nevezett két gyár több
más márka mellett korábban is a
Reichswehr, majd a Wehrmacht be
szállítója volt. A Zündapp К 800-as
négyhengeres típusa korán kivált a
többi motorkerékpár közül szívósságá
val, terhelhetőségével. A BMW pedig
több korábbi, a hadseregnek szállított
egy- és kéthengeres típus után a boxermotoros R 72-vel az addigi legrobosztusabb, legmegbízhatóbb motorkerékpár gyártója volt.
A teljesen újszerű, eredetileg deszantfeladatok végrehajtásához terve
zett járműveknek három katona és
azok teljes menetfelszerelésének szál
lításán túl egy könnyű, hátrasiklás nél
küli löveget is vontatnia kellett. Gyakor
latban azonban a túlsúlyos vontatmány
miatt az első kerék terhelése annyira
lecsökkent, hogy a szerelvény kormányozhatatlanná vált. E problémának
szükségmegoldását képviselték a Zün
dapp KS 750-es oldalkocsis motorke
rékpárok első kerekeinek tengelytolda
tai. A felemelkedni készülő első kere
ket egy személy a tengelytoldatokra
állva - természetesen csak lassú me
netnél és igen rövid ideig - megterhel
te, így az ismét irányítható lett.
Bár a két említett német típus közül
összességében (a háború alatt és
után) a Zündapp mintegy 2000 darab
bal többet gyártott, mint a BMW, azon
ban a Zündappal ellentétben, mely
több évtizeddel ezelőtt lassú leépülés
után teljesen tönkrement és meg
szűnt, a BMW - több lábon állva (autó,
motorkerékpár) - a teljesen megválto
zott elvárások dacára máig az egyik
legjobb hírű motorkerékpár-gyártó ma
radt. Sok nyugat- és kelet-európai or
szág rendőrségének és hadseregének
máig megbízható szállítója.
Vizsgáljuk meg ezen okból a máig is
nagy számban átmentett, és ma már szakszerű restaurálás, karbantartás
mellett - jelentős összegeket érő
BMW R75-ÖS típus sajátosságait.
A motorkerékpár legjellemzőbb egy
sége a menetirányban keresztben ál
ló, kéthengeres, négyütemű, léghűté-

2003/2 HADITECHNIKA 83

ses 746 cm3-es kétkarburátoros boxermotor. A ma már nagyon szerénynek
tűnő 26 LE teljesítményét 4400 f/perc
mellett teljesítette. A motorba szívott
levegőt először a sebességváltóra
szerelt „olajos” levegőszűrő tisztította.
Ennek a szűrőnek körülményes tisztí
tása, kezelése adta tapasztalatok
alapján 1942 augusztusától (vázszám:757 201) a gyár módosítást haj
tott végre. Az immáron filcbetétes,
száraz, igen könnyen és anyagigény
mentesen tisztítható (kívülről egy ro
hamsisakra emlékeztető) levegőszűrőt
az üzemanyagtartály felső részére
szerelték, meghatározó, sajátos külsőt
adva ezzel a járműnek. Ez alól nyúlt ki
jobb oldalon az indításhoz használt
dúsító („szivató”) karja.
A motor üzeméhez szükséges gyúj
tóáramot a forgattyúsház tetején el
helyezett, az akkumulátoros gyújtás
hoz képest akkor már korszerűtle
nebbnek számító mágnesgyújtó szol
gáltatta. A tervezők azonban szándé
kosan választották ezt a megoldást,
hogy a motor működőképessége az
elektromos rendszer mindenkori álla
potától függetlenül is biztosítva le
gyen. A sebességváltó bal oldalán
helyet kapott akkumulátor töltéséről
és az elektromos hálózat táplálásáról
a főtengely menetirány szerinti első
végére szerelt, 70 W-os dinamó gon
doskodott.
A nedves olajteknővel szerelt mo
tor kenését egy fogaskerekes szi
vattyú biztosította. A főtengely, vala
mint a hajtókarok csapágyai görgős
csapágyak, m elyek a siklócsap
ágyakkal ellentétben az olajellátás
rövid kimaradását károsodás nélkül
elviselik.
A kipufogógázokat a két hengertől
elvezető csövek röviddel a hengerfe
jek alatt egy első, közös kipufogódob
ba juttatták. Innen a motorkerékpár
jobb oldalán alul vezetett hátra a cső a
hátsó ülésnyereg alatt elhelyezett fő
kipufogódobig. Ennek hőjétől az utast
vagy a csomagot egy perforált lemez
védte. A kipufogórendszer érdekessé
ge, hogy 1942 szeptemberétől (váz
szám: 758 001) nagy hideg esetén a
motorból kilépő forró gázokat közvet
lenül a hengerfej/kipufogócső találko
zásánál megcsapolták, és azt hajlé
kony fémcsöveken a kormányszarvon
a két fogantyúhoz, a kétoldali lábtartó
hoz, valamint az oldalkocsi aljába sze
relt csőkígyóhoz vezették, így biztosít
va némi „fűtést” a motorkerékpár sze
mélyzetének.
A tengelykapcsoló szokványos, egy
tárcsás, száraz szerkezetű. A motorral
egybeszerelt sebességváltóval négy
előre- és egy hátramenet kapcsolható.
Mindehhez egy „felező” is tartozott,
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5. ábra: A motorkerékpár vázának elemei

7. ábra: Az oldalkocsikerék meghajtása

8. ábra: A hátsó kerékagy osztóművé

mellyel a kapcsolt sebességeket lehe
tett a mindenkori út- vagy terepviszo
nyoknak megfelelően módosítani. A
hátrameneti fokozat szüksége könynyen érthető, hiszen az oldalkocsis

motorkerékpár terheletlenül is 420 kg
súlyú.
A kívánt előremeneti fokozatot a
szokásos helyen, a sebességváltó
bal oldalán elhelyezett lábkarral vagy

az üzemanyagtartály jobb oldalán ta
lálható belső karral lehetett kapcsol
ni. E kar mindenkori helyzete egyben
a bekapcsolt sebességi fokozatot is
mutatta a vezetőnek (helyzetei: R, 1,
0, 2, 3 és 4). A hátramenet csak a ké
zi kapcsolókarral, a reteszelőgomb
benyomása után kapcsolható. A fele
ző az üzemanyagtartályon lévő külső
(rövidebb) karral működtethető. (Két
helyzete: Strasse/Gelánde = út/terep)
A jó kezelhetőség érdekében a költ
ségek figyelmen kívül hagyására jó
példa a indítókar kialakítása. A motor
kényelmesebb - hosszirányon törté
nő - „berúgása” céljából egy külön
homlok fogaskerékpárt építettek a se
bességváltóba! A sebességváltó-kihajtástól az erőt egy kardántengely
vitte a hátsó kerékagyban lévő diffe
renciálműig, amely nem volt szokvá
nyos. A Zündapp KS 750 tervezőitől
átvett és ezen a motorkerékpáron is
alkalmazott osztómű nem hagyomá
nyos differenciálműként működött. Az
oldalkocsis motorkerékpár terhelési
sajátosságait figyelembe véve kb. 2:1
arányban adta át a hajtóerőt a hátsó,
ill. az oldalkocsikeréknek, teljesen ki
küszöbölve így az oldalkocsis motorkerékpároknál ismert „húzást”. A jár
mű bármilyen helyzetében vagy ter
helési állapotában sem kellett „ellen
tartani”, mert az gázadáskor is egye
nesen haladt. Különösen rossz útvi
szonyok esetén a vezető az ülése
alatt lévő karral zárhatta a differenci
álművet.
Az oldalkocsikerék meghajtását
biztosító tengely háza egyben torziós
tengelyként (itt cső formájában) is
működött. Az alaphelyzetben közé
pen álló kerékagy alsó és felső ütkö
zését gumigyűrű csillapította. A meg
hajtó féltengely visszafelé forgott, az
oldalkocsi kerékagyába egy további,
fogaskerék előtét-áttételt is szereltek.
Ha a motorkerékpárt oldalkocsi nélkül
kívánták üzemeltetni, a differenciálmű
zárása mellett a tengelyhajtás egy
szerű csavarkötéssel bontható volt,
majd a hátsó osztómű nyílását egy
erre a célra készült fedéllel kellett le
zárni.
A motorkerékpár vázát egyedülálló
módon több darabból csavarozták
össze. Darabjainak helyigénye alkat
részként szállításkor a szokásos vá
zaknak csak töredéke. Elemei sérülés
esetén egyenként cserélhetőek. A kor
mány csapágyházától a motor előtt,
majd alatta haladó vázkeret dupla, a
motor, illetve a sebességváltó két ol
dalán vezet hátra.
(folytatjuk)
Schmidt László
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Kamov Ka—26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében III. rész
1971-73. Új alakulat kötelékében

Az átszervezés időszaka
A Magyar Néphadsereg tervszerű korszerűsítési felada
taival összhangban az 1969-es év közepétől, ill. végétől
egyre fokozódó légi szállítási igénnyel jelentkezett a szá
razföldi alakulatokat összefogó 5. Hadsereg az általa
szervezett gyakorlatokon. Megvalósulni látszott az Or
szágos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) keretén belül
a vadász és csatarepülő profil szétválasztása. A lét
számában, technikai eszközeiben, elhelyezésében egy
aránt felduzzasztott 86. Önálló Helikopterezred az 1970es évek elején már csak nagy nehézségek árán tudott
megfelelni az egyre fokozódó hadműveleti és légi szállí
tási igények kielégítésének, a hajózóállomány minőségi
kiképzése követelményének.
A megnövekedett igények magasabb minőségi szinten
történő végrehajtása a különböző helikoptertípusokon
repülő hajózóállomány repülő-harckiképzésének színvo
nalasabb, biztonságosabb megszervezése és végrehaj
tása érdekében, összhangban a csapatrepülő erők távla
ti fejlesztési terveivel - a HM.00075/1971. számú direktí
vája, az MNVKF. 1971. évi irányelvei, valamint az OLPK
002150/1971. számú intézkedése szerint - 1971. szep
tember 1-jével megkezdték a 86. Önálló Szállító Helikop
terezred állományának és harci technikájának, kiszolgá
lóeszközeinek kettéválasztását.
A tervező és dinamikus szervezőmunka eredménye
képpen az átszervezési folyamat sikeresen haladt. A he
likopterezred bázisán 1971. december 15-ével megala
kult a 87. Szállító Helikopterezred. Hadrendjébe három
M i-8-as, közepes helikopterszázadot és egy szállító
repülőrajt szerveztek. Természetesen a századok kiszol
gálásához és harcbiztosításához szükséges állománnyal
és eszközeivel együtt. A helikopterezred parancsnoka
Kapás Mihály repülő alezredes maradt.
Ez a nagy átszervezési tevékenység döntő fordulatot
hozott a Ka-26-os helikopterszázad életében is. A szer
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vezési intézkedések alapján - létrehozták a 86. Helikop
terezred hadrendjéből leválasztott könnyű helikopterek
ből - a 88. Könnyű Helikopterosztályt. A megalakított új
alakulat személyi állományának és technikájának a zö
mét a helikopterezred bázisa adta. A 88. Könnyű Helikop
terosztály hadrendjébe szervezték 1. századként a
Könnyű Szállító Helikopterszázadot, amelyet K a -2 6 típu
sú helikopterekkel láttak el. 2. századként a Futár Heli
kopterszázadot, mely M i-1-es helikopterekkel volt felsze
relve és az Időszakos és Csapatjavító Századot a javí
tóeszközeivel együtt. Az osztály létszáma a megalakulá
sakor 83 tisztből, 61 tiszthelyettesből, 111 sorkatonából
és 54 polgári alkalmazottból tevődött össze. A Ka-26-os
századnál 22, a Mi-1-es alegységnél 20 hajózóbeosztást
rendszeresítettek. Az alakulathoz 27 db szállító és 5 db
különleges gépjármű tartozott. A következő évben módo
sították az egység létszámát. így a békében 309 fő a
mozgósítás végrehajtása után 174 főre csökkent, mert
mozgósítás után az osztály a technikáját és személyi ál
lományának jelentős részét átadta volna szárazföldi se
regtest kijelölt alakulatainak.
Az OLP illetékes szervei az új katonai alakulatra vo
natkozó szervezési tevékenységüket 1971. december
14-én befejezték. Az alakulat fedő- és postafiókszáma
MN 1957 lett. A Könnyű Helikopterosztályt elhelyezés,
pénzügyi ellátás, híradás, hadtápbiztosítás szempontjá
ból a 87. Szállító Helikopterezred szerveihez utalták. Az
alakulat parancsnokává Goda Sándor repülő őrnagyot
nevezték ki, a helyettese Hamar Károly alezredes lett.
Az osztály megfigyelőjévé Jankovits János alezredest
tették meg. Ők eddig a Ka-26-os század törzsében dol
goztak. A K a -2 &os század parancsnoka Pávics János
őrnagy maradt. Századparancsnok-helyettese Magyar
János főhadnagy lett, a század megfigyelőjévé Garai Mi
hály őrnagyot nevezték ki. Rajparancsnoki beosztásba
kerültek: Miklós Dezső, Árva József, Lengyel Viktor, He
gyi Ferenc főhadnagyok. Még az átszervezés előtt került

tottak végre decentralizáltan a hadműveletek és a harcte
vékenység légi biztosítása érdekében.

A gépek üzemeltetése 1972-ben

3. ábra: Az Mi—1 előtt Gonda Sándor örgy. OPK. 1972.
Szentkirályszabadján

4. ábra: Gonda Sándor őrgy. repülésre indul az egyik Kamowal

a századhoz Márta András alhadnagy, majd 1974. szep
tember 1-jével Kopcsai Pál, Horváth Lajos, Oláh László
hadnagyokat és Veres Péter zászlóst helyezték a Ka-26
típusra.

A 88. Könnyű Helikopterosztály mozgósítási
és harckészültségi feladatai
Az egység megalakulása után állandó készenléti alaku
lat lett.
Alaprendeltetése békében

Téli, hideg időjárási körülmények között is lelkiismerete
sen végezte munkáját a Kamovokát kiszolgáló műszaki
állomány. Ezt bizonyítja az 1972. január 27-én aláírt napi
parancs is: „A Könnyű Szállító Helikopterszázad állomá
nyába tartozó Balássy Sándor őrmestert, mert 1972. ja
nuár 24-én a 702-es oldalszámú Ka-26-os helikopteren
az előzetes repülés előkészítést oly figyelmesen hajtotta
végre, hogy a függőleges vezérsík rögzítő csapjának
meghibásodását is észlelte, amivel komoly sérüléstől óv
ta meg a helikoptert, ezért őt dicséretben részesíti a szá
zadparancsnok technikai helyettese, és példaképül állítja
a repülőműszaki állomány elé.”
A Ka-26-os helikopterszázad egyre több olyan felada
tot kapott, amely valamilyen kitelepüléssel járó gyakorlat
hoz kapcsolódott. 1972. január 19-21. között „Kaméleon”
fedőnevű gyakorlatot hajtott végre. A század személyi ál
lománya, tudása legjavát adva, hozzájárult a gyakorlat
eredményes végrehajtásához. Ezért az osztályparancs
nok dicséretben részesítette Miklós Dezső századost,
Kővári László főhadnagyot, Ipi Lajos főtörzsőrmestert,
Varga István honvédet, ezenkívül több személynek a fe
nyítését dicséretképpen törölte.
Az OLP repülőcsapatok főmérnökének 8. számú utasí
tásából, valamint a Ka-26-os különleges esetekből ered
ményes vizsgát tett Hamar Károly alezredes, így a fenti
ek alapján a parancsnok engedélyezte részére a Kamov
helikopterek javítás utáni berepülését.
A K a -2 6 os század hadrendjébe tartozó helikoptereket
minden évben személyhez kötötte az egység parancsnoka,
illetve napi parancsban adta át üzemeltetésre. 1972 tava
szán a következő mechanikusok üzemeltették a gépeket:
7001402
7001403
7001404
7001405
7001406
7001408
7001501
7001502
7001503
7001504
7001505
7001506
7001507

Ruff Ferenc őrmester
Molnár Mihály őrmester
Kara István őrmester
Gál András őrmester
Sándor József őrmester
Herman István hadnagy
Csaszny Sándor százados
Kondács László őrmester
Lapat Kálmán őrmester
Ipi Lajos főtörzsőrmester
Balássy Sándor őrmester
Barabás Barnabás őrmester
Tihanyi Tibor őrmester

Az 5. (székesfehérvári) Összfegyvernemi Hadsereg, a
Cegléden települő 3. Hadtest és az 1. Honi Légvédel
mi Hadsereg, a Híradófőnökség, a gépesített lövész
hadosztályok harctevékenysége érdekében had
műveleti feladatként személy-, futár- és teherszállítási
feladatok végrehajtása. A feladatra külön terv szerint
készült fel.
Feladatai háborús időszakban
A harckészültségi és mozgósítási tervek szerint a heli
kopterosztály mint katonai szervezet megszűnik. Az 5.
Hadsereg, a 3. Hadtest, a Híradófőnökség, az 1. Honi
Légvédelmi Hadsereg, a gépesített hadosztályok aláren
deltségébe kerültek a Ka-26-os és az M i-1-es típusú he
likopterek. Ezek tizenkét leszállóhelyre települtek szét, s
onnan személy-, futár- és, teherszállítási feladatokat haj
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7001508
7001509
7001510
7001601
7001602
7001603
7001604
7001701
7001702

Fazakas Miklós őrmester
Magó Imre őrmester
Csizmadia Endre őrmester
Tóth Imre őrmester
Kraut György őrmester
Czibusák József őrmester
Juhász István őrmester
Németh Sándor őrmester
Karsai Károly törzsőrmester

A kétkormányos gépek oldalszámai: 402, 403, 404,
405, 406, 408, 510, 604.
Az 1972. március 10-én kelt napi parancsban az osz
tályparancsnok szigorúan megparancsolta: „...többszöri
szóbeli parancsom ellenére a K a -26 helikoptert
üzemeltető műszaki állomány bekapcsolt tengellyel mo
torpróbát hajtott végre, aminek következtében korábban
két forgószárnytörés történt. A fenti esetek elkerülése vé
gett a műszaki állománynak egyértelműen megtiltom,
hogy bekapcsolt forgószárnnyal motorpróbát hajtson
végre. Hadműveleti és szállítási feladatra kétkormányos
Ka-26 típusú helikoptert csak végszükség esetén lehet
útra indítani”. Ugyanezen parancsban arra is intézkedés
történt, hogy használaton kívül a helikoptereket - köztük
a Ka-26-osokat - az állóhelyeken az utastérnél is le kell
zárni, és a gépeket fémplombával is el kellett látni.

8. ábra: Ka-26-kötelék a Duna felett 1973. 08. 20-án a
Budapesti Honvédelmi Napon

Századgyakorlaton a Kamovok
1972. március 21-24. között a K a-26-os helikopterszá
zad a kiképzési tervekben meghatározott feladatok vég-

I "V

9. ábra: Az 504. oldalszámú Ka-26 -os a Vértes 73 gyakor
laton

6. ábra: Repülést kiszolgálók egy RHGY-én, hátul az 506.
oldalszámú Ka-26-os

7. ábra: Az 508. oldalszámú Ka-26 -os felszállásra készül
egy légiparádé-felkészülésen
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rehajtása céljából repülőharcászati gyakorlatot hajtott
végre, melyen a mélységi és légi felderítőcsoportok szál
lítását és kirakását gyakorolták.
Március 21-én három Kamov helikopter vett részt a gya
korlaton Szentkirályszabadja-Veszprém-Újdörögd- Polgárdi-Zámoly, É 3,5 km-Gánt, É 1,5 km -Polgárdi-Távoli
irányadó-Szentkirályszabadja útvonalon. A személyi állo
mány felvételét 14 órakor kellett végrehajtani Újdörögd
laktanya területén lévő leszállóhelyen. Kirakás Zámoly É.
3,5 km és Gánt É. 1,5 km leszállóhelyeken történt.
A feladatot Magyar János százados rajparancsnok, Ár
va József százados és Somogyi Árpád százados
helikoptervezetők hajtották végre. A kilenc felszállás so
rán 8 óra 39 percet repültek.
Március 23-án két helikopter vett részt a gyakorlaton.
Útvonal: Szentkirályszabadja-Távoli irányadó-Polgárdi-Csákvár-Baglyas, Ény-Polgárdi-TIRÁ-Szentkirályszabadja. A feladatra vezényelt helikopterek 13 órára el
repültek Csákvárra, ahol 13-14 óra között végrehajtották
a felderítőtisztek szállítását, majd a felderítőcsoport be
szállítását úgy, hogy kirakását 15 órakor megkezdhessék
Baglyas ÉNy leszállóhelyen.
A feladatot Árva József százados rajparancsnok és So
mogyi Árpád százados helikoptervezető hajtották végre,
melynek során 12 felszállást teljesítettek, 6 óra 26 percet
repültek. A március 24-re tervezett feladatok a nem
megfelelő időjárási viszonyok miatt elmaradtak. így a két

10. ábra: A 404. oldalszámú Ka-26-os helikopter

nap során a pilóták összesen 21 felszállást hajtottak vég
re, 15 óra 5 percet repültek.
A hajózóállomány a felkészülés során tanulmányozta
és kidolgozta:
- Kecskéd repülőtér rendjét,
- a megfigyelői utasítást, a teljes terheléssel történő re
pülés sajátosságait,
- különleges esetekben a helikoptervezetők teendőit,
- az áttelepülés és szállítás útvonalait, hegyes, erdős te
rep felett, kis magasságon,
- az áttelepülés útvonalát 500 000-es térképen, pontosít
va 100 000-es méretű térkép alapján.
Átrepülés és szállítás végrehajtása az alábbiak
figyelembevételével történhet:
- A feladatot teljes töltéssel kell megkezdeni,
- tilos bekapcsolt forgószárny mellett be- és kiszállást
végrehajtani,
-szállítandó személynek bekötő heveder bekapcsolása
nélkül tilos felszállni!
Március 28-30. között ismét Kaméleon fedőnevű gya
korlaton voltak a kijelölt erőkkel és technikával, ahol sike
resen szerepeltek.

Hadműveleti és szállítási feladatok engedélyezése
1972. május 15-től a Ka-26-os század állományának a
kiképzési feladatok végrehajtása alapján az egységpa
rancsnok engedélyezte a napszaknak és az időjárási vi
szonyoknak megfelelő hadműveleti és szállítási feladatok
végrehajtását.
Nappal, jó időben 10/10 felhőben 2,5 km látás, vala
mint nappal bonyolult időben a repülésnél 10/10 felhőzet
1 km látás, éjjel jó látási viszonyok között 10/10 felhőzet,
400 m felhőalap 4 km látásnál: Hamar Károly, Pávics Já
nos, Jankovics János és Ladányi Lajos alezredesek, Ma
gyar János, Hegyi Ferenc, Lengyel Viktor, Somogyi Ár
pád és Árva József századosok részére. Éjjel bonyolult
időben repülőtérre 200 m, 1,5 km; repülőtéren kívül 300
m, 2,5 km: Hamar Károly alezredes részére.
1972. május 9-11. között Előbástya fedőnevű gyakorlatot
szervezett az 5. Hadsereg parancsnoksága, és ezen Jenő
Ny. 1,5 km-re kitelepítve egy Ka-26-os helikopter dolgozott,
fedélzetén Somogyi Árpád századossal és Karsai Károly
főtörzsőrmesterrel. Szabó István őrmester szakmechanikus
segítette még a munkájukat. 1972 első felében Antalóczi
Dezső őrnagy is levizsgázott, s repülhetett a típussal.

Az OLP repülőcsapatok főnökének 03. számú intéz
kedése alapján a K a -26 állományának a helikopter
műszaki kiszolgálási utasításaiból vizsgáznia kellett júli
us közepén, így az alakulatparancsnok engedélyezte
részükre a repülőkiképzés folytatását. Idehaza is szer
veztek 1971-72-ben a típusra átképző tanfolyamot az
újonnan érkezett helikoptervezetők és a műszaki állo
mány részére.
1972 júliusától engedélyezték Fuchs János őrnagy és
Dancsó János százados részére, hogy Ka-26-os helikop
teren rezonanciaméréseket végezzenek. László István al
hadnagyot kinevezték a század Műszaki Üzembentartó
Szolgálat sárkányhajtómű-kiszolgáló és -üzembentartó
csoport parancsnokának. Az OLPK a 080. számú paran
csában futárszolgálati feladatok ellátására, heti váltással,
1972. június 5-től Budaörsre vezényelt 1 db M i-1 (Ka-26)
helikoptert, hozzá egy II. osztályú helikoptervezetőt s egy
helikoptermechanikust. A Háros-72 fedőnevű gyakorla
ton 2 db Kamov vett részt. Ezen az 502. oldalszámú gép
pilótája Magyar János százados, mechanikusa Magó Im
re őrmester; az 507. oldalszámú gép pilótája Árva József
százados, mechanikusa Molnár Mihály őrmester volt. A ki
szolgáló állományba a csoportparancsnok Csasznyi Sán
dor százados, a rádiómechanikus Tölli László őrmester,
az elektromos-műszer-oxigénes mechanikus Szalai Géza
főtörzsőrmester tartozott. Települési helyük: Pusztahencse D-3,5 km.
Az 1972-es kiképzési év nyári üzemre történő felkészí
tését az üzemben tartó század megfelelően hajtotta vég
re, így biztosította a biztonságos üzemeltetést a nyári
időjárási körülmények között is. A század komoly előre
haladást ért el a kiszolgáló gépjárművek és eszközök
műszaki állapotának és karbantartottságának javítása
terén. A Ka-26-osok műszaki állapotát az osztálypa
rancsnok „jó”-ra értékelte, s ezért - többek között Kóczián László századost, a műszakiak parancsnokát
dicséretben részesítette. A század részt vett a Duna-72
gyakorlaton június elején. Jankovits János alezredes ré
szére a sikeres üzemeltetési vizsgája alapján engedé
lyezték augusztus 1-jétől a típus berepülését. Sikeres
vizsgájuk alapján szintén augusztus 1-jétől engedélyez
ték Pölczmann Pál, Tóth Mihály, Horváth Zsolt alhad
nagyok részére a repülés folytatását. 1972 nyarán a
K a-26 üzemeltető század parancsnoka, Kóczián száza
dos más beosztásba kérte magát, a helyére Huszti Jó
zsef őrnagyot nevezték ki, aki előtte is az alegységnél
állt beosztásban.

Részvétel a Budapest Honvédelmi Napon
A K a-26 típus ekkor mutatkozott be először a nagykö
zönségnek. 1972. augusztus 14-20. között telepítették ki
a gépeket a dunakeszi MHSZ-repülőtérre. Hamar Károly
alezredes parancsnoksága alatt hét db Kamov települt a
füves repülőtérre. A repülésvezető Ladányi Lajos alezre
des lett. A kitelepült Kamov-pilóták: Hamar Károly alezre
des, Magyar János, Miklós Dezső, Árva József százado
sok, Pölczmann Pál, Tóth Mihály, Kéri János alhadna
gyok. A felkészítés sikeres volt, a Ka-26-osok két hármas
kötelékben repültek a Duna fölött.

Újabb gyakorlat és kiképzés
A század szeptember 12-15. között repülőharcászati
gyakorlaton vett részt Balatonkiliti repülőterén. A Ka-26osok végrehajtották a vegyi sugárfelderítő csoportok
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szállítását, egészségügyi kiürítését és a kiképzési repü
lést nappal és éjszaka, jó időjárási viszonyok között. A
gyakorlaton 8 db Kamov helikopter vett részt. A kitelepülő
földi részleg parancsnoka Malmarits Tamás százados, a
légi lépcső parancsnoka Hamar Károly alezredes volt.
Az 1972-es avatás után az osztályhoz, az 1. helikopter
századhoz helyezték pilótának Somogyi Árpád száza
dost, Márta András, Károly Sándor, Detki Sándor alhad
nagyokat, Veres Péter zászlóst; repülőműszakinak Búzái
László hadnagyot, Kiss Jenő, Kaptár Béla, Bundies Gyu
la, Karschbaunmayer László őrmestereket.
1972 őszén is beneveztették az 1-3. helikopterrajt a ki
képzési versenymozgalomba. Ugyanígy a kiszolgálócso
portok szakaszait is.
1972. november 1-jétől engedélyezték a Ka-26-os típu
sú helikopterekkel futár és szállítási feladatok végrehajtá
sát a következő biztonsági rendszabályok betartásával:
- Személyszállítás esetén az utasok az utastérbe csak a
hajtómű beindítása után szállhatnak be;
- a hajózóállomány a szállítási feladat végrehajtása előtt
köteles tanulmányozni a szinoptikus térképet;
- jegesedési veszély fennállása esetén feladatokat vég
rehajtani tilos;
- az időjárásjelző szolgálatnak pontosan ki kell tölteni az
időjáráslapot!

Üzemeltetési gondok és alkatrészproblémák
A K a-26-os típust 1972-ben hat alkalommal tiltották le
teljes létszámmal a repülésről tömeges meghibáso
dások, bulletin ellenőrzések, javítások végrehajtása
miatt. Ez a hivatásos állománynál rossz hangulatot
váltott ki. Többen is más alakulathoz kérték magukat.
Gyakori hibák a típuson: forgószárny-meghibásodások, ventilátortörések, faroktartó bekötőcsavarok töré
sei, állóterelő lapátkoszorú-repedések, szegecstöré
sek, fellazulások.
Anyaghiányok is keletkeztek, mert a típus vásárlásakor
tartalékanyag-készleteket nem szereztek be. Kilenc hó
napig állt R -26 típusú főreduktor meghibásodása miatt a
402. oldalszámú gép. A helikoptert csak 1975-ben tudta
megjavítani a Repülőgépes Növényvédő Állomás. A 404,es két évig Kecskeméten volt a Központi Repülőgépjavító
Üzemnél, de a javításhoz nem mertek hozzákezdeni a
dokumentáció hiánya miatt. A főreduktor 1972 decem
berétől 1975 elejéig hiányzott.

Repülési mutatók 1972 végén
1972-ben a Ka-26 helikoptervezető-állománya szemé
lyenként a tervezett 100 óra helyett 86 órát teljesített. Az

11. ábra: Ka-26-oso/c Börgönd légterében
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1971. december 15. és 1972. december 31. között osztá
lyos fokozattal rendelkezők megoszlása: Nappal, jó idős
12 fő, nappal, bonyolult idős 7 fő, éjjel jó idős 7 fő. Osztá
lyos fokozat nélküli 20 fő. Az üzemképességi mutató 1972ben 53,7% volt csak a helikoptereken. A hajtóanyag-fel
használás mennyisége a Ka-26-os helikoptereknél: 288
818 kg. 1972-ben a KamovoV, 1808 órát repültek.

Repülés és üzemeltetés 1973-ban
Az OLPK 1973. január 1-jei hatállyal kinevezte a szá
zadhoz, hajózó rajparancsnoki beosztásba Pölczmann
Pál és Kéri János alhadnagyokat. A kiképzési időszak
értékelése során az egység Rádió Kiszolgáló és
Üzemeltető csoportja a Kétszeres Élenjáró Szakasz cí
met kapta. A szakasz parancsnoka Büki Zoltán száza
dos volt.
Közben a hajózószázad vezetésében alapos változá
sok történtek. Egészségügyi okok miatt Pávics őrnagyot
letiltották a repülésről, ezért más beosztásba helyezték.
1973. február 1-jével a Szü. Főcsoportfőnök a 040/1973.
számú parancsával kinevezte Magyar János századost a
Ka-26-os század parancsnokává, helyettesévé Miklós
Dezső századost tette meg. A század megfigyelője So
mogyi Árpád százados lett. Április 15-től változások tör
téntek az üzembentartó alegységnél is. A század techni
kai helyettese Keserű Sándor főhadnagy, a műszaki
üzembentartó szolgálat 1-2. sárkány-hajtómű csoport
parancsnoka Hermann István főhadnagy, üzembentartó
főtechnikus Kővári László százados lett.
Január 1-jétől az alakulat parancsnoka engedélyezte
Antalóczy Dezső őrnagy részére a gyakorlati kiképzés
befejeztével a Kamov típusú könnyű helikopterek bere
pülését. A földi előkészítés befejezésével, az előírt szaktantárgyakból eredményes vizsgát tettek, így január 26tól engedélyezték számukra a típus repülését: Oláh Lász
ló, Kopcsai Pál, Martinecz Mátyás, Horváth Lajos had
nagyok, március 9-től Veres Péter zászlós.
Január 1-jei hatállyal felállították Börgöndön az MN
Csapatrepülő Parancsnokságot. Ez a szervezési intézke
dés érintette a 88. Könnyű Helikopterosztályt is. A Csa
patrepülő Parancsnokság bizottságilag átvette az osz-

tályt, mely így kikerült az 1. Honi Légvédelmi Hadsereg
alárendeltségéből.
A Vezérkar már 1972. decemberében intézkedést adott
ki a 88. Könnyű Helikopterosztály majdani diszlokálására
Börgönd repülőterére. Ebben az intézkedésben még az
állt, hogy 1973. november 1-jéig végrehajtásra kerül majd
az átrepülés. Erre a fontos tevékenységre ütemtervet kel
lett kidolgozni.
Az eddig eltelt időszakban az osztály és a Ka-26-os
század pilótái magasabb osztályú fokozatot értek el. Az
elért kiképzési szintek alapján az egységparancsnok en
gedélyezte a hadműveleti szállítási feladatok végrehajtá
sát. A Ka-26 típuson a nap minden időszakában repül
hettek: Hamar Károly, Jankovits János alezredesek, Ma
gyar János, Miklós Dezső, Somogyi Árpád, Lengyel Vik
tor századosok részére; időjárási minimumok mellett
nappal jó, nappal bonyolult és éjjel jó időben: Hegyi Fe
renc, Árva József századosok részére; időjárási minimu
mok mellett, nappal: Gazdag Ferenc hadnagy, Pölczmann Pál, Kéri János, Vida Csaba alhadnagyok; egy
szerű nappali időjárási körülmények között: Károly Sán
dor, Detki Sándor, Tóth Mihály alhadnagyok részére.

Ismét gyakorlaton a század
Az alegység májusban a Tavasz-73 fedőnevű gyakorla
ton vett részt három Ka-26 típusú helikopterrel és a kije
lölt személyi állománnyal. A századtól a kitelepült állo
mány irányítója és parancsnoka Lengyel Viktor száza
dos, helikopter-rajparancsnok volt. A technikai helyettesi
teendőket Hermann István hadnagy gyakorolta. A gya
korlaton résztvevő helikoptervezetők: Pölczmann Pál,
Vida Csaba László, Károly Sándor alhadnagyok lettek. A
helikopterek feltöltése után útnak indítottak 1 db B-91-es
típusú üzemanyaggal feltöltött MAZ-200 típusú töltőgép
kocsit. Ezen a gyakorlaton az 506. oldalszámú helikopter
orrfutója Szilvásvárad térségében felszállás után a föld
nek üzközött, a gépet Vida Csaba alhadnagy vezette. A
pilóta olyan ügyesen tette le a helikoptert egy árok szélé
re, hogy a gépen tartózkodók nem vették észre az ütkö
zést. A gépet javítás után tovább használták.
A következő megmérettetés sem késett soká. Az elöl
járó parancsnokság elrendelte az osztály részére, hogy a
hadrendjébe tartozó Ka-26 és Mi-1 típusú helikopterek
kel hajtson végre a kiképzési repülés során áttelepülést a
tartalék repülőtérre: Pécs-Pogány füves mezőre. A tarta
lék repülőtéren a század 5 db Kamov helikopterrel kikép
zési repülést hajtott végre június 26-án nappal jó időjárási
viszonyok mellett 7 és 13 óra között.

14. ábra: Kocsis János ezds., a Csapatrepülő Parancsnokság
parancsnoka szemlét tart Börgöndön, az 1980-as évek elején

Az áttelepülést légi és földi lépcsővel hajtották végre. A
légi lépcső parancsnoka Miklós Dezső százados, a földi
lépcső parancsnoka Keserű Sándor főhadnagy volt. A
lépcsők áttelepülésének útvonala: (légi) Szentkirályszabadja-Veszprém -Bátaszék-Pécs-P ogány
(földi)
Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő-Székesfehérvár-Tamási-Szekszárd-Bonyhád-Pécs-Pogány. A földi lépcső
június 25-én hat órakor indult útba és 27-én 9 órakor in
dult vissza. A légi lépcső június 25-én indult a kitelepülés
helyére, és 27-én nyolckor vissza.
Szinte az előző településsel egy időben zajlott a
Bástya-73 fedőnevű harcászati gyakorlat a szárazföldi
csapatok részére június 25-30. között. Ezen a gyakorla
ton - mely több helyszínen zajlott - 7 db Kamov típusú
helikopter vett részt: 4 db helikopter Várpalota, Mandulás
leszállóhelyen, biztosította 4 tiszt, 3 tiszthelyettes, 2 sor
katona. A földi részleg parancsnoka László István had
nagy, a légi lépcső parancsnoka: Somogyi Árpád száza
dos volt. 1 db helikopter Ceglédre, illetve Mezőfalvára te
lepült. Biztosította 2 tiszt, 3 tiszthelyettes, 1 sorkatona. A
földi lépcső parancsnoka Kari József főhadnagy volt.
A kijelölt állomány és technika az áttelepülést megha
tározott útvonalon hajtotta végre. Közvetlenül a feladat
végrehajtása előtt annyi módosítás történt, hogy Várpalo
tára csak 1 db helikopter települt át, a másik készenlét
ben várakozott Szentkirályszabadján, de június 25-én 13
órára Keszthelyre kirendelték a „200-as” feladatra.
Ezen a nyáron a Kamovok részt vettek még a Vértes73 fedőnevű hadgyakorlaton is, ahol szállítási és had
műveleti feladatokat hajtottak végre - sikerrel.

Állománytábla-módosítások és a gépek
további üzemeltetése
A VK. Szervezési Csoportfőnökség kiadta az alakulatra
vonatkozó V/048/72/2-1973. szám alatt az 5/3. számú új
állománytábláját, mely május 1-jén lépett hatályba. Az ál
lományarányok kialakítása során az állománytábla a
Ka-26 és M i-1 helikoptervezetői és mechanikusi beosz
tású helyeket tiszthelyettesi helyekké minősítette vissza.
A Ka-26 mechanikusi beosztású helyeket fedélzeti me
chanikusi helyekké emelte fel. Vagyis a helikopterek me
chanikusai földi és repülési feladatokat láttak el ezt
követően - hajózó beosztásban. A tiszti pilótahelyeket
pedig tiszthelyettesi helyekre minősítette - lett is belőle
bonyodalom.
Az osztályparancsnok elöljárói intézkedés alapján az
alábbiakat rendelte el június 25-én kelt parancsában a
K a-26 típusú helikopterek további felhasználására és
üzemeltetésére:
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- A helikopterek személyszállítási korlátozását feloldotta;
- a ventilátorsérülések megelőzésére és a személyszál
lítás biztonságának növelésére elrendelte, hogy a mo
torok indításakor a porlasztó fojtószelepének beindítási szöge nem haladhatja meg a 22+3 fok értéket;
- a motorok indításának folyamatában az utaskabinban
személyek nem tartózkodhatnak;
- tilos a földön és a levegőben a motor százszázalékos
fordulatszámát túllépni;
- a motorok indításának befejezéséig a szállítandó sze
mélyek a faroktartó alatt, az utaskabin mögött tartóz
kodhatnak!

Felhasznált irodalom

Levéltári források
Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL.)
HL.88-90/1973/Ny.
H L. 182/1972/T.
HL.55/1973/T.
HL.183/1972/T.
Egyéb források
MN 87. Szállító Helikopterezred története 1958-80.HL.TGYll-/D-8 /b.
MN 8 8 .Könnyű Helikopterosztály története 1971-80.
HL.TGY-II.D-8 /c.
MN Csapatrepülő Parancsnokság története 1972-80.
Börgönd, 1986.HL.

Feldolgozások
Dr. Iván Dezső: A Magyar Néphadsereg repülőcsap
atainak története. 1945-1980. I. kötet, Budapest, 1987.
Kézirat.
Kenyeres Dénes: Pontosítás a helikopterekkel kapcso
latban. Új Honvédségi Szemle. 2001.7. száma.

Levelek
Hamar Károly, Kóczián László, Keserű Sándor, Gonda
Sándor, Martinecz Mátyás, Pölczmann Pál nyugállomá
nyú tisztek 2 0 0 1 nyarán a szerzőhöz írt levelei.
Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A kétéltű (úszóképes) gépjárművek
A visszavonuló hadak taktikájához tartozik, hogy a folyó
vizeken átvezető hidakat felrobbantják. Ezáltal az ellenfe
let hosszabb-rövidebb ideig tétlenségre kényszerítik.
Amíg elkészülnek az ún. szükséghidak vagy bármely
más átjárószerkezet, a folyóparton feltorlódnak a tehetet
len gépjárművek, minden harci tevékenység nélkül.
Ez a probléma már az I. világháborúban is gondot je
lentett, ezért merült fel az úszóképes gépjárművek ötlete.
Elsődlegesen meg kellett oldani a jármű szigetelését,
hogy a víz ne hatolhasson be. E téren fontos szerep há
rult a szigetelőanyagokra (pl. gumi, műanyag, parafa
stb.). Ugyanakkor csökkenteni kellett a gépjármű töme
gét, ezért azokat gyakran újratervezték, alkotóelemeiket
egyszerűsítették, és acél helyett minél több könnyű fajsú
lyú anyagot igyekeztek felhasználni (pl. alumínium és öt
vözetei, gumi, műanyag, parafa stb.) Növelték a felfekvé
si felületet, a jobb vízkiszorítás érdekében könnyű para
fa-, vagy légtartályokkal egészítették ki a szerkezetet.
Hasonló kísérleteket 1933-ban a magyar Straussler
Miklós is végzett (lásd: W M -3 és V-4). A gyártásra nem
került sor, de eléggé jó eredményt sikerült elérnie (vízben
kb. 8 km/h).
A kétéltű gépjárművek meghajtása általában 1-2 hajó
csavarral történik, ám ez kissé bonyolítja az erőátviteli
szerveket. Egyszerűbb megoldásként más esetekben a
kerekek vagy a lánctalp forgó mozgását használják. Se
bességük a vízben nem nagy, kb. 3-15 km/h, de ez a cél
nak megfelel. Nagyon népszerű volt közülük a német
VW-KDF (és más VW-típusok is), melyek a háború után
is sokáig szolgálatban maradtak.
Nagyon sok változatuk létezik, de erről meggyőződhe
tünk a közölt táblázatból, a 93. oldalon.
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Jelmagyarázat
GyE: gyártási év (pl. 31: 1931)
JT: Jármű típusa, ahol: KT: könnyű tank; ÖT: önjáró ta
rack; MÁV: motoros aknavető; KMA: könnyű motoros
ágyú; KzMA: közepes motoros ágyú; TF: több feladatos;
LP: lövészpáncélos; PA: páncélautó; F: felderítő; PSZ:
páncélos szállító; V: vontató; SZ: szállító; MÜ: műszaki
jármű; TÜV: tüzérségi vontató
KSZ: kezelőszemélyzet
JM: a jármű gyártója, elnevezése
JSZ: a járószerkezet típusa, ahol K: kerék; 4.4; 6 .6 ; 8 .8 :
kerékképlet; FLT: fél lánctalp; LT: lánctalp; E: elöl húz; FI:
hátul húz; a számok a futó görgőket jelzik.
MM: darabszám/motormárka
MA: motoradatok, ahol az első szám a hengerek szá
mát jelöli
L: álló soros henger B: boxer
V: „V"-elrendezés
CS: csillag alakzat
F: folyadékhűtés
L: léghűtés, 2 ^t: az ütemek száma
D: dízelüzem
B: benzinüzem
G: önsúly
h/sz/m: alapméret (m)
S: sebesség szárazon és vízen (km/h)
F: a fegyverzet száma és mérete, ahol RA: rakéta;
AV: aknavető; FN: fegyver nélküli, ami azonban senkit ne
tévesszen meg, mert az alaptípust lehet, hogy így forgal
mazták, de a gépjárművekre mindig rászerelhetők utólag
bizonyos fegyvertípusok.
A zárójelbe tett fegyverek azt jelentik, hogy azokat nem
minden esetben szerelték fel.
Demes Csaba
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Fejezetek a magyar katonai harcjárművek gyártástörténetéből
az O sztrák M a g y a r M o n a rc h ia k e re te in b elü l és M ag yaro rszág o n
az 1 9 2 0 - 1 9 4 0 -e s évekb en II. rész

Az Austro-Daimler-Puchwerke AG. gyár működése
1898-tól
A járműgyártás kiemelkedő színvonalát képviselte a gyár,
és az első katonai járművek sorozatgyártása itt kezdődött
el. A mezőgazdasági gépgyártási profilt a közúti jármű
vekre változtatták. A stratégiai ipar alapjait képviselte
1900-tól az Osztrák-Magyar Monarchiában. A Monarchia
hadvezetősége felismerte, hogy egy erős, technikailag
fejlett ipari központra van szükség.
Az I. világháború alatt a gyártás a következő ágakra
terjedt ki: katonai nehézvontatók, benzinüzemű teherau
tók (csapatszállítók), elektromos teherkocsik, benzin
elektromos autók, repülőgépmotorok, traktorok, lánctal
pas járművek. A fő vontatótípusai a SOLE és a 100 LE-s
12M Titan voltak, ezeket 1912-től gyártották. A 80 LE-s
14M Góliát volt a nehéztüzérség fő vontatója, így a 30,5
cm, 24,0 cm, 38 cm és 42,0 cm-es tarackoké is.
1908-tól a hadsereg részére repülőgépmotorokat szál
lítottak, és a haderőt felszerelték a repülőbázisok gépei
vel. A felszerelésben olyan jó eredményeket értek el a
motorjaikkal, hogy azokat nemcsak az osztrák-magyar
hadseregben, hanem külföldi hadseregekben (török, bol
gár) és a haditengerészetben is rendszeresítették.
Ez a gyár az első, amely alkalmas volt kis motortípusok
tervezésére és sorozatgyártására. A benzin-elektromotor-üzem kombinációjával a hadsereg vasútüzemét az
egész hadsereg területén új alapokra helyezte. Bevezet
ték a villanyhegesztést. Kialakították az egyes kirendelt
ségek közötti korszerű kapcsolatot. Központi tervezőiro
dát létesítettek. 1920 után, amikor a háború befejeződött,
a magyar kirendeltsége tovább működött, és a magyar
hadseregnek személy- és teherautókat szállított és ja
vított.
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i h ft
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1. ábra: A Rába Tlaskal 1904-ből, még befejezetlenül

Magyar Hadifelszerelési Gyár Rt., Pozsony 1908
A gyár első gyártmányai szerszámgépek voltak 1902ben. 1908-ban megvásárolták a mijánói ZUST Autógyár
licencét. Ez a ZUST (magyarul ZÜSZT) átalakult Ing.:
Roberto Zust Fabbrica Italiana di Automobili SA. Milan
1908-1917 néven - a FIAT márka eredete.
A pozsonyi gyárban 1910-ben Hóra Nándor is dolgo
zott mint katonai szakértő. Az olasz autógyár személy- és
teherautók gyártásával foglalkozott. 1910-ben az oszt
rák-magyar hadsereg felszerelésére teherautók sorozatgyártásába kezdtek, és 2,5 t-4,4 t-s teherautókat készí
tettek. Ezek 30 LE-s, 4 hengeres motorral, L hengerrel,
lánchajtásos kivitelben készültek.
1916-ban az OM gyárba olvadt be. Ekkor már kar
dánhajtás volt a kocsikon. A ZUST konszern az I. világhá
borút követően már Ausztriában működött tovább, a vá
rost 1920-ban elcsatolták Magyarországtól.
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3. ábra: A Rába V. 4x2 szubvenciós tehergépkocsi modellje,
1913-1914

Az 1939-ben megkötött FIAT-SPA-OM-szerződésben
újra közös hadiszállítással szerelték fel a magyar hadse
reget, a SPA; OM; BREDA; FIAT-típusú teherautókkal és
traktorvontatókkal.

Marta Magyar Automobil Rt. Arad
1913-ban az Austro-Daimler licence alapján elkezdték
gyártani a személygépkocsikat. A 20 LE-s autókat külön
böző használatra készítették. A felépítmény: személy-,
mentő-, tűzoltó-, tiszti stb. volt. A posta részére Westinghaus licence alapján készítettek kiskocsikat. A világhábo
rú kitörésekor a hadsereg igényeinek a kielégítésére te
her- és speciális autókat kezdtek gyártani.
Az alvázak mintájául a láncos és kardános marienfeldi
Daimler, 3 tonnás, négyhengeres, 108-150 mm-es furat
löketű és 2,5-4 tonnás „M” típusú autókat gyártottak.
Ezeket az autókat terepjáró kerekekkel látták el (Sembusto típusú vaskerék). A vaskerék annyira igénybe vet
te a hátsó hidat (differenciál), hogy törtek a rossz útviszo
nyok miatt. Vissza kellett térni a lánchajtásra és a ková
csolt hátsó tengelyre.
A hadsereg igényeinek kielégítésére az akkor már
500-600 fő munkást foglalkoztató gyár a repülőgépmotor-gyártást is elkezdte.
1915-ben HIERO típusú 140 LE-s, kétkarburátoros re
pülőmotorból 6 -8 db készült havonta (az albertfalvai re
pülőgépgyár is ilyen motorokat épített a Brandenburg tí
pusú repülőgépeibe). A HIERO repülőgépmotorok gyár
tásánál a MARTA 1914-től a MÁG gyárral (Mátyásföld)
kooperált.
1915-ben a Benz gyár vette át az irányítást, és új gé
pekkel szerelte fel. Bevezették a pontos mérettűrést és a
repülőgépeknél az alkatrész-csereszabatosságot.
A Benz-repülőgépmotorok készítése beindult, és na
gyobb teljesítményűre 220-250 LE-sre fejlesztették a

6. ábra: A Röck-Lloyd gépkocsi 1915-1916-ból. 24/36 LE, a
Posta Járműtelep felépítményével
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motort. Közel 2000 ember dolgozott már ekkor itt, a lánc
hajtásos autók is sorozatban készültek (heti 1 0 - 1 2 db,
repülőmotor 18-20 db). Az alvázak üzemképes kivitelben
hagyták el az üzemet, a motorokat vasúton szállították el.
A harctéren megrongálódott MARTA-autókat a Zápolya
utcai (Budapest) k.u.k. műhely javította. MARTA-alvázra
készült a ROMFELL III. ballonvadász-autó is 1918-ban.
A francia hadsereg még ebben az évben elfoglalta a
gyárat, és javítóműhelyt rendezett be a Westinghaus
típusú katonai autók részére.
1919-ben az ASTRA nevet vette fel a Prima Fabrika
Romana de Vagoane si Motoare S.A. Arad. (Első Román
Waggon- és Motorgyár Rt. Arad). A területet elcsatolták
Magyarországtól. A románok a régi magyar hagyomá
nyokat tovább folytatták, de sikertelenül. A gyárat Buka
restbe 1924-ben költöztették.

Ganz és Társa Budapest Rt. 1914
1910-ben a Ganz gyár a magyar hadvezetés elvárásai
nak megfelelően teherautók gyártására rendezkedett be.
A jól bevált típusok közül előbb az olasz FIAT terveit,
majd 1915-ben a német braunschweigi Büssing-gyár li
cenciáját vásárolták meg. A FIAT50 db 2 tonnás teherau
tó leszállítása után átadta a további gyártás jogát.
Ezek az autók már Ganz-FIAT márkanévvel kerültek
forgalomba. Az olasz gyár az ausztriai leányvállalatán ke
resztül is küldött fő alkatrészeket, így lett a gyártmány
Austro-FIAT (hadi és tűzoltó autók). A hadvezetőség tár
gyalásokat folytatott egy nagyobb méretű teherautó-gyár
tási program beindításáról. így került sor a katonai igé
nyek kielégítésére az 5 -6 tonnás Büssing teherautók be
szerzésére és gyártásba vételére.
A teherautók után pótkocsit is lehetett kapcsolni, és a
legkülönbözőbb felszereléseket lehetett a felépítmény
helyére helyezni. Kórházi mentőautó, híradó-pótkocsis
autó (távirdász), műhelyautó, galambposta, posta, pa
rancsnoki szállás stb. kivitelben. A gumikerekek nem fel
fújhatok, hanem tömör gumis, öntött küllős acélkerekek
voltak, a közúton 25 km/h sebességgel tudtak haladni.
Láncos és kardános kivitelben is készültek. Felépítésük
hasonlított a Rába V. 5 tonnás teherautóra és a Magyar
FIATra.
A Büssing autók a háborúban a legtöbb helyen meg
fordultak, és szerelésük egyszerű volt. Indításukhoz két
katona kellett, mert az egyik a vezérműtengelyt, a má
sik a forgattyús kart kezelte. A gyár Ganz-Jendrassik
típusú dízelmotorral 1928-ban JM 130 típusú Berliet
BLC alvázú autóban elkészítette az első magyar Jendrassik-motoros autót, majd újabb kísérletekkel a IV. Ja
105 és IV. Jm 130-as motorral a teherautót is. A fajla
gos fogyasztás ennél a teherautónál érte el a legjobb
eredményt.

7. ábra: Az első kísérleti Rába alváz 1911-ből Győrben. A
Charon 1908 típus licence, PAT-Paf típus

Megindult az Austro-FIAT 4 tonnás katonai járművek
készítése. Ezek teljes készenléti állapotban készültek el.
A gyártás havi 15-20 db volt. A termelés 100-150 mun
kással folyt. Az alkatrészek nagy része az osztrák társ
üzemekből jött, és a nyers alkatrészeket (motorok, váltók,
futóművek) a Röck-gyárban fejezték be. A háborúban
1917-ben az alvázakra a felépítményt a kocsigyárban ké
szítették (Misura Kocsi és Hintó Gyár, Bp. Vili., Táncsics
u. 4.), teher-, tűzoltó-, mentő-, műhely-, távirdász-, postagalambdúc-karosszériával készültek. (1958-ig az utolsó
FIAT 4 tonnás tűzoltógépkocsi a pécsi bányatűzoltóság
nál működött.) A háború befejezésekor a gyár átalakult
Magyar Automobilgyár Rt.-vé. A háborúból megmaradt
alkatrészekből és a megmentett BMW 40 LE-s repülő
gépmotorokból „MAGYAR-FIAT” felirattal tűzoltóautókat
építettek. Kombinált tűzoltószerek a főváros tűzoltóságá
nak készültek, a kiváló tűzoltótisztek - Szilvay Kornél és
Schütz Pál mérnök - tervezésében. A kombinált
tűzoltószerkocsi a Csepeli WM. Gyár szertárában teljesí
tett szolgálatot 1950-ig.
A Niagara típusú fecskendővel felszerelt nagy teljesít
ményű szerkocsi is itt készült. A háború befejezésével a
békeszerződést követően a gyár a hadiüzemek tilalmi lis
tájára került, és 1922-ben felszámolták tevékenységét.
Később textilüzemmé alakították át. Termelését össze
sen 400-500 teherautóra lehet becsülni, de 300 db bizto
san készült a hadsereg számára.
A teherautók alvázát 16/30 LE-s, 4 hengeres 3,8 l-es
motorral szerelték. Lánchajtásos 20 В típus volt.
Kiemelkedő gyártmánynak tekinthető a tűzoltóautó-tí
pus, melynek érdekessége, hogy a Magyar Tűzoltóság

Magyar FIAT Művek Rt. Budapest-Kelenföld
A torinói FIAT-gyár 1912-ben ajánlatot tett a Monarchiá
nak, hogy 2 0 0 db teherautót készít a hadsereg számá
ra. A főváros 1913-ban a Budapest, Fehérvári út 100 sz.
alatti mérleggyár helyét jelölte meg gyár létesítésére.
Az első 50 db háromtonnás teherautó a Ganz-Tsa, a
Ganz-Danubius Gyár gyártmányaként Ganz-FIAT néven
készült el, csak a motorok származtak innen. 1916-ban a
kelenföldi gyártelep felépítésével nem a torinói FIAT tí
pust gyártották, hanem az Austro-FIAT típust, mivel
Olaszországgal 1915-től hadban álltunk.
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8. ábra: A MARTA 1912-es К. и. K. Militär Post Wagen mod
ellje (1:5)
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9. ábra: A Rába által épített V. páncélutó 1916-ban a budapesti Aurora cégnél átépítve Hora-Holt lánctalpas futóműre. (H.O.)
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1945 tavaszán ezzel indította meg szolgálatát. Az utolsó
magyar FIAT-autó 1956-ig üzemelt. Hűtőemblémája ha
sonló az Austro-FIAThoz, csak magyar nyelvű felirattal
látták el. A sugárzóvonalak cikcakk vonalban futottak az
„AF” betűk körül.
Gyártás:
1904
1 db Rába-Tlaskal katonai teherautóhoz,
Austro-FIAT-molor
1914-15
40 db 18 BL típusú Ganz-FIAT-teherautó
1917-22
300 db 18 BL típusú Magyar FIAT-teherautó,
tűzoltóautó és egyéb 16/30 LE; 3,81motorral.
Meg kell említeni, hogy 1916-tól Fejes Jenő lett az AF
főmérnöke, aki az AF 1,5 tonnás katonai motorok helyett
„FEJES” motorokat kísérletezett ki és épített be.
A második világháborúban katonai posztóanyagokat és
ponyvákat készítettek. A Niagara szivattyút a Teudloff és
Dittrich Budapesti Armatúra Szivattyú- és Gépgyár R.T.
Budapest, Kispest gyár készítette.
1943-ban a honvédség 3 db Niagara fecskendővel fel
szerelt Szilvay-féle tűzoltóautót besorozott a Kun-utcai
szertárból, ezek 1944. decemberben Németországban
kerültek bevetésre.

A Resicai Állami Vas- és Gépgyár páncélautói
A közös hadsereg hadvezetősége a fronttapasztalatok
nyomán 1915-ben elfogadta a PA 1 jelű páncélautó ter
veit. A megépítésre a Resicai Állami Vas- és Gépgyár
ajánlatát fogadták el. A tervező, Junovitz Rudolf mérnök
főhadnagy vezetésével 1916-ban megkezdték a munkát.
A különböző alvázakat a harcterekről összeszedett, sé
rült teherautók szolgáltatták. Ezek kijavítása után készí
tették el az egyedi felépítményt. Ez zárt, csonka gúla for
májú dobozfelépítmény volt, lőrésekkel. A fegyverzetet
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3 -4 db Schwarzlose-géppuska képezte. Összesen 7 db
páncélautó ismeretes.
A felhasznált alvázak:
- Austro-FIAT, 40 LE-s ,4 hengeres motor, típus 16B-18B,
olasz frontról beszállítva 1916-ban 3 db, 2 törött volt.
- Büssing III A\ 36 LE-s, 4 hengeres motor (szám 31852)
olasz frontról beszállítva 1917-ben, 1 db.
- Saner (svájci) 34 LE-s, A típusú 4 hengeres motorral,
olasz frontról beszállítva 1917-ben, 1 db.
- Berna-Perl (svájci) C2 típusú, 35 LE-s, 4 hengeres mo
torral, olasz frontról beszállítva 1918-ban, 1 db.
- Rába (Praga) V. 5 tonnás, 50 LE-s, 7478 cm3-es, 4 hen
geres motorral, olasz frontról beszállítva 1918-ban, 1 db.
- Alkatrészek formájában készült Laurint-Klement 1914
M kocsi, 2 db.
Ezeket 1918 végéig folyamatosan alkalmazták, rész
ben szerepeltek a Tanácsköztársaság haderejében, majd
a Nemzeti Hadsereg állományában is. Resica lehetősé
gei nem engedték meg a nagyobb sorozat gyártását, és
az autógyárak nem tudtak megfelelő alvázat rendelke
zésre bocsátani.

A k.u.k. hadsereg járműellátási központjai
és javítóműhelyei
De Dion-Bouton automobilszabadalma alapján alakult
meg a Magyar Automobil Gyár Rt. 1911 -ben Budapesten,
a Zápolya u. 13. sz. alatti telephelyen.
Az első világháború kitörésekor a k.u.k. hadvezető
ség megfelelőnek ítélte meg a telephelyet, megvásá
rolta, és megkezdte a fejlesztését. Az épületeket to
vább építették, és könnyűfémöntödét is létrehoztak.
Kialakították a járművek javításához szükséges kor-

12. ábra: A ROMFELL No.2 páncélautó 1918-ból FIAT 18C típusú 95 LE-s alvázon (H.O.)

szerű gyárszerű üzemet. Járműalkatrészek előállításá
ra is berendezkedtek, külön részleget építettek páncél
autók készítésére. (R O M FELL-I; ROM FELL-III, Aus
tin páncélos járművek). A páncélvonatokat az Északi
Járműjavítóban javították. 1915-ben Romanié Branko
százados felügyeletével K.u.K. Werkstátten-Kraftwagen No 39 Depot néven kapcsolódott be a Monarchia
ipari hálózatába. A közös hadsereg kiszolgálására az
akkori közös területeken a járművek előállítását és ja 
vítását ötven övezetre (központi javítóműhelyek, gyá
rak) osztották be. A pesti műhely (gyár) No 39. számon
sze-repelt.
Az összes használatos típuskönyvet a No.-jel pecsétjé
vel lehetett azonosítani. Központi távírószolgálat kötötte
össze a telepeket. Fia egy-egy típus javítási könyve nem
volt meg, akkor azt futárpostával megküldték a No. 1. sz.
bécsi központból a bécsújhelyi gyárból. Az Austro-Daimler és pilzeni Skoda, a „Prágai” (PAT-Paf.) gyárak jobban
voltak felszerelve, páncélozott kocsikat is elő tudtak állí
tani. A No. 39. telep kibővült, és ipari vasúti szállításba is
bekapcsolódott. A meghibásodott járműveket ide szállí
tották a hadműveleti területekről. Az olasz FIAT, az ame
rikai T Ford, az Audi, a Steyer, a Mercedes, a Holt, az
Austin, a Perli, a Laurin-Clement, a Benz, a Büssing, a
N.A.G. Jeffry, a Rába l/stb . típusú járművek újjáépítését
végezték el itt.

Külön meg kell említeni a francia Latil tüzérségi vonta
tókat és traktorokat, amelyeket besoroztak a közös had
seregbe. 1920-ban a telepet az összeomlás után Fritz
bécsi vállalkozó és Fellner Simon igazgató, autók és me
zőgazdasági járművek javítására működtették tovább
Unitas Rt. néven.

Kísérlet az úszó-felderítő autó megépítésére
a hadsereg részére 1916-ban
Zeiner Lajos mechanikus Győrben bemutatót tartott a
hadügy megbízottainak 1916 nyarán a Győri Kis-Dunaágban. A kétéltű autó szárazon és vízen egyaránt hasz
nálható volt.
Motorja Bayard 16 LE-s, 4 hengeres, francia motor volt.
Közúton 60 km/h, vízen 17 km/h sebességet ért el.
A hadvezetőség a sorozatgyártását nem tervezte,
így a mintapéldányt sem tartotta katonai célú felhasz
nálásra alkalmasnak. Zeiner Lajos mechanikus kedvét
szegte az érdeklődés hiánya, így a motort kivette a
csónaktestből és a járművet motorcsónakként hasz
nálta. 1945-ig a győri Kis-Duna-ág csónakházában tá
rolták.
(folytatjuk)
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A repülőgép vészelhagyás lehetőségei II. rész
Történeti áttekintés a kezdetektől a Gripenig
Dr. Szabó Sándor András o. alezredes

All. világháború után a sugárhajtású hajtóművek fejlődé
se hamar nyilvánvalóvá tette a korai katapultülések kor
látáit. Problémát jelentett a megnövekedett sebességnél
a repülőgép függőleges vezérsíkjának elkerülése, illetve
a szélnyírás okozta sérülés fokozott veszélye a meg
növekedett légellenállás miatt. Felmerült, hogy az ülés ne
fölfelé, hanem lefelé távozzon (ez fordított géphelyzet
ben, kis magasságnál kritikus volt). A katapult teljesítmé
nyének növelése, a még gyorsabb kivetés viszont jelen
tősen megnövelte a gerincsérülés esélyét. A problémát
végülis a kétkomponensű meghajtórendszer kiépítése ol
dotta meg, a rakétamotorok alkalmazásával. A kezdeti
gyorsítást továbbra is a katapultcső biztosította, kiemelve
a pilóta-katapultülést a repülőgépből, de vele sorba kap
csolva a további, tartósabb gyorsítást és irányítást már
egy rakétamotor végezte. Egy szerkezeti egységbe fog
lalva ez lett a rakétakatapult. A USAF (amerikai légierő) a
TALCO cég katapultjait (1057-es verzió) 1958-ban kezd
te beépíteni az F-102 repülőgépekbe. Nem sokkal ké
sőbb a USN-nél (amerikai haditengerészet) a RAPEC I
és a TALCO cég egy másik modelljét (1192-es verzió)
rendszeresítették az A-4, illetve a T -2 repülőgéptípuson.
(A RAPEC-en dupla bázisú propellenst alkalmaztak, a
TALCO cég modelljeiben kompozit meghajtót (3. ábra).
A Martin-Baker cégnél más elgondolást követtek. A ka
tapult külön komponens maradt, a rakétamotort a pilóta
ülés aljára szerelték fel. Ezzel az első statikus kísérletet
1961. április 1-én hajtották végre (zéró magasságon és
zéró sebesség mellett), még ugyanabban az évben a pá
rizsi légibemutatón is kiállították. A Stencel Aero
(Asheville, North Carolina) pedig iker katapultcsöves el
rendezést dolgozott ki, melyek egyúttal az ülés háttámlá
jának fő tartópillérei is voltak. A szék külső szélére pedig
szintén iker elrendezésben SBR (Seat Back Rocket) hát
támlás rakétákat szereltek, melyek szintén kompozit
üzemanyagot használtak fel.
Az első rakétakatapultok úgynevezett „kis impulzusú”
egységek voltak, a rakétamotorok mintegy 800-1000
font.s (kb. 400-500 kg.s) impulzust biztosítottak. Ez ele
gendő volt a függőleges vezérsík biztonságos elkerülésé
hez még nagy sebesség mellett is, sőt a földön is elég volt
a biztonságos ejtőernyőnyitásig, bizonyos alsó sebesség
határ fölött. Ez idővel egyre fontosabb lett, hiszen a sta
tisztikák szerint a sikertelen katapultálások zöme kis ma
gasságon, földközelben, kis sebesség mellett következett
be. Az 1960-as évek közepén állították rendszerbe a
„nagy impulzusú”, nagy nyomatékkai működő rakétakatapult-rendszereket, amelyek már statikus körülmények (0
méteres magasság és 0 m/s sebesség mellett) is bizton
ságos menekülést tettek lehetővé. A rakétamotor már
2000 font.s (1000 kg.s) impulzust biztosított, működési
ideje 0,5-0,6 s volt, ami további járulékos magasságszer
zésre volt elég, hogy a többi automatikus székfunkció
(székleválasztás, ejtőernyőnyitás) is működésbe lépjen.
Napjainkban, amikor a nagy teljesítményű gépek igen
nagy sebességgel repülnek földközelben is, a tervezők fő
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feladata, hogy addig csökkentsék a katapultálási folya
mat időbeli lefolyását az indítástól a teljes ejtőernyőnyitá
sig, amíg még összeegyeztethető az emberi élettani kor
látokkal, az emberi tűrőképességgel. A rakétamotorok je
len generációja is 1000-1100 font.sec (500-550 kg.sec)
nyomatékot biztosít, amelyhez sokkal gyorsabban nyíló
ejtőernyő csatlakozik, így biztosítva a „duplanullás” ké
pességet, illetve a kedvezőtlen - bedöntött nagy háton
repülési - géphelyzet (attitűd) mellett is a magasságnye
rés lehetőségét.

Alternatív rendszerek
Érdekes megoldás a Stanley Aviation Yankee/Stencel
Aero Ranger extrakciós rendszere. A rakétát egy rugal
mas kötéllel a pilótára kötik, és először a rakétát veti ki a
katapult a pilótafülkéből, amely beindulva kihúzza maga
után a megfeszülő kötéllel a pilótát (4. ábra).
Ugyancsak gond volt a megnövekedett sebesség miatti
szélnyírás, a kabinelhagyáskor fellépő torlónyomás okozta
sérülések veszélye. Ez ellen speciális arcvédő réteg, le
csapódó textil vagy egyéb rostély segítségével próbáltak
védekezni, de felmerült az egész test beburkolásának
(enkapszuláció) elve is, ami természetesen erősebb meg
hajtást tett volna szükségessé. Az első ilyen kapszulát a
Douglas Aircraft cég fejlesztette ki a USN amerikai haditengerészet F~4D Skyray repülőgépére, 1951-52-ben. Az
Aerojet cég által fejlesztett meghajtórendszer 9000 font
(4500 kp) tolóerőt biztosított 0,3 sec-ig. Az előernyő (stabi
lizáló ernyő) kinyitásához és az ejtőernyőkötelek kifeszíté
séhez gázt használtak. Az F-104 repülőgépre már levá
lasztható orr-részt is teszteltek, a rakétamotorok impulzustartományát jelentősen megnövelve. (A Boeing ADO-12
repülőgép orrkapszulájának katapultálására 40 800 font.s
(kb. 20 000 kg.s) nyomatékot terveztek!) Repülés közben
ténylegesen mindössze 4 típuson teszteltek menekülőkap
szulát, és ezek közül is csak kettő került gyártásba. A B-58
székkapszulája fő meghajtóként iker rakétakatapultot
használt, melyek egyenként mintegy 1475 font.s impulzust

11. ábra: Katapultülés elvi felépítése és kiegészítői
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12. ábra: Ejtőernyő-nyitási sokk okozta túlterhelés
biztosítottak. A B-70 repülőgép székkapszulájához egy rakétakatapultot fejlesztettek ki, viszont a nyomaték 3500
font.s volt. A B-1 bombázó kapszuláját a prototípus első 3
darabjába építették be, meghajtásra két szférikus rakéta
motort használtak: a felerősítés módja lehetővé tette, hogy
a bólintás és a hossztengely menti forgás síkjában működ
jenek, elforduljanak (5. ábra). így mindkét motor alkalmas
volt nemcsak a meghajtásra, hanem a kapszula stabilizá
ciójára és a nyomvonal kontrollálására is. A mintegy 20 hü
velyk (52 cm) átmérőjű, gömb alakú rakétakonfiguráció 34
000 font.s nyomatékot biztosított egy kezdeti gyorsító,
majd egy nominálisan lassúbb fenntartó fázisban ( 44 270
font.s, illetve 15 260 font.s, az égési idő pedig 0,369 s, il
letve 1,075 s volt.) Az F-111 motor henger alakú volt, 3
független fúvókával: a fő fúvókát a kapszula alján, míg a
másodlagos és a kisegítő fúvókát a felső felszínen helyez
ték el. 300 csomó (kb. 540 km/h) sebesség alatt csak a fő
és a kisegítő fúvókán keresztül van kiáramlás, 300 csomó
fölött a másodlagos fúvóka 0,15 s égés után átveszi a ki
segítő fúvóka szerepét. E két utóbbi kiáramlási pálya sze
repe az, hogy ellensúlyozza a felfelé ható aerodinamikai
erőt a bólintási síkban. A motor teljes impulzusnyomatéka
21 400 és 23 600 font.s között van. (Megemlíthető még a
Mercury és az Apollo parancsnoki modulja, melyek szilárd
halmazállapotú üzemanyaggal működtek, és képesek vol
tak egészben leválni a leszálló egységről.)
A katapultálási folyamat összidejének lerövidítése
megkövetelte a folyamat teljes automatizálását, a katapultkar meghúzásától a földet/vizet érésig. Ebben az időbelileg szorosan összerendezett, szekvenciális folyamat
ban a rendkívül gyors rakétaműködéseknek meghatáro
zó szerepe lehet. A részfolyamatok többsége ( a kabinte
tő vagy vészkijárati nyílás lerobbantása, a pilóta testének
pozicionálása automatikus övfeszítéssel, a katapultálási
útvonal megtisztítása, a pilótaülés kiemelése, az ülés sta

bilizációja a szélnyírásban, a nyomvonal kontrollja a leve
gőben a lelassulásig, az előernyő kinyitása, az ember és
az ülés szétválasztása, a főernyő nyitása és feltöltődése,
a túlélőkészlet ledobása vízbe éréskor) olyan, hogy rugós
vagy rakéta elven indulnak be, rendkívül kötött időhatá
rok között, és működési idejük is rendkívül jól behatárol
ható (6. ábra).
Napjainkban a legtöbb katonai gépen legalább egy ra
kétamotor szerepet kap a katapultálásban, de van olyan
gép is, ahol két független operatív rendszer 4 különböző
rakétát alkalmaz (7. ábra).
A táblázatban feltüntetetteken kívül a USN (amerikai
haditengerészet) Stencel Aero cég által gyártott S IIIS
nyitott katapultülése, a USAF (amerikai légierő) Lock
heed SR-71 székrendszere (amelyet a Space Shuttle
űrsiklóprogram tesztjeinél is használtak), a már korábban
említett Stencel Aero cég Ranger extrakciós rakétája és
a USN (amerikai haditengerészet) McDonnell Douglas ál
tal gyártott ESCAPAC IG üléssorozata, valamint az X-15
programban és a Gemini űrhajóprogramban használt,
nyitott katapultrendszerek alkalmaznak egy vagy több ra
kétamotort. Jelenleg a rekordot az ESCAPAC IE-1 katapultülés tartja, itt 4 rakétamotor lát el különböző funkció
kat: a pilótaülés katapultálására az MK 16 Mod 1 típusú
rakétakatapult szolgál (1100 font.s tolónyomaték), a
nyomvonal-eltérítést (a függőleges vezérsík, illetve két
üléses gép esetén a másik katapultülés síkjától) az MK
83/MK 85 oldalmotor hajtja végre (relatíve kis: 11, illetve
22 font.s nyomatékkai), a szék stabilizációjára pedig az
MK 84 Vernier motor szolgál (250 font.s az impulzus), vé
gül az ülés-pilóta szétválasztását az MK 82 rakétamotor
végzi, mintegy 100 font.s nyomatékkal. Az ESCAPAC
IE-1-et a Lockheed által gyártott és az amerikai haditen
gerészetnél rendszeresített S-ЗА négyüléses repülőgé
pen építették be úgy, hogy a katapultálás során a hátsó
két ember szimultán katapultál először, majd 0,75 s-mal
később az elülső pár két tagja szintén egyszerre hagyja
el a kabint.
Különleges helyet foglal el a „jó öreg BUFF”, azaz a
B-52-es repülőgép, amelynek utolsó variánsát akár
2035-ig is szolgálatban akarják tartani. Személyzete
olyan katapultüléseken foglal helyet, amelyek vagy fölfe
lé katapultálnak (a pilóta, a másodpilóta, az elektronikai
fegyverspecialista, a gépágyúlövész) vagy lefelé (a ra
darnavigátor és a navigátor). (A G sorozat előtti verziók
ban a géppuskás egy külön kis hátsó fülkében ült, mely
nek manuális leválasztása után egyszerűen kivetődött,
majd nyitotta az ejtőernyőt.) „Command eject”, azaz egy
parancsszóra végbemenő, a teljes személyzetre vonat
kozó katapultálás nincs, a személyzet az „ABANDON”
gépelhagyás-kapcsoló aktiválása után önállóan cselek
szik. Korábban 125 láb (kb. 36 m) és 70 csomó (126
km/h) volt a biztonságos katapultálás magasság- és se
bességminimuma, ez a „zéró késésű nyitókötél” alkalma
zásával vált statikus, duplanullás képességgé.

Mai rendszerek - repülőorvosi értékelés
A jelenleg rendszerben álló csúcstechnológiájú vadász
gépek természetesen képesek „duplanullás” szituáció
ban - nulla sebesség, nulla föld feletti magasság mellett
- a biztonságos katapultálásra. Ez még inkább így van a
jövő vadászgépeinél, mivel földközelben az aktív magas
ságkeresés akár fordított géphelyzetben és zuhanás köz
ben is felfelé indítja a katapultülést, s ilyen helyzetben
bontja az ejtőernyő-kupolát. A korszerű piropatron (katapult-rakéta) rendszer gondosan időzített sorrendben biz
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tosítja a katapultülés eltávolítását a kabinfülkéből, a szék
leválasztását és az ejtőernyő nyitását (8. ábra). A folya
mat fizikailag elvben tovább gyorsítható, de csak a gon
dosan sorbakapcsolt időzítés teszi lehetővé, hogy a hu
mán tűrőképességet ne lépjék túl.
A katapultálás okozta stressztényezők közül (9. ábra) a
legfontosabb a gerinc túlterhelése.
A legfontosabb, hogy a gyorsítási szekvencia a gerinc
re csak limitált túlterhelést ad. Ez a modern rendszerek
nél maximum 12 g, 300 G/s fellépési sebesség, 27 m/s
csúcssebesség, ami optimális testhelyzetben, az auto
matikus hevederfeszítők működésének köszönhetően a
gerinc tűrőképességén belül van. A legnagyobb kompressziós erő az alsó háti, felső ágyéki csigolyák területén
van, ami a vektoriális gyorsítóerő és a vele minimális szö
get bezáró gerinchossztengely kis különbségéből adódik
(10. ábra.). (A bekövetkező sérülések részletes traumato
lógiai elemzését illetően utalunk dr. Sztanojev, dr. Szom
bati és munkatársai kitűnő összefoglalójára.)
A Tornado gépnél például sokáig gondot jelentett, hogy
a nem optimálisan vektoriáit gyorsítás gyakrabban oko
zott hiperreflexiót, azaz túlfeszülést és csigolyasérülést a
magasabb háti csigolyák (Th 7-8) szintjén, de a szék
fejvédőtámlájának módosítása és az új heveder-megfeszítő bevezetése jelentősen csökkentette a gerinctrauma
előfordulását e géptípuson is. A végtagsérülést a láb-kar
elkapó rendszerek és légáramterelők/deflektorok előzhe
tik meg. Ezeket már rendszeresítették a modern vadász
gépeken, csökkentve a légáramlás, a szélnyírás miatt
„kalimpáló” végtagokon okozott ficam/törés vagy
lágyrészzúzódás esélyét.
A katapultülésen meglévő eszközök, kiegészítők ép
pen ezért egyrészt a korrekt testtartás felvételét segítik
elő, biztosítják az ereszkedés során az oxigénellátást,
másrészt tartalmazzák a földet/vizet érés után a túlélés
hez szükséges felszerelést (11. ábra).
A katapultálás során fellépő egyéb sérülésforrások kö
zé tartozik a kabintető lerobbantásakor, a miniatűr detonátor által szétrepített kabintető-fragmentumok okozta
arc-, szem-, lágyrészsérülések. Ezek ellen a leeresztett
vizor (átlátszó plexi, azaz polikarbonát sisakrostély), illet
ve az oxigénmaszk kemény pereme és váza véd. Az ej
tőernyő nyitása, a hirtelen rántás okozta negatív gyorsu
lás szintén megterheli a gerincet (nem kompressziós, ha
nem nyújtási mechanizmussal - 12. ábra). Az utolsó fá
zisban pedig a földet éréskor a lábsérülés gyakori ténye
ző, míg vízbe éréskor a pilótára ráeső (vagy nagyobb
szélsebesség mellett a pilótát maga után vonó) ejtőernyő
okozta fulladásos, illetve a kihűlés okozta veszélyek em
líthetők. (Eszméletlen, sérült pilótánál ma ez gyakori ha
lálok.) A landolás során a sebesség ideálisan 6-6,5 m/s
lenne, de ez gyakran 8,2 m/s, a nagy súlyú, ejtőernyő
zésben gyakorlatlan pilóták 10-15% -a bokasérülést
szenved.

A Martin-Baker katapultülések
A Martin-Baker gyár, illetve más amerikai cégek által fej
lesztett katapultülés-típusok a pilóta fent részletezett vé
delme szempontjából közel azonos teljesítményt nyújta
nak. A centrálisán elhelyezett katapultfogantyú a folya
mat manuális indítására, mikroprocesszor által kontrollált
elektronikus szekvencia-szabályozó a folyamat technika
ilag lehetséges maximális felgyorsítására (a fenti élettani
határok miatti kompromisszum figyelembevételével), az
automatikus biztonsági övfeszítők a kellő testhelyzet
gyors felvételéhez, a kabintető automatikus lerobbantása
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a katapultálási útvonal szabaddá tételére, a vészhelyzeti
oxigén adagolása nagy magasságú katapultálás esetén,
az automatikus adatelemzés a környezeti feltételek függ
vényében a széksorrend megválasztására, az aktív ma
gasságkeresésre szolgál. A repült géptípustól függően
azonban az egyes verziók között kisebb technikai különb
ségek lehetnek (13. ábra).
Az Mk 11 a kis sebességű kiképzőgépek bevált katapultülése (Pilatus PC-9, PZL Őrük) ultrakönnyű, kis mé
retű, flexibilis turbo-légcsavaros kiképzőgépek számára,
valódi statikus (duplanullás) képességgel nem rendelke
zik (0 m-en 60 csomó, kb. 110 km/h minimális sebesség
kell), de 40 000 láb magasságig és 400 csomó (720
km/h) sebességig üzembiztos. A főernyő 1,5 s alatt nyit,
vagy egy barostat (nyomásérzékelő) a magasság függ
vényében késlelteti a GQ aerokonikus, kormányozható
ejtőernyő kinyitását.
Az Mk 12 esetében a katapultálási mód választható: kis
sebesség, kedvezőtlen attitud/gépállásszög mellett ez
döntő lehet a túlélés szempontjából. Például a BAe Har
rier GR 5 esetében a V/STOL (vertical short take off and
landing) képesség miatt a sebességérzékelés kritikus té
nyező: a visszahúzható, ülésbe (fejtámla) rejtett Pitotcsőfej mechanikusan kinyitható a katapultálás alatt, méri
a légsebességet, a magasságot, megválasztja a katapul
tálás sebességét (3 üzemmód 0,3 s -1 ,9 s között), míg a
konikus/kúpos ejtőernyő nyitását az Irvin-féle automati
kus telítődésmoduláció teszi lehetővé.
Az Mk 14/NACES az egyetlen katapultülés, amelyet
rendszeresítettek az amerikai haderőnemeknél, és alap
vetően külföldi gyártmány (nem is vásárolják meg a licencét): az amerikai haditengerészet - US NAVY - F-14D
Tomcat, F/A-18 C/D Hornet, F/A-18 E/F Super Hornet,
T-45 A Goshawk gépeiben használják. 1985-ben a China
Lake támaszponton, a US Navy Weapons Centre-ben
(Fegyverzeti Fejlesztő Központ) tesztelték, és 1990 óta áll
szolgálatban. 1992-ben 2 katapultálás történt {T-45, ill.
Hornet repülőgépből) 100%-os teljesítménnyel. Az ülés
magassága változtatható (6 hüvelyk, kb. 15 cm), a gyorsí
tást a kétrészes túlnyomásos teleszkópos cső végzi, az
elektronikus szekvenciabeállító (a kaliforniai TeledyneMcCormick-Selph cég gyártotta egyetlen amerikai rész
egység a brit ülésben!) biztosítja a kombinált impulzust. A
piropatron 39 hüvelyk (100 cm) hosszú, 55 láb/sec (170
m/s) sebességre gyorsít föl 180 m/s működési idő alatt,
majd a szilárd üzemanyagú rakétamotor mintegy 10 g
gyorsulással 250 m/s-ig tovább gyorsít. Az ülésejtőernyő
40 m/s - 3 perc közti időtartamban nyit (az utóbbi HALO,
high altitude low opening - nagy magasságú ugrás, kis
magasságon nyitás üzemmódban) és stabilizál, majd a pi
lóta-ejtőernyő nyitását kis rakéta segíti.

Az Mk 76 verzió a Eurofighter, Rafale, Boeing X32 JSF
(Joint Strike Fighter - egyesített csapásmérő vadászrepü
lő) repülőgépben kerül rendszeresítésre: pl. az Mk
US16LA variáns a Raytheon T-6A Texan II gép fedélze
tén 30%-kal csökkentett össztömegű (64 kg az oxigén és
a túlélőfelszerelés kivételével). Az iker-katapult külső hen
geres csövei egyszerre részei a meghajtó rakétarendszer
nek és az ülés ütésálló szerkezetének. Az állítható ma
gasság révén a (leendő) női harci pilóták magasságára is
beállítható, az MkF16F Rafale variánsában pedig az ülés
háttámlájának dőlésszöge növelhető (34°-ig), emelhető
az ülésplatform, az L variánsban a vertikális elem állítha
tó. Az európai légierőkben a kombinált ötpontos (ágyék
ban is átvetett) biztonsági övrendszer, az amerikai vari
ánsban a megerősített torzó/törzs övrendszer terjedt el,
passzív lábelkapókkal és aktív kar/váll leszohtokkal. A
megbízhatósági tesztek során 0-625 csomó (kb. 1125
km/h) sebességtartományban, 0-50 000 láb (15 000 m)
magasságtartományban kitűnő eredménnyel bevizsgált
katapultülés a földi tesztek során vibráció, lökés/rázkódás,
por, sós permet, hőmérsékleti szélsőségek között is meg
bízhatóan működött. Előnye a 20 perces karbantartási
idő, a moduláris szerkezet révén a részegységek gyors
cserélhetősége: mindez új minta lehet a jövőre, amennyi
ben a JPATS (közös kiképző repülőgép az amerikai had
erőnemek számára) fedélzetén is beválik.
A modularitás mellett az individualizálás, a pilótára mint
egyénre szabott katapultálás a jövő problémája. A
CREST (Crew Rapid Escape System Technique, azaz
gyors gépelhagyási rendszer) rendszer képes a pilóta/navigátor repülés előtt betáplált súlyának megfelelően
a katapultálási tolóerő adekvát megválasztására (egy
Tornado-р Ш а súlya felszereléssel együtt akár 136 kg is
lehet, de gondoljunk a kis súlyú női pilóták megjelenésé
re isi). A McDonnell - Douglas Aircraft Corp. új rendsze
re az, ACES (Advanced Concept of Ejection System, az
az modernizált katapultkoncepció) már rendszeresített, II.
verziói az A-10, F-15, F-16, B-1 repülőgépeken diver
genciarakétával, a javított aerodinamikájú ejtőernyő-ku
polával is ezt hivatottak megoldani.
Az Mk. 10 L verziót 61 légierő 43 repülőgéptípusán
rendszeresítették, az Mk. S10LS többek között a SAAB
Gripen, a Hawk, a Tornado (Inter-Sequence System), az

Eurofighter/EFA, az AMD Mirage és a Gulfstream kabin
jában található meg. Biztonságos katapultálást 1150
km/h sebességig (600 csomó) biztosít kis magasságban,
míg nagy magasságon (akár 16 km-ig) 1,8 Mach-ig
üzembiztos. Száz méterig háton repülésben, 700 méterig
függőleges zuhanásban lehet vele katapultálni, +6 g és
- 3 g közötti túlterhelés mellett is (14. ábra). A biztonsá
gos katapultálást az MDC (Miniature Detonation Cord miniatűr robbanócsík a kabintető kisebb darabokra töré
séhez), egy fő és 2 másodlagos piropatron-szekvencia
biztosítja, 18-20 g pillanatnyi túlterhelés (0,19 s) mellett.
A rakétamotor 0,25 s-ig működik, (4500 font tolóerő mel
lett) „duplanullás” helyzetben 70 méteres magasságba
lövi fel a pilótát (3000 méter alatt 2 s a teljes működési
idő). Kétüléses gépben légzsák is van a hátsó pilóta/navigátor előtt az MDC okozta szilánkok kivédésére, illetve
oldalirányú deflexiót biztosítanak rakétaeltérítéssel, a két
személy biztonságos szétválasztására. A katapultált sze
mélynél a szék leválasztása után a mentőmellény felfújá
sa, a PLB (personal locator beacon, azaz automatikus
jeladó antenna) aktiválása, a túlélőcsomag leengedése
és a mentőtutaj felfújása automatikusan időzített; a kor
mányozható ejtőernyő (0,5-3 m/s oldalirányban, 7 m/s
függőlegesen) révén a HALO (késleltetett ejtőernyő-nyi
tás) 3 -4 -5 -6 km-es szinteken, programozottan valósít
ható meg. Szintén a Martin-Baker gyártja a kanadai
F-18-as katapultülést, az SJU 5 típust. Ez a verzió is mik
roprocesszor-vezérelt, teljes automatikával rendelkezik.
Az amerikai alaptípustól, az M A-2 torzó, azaz törzskörü
li hevederrendszertől eltérően a hevederek, a lábszíjak a
székhez rögzülnek. A szekvenciáit katapultálás során a
hátsó ülés emelkedik ki először, azután távozik az elülső.
A CF-18-on jelenleg a magyar pilóták NATO-kiképző re
pülése is folyik (16. ábra).

Túlélés
A kabin vészelhagyása után a modern mentőeszközök
nek biztosítaniuk kell a pilóta biztonságos földet érését és
hosszú távú túlélését, akár ellenséges terepen és ellensé
ges természeti körülmények között is. Vonatkozik ez első
sorban a hideg és a víz elleni védelemre, a lokalizációhoz
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tálás során nyaki gerincsérülés lehetősége) kapcsán.
Problémát jelent még a fejmobilitás megőrzése a szűkös
pilótafülkében, továbbá a megnövekedett fejtehetetlen
ség mellett a vizuális tengelyhez stabilizált kép fenntartá
sa, a jelenleg kiküszöbölhetetlen vibráció miatt.
A Gripen pilótája az FFV 116 típusú sisak továbbfej
lesztett változatát viseli. Ez kevlarból készült, össztömege 1,3 kg (a korábbi 3 kg-ról), 30 perc-2 óra alatt fej
re igazítható oly módon, hogy nincs áll alatti szíj. Dupla
polikarbonát ellenző védi a pilóta arcát és szemét, a túl
nyomásos oxigénmaszk számára 55 Hgmm nyomásig
szökésmentes felületet biztosít.

Összefoglalás
16. ábra: A CF-18 katapultülése

szükséges korszerű jeladóra, ill. az élelmiszer- és túlélőkészletre. A modern harcászati pilótaruha egyes alkotóré
szei ezeket biztosítják a Gripen esetében is (15. ábra).
A TFCS (Tactical Flight Combat Suit), harcászati hajó
zóruha kombinált, a bevetés jellegének megfelelően al
kalmazható egységekből, illetve rétegekből épül fel. Az
FC (full coverage - teljes fedésű) anti-g ruha Nomex Del
ta T/A anyagból készült (éghetetlen), szövetsűrűsége ki
csi, 200 g/m2, cipzáras, 9 helyett egy légtömlővel rendel
kezik. A hajózóruha Nomex Delta C anyagból készült, sű
rűsége kissé nagyobb, 220 g/m2 A hajózó-mentőmellényt
Nomex Delta T/A anyagból 220 g/m2 sűrűséggel gyártják.
Vízben automatikusan felfújódik, integrált jeladóval. Az
immerziós ruha sűrűn szövött, L28/L32 típusú, Ventileből készült. Az 1997-ben elfogadott verzió szerint opció
ként választható a ventillált immerziós ruha (VGI/4) 12 °C
alatti vízhőmérsékletnél, és a hajózóruha és az FCAGC
(anti-g ruha) külön felvehető. (Az első 1985-ös terv sze
rint levegőventillált immerziós ruha volt, integrált anti-g
ruhával). Rendelkezésre állnak csizmák, lábelkapó csat
lakozással a katapultüléshez, alsónemű-garnitúra arktikus és forró égövi klímára, illetve biológiai/vegyi véde
lemhez a sisakon kívüli kloroprén arcmaszk és nyaki gal
lér, páramentesített ellenzővel.

Fejvédelem
A mechanikai védelmet a sisak a maszkkal együtt, egysé
ges szerkezeti egészként biztosítja az arc- és agykoponya
számára. Becsapódáskor a sisakhéj és a bélés energiael
nyelő és -szétoszlató rendszerként működik, időben és
térben késleltetve a koponya (külső lemez, diploe, belső
lemez, agyhártyák és erek rétege) sérülését, katapultálás
kor vagy madárütközéskor az ellenzővel és a maszkkal
együtt védi a lágyrészeket a torlónyomástól, a madárma
radványoktól, illetve a katapult beindításakor a kabintetőt
lerobbantó detonációs töredékektől. Viszont hozzáadódó
tömege fokozza a fej tehetetlenségét, ami „ostorcsapás”
mechanizmussal kialakuló gerincsérülést okozhat. Penet
ráció, lökés, rotáció (áthatoló, behorpadásos, ill. forgásos
becsapódás) elleni védőképességét egységesítik, még
jobb, energiaelnyelő tulajdonságokkal rendelkező (termőplasztikus) sisaktípusokat fejlesztenek.
Jelenleg a fő gond a sisak össztömegének és térfoga
tának a növekedése. Az amúgy is 1,4-1,9 kg-os sisak a
ráillesztett berendezések révén egyre nehezebbé és ter
jedelmesebbé válik, ami problémát jelent a gyorsulások
(tartós túlterhelés okozta nyaki fájdalom vagy a katapul
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A cikkben áttekintettük a kabin vészelhagyásában mai
napig meghatározó katapultülés elvét, történelmi fejlődé
sét, a korszerű típusok főbb jellemzőit és a kiegészítő fej
védelem, a túlélés fontos aspektusait. Összegzésként
megállapíthatjuk, hogy ez a technika nagy hatékonyság
gal képes a repülés kritikus szakaszában arra, hogy a pi
lótát kimentse a katasztrófahelyzetből. Bár a technika kifejlesztése drága és költséges folyamat, megbízható mű
ködése a garancia arra, hogy a repülés legfontosabb té
nyezője, az ember, a katonai pilóta megmeneküljön, tes
ti egészsége megmaradjon.
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A csúcstechnológia alkalmazása a katonai rádiózásban II. rész
Hóka Miklós mk. őrnagy, a ZMNE doktorandusza

Kisméretű antennák
A civil/üzleti kommunikációban alkalmazott kisméretű,
adaptív antennákat nem mobil felhasználói csoportok
számára tervezték, sokkal inkább a bázisállomások lefe
dési cellájában való üzemelésre. A katonai alkalmazá
sokban követelmény, hogy az antennák funkcionálisan
képesek legyenek a frekvenciaváltozások okozta fázisés amplitúdóeltéréseket lekezelni. Olyan elektronikus
hangolású antennákat kell alkalmazni, ahol a közösítő
szűrőn több adott és vett jel áramlik egyazon időben.
Mindezt széles frekvenciatartományban, minőségromlás
nélkül kell megvalósítani.
így a következő sarkalatos fejlesztési terveken dolgoz
nak:
• Hasznos antennafelület kifejlesztése széles frekven
ciasávra.
• Kisméretű, könnyű súlyú elektronikus hangolású an
tennák kidolgozása, amelyek nem érzékenyek a fázisvál
tozásokra.
• Frekvenciakövető antennaközösítők fejlesztése, be
épített szűrőkkel.

Kisméretű hullámformák
A hullámforma egy olyan kódolt jelsorozat (ma már „szoft
vercsomag”), amely adott rádióra jellemzően meghatá
rozza annak teljes működését, a felhasználói bemenettől
a rádiófrekvenciás kimenetig, illetve a vett jel feldolgozá
sától a címzett felhasználónál megjelenő információig. A
modern frekvenciaugratásos rádióknál ide tartozik az ug
ratási sebesség (hop/sec); a rádió által használt „frekven
ciatérkép”, amely tartalmazza az összes szóba jöhető ug
rási értéket; szinkronitási paraméterek stb. Beszédátvitel
nél a hangdigitalizálás paraméterei, a tömörítés mértéke;
adatátvitelnél a beépített modem modulációs módja, a
jelátviteli sebesség leírása és számos egyéb paraméter
meghatározása miatt a hullámforma igen tekintélyes
nagyságú szoftvercsomaggá nőhet, amelynek levegő in
terfészen történő továbbítása jelentősen megnöveli a ki
sugárzási időt. A védelmi rendszerek felderíthetőségének, bemérésének csökkentése kiemelt feladat már a ter
vezés során, így ez csak a hullámforma méretének csök
kentésével érhető el. A teljesség igénye nélkül a 2. táblá
zat (2003/2.) néhány hullámformát jellemez. (A jelenleg
leírt és valamilyen szinten alkalmazott katonai hullámfor
mák száma meghaladja a negyvenet.)
A civil/üzleti kommunikációs rendszerek kialakításánál
arra törekedtek, hogy azok lehetőleg állandó körülmé
nyek között stabil, megbízható szolgáltatásokat biztosít
sanak. A civil hullámformák szorosan kapcsolódnak a
frekvenciasávhoz, jól leírható adatátviteli sebességgel,
modulációs móddal, valamint forrás- és csatornakódolási
technikákkal, de viszonylag korlátozott üzemeltetési fel
tételekkel rendelkeznek. Ezzel szemben a katonai kom
munikációs rendszerekre sokkal inkább a változó körül

mények közötti üzemelés a jellemző. A rádiós technológi
ák itt jóval erőteljesebb kihívásokkal kerülnek szembe,
különösen a mobil egységeknél, a katonai műveletek
végrehajtása során. A jelenlegi civil kutatások egy opti
mális, még elfogadható szintű információáramlás biztosí
tására irányulnak. Az optimalizált adatátviteli sebesség,
modulációs módok, forrás- és csatornakódolási eljárá
sokkal szemben a katonai kutatások az adaptív modulá
ció és kódolás felé mutatnak a szoftverrádiók kialakításá
nál, az adaptív elvek alkalmazásával. A katonai mobilitás
adaptív elvű kommunikációs támogatása egyúttal szá
mottevően javíthatja a számos különálló rendszer interoperabilitását is. A modulációs és kódolási adaptív eljárá
sok ezen túl több előnnyel is járnak:
• Lehetővé teszik, hogy a demodulátor egység idő,
frekvencia vagy térben alkalmazott adaptivitási eljárása
kioltsa a káros interferenciajeleket.
• Gyors vivőszinkronizálás, időzítési szinkronizálás és
minimális kisugárzási idő érhető el.
• Az adaptív forráskódolás nagymértékben javítja a
vég-vég közötti szolgáltatások minőségét.
A védelmi rádiórendszerek új hullámformáihoz igen
nagy szórt spektrumú erősítés szükséges. Atipikus szórt
spektrumú technológiák megkövetelik a tetemes jelfeldol
gozási (értsd: számítási) teljesítményt, hogy a vevőoldal
érzékelni tudja a küldött jelet. A nagy jelfeldolgozási erő
sítés szükséges többek között a frekvenciakiegyenlítés
hez is, és ezek a nagy erősítési szükségletek nem mér
hetők össze a hagyományos hordozható rádiók tervezé
si elveivel. Új hullámformák kidolgozása szükséges, hogy
tovább csökkenthessük a rádióadások felderíthetőségét,
iránymeghatározásait, a szórt jel jellemzőinek meghatá
rozását az ellenség által.

Szűrőtechnológia
Mind a szoftverrádióknak, mind a sűrűn egymás mellé tele
pített rádiós csoportok eszközeinek szükségük van fejlett
sávszűrőkre. A szűrők kb. az egynegyedét teszik ki egy ti
pikus szoftverrádiónak, különösen a vevő bemeneti egysé
gében, a helyi oszcillátorban, a keverőkben és a rádiófrek
venciás teljesítményerősítő kimenetén alkalmazva. A rádió
vevő érzékenysége és a jeldinamika-változások meghatá
rozzák az alkalmazott szűrők jóságát, és gyakorlati tapasz
talatok alapján aktív és digitális szűrők nem alkalmazhatók
ezeken a helyeken, mivel káros zajokat termelnek.
Olyan szűrők kifejlesztése a cél, amelyek hagyományos
induktív és kapacitív elemekből állnak, széles frekvenciatartományban hangolhatok, nagy érzékenységet biztosí
tanak a vevőoldalon, ugyanakkor nagy teljesítményt képe
sek elviselni az adóoldalon, és mindezt kis méretben
megvalósítva. Új jelfeldolgozási technikák kikísérletezése
ugyancsak a célok között szerepel, ahol a nagy érzékeny
ségű szűrők monolit félvezető áramkörökön jelennek
meg, és többfunkciós alkalmazással képesek a magas
szintű szolgáltatásokra a szoftverrádiók hardverében.
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Az általános irányvonalak mellett nemzeti programok is
készültek a szoftverrádiós kutatásokra, ezek azonban
szinte kivétel nélkül katonai vonatkozásúak. Jelenleg há
rom számottevő kutatóprogram létezik: az amerikai JTRS
program, az angol haderőben a programozható digitális
rádiók (PDR) és főleg a szoftverből letölthető hullámfor
mák kidolgozása a cél, míg a közös német-francia kuta
tások a többfunkciós, többsávos rádiók (MMR) hardverés szoftverelemeit célozták meg.

Az amerikai szoftverrádió-kutatási program
A szoftver vezérlésű rádióhoz alapul vett Speak easy
program megmaradt amerikai keretek között, és a
DARPA szponzorálásában kétfázisú megvalósíthatósági
tesztsorozatot dolgoztak ki. Az első fázisban A/D konver
tereket alkalmaztak a teljes rádiójel-csatornán, valamint
nagysebességű digitális jelfeldolgozó processzorokat
(DSP) a szűrésre és demodulálásra. A cél a teljes digitá
lis frekvenciaátalakítás és a szélessávú jelfeldolgozás
volt. A program második fázisában moduláris rádióele
meket integráltak egy nyitott architektúrájú adatsínen.
Ennek a célja, hogy a jelenlegi é a a jövőben megjelenő
hullámformák fejlesztésével egy egyszerű hardverfelépí
tést határozzanak meg, valamint a szabványok kidolgo
zásához keressenek jól leírható tesztkörülményeket.
A sikeres kísérletek nyomán és a katonai műveleti
doktrínák új meghatározásai alapján kialakult az
Összhaderőnemi Harcászati Rádiórendszer (Joint Tacti
cal Radio System, JTRS). A rádiócsalád, amely a 2
MHz-2 GHz közötti sávban szolgáltat video- és adatátvi
telt az összhaderőnemi műveletekben, az alábbi kihívá
soknak kell, hogy megfeleljen:
■ moduláris felépítés,
• méretezhetőség - további sávszélesség- és csator
nabővítés lehetősége,
• gerinchálózat-kompatibilitás,
• rádiócsalád, amely a légierő, a haditengerészet, a
szárazföldi csapatok kommunikációs támogatásán túl fix
állomásként is képes üzemelni,
• interoperabilitás,
• hálózati szolgáltatások, IP-kompatibilitás, adatforga
lom-irányítás.
Ha egy felderítőfeladatot végrehajtó katona célkoordiná
tákat akar közvetlenül küldeni a térségben tartózkodó va
dászgépre, jelenleg erre nem képes, mivel a tábori rend
szerek nem támogatják a közvetlen kapcsolatfelépítést kö
zöttük. Erre a JTRS elvű rádiók lesznek képesek.
A fejlesztések maguk után vonják a rövidhullámú sáv
kiterjesztését is: itt olyan új hullámformák kialakítása a
cél, amelyek nagyobb sávszélességen képesek az adat
átvitel kapacitását növelni. A Harris cég által gyártott Fal
con II típuscsalád például számos paraméterében illesz
kedik a JTRS koncepcióhoz, szoftveres átprogramozhatóság és többfunkciós hullámformák alkalmazása a több
sávos üzemeltetés során - a legjellemzőbbek ezek közül.
Figyelemre méltó az amerikai ITT cég Mercury Pionair
elnevezésű nagykapacitású adatrádiója, amely az adat
átvitelt az eddig kifejlesztett 64 kbps jelsebességgel
szemben 288 kbps-re növeli, de ez még tovább növelhe
tő (akár 2 Mbps-re) a harcászati műveleti központokban
történő alkalmazás során. A hagyományos katonai rádió
zási elvekkel ellentétben a készülékek nem egycsatorná
sak, hanem 8-32 csatornán képesek az üzemelésre, és
létjogosultak a Harcászati Internet nevű információs
rendszerek kapacitását növelni. A szórt spektrum üzemű
rádiók a 225-400 MHz sávban dolgoznak, és fejlett háló
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zatcsatlakozási képességükkel az internet protokoll ala
pú, nagy sebességű, vezeték nélküli helyi hálózataiban is
alkalmazhatók.

Az angol szoftverrádió-kutatási program
A már említett nagy mobilitás, a bázisállomások nélküli
üzemelés, a széles frekvenciatartomány követelményei a
műveletorientált haderő ismérveivé kell hogy váljanak, de
ezek csak a kommunikációs technológiák precíz kidolgo
zásával és alkalmazásával fognak megvalósulni.
Az angol elgondolások szerint a jövő szoftverrádió-ki
alakításában a fő figyelmet a szoftverek alkalmazására
fordítják, hasonlóan a számítógépes fejlesztésekhez.
Ahelyett, hogy nagy mennyiségű szoftverállományokat
töltenének be a hardverbe, csak részszoftvereket, fájl
konfigurációs információkat alkalmaznak alapként, ame
lyek meghatározóak minden egyes hullámformához. A
ma használatos, széles körben alkalmazott klasszikus rádiómodell csak nagyon kis mértékben teszi lehetővé a
forráskód vagy a technológia megosztását. Az SDR Fó
rum modellje egy vagy több szabványos hullámformát
ajánl a többfunkciós infrastruktúrához, amely a közös felhasználás sarokköve, de sok esetben ez kevés lehet, lé
nyegesen nagyobb számú speciális hullámformával kell
számolni a jövőben.

Az angol programozható digitális rádióprogram első
sorban a hullámforma-kutatásokra koncentrálódik. Meg
alkottak egy teszthullámformát az amerikai Speak easy
eredményeinek nyomán, és ez az új, FM3TR7 nevű hul
lámforma kifejezetten a katonai alkalmazások kritikus
pontjait csökkenti. Ez egyúttal szabványként is funkcio
nál, hiszen az Atlanti Mancs8 kooperációs együttműkö
désben részt vevő négy tagország szoftverhullámfor
máinak kutatás-fejlesztésében kiindulási alapként szol
gál. Egy hullám form a-leíró (számítógépes) nyelv9
ugyancsak kifejlesztésre került, aminek segítségével
közös alapú szoftverfejlesztéseket lehet végrehajtani.

A német-francia szoftverrádió-kutatási program
A közös német-francia, főleg katonai beszállító cégek kö
zötti kooperációban fejlesztett többfunkciós, többsávos
rádiók (MMR) az Eurorádió-program keretében készül
nek. A többfunkciós jelző a 1,5-600 MHz (távlati terv a
2,5-3 GHz) sávban üzemelni képes hardverkialakítás sa
játja, figyelembe véve a már üzemelő civil és rendvédel
mi rádiós rendszerek frekvenciaigényét.
Az Eurorádió-program, mely az európai kontinens leg
lényegesebb kutatás-fejlesztése a szoftverrádiók terüle
tén, nemcsak figyelembe veszi a védelmi rendszereken
kívül álló frekvenciafelhasználók jelenlétét, hanem igyek
szik irányukba az interoperabilitást is kiterjeszteni. Ennek
jó példája a készenléti szolgálatok digitális rádiórendsze
re, a TETRA rendszer és a Rohde & Schwarz cég M3TR
nevű, többsávos, többfunkciós szoftverrádiója közötti in
terfész kifejlesztése.
A német gyártmányú szoftverrádió többfeladatú, mivel a
harcászati rádiós alkalmazás mellett műholdas, GPS szol
gáltatásokat is nyújt, LAN, ISDN és Intranet/lnternet-hálózatokhoz illeszkedik. A szoftverből letölthető katonai és civil
hullámformáknak köszönhetően többfunkciós, nagy sebes
ségű adatátvitelre képes (5,4 kbps RH-n és 64 kbps URHn), valamint digitálisan kódolt, 16 kbps CVSD hangátvitelt
biztosít. Többsávos, mivel a 1,5-108 MHz, és a 20-512
MHz sávban képes üzemelni. Opcionális szoftvercsomagjai
tartalmazzák a katonai és civil hullámformákat, a folyamatos
hang/adat átjátszáshoz, illetve a hálózattervezéshez és
hálózatfelügyelethez szükséges járulékos programokat.

A szoftverrádiók alkalmazása
Az ideális harcászati kommunikációs környezet jellemzői
a 21. század elején:
• Digitális harcmező. Lényeges, hogy a kommunikáció
mind függőlegesen, mind vízszintesen megvalósul, vala
mint a reagálási idő az ellenség döntési ciklusán belül van.
• A műveletek maximális információval való ellátása.
Hang-, adat- és lehetőleg videoszolgáltatás a harc min

den fázisában, előreprogramozott, zavarásmentes üzem
módokban.
• A kommunikációs eszközök gyors hordozóeszközök
be építve. Gyors előrevonás után rövid idejű telepítés és
gyors kommunikációscsatorna-átadás (a felhasználónak)
lehetséges.
• Önkonfigurációra képes rádiórendszerek. Olyan eljá
rások, amelyek a bekapcsolás után automatikusan fel
építik a szinkronizációt, azonosítják a felhasználói készü
lékeket, és stabilan üzemeltetik magát a rádiórendszert.
• Maximális interoperabilitás. A kölcsönös szolgáltatások
biztosítása a stabil vagy gerinchálózati rendszerekkel,
mindez szövetségi keretekben is (NATO közös műveletek).
• Integrált hálózatmenedzsment. A hálózattervezés, -kon
figurálás, -felügyelet fejlett szoftverekkel történik, rugalmas
és gyors beavatkozási lehetőséget adva a kritikus helyeken.
Bár az előbb felsorolt jellemzők, vagy inkább elvárások
az angol elveket tükrözik, ezek nem állnak távol egyetlen
NATO-tagország kommunikációs rendszerének a meg
valósítási követelményeitől sem. Az amerikai elvek már
konkretizálják, hogy a szoftverrádió szervesen beépül a
C4I infrastruktúrába: az alkalmazott szoftverektől függő
en a híradó és elektronikai felderítés, a navigációs és
azonosítási rendszerek, az elektronikai hadviselés, az in
formációs hadviselés, az elektronikai ellentevékenységek
területén, valamint a rakétairányzásban, -vezérlésben
kaphat kiemelt szerepet. A szoftverrádiók költséghaté
konysága megmutatkozik ezen túl az új katonai, művelet
orientált szervezeti változásokban is, mivel az ebből ere
dő felhasználói igények változásai, a szolgáltatási para
méterek sokkal rugalmasabban és egyszerűbben köthe
tők a megváltozott szervezeti beosztásokhoz.
Mindezeken túl nem hagyható figyelmen kívül, hogy je
lenleg az Európai Unión kívüli NATO-tagországok számára
a szoftverrádió hardver- és szoftverelemeinek rendszerbe
állítása nem egyszerűen csak szándék kérdése. A csúcs
technológia-fejlesztéseket végző cégek termékeikben sze
retnék visszanyerni a befektetett pénzösszegeket, így a
Magyar Honvédség beruházásaival kapcsolatos döntésho
zókra nem kis felelősség hárul ebben a kérdésben sem.
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A P-18 rádiólokátor modernizálási lehetőségei
és a korszerűsítés első lépései I. rész
Prokob Tibor mk. alezredes, Bárány Dániel

Kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a VHF (méteres
hullámtartományú) radarokkal jó esély van a kis vissza
verő felületű és horizonton túli repülőeszközök detektálá
sára. A teljes radar gazdaságos gyártásának feltételei
Magyarországon nincsenek meg, de az elavult eszközök
modernizálásának, teljes átépítésének a lehetősége és
piaca is adott. Az elkezdett kutatási projekt eredménye
ként olyan tudásanyag jön létre, amelyre később egész
termékcsoport építhető, így az elméleti megállapítások
átkerülhetnek a gyakorlati alkalmazás területére.
A Magyar Honvédség számára adott a lehetőség, hogy a
VHF sávban már korábban is üzemelő radarjait (P-18 és
OBORONA-14) 2008-ig használhassa (221/1999. XII. 29.
Kormányrendelet H71 nemzeti lábjegyzet alapján). Ez jelen
tős előny a többi európai NATO-tagországgal szemben, mi
vel számukra a VHF sáv radaralkalmazási célra tiltott.

A jelenleg is rendszerben lévő P-18 típusú radar
jellemzői
A P-18 radar VHF sávban üzemelő, mobil, kereső radar,
amely napjainkban is képes kitelepülő radar szakaszok
ban réskitöltő feladatokat ellátni. -4 0 °C -tói +50 °C -ig
terjedő környezeti hőmérséklethatárok között üzemeltet
hető. A legnagyobb szélsebesség, melynél az állomás
üzemelni tud, 30 m/s. Ajegesedés mértéke 10 mm lehet.
A P -18 rádiólokátor állomás együttműködhet: P-37,
P-14 OBORONA és PRV-13 rádiólokátor-állomással.
A radart ellátták önrávezető rakéták elleni védelemmel.
Ez a védelem a kisugárzás és az ismétlődési frekvencia
szakaszos üzemmódjával biztosított.
Az állomás felderítési zónáját az antenna föld feletti
magassága és a települési hely domborzati viszonyai ha
tározzák meg. A rádiólokátor-állomás felderítési zónájá
nak maximális felső határa úgy biztosítható, hogy a felső
emeletet 6,35 m-re, míg az alsót 3,9 m-re állítjuk a föld
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felszínétől. Ez az antenna-beállítás akkor szükséges, ha
a rádiólokátor-állomás az SZ-75M légvédelmi rakétakomplexumnak biztosít célmegjelölést. A felderítési távol
ság növelésére az antenna föld feletti magasságát a felső
emeletnél 10,35 m, alsónál 7,9 m magasságig lehet nö
velni az antennaárboc négy kiegészítő tagjának segítsé
gével. Ekkor a felderítési zóna felső határa csökken. Az
antenna minimális magasságát akkor kapjuk, ha az an
tenna 3 m mély fedezékben van.
Az antenna forgásrendszere biztosítja az antenna for
gatását jobbra előre rögzített 2-4-6 ford./perc sebesség
gel. A rádiólokátor-állomás üzemmódjainak vezérlése a
beépített vagy a kihelyezett vezérlőpultról (indikátorról)
történhet. Az áramellátást 2 db A D - 10 típusú aggregátor
biztosítja. A rádiólokátor berendezést 230 V vagy 400 V
vonali feszültségű hálózatról is lehet táplálni.
Telepítési és bontási idő 5 kiképzett kezelővel 1,5 óra.
Az antenna felemelése elektromos csőrlővel 5 perc. Ma
ximális antennamagasság esetén megnő a 2000 m ma
gasságon repülő célok felderítési távolsága és a kismagasságú légicélok felderítési valószínűsége, ezért
réskitöltő radarként, illetve bi- és multistatikus rendszer
ben is így célszerű üzemeltetni.

1. ábra: Korszerűsített orosz P-18 radar háttérben az IFF
berendezéssel

т

- 120 légi célról képes folyamatosan útvonalat képezni
és információt adni;
- az elektroncsöves alkatrészek helyett félvezetős alkat
részbázist alkalmaznak;
- az automatikus frekvenciaáthangolás és -szabályozás
teljesen elektronikussá vált;
- az adó impulzus-csúcsteljesítménye 200 kW-ról 4,5
kW-га csökkent;
- az átlagteljesítmény 500 W-ról 450 W-ra csökkent;
- a bekapcsolási idő 5 percről 1 percre csökkent;
- a két meghibásodás közötti átlagos idő 140 óráról 800
órára nőtt.
Mindezen paraméterjavulások mellett a korszerűsített
radar hatótávolsága kismértékben még növekedett is.

Az orosz hadsereg megrendelésére a gyártó is jelentő
sen korszerűsítette a P-18 radarokat, amelynek eredmé
nyei a következőkben jelentek meg:
- Az aktív zajzavar elnyomási tényezője 0-ról 25 dB-re
nőtt;
- a pellengjel meghatározási pontossága 4 fokról 1 fokra
javult;
- a helyi tereptárgyak elnyomási tényezője 20 dB-ről 40
dB-re nőtt;
- a távolságmérés pontossága 1400 m-ről 250 m-re ja
vult;
- az oldalszögmérés pontossága 47 percről 25-re javult;
- a kimeneti információ ASTERIX CAT1 protokollban is
rendelkezésre áll;
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A félvezetős adómodul főbb paraméterei:
-

Impulzus-csúcsteljesítmény: 350 W;
átlagteljesítmény: 39 W;
erősítési tényező: 16 dB;
kitöltési tényező: < 40%;
impulzusszélesség: 400 ps;
meghibásodások közötti átlagos idő: 10 000 óra.

A korszerűsített félvezetős vevőmodul főbb paraméterei:
- Erősítési tényező: 30 dB;
- zajtényező: 4 dB;
- üzemi csatorna dinamikatartománya: 80 dB.
A korszerűsített orosz P-18 radar a hagyományos indikátor
helyett számítógépes monitoron jeleníti meg a légi helyzetet,
és egyúttal ezen kezelői felületről történik a radar vezérlése
és működésellenőrzése is. A kommunikációt úgy alakították
ki, hogy képes az ASOC számára megfelelő protokollban is
kiadni a radar által előállított valós idejű légihelyzet-képet. A
korszerűsített radar beépített, automatizált ellenőrző rend
szerrel is rendelkezik, ezért a műszaki kiszolgálása is egy
szerűvé vált, ami lehetővé teszi a hibák gyors behatárolását
és kijavítását. A korszerűsítést végző orosz gyár mérnökei
szerint 12-15 évig tarthatók ezen eszközök rendszerben.
Magyarországon a P -18 nagyjavításával foglalkozó
HM Arzenál Rt. a berendezés korszerűsítéssel egybekö
tött átalakítására két változatot dolgozott ki. Mindkét vál
tozat közös eleme a lokátor vevő és jelfeldolgozó rend
szerének cseréje, a digitális adatfeldolgozás és adatto
vábbítás megvalósítása. A két változat reális alternatívá
kat kínál arra, hogy kiválaszthassuk az igényeinkhez leg
jobban illeszkedő műszaki megoldást.
A radar felderítési tulajdonságai azonosak lesznek, de
a kezelői tevékenységben és a más eszközökkel történő
együttműködésben különbözik a két megoldás. Mindkét
változatban új, teljesen digitalizált számítógépes kezelői
munkahely került kialakításra, amely képes megjeleníte
ni a visszavert jel csatorna videojeleit, a jelfeldolgozó ki
menetén megjelenő szintetikus légicél-információkat
(plot), a plotokból képzett útvonalakat (track), és vezérli a
radar üzemmódjait. A belső számítógépes munkahely
kezelői funkcióival megegyező szolgáltatású, kihelyezett
számítógép (notebook) is csatlakoztatható a rendszer
hez, amely távvezérlő eszközként is működtethető.
A vevő és jelfeldolgozó rendszer elemei eddig alapvetően
elektroncsöves konstrukciójúak voltak, ezt felváltotta a jelfel
dolgozó processzor alapú vevőrendszer. A zavarszűrési, a
mozgócél-kiválasztási (MTI) és a plotképzési funkciók telje
sen beolvadtak a vevőbe, azok fizikailag egy egységet ké
peznek. A létező zajszűrési és elnyomási funkciók logikailag
megmaradtak, de más megvalósítási formában realizálód
tak. A vevő új, idáig nem létező funkciókat és szűrőket is be
vezet, amelyek célja a tisztább légihelyzet-kép kidolgozása.
A berendezés fejlesztése során teljes mértékben kihasz
nálták a digitális és számítástechnikai rendszer előnyeit,
amely kidolgozza a szintetikus plot információt, és útvonala
kat képez. A szintetikus adatok megfelelő kommunikációs
csatornán eljuttathatóak az országos automatizált légtérel
lenőrző rendszerbe, és ott további feldolgozásra alkalmasak.
A radar belső egységei közötti jelkapcsolatokat az átalakí
tás jelentősen megváltoztatta, mert az új egységek nagysebességű lokális hálózaton tartják a kapcsolatot egymással,
amely a jel és a vezérlési információkat egyaránt továbbítja.
A radar működéséhez további kiegészítő berendezések is
szükségesek. Az analóg forgásjel digitálissá alakítása, a
vezérlőrendszer számítógépes távvezérlésének kialakítása,
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és az indítójel-kialakítás megváltoztatása egyaránt része a
korszerűsítésnek, így a digitális feldolgozás integránsán illesz
kedik a radar belső rendszerébe. Az elkészült modernizált
vevő és jelfeldolgozó alrendszer fotója a 6. ábrán látható.
A HM Arzenálnál történő átalakítás nem érintette az
adórendszert, a forgatórendszert, az energiaellátó
rendszert, az antennarendszert és a gépjárműveket.
A következőkben csak a második változatú átalakítás (7.
ábra) kerül ismertetésre:
A modernizálás során kiépült az új kezelői munkahely és
a segédberendezések, de eltávolításra kerültek a hagyo
mányos üzemet biztosító analóg indikátor- és együttmű
ködő rendszer részei. Az új vevő és jelfeldolgozó, valamint
az indítójel generátor belső felépítése teljesen megválto
zott, és a digitális jeleket kompatibilis módon csak az
ellenőrzések számára alakítja vissza. A hagyományos in
dikátor megszűnik. Minden légtér-információval kapcsola
tos jelet digitálisan továbbíthat az elöljáró felé. A moderni
zálás nem tartalmazza a kommunikációs eszközt (rádiót,
vagy vezetéket), csak az interfészfelületet biztosítja.
Az egyéb, együttműködő radarok analóg videojelének
megjelenítési lehetősége csak opcióként áll rendelkezés
re. Több radar kisugárzásának szinkronizálási lehető
sége a külső indítójel fogadással továbbra is fennáll.
Az átalakítás eredménye az, hogy a kabinban lévő egy
ségek száma és a zsúfoltság csökken.
Kiváltásra kerülő egységek:
- Vevő (5.) egység. Helyette az új vevő és jelfeldolgozó
(110.) egység több másik blokk funkcióját is átveszi.

6. ábra: A P-18 radar az Arzenál Rt. által modernizált vevő
és jelfeldolgozó alrendszerének fotója
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7. ábra: A HM Arzenál Rt. által modernizált P-18 vevő és jelfeldolgozó egység tömbvázlata (2. változat)

- Koherens oszcillátor (76.) egység. A kisugárzott jel fá
zisviszonyainak feldolgozását a vevő és jelfeldolgozó
egység veszi át (szoftveres úton).
- Potenciál-szkóp (75.) egység. A nagy kiterjedésű álló
célok és az aszinkron zavarok szűrését a vevő és jelfeldolgozó egység veszi át.
- CSPK erősítő (27.) egység. Szerepét a vevő és jelfel
dolgozó egység veszi át.
- Ellenőrző indikátor (56.) egység. Szerepét a vezérlő és
megjelenítő (111.) egység veszi át. A hangolási és
ellenőrzési műveletekhez szükséges oszcilloszkóp kép
a számítógépen jelenik meg.
- Kalibrátor (18.) egység. A számítógépes megjelení

tés nem igényel léptékjeleket, azokat maga gene
rálja.
- Ábrázolás jelei (25.) egység. A számítógépes képmeg
jelenítés nem igényli.
- Vízszintes kitérítő (7.) egység. A számítógépes kép
megjelenítés nem igényli.
- Függőleges kitérítő (8.) egység. A számítógépes kép
megjelenítés nem igényli.
-In d ik á to r (10.) egység. A számítógépes megjelenítő
egység végzi a megjelenítést.
- Csatoló (20.) egység. A hagyományos együttműködés
megszűnik.
(Folytatjuk)

T. Dénes Tamás

Kódtörő ABC
kriptográfia mindenkinek
(TitokTan Trilógia 1. rész)
A „TitokTan” sorozat három kötete a titkok elrejtésének és megfejtésének mód
szereivel foglalkozik. Bevezet a kriptográfia világába, feltárja a rejtjelek történetét. A
sorozatból eddig egy kötet jelent meg. További információk találhatóak a kiadó hon
lapján (www.bagolyvar.hu).
Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest 2002., 208 oldal, ára 1950 Ft
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Járművek akadályleküzdő képességének
összehasonlítása a VSE módszer alkalmazásával
Dr. Turcsányi Károly, Vartman György

1. A vizsgálati módszer ismertetése
A harcjárművek objektív összehasonlító vizsgálatának
igénye rendkívül időszerű, ugyanakkor összetett problé
ma. Időszerűségét többek között az adja, hogy a közeljö
vőben kell végrehajtani a hadsereg járműparkjának meg
fiatalítását és gazdaságosabb összetételét célzó gépjár
mű-fejlesztési programot, amely típusok kiválasztását és
nagy mennyiségű eszköz beszerzését jelenti.
Az összehasonlításnál az értékelő szempontjából az
egyik nagy gondot általában az jelenti, hogy a megrendelő
nehezen tudja egzakt módon megfogalmazni igényeit az ál
tala alkalmazásra kerülő járművel szemben. A másik ne
hézség abból származik, hogy a kiválasztásnál az össze
hasonlítás és az értékelés igénye nem szűnik meg, mivel a
kiválasztás adott időpontban, egyszeri esetként, adott ké
pességek, feltételrendszer és versenytársak vonatkozásá
ban történik meg. Az idő múlásával mindezekben akár je
lentős változások is bekövetkezhetnek. így természetes,
hogy a gépjármű-fejlesztési program évtizedet meghaladó
lefolyása, az ez idő alatt prognosztizálható jelentős techni
kai fejlődés és az egyéb körülmények változásai igénylik a
kérdés újra és újra történő megválaszolását: Vajon a para
méterekben és azok egymáshoz viszonyított értékrendjé
ben, valamint az egyéb követelményekben bekövetkezett
változások figyelembevételével, milyen eredményt ad az új
időpontban a világ élvonalával történő aktuális összevetés?
Ez az a szempontrendszer, amely miatt, mind a több
paraméteres összehasonlítás módszereit, mind az egyes
tulajdonságok egzakt, műszaki módszerekkel történő
mérését és értékelését lehetőleg minél pontosabban is
merni és alkalmazni kell. A rendelkezésre álló módszerek
közül a következőkben a járművek akadályleküzdő ké
pességének összehasonlítására alkalmas VSE eljárás
elméletét és gyakorlatát mutatjuk be, az általunk elvég
zett mérések és egy speciális szoftver felhasználásával
egy katonai és egy polgári terepjáró személygépjármű
összehasonlításán keresztül.
Az akadályleküzdő képesség szempontjából a hadse
regekben alkalmazott járműveknél a közismert sajátossá
got az jelenti, hogy nem elég a műúton, hanem a jóval
bonyolultabb terepviszonyok között kell alapvetően minő
sítenünk a járművet, hiszen az alkalmazás meghatározó
részét a terepjárás teszi ki.
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2. ábra: A jármű keresztirányú jellemzői

Természetesen a terepegyenetlenségeket modellezve
tudjuk csak vizsgálni, kiemelve néhány jellegzetes aka
dályt, melyeken a jármű mozgását elemezve, jellemez
hetjük az áthaladási képességét.
Ezt a makroakadály-leküzdő képességet mutatja meg a
VSE-függvény, amelynek meghatározását Bekker és cso
portja dolgozta ki. A módszer csak statikusan a jármű geo
metriai méretei alapján vizsgálja a kérdést, nem foglalkozik
sem a vonóerő-kifejtés kérdésével (erőátvitel, talaj-kerék
kapcsolat), sem a járműstabilitást befolyásoló tényezőkkel.
Feltételezésünk a VSE vizsgálat kiválasztásánál az,
hogy az alkalmazó igénye, például a felderítési feladatok
végzéséhez, a jármű minél jobb akadályleküzdő képes
ségének biztosítása, a legjobb akadályleküzdő képessé
gű jármű kiválasztása.
Ehhez a továbbiakban először a járművek összeha
sonlító vizsgálata VSE-függvényen alapuló módszerének
elméleti kérdéseit tárgyaljuk, amely magában foglalja:
- a jellemző geometriai méretek felvételét (hosszirányú
és keresztirányú jellemzők),
- a hasfelütközés vizsgálatát,
- az áthatolható lépcsőmagasság vizsgálatát,
- a keresztirányú felütközés vizsgálatát és végül
- az úgynevezett VSE-görbe meghatározását.

Határesetben a járműtest érinti az akadályt, és ekkor a
jármű még képes annak leküzdésére. Az áthaladás sor
rendjében három helyen ütközhet fel a jármű, ebből az
orr- és a farrész vizsgálata hasonló, míg a has felütközé
sének elemzése bonyolultabb eljárást igényel. Ehhez
először az akadály csúcsponti pályájának a meghatáro
zása szükséges egy, a járműhöz rögzített koordinátarendszerben. Ha ezt a görbét összehasonlítjuk a jármű
hasprofiljával, akkor meg tudjuk állapítani, hogy képes-e
az akadály leküzdésére vagy sem.
A pályagörbét három fő geometriai méret határozza meg:
- a tengelytáv (I),
- a jármű keréksugara (R) és
- az akadály csúcsszöge (p).
A pályagörbe meghatározását a következő ábra mutat
ja (4. ábra):
Az ábrán látható jelölések segítségével, trigonometriai
összefüggések felhasználásával a „P” pont koordinátája
kiszámolható. Látható, hogy a + у + p = 180°, a vizsgált
akadály csúcsszögének értéke, a p állandó és az a és %
értéke változik csak az akadályon történő áthaladás so
rán. így a értékét 0°—>180°-p között változtatva az aka
dálycsúcs teljes járműhas alatti pályagörbéje meghatá
rozható.
Bekker a további vizsgálatai során, az akadály
csúcspontjának pályagörbéjét egy körrel helyettesítette.
Ez közelítő megoldás, de a gyakorlat szempontjából
megfelelőnek bizonyult.
Ha azonban a jármű első és hátsó kerekeinek átmérő
je egyenlő, akkor a pályagörbe legmagasabb pontja a
tengelytáv felénél van (5. ábra).

1.1. A járm ű hosszirányú, jellemző geometriai méretei
Alapvetően hétfő méret határozza meg a jármű hosszirá
nyú makroakadály-leküzdő képességét.
A hosszirányú jellemzők fontosabbak, mert a jármű általá
ban hosszirányban halad el az akadály felett. Ritkábban az
akadály keresztirányban helyezkedik el, ezért fontos a jármű
keresztirányú jellemző geometriai méreteinek megadása is.

A járműnek minimálisan akkora hasmagassággal kell
rendelkeznie, mint a pályagörbe legmagasabb pontja. Ez
alapján el lehet készíteni egy olyan diagrammot (6/a. áb
ra), amely adott tengelytávolság esetén az akadály
csúcsszög (p) függvényében megmutatja, hogy minimáli
san mekkora hasmagassággal kell rendelkeznie a jármű
nek, hogy le tudja küzdeni az akadályt. Ha a vízszintes
tengelyen a lejtőszöget (ß ) ábrázoljuk a csúcsszög (p)
helyett [ß = (180°-p)/2]-t 90°-ig és ennek függvényében
ábrázoljuk a he értékét, akkor a Bekker-féle akadályma
gassági függvényt kapjuk (6/b. ábra).

1.2. A járm ű keresztirányú jellemző geometriai méretei
A további vizsgálatok során ezen paraméterek tekinthető
ek bemenő adatoknak, melyek meghatározzák a jármű
makroakadály-leküzdő képességét.
1.3. A has felütközésének vizsgálata
A jármű haladási sebességét figyelmen kívül hagyva ele
mezzük a jármű mozgását az akadály felett (3. ábra).
így „P” pont (x;y) koordinátái:
a

bj

ű2

j = R x sin a
= R x sin у
У \ = e j x tg a

b2 = R - R x

= R - R x cos a
cos у

ahol: e j = x - a j = x - R x sin a
ezért: y j = ( x - R x sin a) x tg a

У2 ~ c2 x tg Y

ahol: C2 = l - x - ^ 2 = l - x - ( R x sin y)
ezért:
= (/ - x - R x sin g) x tg у

így az y1 + Ы = y2 + b2 egyenletből „x”-et kifejezve:
- R x sin a) x tg a + R x cos a = ( / - x - / ? x s i n y ) x t g y + / ? - / í x cos у

(x
x

x tg a - R x sin a x tg a - R x cos a = / x tg у - ж x tg у - /? x sin у x t g y - R x cos у

; c x t g a + . x x t g y = / x t g y + / ? x s i n a x t g o c - / ? x s i n y x t g y - i - / ? x cos a - R x cos у

Ezek után „y”:

1 x tg у +

R x

x=

(sin a x tg a - sin у x tg y) +
tg a + tg у

R

(cos a x tg a - cos y)

És ezek után „у”: у = Ы + y1
Azaz behelyettesítve:
у

= R x (1 - cos a ) + ( x - R x sin a) x tg a
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6/b. ábra: Az akadálymagassági függvény

csőmagasság is kiszámítható (h|=l*sina). Ha ezeket az ös
szes különböző lépcsőmagasságokhoz meghatározzuk, és
koordinátarendszerben ábrázoljuk, akkor megkapjuk a
Bekker-féle áthatolási görbe egy részét a HUF (Hang Up
Failure - a hasfelütközés határgörbéje) görbét egyszerű
akadály esetén (8. ábra).
1.5. A keresztirányú felütközés vizsgálata
Természetesen ezeket a vizsgálatokat keresztirányú aka
dály esetén is el kell végezni. A jármű fennakadását
nagymértékben befolyásolja a felfüggesztés fajtája, a ru
gózás típusa és a súlypont helye. Mivel a járműhas nem
halad el teljes mértékben középen az akadály csúcspont
ja felett, ezért az áthaladás módja is nagymértékben
meghatározó (9. ábra).
A vizsgálatnál itt is meg kell határozni a „P” pont koor
dinátáját (10. ábra) és a hosszirányú vizsgálati módszer
így „P” pont (x;y) koordinátái:

a, = x

b

---

2

2

- В

b

------x
2

a ] - В - b - a 2=>a2 = В ~(b +

a,)

у = a^x tg a = a2 x tgy
képletbe behelyettesítve

f
V

x

—b ) x t g a
2
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у

Г

b
В -----
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к

x
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xtgy

у

a beszorzásokat elvégezve és „x”-et egy oldalra
rendezve
L
Ha ebbe a koordinátarendszerbe berajzoljuk a gépjár
mű hasmagasságát, és a két egyenes metszéspontját le
vetítjük a vízszintes tengelyre, akkor megkapjuk azt a kri
tikus lejtőszöget, mely leküzdésére még képes az adott
jármű (6. ábra).
1.4. Az áthatolható lépcsőmagasság vizsgálata
A Bekker-módszert követve ezek után minden kritikusnál na
gyobb lejtőszögre meg kell határozni a még áthatolható lép
csőmagasságot (7. ábra). Először meg kell keresni azt a
pontot, ahol a járműhas vonala metszi az akadály pályagör
béjét, majd az a szög értékének kiszámítása után a h| lép-
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Xx (tga

+ t g y ) = B x t g y + - x (tga - tg y )

„x”-re rendezve
#xtgy + —x(tga - tgy)
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+

tgy)

képletbe behelyettesítve

У = \x ~2

lX t g ű

у
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részből tevődik össze, egyrészt a hasfelütközés határ
görbéjéből (HUF), másrészt az első és a hátsó konzol,
és az akadály kapcsolatát jellemző függvényrészből
(NIF). A jelleggörbe két részre osztja a negyedet, a függ
vény alatti részeken a jármű képes az akadályok leküz
désére, míg felette elakad azon. Az összehasonlításnál
a függvény alatti területet integrálással határozzuk meg.
A konzol és az akadály kapcsolatnál az integrálást h =
0->2m-ig és ß = 0>ß)<rjt-ig, a hasfelütközés vizsgálatánál
pedig ß krjt-»ß = 90°-ig végezzük el. A kapott szám a
makroakadály mobilitási szám OMN (Obstacles Mobility
Number).
Az OMN alkalmas a terepen mozgó járművek makroakadály-leküzdő képességének összehasonlítására.
Megállapítható, hogy ez az érték annál jobb, minél maga
sabban helyezkedik el a járműre vonatkoztatott VSE-függvény.
analógiáját követve, itt is megszerkeszthető az áthatolási
görbe. A felütközés, az áthaladás határesete a differenciálmű-ház és az akadálycsúcspont találkozási pontja lesz.
Természetesen itt is meg lehet határozni a még leküzd
hető lépcsőmagasságot a has és a pályagörbe metszés
pontjához tartozó á segítségével, a h-|=B*sina összefüg
gés felhasználásával.

A függvény szerkesztési menete a következő
- A különböző lejtőszögekhez tartozó kritikus akadály
magasságok meghatározása a 4. és az 5. ábrának
megfelelően, melynek eredménye a 6. ábra. - A kriti
kus lejtőszög (ßkrit) meghatározása a jármű-hasmagasság berajzolásával. A ßkrjt értéke ott található,
ahol a jármű hasmagassága metszi az akadályma
gassági függvényt. - A kritikus lejtőszögeknéi na
gyobb szögértékeknél (ß>ßkrit) a m®9 áthatolható lép
csőmagasságok meghatározása és ábrázolása a lej
tőszög függvényében (8. ábra). - Az első és hátsó
konzol szögértékeihez (ße,ßh) tartozó kritikus magas
ságok kiszámítása és ábrázolása (krit-|, krit 2 ) - Füg
gőlegesen egyenes húzása a ß^ ßkrjt ße értékekből.
- Végül vízszintes húzása a ße és ß^-’hoz’ tartozó már
számolt (kriti ,krit 2 ) magasságokból a ßkrj{ függőlege
séig.

1.6. A hosszirányú áthatolási görbe
A továbbiakban a hosszirányú akadályleküzdő képesség
vizsgálatánál az első és hátsó konzolokhoz tartozó ma
gasságokat kell meghatározni NIF (Nose In Failure konzol-akadály kapcsolat jelleggörbéje), így megkapható
a jármű geometriai méreteiből adódó teljes áthatolási
görbe (11. ábra).
Most már jól látható, hogy ezt a diagrammot a jármű
geometriai adataiból kell elkészíteni. A függvény két

J
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OM N —Тш + THUF

OMN

=

J

90°

ß k rit

/г dß +

k r it2 dß
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= [ß h x h
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ß h x k rit 2)]+ \H U F ( ß ) d ß
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90"

OM N = ß h x 2m + (ß krü - ß h )x k r it2 +

f H U F {ß )d ß
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I

12. ábra: UAZ-469B terepjáró gépkocsi

2. Az UAZ-469 és a Nissan Patrol összehasonlító
vizsgálata
A továbbiakban a kiválasztott két terepjáró jármű VSEmódszer alapján történő hosszirányú összehasonlító
számítógépes vizsgálatát, illetve annak eredményeit mu
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tatjuk be. Az egyik kiválasztott jármű az UAZ-469B (12.
ábra) típusú terepjáró, amely a Magyar Honvédségben
rendszeresített, míg a másik a Nissan Patrol (13. ábra), a
civil életből is jól ismert terepjáró.
Az UAZ-469B terepjárónál a vizsgálathoz szükséges
adatok egy része a Magyar Honvédségben használt
Gjmű/126-os igénybevételi szakutasításból származik.
Az ott nem található vagy nem egyértelmű adatokat mé
réssel határozták meg. Ilyen adatok voltak a kerékátmé
rő vagy a hasmagasság.
A Nissan Patrol terepjáró adatai az előzőekben említett
szoftver adatbázisában voltak megtalálhatóak, így azokat
onnan használtuk fel. A szükséges paramétereket a kö
vetkező adattáblákban adtuk meg az alkalmazott szoft
verben (14. ábra).
Ezek után, elemezve a táblázat adatait, feltételezhet
jük, hogy valószínűleg jobb jellemzőkkel fog rendelkezni
az UAZ-469B típusú terepjáró, mint ellenfele. Ezt bizo
nyítja a nagyobb első és hátsó terepszög, és a kisebb
tengelytávnál alkalmazott nagyobb hasmagasság.
Az alkalmazott szoftvert a Gödöllői Szent István Egyete
men készítették és a (Laib Lajos: Terepen mozgó járművek,
Tkv.) felhasznált irodalom mellékleteként jelentették meg.
A táblázatban megadott adatok bevitele után az előző
ekben ismertetett VSE-módszer metodikájának megfele
lően a program elvégzi a számításokat. Meghatározza a
á|<rjt értékét, majd a jelleggörbe további pontjait. Elvégzi
a függvény alatti terület meghatározását integrálással, és
a kapott adatokat táblázatos formában megjeleníti. Végül
grafikus formában is megadja a hosszirányú és keresztirányú VSE-függvényt, amelyek közül az alábbiakban a
vizsgálatunkhoz szükséges két típushoz tartozó hossz
irányú jelleggörbék láthatóak (15. ábra).
Az összehasonlítás után, a szoftver segítségével meg
határozva a két függvényrész alatti területeket, látható,
hogy a feltételezésünk beigazolódott. A hosszirányú VSEgörbéhez tartozó terület értékeket - OMN = NIF + HUF mutatja a 16. ábra a két vizsgált típusra és a szoftver adat
bázisában szereplő járművekre vonatkozóan.

15. ábra: Az UAZ-469 és a Nissan Patrol hosszirányú VSE-görbéje

Gépjármű neve
Cherokee hosszú
Mercedes G hosszú
Mercedes G rövid
Mitsubishi Pajero H
i Nissan Patrol
Nissan Pickup
Nissan Terrano II.
Noriker 4 x 4 1,5 T
Puch G hosszú
Puch G rövid
I _ -v 4 6 9

■

UMM100
UMM121
Unimog U110/U140
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36
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39
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Hhuf
0.5179767
0.699126
0.7096993
0.9320049
0.6615297
05931799
0.6506125
0.7775061
0.5242614
0.5153648
0.7354605
0.8923444
0.8587347
0.940016

L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hkrit első
1.582889
1.860419
1.577225
1.841624
1.666403
2.030547
1.625294
1.690815
1.865433
1.582797
1.956247
2.001712
2.386661
2.379594

| Hkrit hátsó
1.365612
1.644988
1.393352
1.61725
1.170568
1.430357
1.275174
1.848903
1.648835
1.397626
1.616983
1.862523
2.222357
2.541

I

| NIF
57.71285
66.35501
68
69.76244
57.66798
54.56964
62.24824
72.90659
53.16048
62.4095
80.35002
87.99487
74.66586
82.967
‘

HUF
22.99284
28,00817
25.71252
30.2842
25.25616
25.96202
25.06949
27.97278
23.63848
22.29759
26.05015
28.56772
32.03067
31.04681

I

I-----------I

NIF+HUF
80.70569
94.36319
93.71252
100.0466
82.92414
80.53166
87.31773
100.8794
76.79897
84.70709
106.4002
116.5626
106.6965
114.0138

_i

16. ábra: A hosszirányú VSE-görbe adatai

Nem szabad elfelejtenünk azonban azt, hogy a vizs
gált módszer csak a geometriai jellemzők alapján ké
pes a járm űvek összehasonlítására. Nem vizsgál
egyéb fontos paramétereket, csak egyfajta képességle
hetőséget.
A terepen a jármű mozgékonysága még sok mindentől
függ. Befolyásolja a motor teljesítménye, pontosabban a
járműtömegre vetített fajlagos teljesítmény értéke. Fon
tos az erőátvitel és áttételeinek a kialakítása, amelynek
hatását a keréken kifejthető vonóerő-vizsgálattal tudjuk
meghatározni. A geometriai jellemzők közül a súlypont
magasság fontos, ami a jármű stabilitását befolyásolja
nagymértékben.
Mindezekből következik, ahhoz, hogy egy teljesen objek
tív összehasonlítást tudjunk adni a járműveknél, egy komp
lex vizsgálatot kell elvégeznünk. Ennek egyik része lehet az
előzőekben taglalt geometriai alapokon nyugvó vizsgálati
módszer, amely a „lehetőség” oldaláról ad meg egy határt.
A másik meghatározó rész a „teljesítőképesség” (fajlagos
teljesítmény, vonóerő...), amelyre vonatkozóan további
vizsgálatokat kell végeznünk. Ezek figyelembevételével a
VSE-módszer tovább finomítható. A két eljárás egységes

vizsgálati metodikája még nem található meg az általunk el
érhető szakirodalomban. Feltehetően egy PhD-értekezés
keretei lehetőséget biztosítanak arra, hogy annak szerzője
a két módszer együttes alkalmazásával, esetleg azoknak
egy új módszerbe történő integrálásával komplexebb vizs
gálati metodikát adjon meg a járművek akadályleküzdő ké
pességének „közelebbi” meghatározására.

Felhasznált irodalom
Laib Lajos: Terepen mozgó járművek, Tkv. Szaktudás
Kiadó Ház, 2002
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zök összehasonlításának korszerű módszerei és ezek al
kalmazása.
Turcsányi Károly: Rendszertechnika 1/1 és I/2. Jegyzet,
ZMKA, 1988
Völgyi K.: Terepjáró járművek mozgékonysága. 1985
HTI-jelentés, Budapest
Az UAZ-469B típusú terepjáró személygépkocsi
anyagismereti és igénybevételi utasítása. GJMU/126.
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A szovjet hidrogénbomba titka I. rész
V illá n y i György

A termonukleáris reakció megvalósíthatóságának gon
dolatát elsőként Tokutaro Higawara, a Kyoto Egyetem
fizikusa vetette fel 1941 májusában, amikor egy tanul
mányban vázolta, hogy az uránium-235 nemrég felfede
zett láncreakciója kiválthatja a hidrogénatommagok fú
ziós reakcióját. A gondolatról Enrico Fermi és Teller Ede
1941 szeptemberében eszmecserét folytattak, és ennek
következményeként a legkiválóbb tudósok 1942 nyarán
Berkeleyben tartott találkozóján megvitatták a deutéri
um (2H) katonai célú felhasználásának lehetőségét.
Ezen a találkozón ismertette Teller először a „klasszikus
szuper” elnevezéssel közismertté vált hidrogénbomba
elvét.
A fejlett fizikusi kutatógárdával rendelkező Szovjetuni
óban Jakov A. Frenkel 1945 szeptemberében egy emlé
keztetőt küldött az atomkutatások vezetésével megbízott
Igor V. Kurcsatov akadémikusnak, amelyben felhívta a fi
gyelmet a Hans Bethe által leírt csillagközi folyamat energia felszabadítása könnyű atommagok egyesülése
révén - gyakorlati megvalósításának lehetőségére. Az
emlékeztetőben előterjesztett gondolat: „egy nukleáris
bomba felrobbantásakor fejlődő nagy (több milliárd fo
kos) hőmérséklet felhasználása alkalmas nukleáris szin
tézis-reakciók kiváltására (mint a hélium előállítása hid
rogénből), amely a csillagok energiaforrása, és a kelet
kezett energia hozzáadódása az alap hasadóanyagok
(uránium, bizmut és ólom) robbanásával felszabaduló
energiához”.
Habár a Frenkel-féle javaslat több ponton is hibás
volt, (pl. a nukleáris robbanás több milliárd fokra becsült
hőmérséklete vagy a bizmut és ólom említése lehetsé
ges hasadóanyagként), Kurcsatov a javaslatot komo
lyan vette annál is inkább, mert erre az időre a termo
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nukleáris reakció elvével kapcsolatos nyílt publikációk
(pl. a London Times 1945. október 19-i cikke) mellett a
szovjet hírszerzés rendelkezésére bocsátotta általuk a
témában beszerzett titkos információkat és beszámoló
kat is. Ezek alapján már ismert volt számára Teller el
gondolása az ágyú típusú hasadóbombából, berillium
neutrontükörből és a mélyhűtött cseppfolyós deutériumtrícium keveréket tartalmazó közbenső kamrából álló
„klasszikus szuper”-ről.
Kurcsatov megbízta Julij B. Haritont, a szovjet atom
bomba kifejlesztésén dolgozó, Arzamas-16 néven ismert
Össz-szövetségi Kísérleti Fizikai Kutató Intézet tudomá
nyos igazgatóját, hogy Iszak I. Gurjevics, Jakov B. Zeldovics, és Iszak Ja. Pomerancsuk közreműködésével
vizsgálja meg a könnyű atommagok fúziója által felsza
baduló energia hasznosíthatóságának lehetőségét és az
eredményről tegyen jelentést a szovjet nukleáris progra
mért felelős, Lavrentyij Berija által vezetett Különleges Bi
zottság Műszaki Tanácsának.
Lavrentyij Pavlovics Berija, a szovjet állambiztonság
mindenható ura köztudottan kegyetlen zsarnok volt, de
kevéssé ismert célratörő, racionális gondolkodásmódja
és kiemelkedő szervezőképessége. Miután Kurcsatov
kezdeményezésére átvette a szovjet nukleáris program
felügyeletét az erélytelennek bizonyult V. M. Molotovtól,
rövid idő alatt megteremtette az atomfegyver gyártásá
hoz szükséges nyugodt, eredményes kutató, fejlesztő
és termelő munka valamennyi személyi, tárgyi és anya
gi feltételét. Az atomipar megszervezésében és létreho
zásában hűen követte Sztálin, a Gazda 1946. január
25-én Kurcsatovnak adott instrukcióit: „széles fronton,
orosz léptékben”. Személyiségére jellemző, ahogy az
első sikeres atomkísérlet utáni kitüntetésesőt intézte: a
szóbeszéd szerint Szocialista Munka Hőse címet, Sztálin-díjat, ZISz 110 luxuslimuzint és dácsát kaptak azok,
akiket kudarc esetén kivégeztek volna, Lenin-rendet és
Pobjeda gépkocsit azok, akikre sok évtizedes elzárás
várt volna és így tovább lefelé. A titkolódzásra jellemző,
hogy a Sztálin által aláírt rendeletből az érintettek csak
a saját személyükre vonatkozó passzusokat ismerhet
ték meg.
A „Könnyű elemek nukleáris energiájának hasznosítá
sa” című jelentést 1945. december 17-én Zeldovics ter
jesztette a tanács elé. Meg kell jegyezni, hogy ez a
munka a szerzők kezdeményezésére nyílt jelentésként
készült, és később sem titkosították (Uszpehi Fizicseszkih Nauk, 161 szám, 1991). A tanács a Zeldovics-jelentés alapján utasítást adott a könnyű atommagok közötti
reakciók hatáskeresztmetszetének mérésére, de továb
bi kutatások, számítások és gyakorlati munkák végzé
séről nem döntött. Ettől függetlenül Zeldovics és mun
katársai tovább folytatták az elméleti kutatást az ener
giafelszabadítás megvalósítására könnyű elemek fúzió
jával.
1947. szeptember 28-án Klaus Fuchs német atomtu
dós, aki részt vett az amerikai Manhattan-programban,

Londonban találkozott A. S. Fekliszowal, a szovjet hír
szerzés magas rangú tisztjével. Fekliszov tíz kérdést tett
fel Fuchsnak, amelyből az első a „szuperbombára” vonat
kozott. Fuchs beszámolt az elméleti kutatásokról, az el
képzelésekről és arról, hogy Fermi és Teller a bombát
megvalósíthatónak tartja. Arról azonban ő sem tudott,
hogy a tényleges fejlesztő munka már folyamatban volt.
Ugyanakkor, mivel Fekliszov nem rendelkezett műszaki
ismeretekkel, otthoni beszámolója csak nagyon vázlatos
információkkal szolgált.
1947. októberben szerzett tudomást a szovjet hírszer
zés az amerikai törekvésekről láncreakció keltésére deu
térium, trícium és lítium keverékében. Ez volt az első és
egyetlen hírszerzői jelentés - atomi lítium mint termonuk
leáris fűtőanyag alkalmazásáról. A korábbi jelentésekben
a lítiumról csak mint a trícium előállításához szükséges
anyagról történt említés.
1947. november 3-án Zeldovics csoportja beszámolót
terjesztett a Szovjetunió minisztertanácsa mellett műkö
dő Első Központi Főigazgatóság Tudományos-Műszaki
Bizottsága elé. Az S. P. Gyakov, Ja. B. Zeldovics és A.
Sz. Kompanyejec által összeállított „Könnyű elemek szubatomi energiájának hasznosítása” címet viselő jelentés
ben nagy reményeket fűztek a nem egyensúlyi égéshez
és a termonukleáris tüzelőanyagon áthaladó lökéshullám
által létrehozott robbanásszerű reakcióhoz. A vizsgálatot
deutérium, trícium és lítium-7 keverékkel végezték (a 6
tömegszámú lítiumizotóp használatát a várható kisebb
hatáskeresztmetszet miatt elvetették). A tanulmány arra
a következtetésre jutott, hogy a robbanás a szekunder re
akciók kellő nagyságú hatáskeresztmetszete esetén lét
rejöhet.
A Szovjetunió minisztertanácsa 1948. február 8-án
meghozta No. 234-98 számú határozatát, amely a „11.
számú Tervezőintézet (KB—11) munkatervéről” semmit
mondó címet viselte, és amelyben az új intézet vezetésé
vel Zeldovicsot bízta meg. Zeldovics kinevezése után to
vább folytatta együttműködését a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiája Kémiai Fizika Intézetében dolgozó
Gyakovval és Kompanyejeccel.
1948. március 13-án olyan esemény történt, amely
alapvetően meghatározta a Szovjetunió nukleáris prog
ramja további menetét. Ezen a napon találkozott Fekli
szov másodszor Klaus Fuchsszal, aki többek között a
„klasszikus szuper” részletes leírását is átadta a szovjet
hírszerzés tisztjének. Az eredeti elképzeléshez képest a
módosult változat már tartalmazta a sugárzási implózió
elvét (implózió: üreges töltet belseje felé irányuló, térfo
gatcsökkentő, tömörítő robbanás). A számos elméleti és
kísérleti adatot, diagramot tartalmazó dokumentum rész
letezte a bomba felépítését, a nukleáris gyújtóberende
zés működését, de nem tartalmazott információkat a ter
monukleáris töltet gyújtásáról és a reakció terjedéséről a
közegben.
A Szovjetunió Állambiztonsági Minisztériuma a je 
lentés orosz fordítását 1948. április 20-án megküldte
Sztálinnak, Molotovnak és Berijának. A politikai veze
tés úgy értelmezte a jelentést, hogy az Egyesült Álla
mok jelentős haladást ért el a nukleáris fegyverfejlesz
tés terén, és ezért sürgősen intézkedett egy központi
lag támogatott átfogó kutatási-fejlesztési program elin
dítására. Április 28-án Berija a beszerzett anyag gon
dos tanulmányozására és javaslataik előterjesztésére
utasította Borisz L. Vannyikovot, Kurcsatovot és Haritont. A május 5-én beterjesztett javaslatok képezték az
alapját a minisztertanács által 1948. június 10-én ho
zott, No. 1989-773 számú, a „Kiegészítések a 11. szá
mú Tervezőintézet munkatervéhez” címet viselő hatá

rozatnak. Ebben elméleti és kísérleti megvalósítható
sági vizsgálatok végzését írták elő több fejlett, hasadóés fúziósbomba-változatra. Ez utóbbit az R D Sz-6 kód
névvel jelölték.
A szovjet nukleáris fejlesztéseket V. A. Mahnyev tábor
nok, Berija egyik helyettese javaslatára RDSz (Reaktyivnüj Dvigatyel Sztalina - Sztálin reaktív motorja) fedő
névvel jelölték, pl. RDSz-1 volt az 1949. augusztusban
kipróbált első kísérleti atombomba jelölése, RDSz-2 volt
az első harcászati atombomba.
A határozat 1949. június 1-jei határidőt jelölt meg a de
utérium és deutérium-trícium keverék termonukleáris
gyújtásával és égésével kapcsolatos elméleti tanulmá
nyok határozatban rögzített terv szerinti elkészítésére.
Az ugyancsak 1948. június 10-én hozott No. 1989-774
számú támogató határozat többek között elrendelte,
hogy a Szovjetunió Tudományos Akadémiája mellett
működő, Szergej I. Vavilov által vezetett Fizikai Intézet
keretében 48 órán belül külön munkacsoportot kell létre
hozni Igor E. Tamm vezetésével, amelynek feladata ku
tatások végzése a deutérium égésével kapcsolatos el
méletek terén a „2. sz. laboratórium” (a Kurcsatovintézet fedőneve) specifikációival összhangban. A hatá
rozat rendelkezett a kutatók életkörülményeinek javítá
sáról, így külön nappali szoba biztosításáról a Tammcsoport egy fiatal kutatója, Andrej Dimitrijevics Szaharov
számára.
A határozatok meghozatalának napján Berija elküldte
Haritonnak a legfrissebb hírszerzői jelentéseket felhasználásra. Az elméleti fizikusok közül egyedül Zel
dovics jutott hozzá a jelentésekhez. A Tamm-féle cso
portból, amelynek fő feladata a Zeldovics-csoport által
végzett számítások hitelesítése volt, senki nem ismer
hette ezeket.

A Szlojka-szerkezet
A Zeldovics-csoport számításainak ellenőrzése során
Andrej D. Szaharov egy alternatív megoldást gondolt ki,
és megvizsgálta egy heterogén deutérium-uránium-238
összetételű bomba lehetőségét. Elgondolása elméleti
alapját az a felismerés jelentette, hogy a 2D + 2D
3He
+ n + 3,268 MeV reakció során keletkező szabad neutron
hozzájárul a hasadási reakció terjedéséhez (a négy reak
cióból álló teljes folyamat energiamérlege: 62D
24He
+ 2n + 2p+43,243 MeV). Munkája eredményeként-T e lle r
„Alarm Clock (ébresztőóra)” tervezetétől függetlenül - el
jutott a deutérium-uránium-238 rétegekből álló szerkezet
koncepciójához. A Szaharov által javasolt elrendezés a
Szlojka (rétes) kódnevet kapta. A koncepció működésé
hez szükséges ionizációs kompresszió folyamatát szak
mai körökben a „szaharizáció” vagy Szaharov nevére
utalva (szahar = cukor) a „karamellizáció” becenévvel il
lették.
1948. december 2-án Vitalij L. Ginzburg, a Tamm-csoport egy másik fiatal fizikusa jelentést állított össze, a
csoport által vizsgált téma egy új megközelítését javasol
va. A „Deutérium robbanásvizsgálata II.” jelentésében
Ginzburg a folyékony elemi deutériumközeg robbanása
lehetőségét elemezve egy olyan elrendezés hatékonysá
gát is megbecsülte, ahol a nukleáris hasadóbombát egy
deutériumréteg veszi körül. Megjegyezte, hogy a folyé
kony deutérium helyettesíthető nehézvízzel. Ginzburg
tett egy figyelemre méltó, nagy reményekre jogosító
megjegyzést: „Egy másik megfontolandó lehetőség a
lítium-6, uránium-235, plutónium-239 stb. tartalmú keve
rék égetése (tekintettel a 6Li + n - * 4He + 3T + 4,8 MeV
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reakció során felszabaduló hő hasznosítására)”. Ezzel
Ginzburg rátalált a szilárd halmazállapotú lítium-deuterid
mint termonukleáris fűtőanyag alkalmazásának gondola
tára. Érdekes, hogy figyelmét kezdetben a lítium-6 neut
ron befogásával közvetlenül kapcsolatos többlet-hőkibocsátás keltette fel, és nem a robbanás hatását fokozó trícium keletkezése.
Szaharov 1949. január 20-án terjesztette be a Szlojka
elrendezéssel kapcsolatos első jelentését „Stacionárius
robbanáshullám az uránium-238 és a nehézvíz hetero
gén rendszerében”. A jelentés részletes számításokat
tartalmazott a stacioner robbanáshullám terjedésével
kapcsolatban, és kitért a trícium mint szekunder reak
cióközeg alkalmazásának lehetőségére is. A jelentés a
termonukleáris reakció beindítását mint megoldott kér
dést feltételezte egy, a gömbalakban kialakított rétegek
középpontjában elhelyezett atombomba által. Szaharov
felvetette többek között egy kiegészítő plutóniumtöltet
alkalmazásának lehetőségét a termonukleáris fúziós
anyag elősűrítésére. Ezzel lényegében egy kétfázisú
termonukleáris bomba elvét vázolta fel.
A következő lépést a Szlojka gyakorlati megvalósítá
sa irányába ismét Ginzburg tette, amikor 1949. március
3-án jelentést készített ,, LiD alkalmazása a Szlojkaszerkezetben” címmel. Ebben már figyelembe vette a
lítium-6 neutron befogása következtében keletkező tríci
um és a 14 MeV energiájú neutronok által kiváltott urán238 hasadás hatásait is. (A tríciumot mint közbenső
komponenst tartalmazó kétlépcsős folyamat teljes ener
giamérlege ®Li + D -> 24He + 22,371 MeV.) Ugyanak
kor Ginzburg - hasonlóan a témában érintett más tudó
sokhoz - nem ismerte a D + T reakció hatás-kereszt
metszetére vonatkozó adatokat. Hariton javasolta
ugyan Berijának, hogy tegyék Tamm és Kompanyejec
számára is hozzáférhetővé az erre vonatkozó hírszerzői
jelentéseket, de a Berija által megbízott Pervuhin és
Mesik a kérés visszautasítását indítványozta hivatko
zással arra, hogy ezzel a hírszerzési jelentéseket isme
rők száma a szükségesnél nagyobb lenne. Mindazonál
tal javasolták a D + T reakció hatáskeresztmetszetére
vonatkozó információk átadását a nevezett tudósoknak,
forrás megjelölése nélkül. Ez 1949. április 27-én történt
meg, habár az információk a Physical Review című
szakfolyóirat 1949. április 15-i számából időközben is
mertté váltak.
A D + T reakció hatáskeresztmetszetének ismeretében
Ginzburg felülvizsgálta számításait és megállapította,
hogy ez több tízszerese lehet a D + D reakcióénak. En
nek tükrében az általa javasolt 6LiD használata a Szlojka-szerkezetben felértékelődött, sőt ez mutatkozott az

egyetlen gyakorlati érdeklődésre számot tartó lehetőség
nek. Ginzburgot nagy megelégedettség tölthette el, ami
kor tapasztalta, hogy az általa alapvető számszerű ada
tok ismeretének hiányában tett javaslat megfelelőnek bi
zonyult.
Szergej Vavilov 1949. április 11-én hivatalosan tájé
koztatta Bérijét Szaharov javaslatáról. Május 8-án Hari
ton döntött a Szlojkával kapcsolatos további munkákról,
és Borisz L. Vannyikovnak küldött jelentésében azt lel
kesen támogatva megjegyezte: „az itt ismertetett javas
lat nagyon eredeti és fizikai szempontból könnyen ért
hető”.
A Különleges Bizottság 1949. május 23-i döntésének
megfelelően június 4. és 9. között Szarovban, az Arzam as-16-nál konferenciát tartottak a nukleáris fegyver
fejlesztés eredményeinek áttekintésére. Berija utasítá
sára a konferencián Szaharov is részt vett, hogy meg
ismerkedjen a KB-11 munkájával és az eredmények
kel. Ez volt első látogatása az Arzamas-16-nál. Szaharovot m egism ertették az RD Sz-1 szerkezettel,
amely az amerikai Mk. III. „Fat Man” implóziós plutóni
umbomba szovjet másolata volt, hagyományos robba
nóanyagokkal összesűrített gömb alakú hasadóanyag
töltettel.
Az R D S z-6 kifejlesztésére Kurcsatov, Zeldovics,
Hariton, Szaharov és mások által kidolgozott munkaterv
mind a Szlojka, mind a hírszerzői jelentésekből ismertté
vált Teller-féle „klasszikus szuper” elvet tükröző Truba
(cső) további vizsgálatára irányult. A Truba „hengeres
deutériumtöltet beindítása ágyútípusú bomba robbantá
sával vagy tríciumtartalmú kiegészítő töltettel”. Sza-

3. ábra: Az RDSZ-6 Szlojka szerkezet kísérleti robbantása,
1953. augusztus 12.
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harov teljes erőfeszítése mindazonáltal a Szlojka meg
valósítására összpontosult. Az R D S z -6 létrehozását
célzó adminisztratív döntéseket Berija egészen 1950.
január 31-ig, Truman elnöknek az első szovjet atom
bomba 1949. augusztusi robbantása ellenlépéseként a
szuperbomba kifejlesztésére irányuló direktívája aláírá
sának időpontjáig nem hozta meg, habár P. M. Zernov,
a KB-11 igazgatója 1949. december 2-án már elrendel
te egy elméleti fizikusokból álló munkacsoport létreho
zását a Truba-elrendezéssel kapcsolatos munkák foly
tatására.
Négy nappal Truman elnök döntését követően a Kü
lönleges Bizottság napirendre tűzte az R D S z -6 ügyét. A
bizottság javaslatainak megfelelően a minisztertanács
1950. február 26-án elfogadott No. 827-303 „Az
R D S z-6 megvalósítását biztosító intézkedésekről” című
határozata megbízta az Első Központi Főigazgatóságot,
a Tudományos Akadémia 2. számú laboratóriumát (Zeldovics) és a KB-11 tervezőirodát (Hariton) mind az
R D S z-6s (Szlojka), mind az R D S z -6 t (Truba) elrende
zés megvalósítására irányuló munkák végrehajtásával.
A határozat elsőséget biztosított a Szlojka-elrendezésnek, 1 Mt tervezett hatóerővel és 5 t-t meg nem haladó
harci tömeggel. A program tudományos vezetőjének
Haritont nevezték ki, helyettesei Tamm és Zeldovics let
tek. Határidőként 1954-et jelölték meg, a kis tríciumtartalmú prototípus elkészültét 1952. május 1-jére írták elő.
A kutatókat utasították, hogy a teljes értékű R D S z-6 s el
ső tervdokumentációja 1952. október 6-ra álljon rendel
kezésre.
A határozat meghozatalával egyidejűleg fogadták el a
No. 828-304 számú, „A tríciumtermelés szervezete” cí
met viselő határozatot, amelyet kis idővel később követ
tek a lítium-deuterid gyártásáról és a tríciumtermelő reak
tor létesítéséről szóló határozatok.
A No. 827-303 határozatnak megfelelően Andrej Szaharov és Jurij Romanov 1950 márciusában, Igor Tamm
1950 áprilisában csatlakozott az Arzamas-16-ban dolgo
zó társaikhoz. Pozitív változás történt a titkos információk
hozzáférhetősége terén is, Berija 1950. március 29-én el
juttatta a Szovjetunió Tudományos Akadémiája elnöké
hez, Szergej Vavilovhoz az amerikai hidrogénbomba-fejlesztéssel kapcsolatos hírszerzési információkat, így
azok Kompanyejec és Tamm részére is megismerhetőkké váltak.
1950. december 17-én Hariton „Vázlatos jelentés az
R D S Z -6 szerkezetek helyzetéről” címmel jelentést állí
tott össze, amelyben megállapította, hogy a Szlojkaprogram megvalósítása terén elért haladás megfelelő. A
Truba-programmal kapcsolatban leírta, hogy az ágyútí
pusú atombombát körülvevő magas tríciumtartalmú deutérium-trícium keverékből álló köpeny gyújtását alapo
san elemezték, és pozitív eredményre jutottak. Az égés
a keverékben gyorsan terjedne és erős neutronáramot
generálna, ami kiváltaná a deutérium-főtöltet gyulladá
sát. Ez a megállapítás igazolja azt, hogy a szovjet kuta
tók akkor még nem tulajdonítottak kellő fontosságot a
Klaus Fuchs által átadott legfrissebb amerikai kutatási
eredményeknek, nevezetesen a Teller Ede és a lengyel
származású Stanislaw Ulam által javasolt sugárzási
implózió elvének.
1951. július 18-án a KB-11 Tudományos és Műszaki
Tanácsa áttekintette az R D S z -6 program elért eredmé
nyeit. Egy párhuzamos program is folyamatban volt egy
több száz kT hatóerejű fejlett kémiai implóziós
hasadóbomba kifejlesztésére. A számítások azt mutat
ták, hogy nagyobb mennyiségű hasadóanyag felhaszná
lásával lehetséges egy, az első atombomba hatóerejé

hez képest 5-10-szeres hatást kifejtő bomba létrehozá
sa. Az R D S z -7 kódjelű szerkezet kifejlesztését 1953-ra
tervezték, de miután a tanács úgy ítélte, hogy ez a bom
ba az RDSz-6-nak csak egy gyenge helyettesítője lehet
ne, mivel az amellett, hogy nagy hatóerejű fegyver, meg
oldaná a könnyű elemekből nyerhető nukleáris energia
hasznosítását és távlatokban korlátlan mennyiségű
energia szolgáltatásának lehetőségét nyitná meg. Ezért
az RDSz-7-program további munkáit leállították, kísérle
ti robbantásra nem került sor. A döntés a későbbiekben
látnokinak bizonyult, mivel időnyerést tett lehetővé a
szovjet kutatók és fejlesztők számára a kétfázisú bom
bák kifejlesztése terén. Az elért haladás ellenére azon
ban nyilvánvalóvá vált, hogy a prototípus létrehozására
megadott 1952. május 1-jei határidő nem tartható, ezért
a Szovjetunió minisztertanácsa 1951. december 29-én
hozott No. 5377-2333 jelű határozatában a prototípus
bomba kipróbálásának új határidejéül 1953 márciusát
határozta meg.
Időközben az Egyesült Államok 1952. november 1-jén
felrobbantotta első, Mike fedőnevű nagy hatóerejű termo
nukleáris szerkezetét. December 2-án Berija az alábbi
szövegű emlékeztetőt juttatta el az Első Főigazgatóság
hoz és Kurcsatovhoz:
„I. V. Kurcsatovnak. Az R D S z-6 s létrehozása problé
máinak megoldása elsőrendű fontossággal bír. Az USAból beszerzett egyes információkat megítélve ilyen típu
sú szerkezetekkel kísérleteket hajtottak végre. Ha Ön és
A. P. Zavenyagin elmegy a KB-11-hez, tudassa Yu. B.
Haritonnal, К. I. Scselkinnel, N. L. Duhovval, I. E. Tammal, A. D. Szaharovval, Ja. B. Zeldoviccsal, E. I.
Zababahinnal és N. N. Bogoljubovval, hogy az R D S z-6 s
kutatása és fejlesztése sikeres befejezése érdekében
semmi erőkifejtéssel nem szabad takarékoskodniuk. Ké
rem, adja át ezt az üzenetet L. D. Landaunak és A. N.
Tyihonovnak is.”
Zeldovics, Tamm és Szaharov 1953. június 15-én írták
alá az R D S z-6 s prototípus kifejlesztésének zárójelen
tését és a kísérleti szerkezetet egy torony tetejére sze
relve 1953. augusztus 12-én robbantották fel a Szemipalatyinszk kísérleti telepen. Ez volt a negyedik a szov
jet atomkísérletek hosszú sorában. A Szaharov által „el
ső ötlet” (hasadóanyag-uránium-238 hasadási tükör-fú
ziós anyag-uránium-238 fúziós tükör- nagy robbanóere
jű kémiai implóziós rendszer koncentrikus elrendezése)
és „második ötlet” (szilárd lítium-deuterid fúziós töltet
használata) névvel illetett elvek felhasználásával létre
hozott szerkezet hatóereje 400 kt volt, ami némileg meg
haladta az előzetes becslések felső határát, és ennek
mintegy 90%-át tette ki a hasadási energia. A folyamat
egy implóziós bomba gyújtásával kezdődik, amelynek
felszabaduló energiája a külső uránium-238 fúziós tükör
segítségével összenyomja és a reakcióhoz szükséges
hőfokra hevíti a tríciummal dúsított lítium-deuterid fúziós

4. ábra: A Cár bomba 1961-ből
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anyagot. A hasadási neutronok tríciumot állítanak elő a
lítiumból, amely a deutériummal egyesülve gyors neutro
nokat kelt; ezek szekunder reakcióként az urán fúziós tü
kör anyagának gyors hasadását eredményezik, további
tríciumot termelve. Összességében a fúziós töltet neut
rongyorsítóként is hat, hasadási láncreakciót kiváltva az
egyébként hasadásra nem hajlamos uránium-238-ban.
A folyamathoz trícium alapvetően nem szükséges, de je
lenléte annak hatását erősíti. A szerkezet méretei és tö
mege nem haladták meg lényegesen az első atombom
ba méreteit, azt úgy alakították ki, hogy az iparilag gyárt
ható legyen és repülőgéppel szállítható bombatestbe le
hessen beépíteni. Megjegyzendő, hogy a robbanás után
mért sugárzás értéke meghaladta a várakozásokat,
ezért a környékről több tízezer embert átmenetileg ki kel
lett telepíteni.
Az előkészületek természetesen a legszigorúbb titok
tartás mellett folytak. A program résztvevői közül sokan
nem is voltak tudatában annak, min dolgoznak.
Jevgenyij Negin, az Arzamas-16 egyik munkatársa
1953 augusztusában így fakadt ki kollégáinak: „Hihetet
len, mekkora nálunk a titkolódzás. Létezik valahol egy
másik intézmény, ahol szintén fegyvereket fejlesztenek,
és mi még csak nem is tudtunk erről. Tegnap Malenkov
bejelentette, hogy hazánk hidrogénfegyverrel rendelke
zik, és nekünk fogalmunk sincs arról, hogy ezt ki és hol
készítette.”
A sikeres kísérlet újabb lendületet adott a fejlesztőmunkának és a minisztertanács 1953. november 20-án
hozott No. 2835-1198 számú, „Nagy hatóerejű hidro
génbomba új típusának kifejlesztéséről" című határoza
tában utasítást adott a Szaharov által javasolt bomba
fejlesztésére. Mindazonáltal hamar nyilvánvalóvá vált,
hogy az RDSz-6sD fedőnevű egyfokozatú termonukle
áris bomba elve nem igazán ígéretes, ezért több tudós
a fővonaltól eltérő véleményt alakított ki. Felismerték,
hogy a siker ellenére a Szlojka elrendezés hatóereje

nem növelhető korlátlanul, a termonukleáris anyag
kompressziója vegyi robbantással nem lehet eléggé ha
tásos, a fúziós energia részaránya az elrendezésből
eredően az összrobbanási energia 20%-át nem haladja
meg; az elérhető legnagyobb hatóerő 1 Mt körül lehet
(az angolok által 1957. május 31-én kipróbált hasonló
szerkezet hatóereje 720 kt volt). Mindezek ellenére foly
tatták a fejlesztést és csak az 1955. június 29-én hozott
No. 1297-734 számú Minisztertanácsi Határozat dön
tött az RDSz-6sD bombával kapcsolatos kísérletek fel
függesztéséről.
A Sz/o/'/ca-szerkezet egyik kedvezőtlen adottsága volt
a gyorsan bomló trícium mint hatásfokozó alkalmazása.
Ez a hadrendbe állított fegyverek tárolhatóságát mintegy
fél évre korlátozta. Ezen hátrányos adottság kiküszöbö
lésére 1955. november 6-án egy RDSz-27 egyfokozatú
szerkezetet próbáltak ki, amely az RDSz-6s szerkezet
tel szemben nem tartalmazott tríciumot. Az elrendezés
fokozta a megbízhatóságát, de csökkentette annak ható
erejét. A szerkezetet repülőgépről ledobható bomba for
májában próbálták ki, így ez lett a világ első légi alkalma
zású hidrogénbomba-kísérlete. Fő jelentősége abban
állt, hogy amennyiben a nukleáris implózió elvén alapu
ló RD Sz-37-kísérlet nem járt volna sikerrel, a Szovjet
unió előtt nyitva állt volna még egy lehetőség.

Felhasznált irodalom
G. A. Goncsarov: American and Soviet H-bomb Develop
ment Programmes: Historical Background (Uszpehi Fizicseszkih Nauk, 1996. 39. szám, 1033-1044. oldal)
Julij Hariton-Jurij Szmirnov: The Khariton Version. The
Bulletin of the Atomic Scientists, Volume 54, No. 6, 1998
http://thebulletin.org/issues/1993/may93/may93Khariton.html.
(Folytatjuk)
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Múltidéző - Nagyatád
A 69. Harckocsiezred rövid története
A két szerző a korábbi 69. Harckocsiezred tisztje volt, és rövid összeállítást
készített a 24 évig fennállt alakulat történetéről. Ebben a fontosabb esemé
nyek, az átszervezések, a tisztikar tagjai stb. kerültek felsorolásra.
Magánkiadás, 2002 Nagyatád.
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A 69. Harckocsi Ezred
rövid története
2002.
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Nemzetközi haditechnikai szemle
MiG-АТ, a XXI. század kiképzőgépe
- avagy harc a fennmaradásért? I. rész

A világ összes légierőinél elsődleges
szempont a harci repülőgépek korszerű
színvonalon tartása. A kiképzőgépek
cseréjére általában csak akkor kerül sor,
ha az valamilyen oknál fogva már elke
rülhetetlen. Nem volt ez másként a volt
Szovjetunióban sem, és így van ez
Oroszországban is. Miközben végbe
ment a harci gépek szinte mindegyiké
nek felváltása új típusokkal (MiG-29,
MiG-31, Szu-27), a pilótákat továbbra is
a hatvanas évek elejének színvonalát
képviselő csehszlovák gyártmányú
L-39-esen képezték ki. A kilencvenes
évek elejére azonban ez a típus mind er
kölcsileg, mind fizikailag véglegesen el
avult, és a korszerű harci gépek által tá
masztott előképzési feltételeknek egyre
kevésbé felelt meg. Növelte a bajt, hogy
a Varsói Szerződés és a KGST feloszlá
sával megszűnt az olcsó beszerzés le
hetősége. A kialakult helyzet tarthatat
lanságát felismerve, a légierő vezetése
1991. januárban versenypályázatot hir
detett kiképző gyakorló komplexum
(UTK - ucsebno trenyirovocsnij komp
lex) megtervezésére és gyártására. En
nek alapeleme a kiképző gyakorló repü
lőgép (UTSz - ucsebno trenyirovocsnij
szamoljot), további részei: a repülési szi
mulátor és egyéb gyakorló berendezé
sek, valamint tantermi segédeszközök a
földi kiképzéshez.

- lehetőség a külföldi megrendelő
igénye szerinti hajtómű műszerberen
dezés és fegyverzet alkalmazására.
További számszerű követelmények:
- két könnyű, kétáramú sugárhajtó
mű alkalmazása;
- maximális felszállótömeg 7000 kg;
- nekifutás és kifutás 500 m;
- földet érési sebesség 170 km/hnál kevesebb;
- hatósugár legalább 1200 km (M =
0,5 sebességen és 5000 m magassá
gon);
- átrepülési távolság 2500 km;
- maximális sebesség vízszintes re
pülésben 850 km/h;
- a repülőgép sárkányának élettarta
ma legalább 15 000 légi óra vagy 30 év;
- üzemeltetési túlterhelés +8 és - 3 g.
Még egy eddig példa nélkül álló kö
vetelmény: a repülőgép szériafel
szerelése legyen az előre programoz
ható, digitális „fly by wire” vezérlőrend
szer, amivel eddig csak kísérleti gépe
ken lehetett találkozni.
A pályázatra négy tervezőiroda kül
dött be előzetes terveket: a MiG, a Jak,
a Szu és a Mjaszicsev. Ez utóbbi ele
gáns vonalvezetésű, némileg az Alfa
Jetre emlékeztető konstrukcióval jelent
kezett, az M -200 jelűvel, de ez nem fe
lelt meg teljesen a követelményeknek,
és így kiesett. A Szuhoj-iroda Sz-54-es

terve több konstrukciós elemet átvett a
sikeres Szu-27-estől, lényegében an
nak kicsinyített egy hajtóműves válto
zata volt. A kiírás azonban két hajtómű
vet követelt meg, így ezt a tervet is el
utasították, pedig számos szakértő vé
leménye szerint ez az elképzelés több
kritikus tulajdonságban felülmúlta vala
mennyi vetélytársát.
1992 májusában a bírálóbizottság a
MiG-821-es tervét (későbbi és közismert
jelölése MiG-АТ) és a Jak-130-at jelölte
ki részletes kidolgozásra és bemutató re
pülőgép legyártására. A MiG-А Т első rá
nézésre meglehetősen konzervatív, el
rendezésében az L-39-re emlékeztető
gép. A látszat azonban csal, a hagyomá
nyos vonalak egy rendkívül korszerű és
előremutató konstrukciót takarnak,
amely minden szempontból megfelel az
előzetes követelményeknek. Ezzel
szemben a Jak-130 nagyon elegáns,
kissé talán futurisztikus elképzelés, ami
nem emlékeztet egyetlen korábbi kikép
ző- vagy gyakorlógépre sem.
A MiG tervezői mindenekelőtt hajtó
művet kerestek majdani iskolagépük
számára. A hazai fejlesztésűek közül
méretei és teljesítménye alapján egye
dül az AI-25 jöhetett volna számításba,
de ez a hatvanas évek elejének techni
kai színvonalát képviselte. Szét kellett
tehát nézni a nemzetközi piacon, és
végül a francia Tubormeca-SNEMCA

A pályázaton részt vevő terveknek
meg kellett felelniük a következő alap
elveknek:
- biztonságos repülés még akkor is,
ha a növendék durva hibát követ el a
repülőgép vezetésében vagy a leszál
lás folyamán;
- a repülőgép alkalmazhatósága a
kiképzés valamennyi fázisában;
- váljék lehetővé a pilóták felkészíté
se valamennyi létező és várható repü
lőgéptípusra a repülőgép és a hajtómű
digitális vezérlésének átprogramozásá
val és az információmegjelenítés kor
szerű eszközeinek felhasználásával;
- az egy repült órára vetített fajlagos
költség legyen alacsony;
- egyszerű üzemeltetés és földi ki
szolgálás;
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Larzac 04-R20 kétáramú gázturbinára
esett a választás. Ezt kívánták alkal
mazni a gép valamennyi változatán. A
döntést nem kísérte osztatlan lelkese
dés sem a légierő, sem a repülőgép
ipar vezetői részéről. Orosz gépben le
gyen orosz a hajtómű is! ígéretes fej
lesztésbe kezdett a tusinói Hajtóműfej
lesztő Intézet. Az RD-1700 jelű hajtó
mű, ha sikeres lesz, megoldhatja a
problémát. A földi tesztek és a próba
padi mérések befejezése után valószí
nűleg 2004 első félévében lehet a re
pülési kísérleteket megkezdeni az
RD-1700-ássál. Addig marad az ex
portváltozat számára a Larzac. Meg
kell jegyezni, hogy ez az erőforrás a
berepülések folyamán kitűnőre vizsgá
zott. Sem légi meghibásodás, sem haj
tóműleállás nem fordult vele elő, noha
a repülőgép úgy készült, hogy bármi
lyen helyzetben egy hajtóművel is biz
tonságosan repülhető legyen, még ak
kor is, ha az egyik hajtómű a felszállás
legkritikusabb szakaszában állna le.
Az első prototípus - riválisát, a
Jak-130-ät jó egy hónappal megelőzve
-1996. március 21 -én emelkedett a leve
gőbe. A gép berendezései jórészt francia
eredetűek, ezért kapta a MiG-ATF (F French,
francia)
jelölést.
Egy
M IL S TD—1553B típusú adatbusz bizto
sítja az interoperabilitást az Orosz Állami
Műszerkutató Intézet (GosNIIAS) és a
Sextant Avionique által gyártott elemek
között. A kommunikációs rendszer ERA
2000 VHF/UHF adó-vevővől, SG100
IFF-ből, NR510A 101 VOR/ILS vevőből
(francia részről), SPUS21 fedélzeti tele
fonból
és
P-591B
AlmazHarcászati-technikai adatok összehasonlítása

Törzshossz:
Szárnyfesztáv:
Szárnyfelület:
Magasság:
Tengelytáv:
Nyomtáv:
Hajtómű:
Tolóerő:
Normál felszállótömeg:
Maximális felszállótömeg:
Függesztmények tömege:
Max. tüza. tömeg:
Engedélyezett túlterhelés:
V max. tengerszinten:
V max.:
Emelkedőképesség:
Max. engedélyezett M szám
Szolgálati csúcsmagasság:
Hatósugár:
Maximális hatótávolság:
Nekifutás:
Kifutás:
Földet érési sebesség:
Max. oldalszél le- és felszállásnál:
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1. táblázat

MiG-AT

Jak-130

12,01 m
10,16 m
17,67 m2
4,623 m
3,8 m
4,43 m
Larzac 04R20 (RD-1700)
2x14,12 kN (2x16,67 kN)
4610 kg
5690 kg (7000 kg MiG-AT)
3000 kg
1680 kg
+ 8 - -3 g
850 km/h
1000 km/h (H=2500 m)
67 m/sec
0,85
15 500 m
1200 km
2600 km
540 m
570 m
180 km/h
15 m/s

11,49 m (11,9 m)
9,72 m (11,25 m)
23,52 m2
4,423 m
3,95
2,53 m
DV-2S (AI-222-25)
2x21,58 kN (2x24,51 kN)
6350 kg (9000 kg harci)
3000 kg
1750 kg

1037 km/h (H=4572 km/h)

13 000 m
2435 km (3194 km póttartállyal)
330 m
530 m
175 km/h

UPS női hangú vészhelyzet-figyelmezte
tő rendszerből (orosz részről) áll. Ez
utóbbi a MiG-25-tö\ kezdve valamennyi
szovjet harci gépen beépítésre került, al
kalmazásában az oroszok élenjárnak. A
rendszer 47 vészhelyzetre képes a piló
tát figyelmeztetni női hangon a megren
delő által igényelt nyelven, ráadásul az
éppen aktuális rádiófrekvencián a földi
irányítást is tájékoztatja. Nemcsak figyel
mezteti a pilótát, de a szükséges tenniva
lókat is diktálja a végrehajtás sorrendjé
ben. A gépet felszerelték Totem 3000 tí
pusú lézergiroszkópos, inerciális navigá
ciós rendszerrel, CSU-821 integrált re
pülésellenőrző rendszerrel, UMT 33 fe
délzeti számítógéppel, NSS100S-1 mű
holdas navigációs egységgel, NC-12B
Tacannal, KI-13BS-1 mágneses iránytű
vel, CG90 giromágneses irányszögkijelzővel. A repülési és navigációs infor
mációkat két 12,7 cmx12,7 cm-es MFD

55 típusú színes, többfunkciós folyadékkristályos kijelző jeleníti meg mindkét ka
binban, továbbá egy nagy látószögű
szemmagasságú kijelző az első kabin
ban. Az orosz műszerezettségű prototí
pus, a MiG-ATR (R -Russian, orosz)
gyártását hátráltatja, hogy a MÍG vitába
keveredett a többfunkciós folyadékkristá
lyos kijelzők gyártójával, a Ruszkaja
Avionikával, és mind a mai napig nem el
döntött, ki lesz a beszállító, ők vagy a
Ramenszkoje Műszertervező Intézet,
esetleg az újonnan feltűnt Kronstadt.
A második prototípus, mely 1999 de
cemberében kapcsolódott be a repülési
kísérletekbe, már rendelkezik négycsa
tornás „fly by wire” vezérlési rendszerrel
(típusa: KSU-821). Ebből a három üze
mi csatorna digitális, a negyedik, a tar
talék analóg rendszerű. A rendszer
programozható. Ezzel és a gép repülé
si tulajdonságainak megváltoztatásával

(pl. a felhajtóerő-növelő berendezések
kitérésének korlátozásával, a hajtómű
tolóerejének csökkentésével) lehet kez
dő iskolagépként, de lehet akár korsze
rű harcikiképző gépként is alkalmazni.
Bármennyire is biztonságos egy ka
tonai repülőgép, felhasználásának jel
legéből következik, hogy előfordulhat
nak esetek, amikor a repülőgép-vezető
az életét csak úgy mentheti meg, ha el
hagyja az egyébként is pusztulásra ítélt
gépet. Ebben a helyzetben a MiG-AT
pilótái a Zvezda K-93 katapultülésben
bízhatnak, amely a világszerte ismert
és elismert K-36 könnyített változata.
Természetesen dupla nullás, a XXI.
században más már szóba sem jöhet.
900 km/h műszer szerinti sebességig
és 15 000 m magasságig biztonságo
san alkalmazható. Fontos erénye, hogy
hátonrepülésből is sikeres a gép elha
gyása 50 m és a feletti terepmagassá
gon. Maga a folyamat első-hátsó sor
rendben, 0,9 sec alatt megy végbe.
A berepülések során a MiG-А Т sár
kánya módosult, a hajtómű beömlő
nyílását meghosszabbították előre,
egészen a szárny belépőéléig, és a
korábbi függőleges helyzettel szem
ben némileg előredöntötték. A lefelé
fordított U alakot ellipszis váltotta fel.
Ez biztosítja a hajtómű zavartalan mű
ködését nagy repülési állásszögeken.
Igaz, hogy mindkét változat, az ATF
és az ATR is felszerelhető levegő-föld
nem irányítható és levegő-levegő raké
tákkal a hozzá tartozó sisak-célzókészülékkel együtt, de teljes értékű könynyű harci gépként az АТС (C - combat,
harci) változatot ajánlja a tervező. En
nek fegyverzete lehet 100-250 kg-os
bomba, UPK-23-250 23 mm-es külső
függesztésű gépágyú, R-73Eh (AA-11
Archer) infravörös önrávezetésű rakéta,
TV irányítású „intelligens” bomba, félak
tív lézervezérlésű H -25 ML (AS-100
Karen) rakéta a hozzá tartozó törzs alat
ti célmegvilágító konténerrel, Zvezda
H-31P (AS-17 Krypton) M = 4,5 sebes
ségű lokátor elleni rakéta. Együléses
változata a MiG-А С (AC - advanced
combat) könnyű harcászati vadászrepü
lőgép beépített GS-32L gépágyúval és
Fazotron Moskit-1 fedélzeti lokátorral,
melynek tömege 70 kg. Levegő-levegő
üzemmódban egyidejűleg 4 légicél ellen
4 rakéta indítására alkalmas. További
tervek szerint megfelelő érdeklődés
esetén mind a két-, mind az együléses
változatból kialakítható repülőgép-hor
dozón fedélzeti üzemeltetésre alkalmas
gép, megerősített futóművel, felhajtható
szárnyakkal és fékezőhoroggal. Ezek a
változatok azonban csak a rajzasztalon
léteznek, terv formában. A valóság
mindössze annyi, hogy a fentebb emlí
tett két prototípushoz 2001. június 7-én
csatlakozott egy harmadik, digitális
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7. ábra: A prototípus szimulátorképe

FBW vezérléssel ellátott francia mű
szerezettségé előszéria gép is.
Kezdetben szó volt arról, hogy a
MiG-А Т kifejlesztésében részt vesz a
francia Dassault is, de később, megriad
va az oroszországi pénzügyi helyzet bi
zonytalanságától, kiszállt az üzletből.
Persze ehhez hozzájárultak presztízsszempontok is, a nagy nevű francia cég
úgy értékelte, nem tesz jót a hírnevének,
ha a másodhegedűs szerepét játssza
egy orosz projektben. (Mint a Jak-130
példája mutatja, az olasz Aermacchi ko
rántsem ilyen finnyás.) Maradt viszont a
Turbomeca-SENCMA és a Sextant is.
Ezek marketingtapasztalataira még nagy
szükség lehet, amikor értékesíteni akar
ják a gépet az amúgy is telített világpia
con. Márpedig külföldi megrendelőket
mindenképpen találni kellene, mert a gép
jövője Oroszországban több mint kétsé
ges. Már 1995-ben napvilágot láttak
olyan információk, hogy az orosz légierő
ben a Jak-130 lesz a befutó. Aztán soká
ig csend volt. Még egy hónap sem telt el
a MiG-А Т első felszállása óta, amikor
1996. április 12-én dél-afrikai, francia,
osztrák és indiai pilótáknak lehetővé tet
ték, hogy kipróbálják a MiG-АТА a leve
gőben. „Ennél jobb kiképző-gyakorló gé
pet még nem láttam!” - vélekedett Bart
Hauptfleisen, a dél-afrikai légierő ezrede
se. Ezek után megnövekedett a hazai fő
nökség érdeklődése is a gép iránt. Re
pült vele Jurij Kiisin, a légierő parancs
nokságának helyettese, Leonyid Bokov,
a honi légvédelem parancsnokának re
pülő helyettese. „Ilyen gépre várunk 18
éve" - nyilatkozta Kiisin tábornok, pedig
azon a gépen nem is volt digitális FBWvezérlés. Később repült rajta Jóba tábor
nok, a francia légierő parancsnoka és
Vlagyimir Mihajlov, a jelenlegi légierő-pa
rancsnok, aki kijelentette: „pilótáink ezen
a gépen fognak repülni”. Ez azonban egy
percig sem zavarta Mihajlov vezérezre
dest abban, hogy 2002. március 16-án
bejelentse, jóváhagyta a tendert elbíráló
állami bizottság javaslatát, és a Jak-130at választják. Ezt egy újabb információ
követte március 31 -én, miszerint mindkét
gépet megvásárolják: a MiG-АТЛ kimon
dottan iskolagépnek, a Jak-130-at isko
lagépnek és könnyű harcigépnek. Ismer
ve az orosz légierő pénzügyi lehetősége
it, mindkét gép rendszeresítése alig való
színű. 2002 végén újabb hírek szerint
mégis a MÍG állt nyerésre.

Felhasznált irodalom

8. ábra: A 821-es számú első példány még szerelés közben
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Air International, 2000/szeptember;
Jane’s all the World’s Aircraft 20012002.; Air Forces Monthly, 2003/január;
Aviamaszter 2002/6.
Varsányi Mihály
(Folytatjuk)

A Saab 37 Viggen repülőgépcsalád
Az előzmények

A sárkányszerkezet

A Saab 37 Viggen repülőgépcsalád fejlesztését a 60-as
évek elején kezdték meg a svéd légierő igényei alapján.
Kialakításánál elsősorban a Svédország semlegességé
ből adódó harcászati követelményeket vették figyelembe.
Ez a gép felépítésére, illetve szerkezeti megoldásaira is
kihatott.
1960
márciusában a svéd légierő hadrendbe állította
az első Saab 35 Draken vadászrepülőgépeket. A J 35
Draken repülőgépek, valamint az angol eredetű Blood
hound légvédelmi rakéták rendszeresítése révén Svédor
szágnak hatékony légvédelmi rendszert sikerült kiépíte
nie. A következő feladat egy új, korszerű csapásmérő re
pülőgép hadrendbe állítása lett, amellyel a már elavuló J
32 Lansen repülőgépeket kívánták felváltani.

A robusztus felépítésű Viggen repülőgép sárkánya a ne
hézkesnek tűnő megjelenés ellenére figyelemre méltóan
könnyű, ami a méhsejtszerűen kialakított elemeknek, va
lamint a fémkötéseknek köszönhető. A teljesen fém épí
tésű sárkány +12 g-s manőverek elviselésére is alkal
mas.
A vízszintes vezérsík nélküli gépet nagyméretű, tört
belépőélekkel rendelkező szárnyakkal szerelték fel. A
szárnyak körüli levegőáramlás javítása érdekében a
belépőélek töréspontjaiban egy-egy „farkasfogat” helyez
tek el. A kilépőélek mentén építették be a csűrő-, illetve a
magassági kormány feladatát ellátó
kétrészes
elevonokat. Az elevonok mozgató mechanizmusai a
szárnyak alatti áramvonalas burkolatban találhatók. A
szárny belépőéle elé, valamint a hajtómű beömlőnyílásai
mögé került az ún. kacsaszárny. A nagy felületű kacsa
szárny által keltett felhajtóerő jelentősen javította a repü
lőgép fel-, illetve leszállótulajdonságait, valamint a nagy
áilásszögű repülés jellemzőit. Az íveltség, így a felhajtó
erő további növelése érdekében ezek kilépőélei mentén
egy-egy fékszárnyat helyeztek el. Részben ennek a ki
alakításnak is köszönhető, hogy a Viggen teljesíteni tud
ta a vele szemben támasztott egyik legfontosabb követel
ményt, a rendkívül rövid fel-, illetve leszállási
úthosszigényt.
A nagy méretű deltaszárny, valamint a kacsaszárnyak
által létrehozott nagy felhajtóerő kisebb repülési sebes
ség mellett is lehetővé teszi szűk fordulók végrehajtását.
Szárazföldi telepítésű repülőgépeknél ritka megoldás,
hogy a függőleges vezérsík - az alacsony építésű föld
alatti hangárok miatt - (balra) lehajtható.
A pilótakabin túlnyomásos és légkondicionált.

A követelmények
Az új repülőgéppel szemben támasztott követelmények,
csakúgy mint a korábbi svéd fejlesztésű repülőgépek
esetében, elsősorban Svédország semlegességi politiká
ját tükrözték. A legfontosabb az önálló fejlesztés, illetve
gyártás maradt - jóllehet ezt végül nem sikerült maradék
talanul megvalósítani. A harcászati követelmények között
első helyen szerepelt a repülőgép szükségrepülőterekről,
pl. autópálya-szakaszokról történő üzemeltethetősége ebből adódóan a rövid fel-, illetve leszálló úthossz - , va
lamint az egyszerű karbantarthatóság.

A fejlesztés
A minden időben alkalmazható csapásmérő repülőgép
tervezési munkálatait 1961-ben kezdték el, a fejlesztési
munkákra vonatkozó szerződést pedig 1962 októberé
ben írták alá. Az új repülőgép típusjelzése hivatalosan
Saab 37 Viggen lett. A különleges felépítésű repülőgép a
mai napig egyedülállónak számít. A Viggen család fej
lesztése során összesen 9 prototípus épült. Valójában 14
prototípust alakítottak ki, de ebből öt más prototípusok át
építésével született. (Például majdnem mindegyik JA 37es prototípust AJ 37-es prototípusból alakították ki.) Az
AJ 37-est makett formájában 1965 áprilisában mutatták
be, majd a prototípus a következő év (1966) novemberé
re készült el. Az első „37-1 ”-es 1967. február 8-án repült
először.
A fejlesztési munkálatokat 1968. május 31-én egy tra
gikus kimenetelű baleset szakította meg, amikor a fel
szálló repülőgép pilótája véletlenül működésbe hozta a
katapultrendszert. A baleset során a pilóta életét vesztet
te, a repülőgép súlyosan megrongálódott. A kísérleti re
püléseket a második „37-2”-es prototípussal folytatták,
amely 1967. szeptember 21-én emelkedett először a ma
gasba. A hajtómű- és fegyverkísérletekre a negyedikként
megépített tesztgépet használták, amely 1969. május 7én egy baleset során megsemmisült. A nyolcadikként
megépült repülőgép lett a Viggen kétüléses változatának
prototípusa, amely 1970. július 2-án repült először.

A hajtómű
A korábbi svéd repülőgépekkel ellentétben a Viggen gé
pek számára nem angol, hanem amerikai tervezésű haj
tóművet választottak. Az eredetileg polgári repülőgépek
számára kialakított Pratt & Whitney tervezésű JT8D-22
típusú hajtómű svédországi licencgyártásáról 1962-ben
született döntés. Ezt követően a svéd Svenska Flygmotor
szakemberei - a megfelelő maximális tolóerő biztosítása
érdekében - a hajtóművet egy saját fejlesztésű
utánégető-fokozattal látták el.
A módosított, 6,16 m hosszú hajtómű sorozatgyártását
RM8 (Reaktionmotor) jelzéssel kezdték meg. (A típusjel
zést, miután megjelent a JA jelzésű elfogóvadász-vál
tozat számára kialakított, módosított RM8B jelzésű válto
zat, RM8A-ra módosították.) A hajtómű tolóereje - üzem
módtól függően - 6690 és 11 790 kp között változik. A
módosítás során a katonai jellegű felhasználásból adódó
megnövekedett igénybevételek miatt megváltozatták az
egyes szerkezeti elemek anyagösszetételét is.
Mivel az utánégető használata jelentős üzemanyag-fel
használással jár - forszás üzemmód esetén a teljes
üzemanyag-mennyiség mindössze hét perc repülési idő
re elegendő
a nagy tolóerőt biztosító utánégetőt a fel
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szállások, emelkedések, valamint a légiharc-manőverek
során alkalmazzák.
Az üzemanyagtartályokat a két félszárnyban, a törzs
két oldalán, valamint a pilótafülke mögött, illetve a hajtó
mű felett helyezték el. Mivel a svéd védelmi koncepció
nem igényli a repülőgépek légi utántölthetőségét, így er
re a Viggen repülőgépek sem alkalmasak.
A hajtómű utánégető-fokozata mögött helyezték el a
szintén svéd fejlesztésű sugárfordító szerkezetet, amely
a repülőgép üzemeltetési szempontjából meghatározó
szerepet játszik. Ugyanis - a kacsa elrendezésű szárny
kialakítás mellett - elsősorban ez a szerkezet biztosítja a
rendkívül rövid, mindössze 500 méteres leszálló úthosszt. A három szegmensből álló fékezőrendszer az orr
futó földet érését követően automatikusan lép működés
be. A fékezőhatást növeli a törzshátsórész két oldalán, il
letve alján elhelyezett négy törzsféklap is.

A fedélzeti elektronika
A Viggen fejlesztésénél nagy hangsúlyt helyeztek a fedél
zeti rendszerek maximális automatizálására, amelynek
köszönhetően nagymértékben csökkenthették a pilóták
terhelését. A repülőgép orr-részében kapott helyet az L.
M. Ericsson PS-37/A típusú impulzus-doppler lokátor,
amely szervesen illeszkedik a számítógéppel vezérelt fe
délzeti elektronikai rendszerhez. A radarjelek más, a re
püléshez nélkülözhetetlen adatokkal együtt különböző
monitorokon jelennek meg. Az optikai célzóberendezés
jeleit a Marconi cég által gyártott HŰD-ra lehet kivetíteni,
csakúgy, mint a landolást segítő berendezés jeleit, amely
a fedélzeten elhelyezett mikrohullámú leszállásirányító
lokátorral együttműködve nyújt segítséget a pilóta szá
mára a rövid leszálláshoz. A tűzvezető berendezéssel ki
egészített Philips gyártmányú számítógéppel, a Decca
Doppler 72 típusú navigációs berendezéssel, valamint a
radarbesugárzást jelző rendszerrel felszerelt repülőgép
éjszaka, illetve bonyolult időjárási körülmények között is
hatékony légicsapás végrehajtására képes.

Változatok
Az AJ 37 (Attack-Jakt - csata-vadász) csapásmérő
változat
A svéd légierőnél hadrendbe állított első Wggen-változat
az AJ 37-es volt. Az elsősorban csapásmérő feladatra ki
alakított alapváltozaton, csakúgy mint a típuscsalád öszszes változatán, összesen hét fegyverzetfelfüggesztési
pont került kialakításra. Ebből három a törzs alatt, kettő
kettő a félszárnyak alatt található. A gépre összesen
6000 kg súlyú, a feladattól függően összeállított fegyver
zetet, valamint különböző rendeltetésű konténert lehet
függeszteni.
Az alapváltozat fő rendeltetéséből adódóan az AJ fegy
verzetét elsősorban felszíni célok elleni rakéták, illetve
bombák alkotják. Az irányított rakétafegyverek közül a
két legfontosabb a Saab cég által kifejlesztett Rb 04E, il
letve az Rb 05A rakéta.
A 32 km hatótávolságú, nagy repeszhatású robbanófej
jel ellátott Rb 04E nehézrakéta elsősorban álló és mozgó
vízfelszíni célok megsemmisítésére alkalmas. A bármi
lyen időjárási körülmények között alkalmazható fegyver
lokátoros, rádióparancs-közlő, távirányítású. Az AJ 37-es
ebből a rakétatípusból hármat képes hordozni (egyetegyet a félszárnyak alatt, egyet pedig a törzs alatti, közé
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pen kialakított pilonon), de többnyire csak két rakétával
szerelik fel a hordozó repülőgépet.
A másik, eredetileg Saab 305A-ként ismert RB-05A
egy egyszerű, több repülőgéptípushoz illeszthető, pa
rancsközlő távirányítású fegyver. A hangsebesség felett
repülő 305 kg tömegű rakéta irányítását a pilóta egy kis
botkormánnyal végzi. Irányítási rendszere kitűnően vé
dett a különböző zavarások ellen, azonban a pilótának a
rakéta becsapódásáig gyakorlatilag manőverezés nélkül
kell repülnie - ami jelentősen rontja a gép túlélési esélye
it. A rakéta hatótávolsága mindössze 9 km. Szükség ese
tén légi célok, elsősorban lassú és nagyméretű repülőgé
pek, illetve helikopterek ellen is bevethető. Tervbe vették
a rakéta Rb 05B jelzéssel ellátott, TV-irányítású változa
tának kifejlesztését is, de az amerikai Maverick rakéták
beszerzése sokkal olcsóbb megoldásnak bizonyult. A
fegyver gyártását 1977-ben fejezték be. A hordozó repü
lőgépet két ilyen rakétával szerelhetik fel.
A precíziós csapásmérő képességet valójában csak az
amerikai AGM-65A/B Maverick televíziós önirányítású
rakéták rendszeresítésével sikerült megoldani. A svéd lé
gierőnél Rb 75-ös típusjelzéssel rendszeresített rakétá
ból 4 db-ot lehet egy-egy repülőgépen elhelyezni.
A nem irányított fegyverek közül a legfontosabb a
Bofors AB által kifejlesztett és gyártott 135 mm-es nem
irányított rakéta. A hat rakétát tartalmazó indítókonténe
rekből maximum négy helyezhető el. Különböző 120,
250, 500 és 600 kg tömegű hagyományos bombák is fel
szerelhetek. A 120 kg-os bombákból egyszerre maximum
16 db függeszthető fel.
Mivel az AJ 37-es kialakításakor a gépágyú beépítése
nem volt feltétel, ezért ezt csak utólag, egy gépágyúkon
téner felfüggesztése révén sikerült megoldani. A svéd
gyártású konténerben egy 30 mm-es Aden Mk 4-es gép
ágyú, valamint a hozzá tartozó 150 db töltény, illetve az
elektronikus vezérlőrendszer kapott helyet.
A légi harc megvívásához a repülőgépet kezdetben az
Rb 28 típusú rakétával szerelték fel, amely tulajdonkép
pen az amerikai Hughes cég által kifejlesztett, infravörös
passzív önirányítású AIM -4D Falcon rakéta svéd licencgyártású változata. Ezt később a szintén amerikai erede
tű, A IM -9 Sidewinder rakéta svéd gyártású változatával,
az Rb 24-gyei váltották fel. A védelmi rendszerhez tarto
zik a Ericsson Erijammer 200 típusú elektronikus zavaró
konténer, a Philips BOX-9-es típusú dipól, valamint az
infracsapdát kivető konténer.
A sorozatgyártású AJ 37-es repülőgépek átadása a lé
gierő részére 1971 júniusában kezdődött meg. Az első
ilyen típusú repülőgépekkel felszerelt egység a satenasi
légibázison települt F 7 Skaraborgs ezred két százada
volt. Ezt követte 1975-ben a soderhami légibázison állo
másozó F 15 Halsinge ezred, majd 1976-ban a karlsborgi légibázison települt F 6 Vastgöta ezred két százada. A
108 db sorozatgyártású AJ 37-es repülőgép gyártását
1977-ben fejezték be.
Az átadott repülőgépek gyári számai: 37 001-37 108.
Az Sk 37 (Skol - iskola) kiképzőváltozat
A kétüléses kiképzőváltozat prototípusa 1970. július 2-án
repült először. Az oktató számára kialakított kabint az
eredeti kabinfülke mögött kissé megemelve helyezték el.
Az átalakítás során csökkentették a repülőgép üzem
anyagtartályainak számát, ezért az oktatóváltozatok álta
lában a törzs alá függeszthető 500 literes póttartállyal
hajtják végre repülési feladataikat. A másodikként beépí
tett kiemelkedő kabintető hatásának ellensúlyozásaként
megnövelték a függőleges vezérsík magasságát, amely

H a g y o m á n y o s r o b b a n ó f e j j e l s z e r e l t R b 05A
TÍPUSÚ LEVEGŐ-FÖLD RAKÉTA. A MINDÖSSZE 9
КМ-ES HATÓTÁVOLSÁGGAL RENDELKEZŐ RAKÉTA
IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE KITÜNŐEN VÉDETT A KÜ
LÖNBÖZŐ ZAVARGÁSOK ELLEN

H at d a r a b 135 m m - e s B o f o r s
H70-ES RAKÉTÁT TARTALMAZÓ INDÍ
TÓ BLOKK. A NEM IRÁNYÍTOTT RAKÉ
TÁKAT ELSŐSORBAN FELSZÍNI CÉLOK
ELLENI TÁMADÁSRA HASZNÁLJÁK

1. ábra: A Saab AJ 37 Viggen csata-vadász változat nézeti rajza (В. P.)
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hátranyilazott csúcsban végződik. Az oktató számára a
jobb előre látás biztosítása céljából két periszkópot épí
tettek be a két kabintető közé. A lokátor nélkül épült repü
lőgépeket kizárólag nem irányított levegő-föld, infravörös
önirányítású (Sidewinder) rakétákkal, valamint gépágyú
konténerrel lehet felszerelni. A 17 db Sk 37-es repülőgép
átadását 1972 júniusától kezdték meg, és - kiképző fel
adatkörben - egészen addig hadrendben maradnak,
amíg valamennyi Viggert ki nem vonják a svéd légierő
alakulataitól.
Az átadott repülőgépek gyári számai: 37 801-37 817.
A kétüléses változatok korszerűsítése során 10 gépet
Sk 37E jelzéssel rádióelektronikai harcra alakítottak át. A
zavarókonténerekkel felszerelt „agresszor” repülőgépek
a légvédelmi alakulatok kiképzésében vesznek részt. Az
eredeti feladatkörre könnyedén visszaalakítható gépek
kel a J 32E Lansen repülőgépeket váltották fel. Az első
átalakított példányt 1998-ban adták át.
1968-ban két, minden időjárási körülmény között alkal
mazható felderítőváltozat kifejlesztését engedélyezték.
Az SH 37 (Spaning Havsövervakning - haditengerészeti
felderítő)
Az elsősorban haditengerészeti felderítésre kialakított
SH 37-es prototípusa 1973. december 10-én szállt fel
először. A gép sárkánya alapvetően megegyezik az AJ
37-es alapváltozatéval, de a gépet új, nagyobb hatótávol
ságú és némileg módosított üzemmódú PS-371/A típusú
lokátorral szerelték fel. A lokátorhoz csatlakozik egy adat
rögzítő berendezés, amely az észlelt jeleket rögzíti a re
pülőgép helyzetének, útirányának és repülési magassá
gának megfelelően. Az SH 37-es repülőgép fotófelderí
tést kizárólag a törzs alatti tartókra helyezett fotókonténe
rekkel képes végrehajtani.
Az éjszakai fotózáshoz a törzs bal oldali felfüggesztési
pontján elhelyezett Red Baron típusú konténert használ
ják, amelynek orr-részében három SKa 34-75 típusú ka
merát helyeztek el. A konténer hátsó rekeszében két va
ku számára alakítottak ki helyet, illetve nyílást. Nappali
fotózáshoz a törzs jobb oldali felfüggesztési pontjára füg
gesztett, nagy hatótávolságú, 600 mm-es fókusztávolsá
gú SKa 24D-600-as típusú fényképezőgépet tartalmazó
konténert használnak. A szárnyak belső felfüggesztési
pontjaira az AJ 37-es változatnál is alkalmazott aktív és
passzív zavarókonténereket lehet rögzíteni. A változat a
felderítési feladatokon túl alkalmas csapásmérő felada
tok végrehajtására is. Az 1975 és 1980 között átadott 27
db SH 37-es repülőgéppel az S 32C Lansen gépeket vál
tották fel. Az elsőt a norrköpingi légibázison állomásozó
F 13-as ezred vette át 1975. június 19-én.
Az átadott repülőgépek gyári számai: 37 901-37 927.
Az SF 37 (Spaning Foto - fotófelderítő)
A másik, elsősorban szárazföld feletti fotófelderítésre ki
alakított SF 37-es felderítőváltozat prototípusa 1973. má
jus 21-én repült először. A lokátor helyén a karcsú, illetve
hegyes orr-részben három függőlegesen, illetve ferdén
beépített SKa 24C-120 kamerát, egy ferdén beépített
nagy látószögű SKa 24-57 kamerát, két függőlegesen
beépített és a nagy magasságú fotózásokhoz használt
SKa 31-600 kamerát, egy függőlegesen beépített l/KA
702-es infrakamerát, valamint a kamerákhoz tartozó
rögzítőberendezéseket helyeztek el. Az SF 37-es válto
zatok is felszerelhetők a Red Baron felderítőkon
ténerekkel, amelyekből a repülőgépeken - egymást ki
egészítve - általában kettőt helyeznek el.
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A törzsrészben kapott helyett a kamerákhoz tartozó
irányzóberendezés, valamint a rádióelektronikai felderítő
rendszer rögzítőegysége. Az SF 37-es változatnál is al
kalmazásra kerültek a szárnyak belső felfüggesztő pont
jain elhelyezhető, a Svenska Radio által gyártott ECM
konténerek. A repülési hatótávolság növelése érdeké
ben, csakúgy mint a többi Viggen-változatnál, az SF 37es törzse alatt is elhelyezhető egy póttartály. A változat elvileg - különböző infravörös önirányítású, illetve nem
irányított fegyverekkel is felszerelhető. Az 1977 és 1980
között átadott 28 db SH 37-es repülőgéppel az S 35
Draken repülőgépeket váltották fel, és várhatóan 2005-ig
maradnak a svéd légierő állományában.
Az átadott repülőgépek gyári számai: 37 950-37 977.
Mind az SH, mind az SF változat alkalmas harcfeladat
végrehajtására a szárnyak külső felfüggesztő pontjain el
helyezhető Rb 28 (AIM-4D) típusú, majd a később rend
szeresített Rb 24J (AIM-9J) típusú infravörös önirányítá
sú légiharc-rakéták által.
Az SF37-est és az SH 37-est három ezred egy-egy ve
gyesen felszerelt századánál állították hadrendbe.
A JA 37 Jaktviggen (Jakt-Attack - vadász-csata)
vadászváltozat
A svéd vezetés számára hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy rövid időn belül gondoskodni kell a kiöregedő Dra
ken vadászrepülőgépek felváltásáról. Figyelembe véve
az AJ 37-es alapváltozat megfelelő teljesítményét, 1968ban döntést hoztak a Viggen vadászváltozatának fejlesz
téséről. A módosítás mértékét jól tükrözi, hogy a vadász
változat kialakításának költségei meghaladták az alapváltozat fejlesztési költségeit.
A JA 3 7 fejlesztési programja négy AJ 37-es felhaszná
lását, valamint egy JA 37-es prototípus építését tartal
mazta. Az átalakított repülőgépek közül az első 1974. jú
nius 4-én repült először, amelynél a megváltoztatott repü
lésirányító rendszereket és a DAFCS-t (digital automatic
flight control system - számítógépes repülésirányító
rendszer) próbálták ki. A második, amelyet a korszerűbb,
RM8B jelölésű hajtómű hordozására alakítottak ki, 1974
szeptemberében kezdte meg repülési sorozatát. A har
madik átalakított repülőgépet, amelyet szintén az RM8B
hajtóművel szereltek fel, elsősorban az elektronika tesz
telésére alkalmazták. A negyedik a fegyverzet kipróbálá
sát szolgálta. Az ötödiknél, amely egyben az első JA 37es volt, mindazokat a fejlesztéseket alkalmazták, amelye
ket a már előzőleg átalakított gépeknél kipróbáltak. Ez
1975. december 15-én szállt fel először, majd 1976 ele
jén kezdte meg berepülési programját.
A vadászváltozat számára kialakított RM8B jelzésű
hajtómű több mint 8%-kal több tolóerő leadására képes.
A módosításnak köszönhetően a 7 cm-rel hosszabb és
normál üzemmódban alacsonyabb füstkibocsátású hajtó
mű egyúttal jóval megbízhatóbb is lett.
A repülőgép sárkányán - az AJ 37-es alapváltozathoz
képest - minimális módosításokat hajtottak végre, így az
elevonok mozgató mechanizmusainak számát az eredeti
háromról négyre növelték, míg a függőleges vezérsík ki
alakítása az Sk 37-es változaton alkalmazottal egyezik
meg.
A JA 37-es fedélzeti elektronikája egyenrangú a vele
egy időben kifejlesztett, illetve hadrendbe állított összes
korszerű harci repülőgép hasonló rendeltetésű berende
zéseivel.
Az Ericsson gyártmányú PS-46/A típusú impulzus
doppler lokátor kis magasságon repülő kisméretű célok
felderítésére is alkalmas - még kedvezőtlen időjárási kö

rülmények, illetve intenzív elektronikai zavarás közben is.
A lokátor által felderített célok jelei a HUD-on, valamint a
műszerfalon elhelyezett többfunkciós monitoron jelennek
meg. A vadászváltozatot a korábbi változatoknál alkalma
zott doppler navigációs rendszer helyett korszerű inerciális navigációs rendszerrel szerelték fel. Ezenkívül a re
pülőgépet - többek között - új fedélzeti számítógéppel,
korszerű vakleszállító berendezéssel, digitális adatrögzí
tővel látták el.
A JA 37-es fegyverzetét - feladatából adódóan - jelen
tősen módosították. A korábbi változatokon alkalmazott
Rb 28 helyett a korszerűbb, Rb 24J, illetve Rb 24L típusú
légiharc-rakéták alkalmazására tértek át, amely az ame
rikai fejlesztésű, infravörös passzív önirányítású AIM-9J,
illetve -9 L Sidewinder rakéta svédek által gyártott válto
zata. Később a Viggen-család többi tagját is alkalmassá
tették az Rb 24 hordozására.
A vadászváltozat fegyverzetében a legfontosabb válto
zást a brit fejlesztésű Skyflash rakéta megjelenése jelen
tette. A bármilyen időjárási körülmény között alkalmazható
félaktív lokátoros önirányítású fegyvert Rb 71-es jelzéssel
rendszeresítették a svéd légierőnél. A rakéta svédek által
korszerűsített változata, amelyet új hajtóművel és módosí
tott vezérlőrendszerrel láttak el, Rb 71A jelzést kapott.

Földi célpontok ellen már az AJ változaton is alkal
mazott Bofors gyártmányú 135 mm-es nem irányított
rakéták képezik a vadászváltozat fegyverzetét. A ko
rábbi változatokon alkalmazott Aden gépágyúkonténert
egy új, 30 mm-es Oerlikon KCA gépágyút tartalmazó
konténer váltotta fel. A repülőgép törzse alá rögzített
gépágyú lőszer-javadalmazása 150 db töltény. A fegy
ver a legnagyobb hatású egycsöves gépágyúk közé
tartozik.
A svéd légierő az első JA 37-es vadászrepülőgépeket
1979-ben vette át. A minden időben alkalmazható elfogó
vadászrepülőgépekkel elsőként az F13 ezred Norrköpingben állomásozó századának J 35F-es gépeit vál
tották fel. 1990 júniusáig összesen 149 db JA 37-es repü
lőgépet adtak át, így ez lett a Viggen-család legnagyobb
számban gyártott sorozata. A repülőgépek kivonását
2010 és 2015 között tervezik.
Az átadott repülőgépek gyári számai: 37 301-37 449.
A Viggen-család különböző változataiból összesen 329
db sorozatgyártású repülőgép épült.
(Színes ábra az 50-51. o.-on. A rajzokat a szerző készítette)
Barna Péter

A légifelderítés „sárkányhölgye”,
az U-2 típusú felderítő repülőgép
„Minden parancsnok részére alapvető követelmény, hogy
friss és valós, a megszabott feladattal kapcsolatos felde
rítési adatokkal rendelkezzen akkor, amikor azokra a leg
nagyobb szükség van. Ezeknek megfelelő pontosságúaknak és részletességüeknek kell lenniük, hogy megfe
leljenek a megszabott feladatoknak és a felelősségnek
Ahhoz, hogy a felderítő tevékenység mindig hatékony le
gyen és mindig biztosítsa a felderítési adatokat, informá
ciókat, folyamatosan tökéletesíteni kell a felderítési mód
szereket és a felderítés eszközeit. A légi felderítés fontos
ságának meghatározásakor John Frederic Charles Fuller
angol hadtörténész és katonai teoretikus szavait szeret
ném idézni: „ ... a háború kezdetén a légierő fő alkalma
zási területe nem a döntő akció lesz, hanem a felderítés,
mivel ha ez az ellenségnél jobb, akkor a kezdeményezés
megragadását jelentheti, és a hadművelet tervét kidol
gozni csak akkor lehet, ha a kezdeményezés a kezünk
ben van.”2
A légi felderítésnek különböző eszközei, vagy nevez
hetjük úgy is, hogy információforrásai léteztek és létez
nek napjainkban is. Fejlődtek és fejlődnek napjainkban is
a hordozó eszközök (repülőgépek, helikopterek) és egy
re korszerűbb fedélzeti felderítő berendezésekkel (optikai
eszközök, kamerák, képrögzítők, radarok stb.) szerelik
fel a repülőeszközöket.
A légi felderítés egyik kiemelkedően fontos eszköze az
U -2 típusú felderítő repülőgép, amely alkalmas folyama
tosan - nappal és éjszaka, minden időjárási körülmények

mellett - felderítési információt adni a szárazföldi csapa
tok és a légierő részére. Információt biztosít a politikai és
katonai döntéshozók részére békeidőszakban, az ala
csony intenzitású konfliktusok időszakában, a konfliktus
minden fázisában és természetesen háborús időkben is.
Ha igény van rá, az U -2 képes légi felvételeket készíteni
a katasztrófavédelem számára a kialakuló vagy már ki
alakult katasztrófák enyhítéséhez szükséges döntések
támogatása céljából.
Az U -2 együléses, egyhajtóműves, nagy magasságon
tevékenykedő felderítő repülőgép. Hosszú, széles és
egyenes szárnyai jó siklási lehetőséget biztosítanak. A
fedélzetén különböző érzékelőket, kamerákat helyeztek
el, amelyek rendkívül megbízható felderítési információ
kat képesek nyújtani.

A kezdeti lépések
A repülőgép a CIA (Central Intelligence Agency), az Ame
rikai Egyesült Államok, a Lockheed Martin vállalat és
egyéb támogatók figyelemre méltó együttműködésének
eredményeként született meg. Az USA számára forradal
masította a hidegháború időszakában jelentkező szovjet
fenyegetettséggel kapcsolatos felderítést.
A repülőgép tervezése egy zseniális amerikai tervezőmérnök, Clarence L. „Kelly” Johnson és a Lockheed vál
laltnál működő szigorúan titkos tervezőirodájának kö
szönhető. Bár a szárny, illetve a hajtómű kialakításánál a
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német JU-86R -2 típusú repülőgépet vették alapul. A
szakemberek tervezőirodájukat csak „Skunk Works”-nek,
„Görény-műveknek” nevezték egy akkoriban nagyon
népszerű rajzfilmfigura, egy kis amerikai görény után. A
mérnökök munkája emlékeztetett az óvatos kis állatra, hi
szen annyira titkos volt, hogy még saját családtagjaikkal
sem beszélhettek róla.
Az U -2 1955. augusztus 4-én, Tony LeVier berepülőpiló
tával indult első útjára. A kor szakirodalma úgy fogalmazott,
hogy a különös formájú gép magaslégköri mérések céljára
épült. Csak kevesen tudták, hogy igazi célja a felderítés.
1955-ben a németországi Lakenheath-ban és Wiesbadenben telepítettek egy U-2A-va\ felszerelt repülőszáza
dot. Ezek 1955-56-ban légi felvételeket készítettek a Var
sói Szerződés európai tagországainak - így Magyarország
nak is - teljes területéről. (A légi felderítést végző repülő
gép-vezetők között volt egy magyar származású - Kun
Miklós - is, aki 1947-ben emigrált, mint a MASZOVLET
Li-2 pilótája. Az emigrációból soha nem tért haza.)
A repülőgép „igazi” felderítő tevékenysége 1956-ban
kezdődött. A felderítő műveletekre történő bevetéshez a
törökországi Adanda légibázison (1958. február 28-tól
Incirlik) állomásozó 2. Időjárás-felderítő Repülőszázadot
jelölték ki. Az „időjárás-felderítő” elnevezés természete
sen csak álca volt. A légi felderítés végrehajtásához a lé
gierő biztosította a századparancsnokot és a logisztikai
támogatást, a CIA a felderítő műveletek tervezéséért fe
lelős tiszteket, illetve a repülőgép-vezetőt.
Az U -2 nagy magasságon végrehajtott repülései során
gyűjtötte a légi felvételeket és a rádióelektronikai jeleket.
A felderítés fő célpontja a Szovjetunió volt. Négy éven ke
resztül büntetlenül repült a Szovjetunió felett. Az oroszok
ugyan felfedezték a jelenlétét, több alkalommal emeltek
elfogására M iG -19 és Szu-9 típusú vadászrepülőgépe
ket, de az elfogó repülőgépek nem érték el a kellő repü
lési magasságot.
A felderítési célpontok között a Szovjetunión kívül sze
repelt más is. Például 1956 szeptemberében a Francis
Gary Powers pilóta által vezetett U-2-es felderítési fel
adatokat hajtott végre a Földközi-tenger keleti része fö
lött, azzal a céllal, hogy megállapítsa a brit és francia ha
dihajók helyzetét, amelyek támogatták az izraeli inváziót,
miután az egyiptomi erők elfoglalták a Szuezi-csatornát.
1960-62-ben összesen hat darab ilyen típusú repülőgé
pet kapott a tajvani légierő. Ezek több alkalommal folytattak
felderítési feladatokat Kína felett, melyből négy darabot a kí
nai légvédelem Sz-75 (Dvina) légvédelemi rakétakomple
xumhoz rendszeresített, V-750 VK típusú rakétával lelőtt.
Továbbá légi felderítő feladatokat hajtottak végre U -2vel a szíriai, az iraki, a szaúd-arábiai, a libanoni és a je
meni válság időszakában is.

1. ábra: Az U-2R együléses, egyhajtóműves felderítő repülőgép
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2. ábra: A HR-329 típusú kamera

1960. május 1-jén a szovjetek is lelőttek egy U-2-est,
amelyet Francis Gary Powers vezetett. Több szovjet lég
védelmi rakétaüteg 14 darab V-750 Ж típusú rakétát in
dított egymás után, melyből egy az U-2-es elfogására fel
emelt, M iG-19 típusú repülőgépet találta el. Powers
22 000 méter körüli magasságon Szverdlovszk fölött repült
el, amikor az egyik rakéta nem sokkal mögötte felrobbant,
de ekkor már késő volt. A szovjet rakéta leszakította jobb
hátsó vízszintes vezérsíkját, amitől a gép azonnal a hátá
ra fordult. A szárnyak hirtelen leszakadtak a manővertől, és
a gép törzse irányítatlanul zuhanni kezdett. A pilóta kétségbeesetten próbálta meg elérni a gép önmegsemmisítő
gombját, de a hihetetlenül nagy gyorsulás hatására képte
len volt megmozdulni. A katapultülés kioldóját - félve attól,
hogy egy robbanószerkezetet hoz működésbe - nem
használta, normál módon ugrott ki a repülőgépből. Sisak
jának az ablaka azonnal eljegesedett, ahogy a jóval 0 fok
alatti hőmérsékletben zuhanni kezdett a föld felé. Valahogy
sikerült úrrá lennie a testén, és kinyitotta az ejtőernyőjét.
Csodával határos módon sértetlenül földet ért, és azonnal
elfogta egy csapat mezőgazdasági munkás. A szovjet pro
pagandagépezet számára ez látványos siker volt. A lelőtt
U-2-es darabjait kiállították a Vörös téren. Hruscsov dühödten szidta az Egyesült Államokat. Powerset bíróság elé
állították Moszkvában, és elítélték kémkedésért. Egy évet
töltött el szovjet börtönben, majd kicserélték az orosz szu
perkémmel, Rudolf Ábellel. Powers hősökhöz méltó fogad
tatást kapott az Egyesült Államokban, volt azonban né
hány kétkedő is. Egyesek azt állították, hogy nem tett meg
mindent, hogy elpusztítsa a sérült repülőgépet, miután ta
lálat érte. Volt aki még azt is a szemére vetette, hogy hagy
ta magát élve elfogni. Ők azt állították, hogy inkább a CIAtól kapott ciánkapszulájához kellet volna folyamodnia,
minthogy ekkora adut adjon az oroszok kezébe.
Ez az incidens még évek múltán is hatással volt a szov
jet-amerikai viszonyra. A szovjet légvédelmi rakéták fejlő
dése, amelyet jól demonstrált Powers gépének a lelövése,
véget vetett az U-2-esek szovjet területek feletti járőrözé
sének. De a karrierjük ezzel még korántsem ért véget.
1962 júniusától rendszeres repüléseket végeztek Kuba
felett. A repülések sűrűsödtek, amikor felfedezték az első
szovjet légvédelmi rakétaállást augusztus 29-én. Egy
újabb lelövéstől tartva, a sziget keleti részére korlátozták

a repüléseket, távol a szovjet rakéták hatósugarától. A
CIA főnöke személyes utasítást adott egy bevetésre a til
tott terület felett. Október 14-én egy U-2-es számos fel
vételt készített Kuba nyugati területeiről. Október 15-én
este a CIA elemzés alá vette a képeket, amelyek megerő
sítették, hogy valóban épülnek a ballisztikus rakétatá
maszpontok. Az amerikai nagykövet az ENSZ elé tárta a
fotókat és a szovjet kollégájának szögezte a kérdést, de
ő cáfolta a rakétatámaszpontok építésének tényét. Ezzel
kezdetét vette a kubai rakétaválság.
A repülőgépek folytatták a felderítéseket, feltérképezve
Kuba minden négyzetcentiméterét, annak ellenére, hogy
október 27-én a szovjet rakéták lelőttek egy U-2-es\, a pi
lóta, Rudolf Anderson őrnagy is meghalt. A gépről készí
tett fényképek alapján az elnök és tanácsadói tisztában
voltak minden szovjet csapatmozgással. A válság hat na
pig tartott, akkor a szovjetek meghátráltak.

Az U -2-es változatai
Az U-2A az alapváltozatú repülőgép.
Az U -2B változatot eredetileg bombázófeladatra ter
vezték, mely háromkerekű futóművel, a szárnyak alatt
kettő-kettő fegyverzetfelfüggesztési ponttal, és egy M60
típusú géppuskával rendelkezett volna. Ez az altípus
nem került megépítésre.
Az U-2C az A modell Pratt & Whitney J75 hajtóművel és
nagyobb levegő-beömlőnyílásokkal elkészített változata.
Az U -2C T az U-2C modell (kétüléses) kiképzőrepülőgép-változata.

Az U -2D kétüléses változat, de nem kiképzési célokra
készült (a hátsó ülésben ülő személy kezelte a fedélzeti
felderítőberendezéseket).
Az U -2E az A modell légi üzemanyag-utántöltési ké
pességekkel rendelkező változata.
Az U -2 F az U -2C modell légi üzemanyag-utántöltési
képességekkel rendelkező változata.
Az U-2G az U-2C modell szállítókapacitásokkal ren
delkező változata, melyet felszereltek megállítóhoroggal
Az U-2A típusú repülőgép fontosabb
harcászati-technikai adatai
1. táblázat
Szárny fesztávolsága
Repülőgép hossza
Repülőgép súlya
Maximális felszállósúlya
Maximális sebesség
Hajtóműve
Csúcsmagassága
Hatótávolsága
Repülési ideje
(pót-üzemanyagtartály nélkül)
Kifejlesztési éve
Altípus és gyártott darabszám

24,38 m
15,09 m
5307 kg
7257 kg
850 km/h
Pratt & Whitney
J57 - P-37 A
25 908 m
3542 km
6,5 h
1955
30 db U-2A,
szolgálatból kivonva
1989 áprilisában

Az U-2R típusú repülőgép
fontosabb harcászati-technikai adatai
2. táblázat
Szárny fesztávolsága
Repülőgép hossza
Repülőgép súlya
Maximális felszállósúlya
Maximális sebesség
Hajtóműve
Csúcsmagassága
Hatótávolsága
Repülési ideje
(pót-üzemanyagtartály
nélkül)
Kifejlesztési éve
Altípus és gyártott
darabszám

31,39 m
19,20 m
6758 kg
18 598 kg
821 km/h
Pratt & Whitney
J 7 5 -P -1 3 B
24 382 m
5636 km
7,5 h

1967
16 db U-2B,
16 db U-2R

A TR-1 típusú repülőgép fontosabb
harcászati-technikai adatai
3. táblázat
Szárny fesztávolsága
Repülőgép hossza
Repülőgép súlya
Maximális felszállósúlya
Maximális sebesség
Hajtóműve
Csúcsmagassága
Hatótávolsága
Repülési ideje
(pót-üzemanyagtartály nélkül)
Kifejlesztési éve
Altípus és gyártott
darabszám

31,39 m
19,20 m
7257 kg
18 598 kg
797 km/h
Pratt & Whitney
J 7 5 -P -1 3 B
27 432 m
6441 km
12 h
1981
25 db TR-1 A,
2 db TR-1 B,
2 db ER-1 (NASA)
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Az U-2S típusú repülőgép fontosabb
harcászati-technikai adatai
4. táblázat
Szárny fesztávolsága
Repülőgép hossza
Repülőgép súlya
Maximális felszállósúlya
Maximális sebesség
Hajtóműve
Csúcsmagassága
Hatótávolsága
Repülési ideje
(pót-üzemanyagtartály nélkül)
Kifejlesztési éve
Altípus és gyártott
darabszám

31,39 m
19,20 m
7257 kg
18 598 kg
805 km/h
GE F—118—101
27 432 m
7407 km
10 h
1994
32 db U-2S (mint aktív)
4 db U-2 ST (mint
kiképző repülőgép)

és egyéb segédberendezésekkel, megerősítették a repü
lőgéptörzs hátsó részét, felszerelték 50 fokban elfordítha
tó fékszárnyakkal, megnövelték a tárolórész nagyságát,
valamint megerősített farokfutóművekkel látták el.
Az U -2H az U-2G modell légi üzemanyag-utántöltési
képességekkel rendelkező változata.
Az U-2R az alapmodell nagyobb változata. Eredetileg
szállítókapacitással rendelkező repülőgépnek tervezték,
melyet felszereltek RX107típusú megállító-horogkészlettel.
A TR-1 harcászati felderítő repülőgép az U-2R modell
átalakított változata.
Az U-2S az U-2R modell nagyobb teljesítményű hajtó
művel felszerelt változata. A hajtómű 30%-kal könnyebb
és kisebb, de nagyobb az üzemanyag-fogyasztása.

Az U-2-es felderítő repülőgép fedélzeti szenzorai
Az érzékelők, a radarok, a kamerák a repülőgép orr-ré
szében, a szárny alatt egy speciális felderítőkonténerben
és a törzs alsó részében kialakított úgynevezett „Qaknában” kerültek elhelyezésre.
HR-329 kamerarendszer: nagy felbontó-képességű,
forgásstabilizált kamerarendszer, amely 167,6 cm-es
gyújtótávolsággal és lerövidített optikai pályával rendel
kezik. A kamera által biztosított „kép” elsődlegesen a cél
pontkiválasztásban, a csapás utáni helyzet kiértékelésé

5. ábra: A térképezés vázlata az IRIS-111-а/ és a HB-329-el
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6. ábra: Az F-489 típusú térképező berendezés

ben, a szárazföldi harcrend elemzésében nyújt nagy se
gítséget. A kamera által feltérképezhető terület teljes
hossza 1 0 0 - 1 1 0 km.
IRIS III (Intelligence Reconnaissance Imagery System):
optikai légifelvétel-előállító rendszer, amely egy olyan nagy
felbontóképességű panorámakamerával rendelkezik, mely
nek 61 cm-es a gyújtótávolsága. A lerövidített optikai pályájú, forgatható optika segítségével az IRIS III képes 140 fo
kos letapogatási szögben feltérképezni a terepet. A rendszer
által feltérképezhető terület teljes hossza mintegy 60 km.
Optikai kamera: Panorámakamera, mellyel 60-65 km
hosszan lehet a területet feltérképezni.
F-489 típusú berendezés: A berendezés alkalmas képszerkesztésre és térképezésre. Mozaikszerű képekből ál
lítja össze a felderített területről a légi felvételt. A feltérké
pezhető terület 33x33 km nagyságú.
Felderítési szempontból fontos berendezések még a
repülőgépen:
ASARS-2 (Advanced Synthetic Aperture Radar Sys
tem): Ez a radarrendszer a repülőgép orr-részében került
elhelyezésre. Felderítési távolsága 180 km.
SYERS (Senior Year Elektor-optical Reconnaissance
System): Elektro-optikai felderítő rendszer, mely szintén

a repülőgép orr-részében került elhelyezésre, felderítési
távolsága 120 km. Ehhez a rendszerhez tartozik az infra
vörös érzékelő is.
Senior Glass, Senior Ruby, Senior Spear felderítő
rendszerek: fő feladatuk az elektronikus és a kommuni
kációs felderítés végrehajtása. Felderítési távolságuk
280 km.
Felhasznált irodalom
NATO Intelligence Unit Guide.
Dr. Kocsis Bernát: Válogatás burzsoá hadtudományi
írásokból. Zrínyi Katonai Kiadó. Budapest, 1985.

Hadtudományi Lexikon l-ll. kötet. Magyar Hadtudomá
nyi Társaság. Budapest, 1995.
Horváth Zoltán: A légi felderítés és eszközeinek fejlő
dése. Új Honvédségi Szemle, 2002/7.
A http://www.fas.org/irp/program/collect/u-2.htm inter
neteimen szereplő dokumentumok.
Jegyzetek
1. NATO AIRSOUTH Intelligence Unit Guide.
2.
J. F. C. Fuller: A gépesített háború. III. fejezet. Az üt
közet megkezdésének hadászati előzményei, 19. pont.
Hadászati felderítés.
Horváth Zoltán mk. őrnagy

FN F2000 - gépkarabély Belgiumból
A világ több országában az utóbbi tíz évben és napja
inkban is folyik azon gépkarabélyok fejlesztése, ame
lyeket a „jövő katonáinak” szánnak. Csakhogy a mai
napig még egyetlen ilyen fejlesztést sem fejeztek be,
és valószínűleg a közeljövőben nem is fognak. Néhány
gyártó azonban úgy döntött, hogy köztes megoldást vá
laszt, azaz a régebbi konstrukciót összekapcsolja az új
elgondolásokkal. E gyártók közé tartozik az ismert bel
ga FN (Fabrique Nationale) gyár is. Saját fejlesztésű
gépkarabélyát 2001-ben mint „integrált rendszerű”-t
mutatta be. Ez azt jelenti, hogy a fegyver több modul
ból tevődik össze, amelyet szabadon változtatható,
akár több részből álló részegységekből lehet összeállí
tani. A konstrukció alapvető része a NATO-kaliberű
5,56x45 mm-es, úgynevezett bulipop gépkarabély. A
cső alatti rész alá egy 40 mm-es gránátvetőt, vagy egy
rendfenntartó szerepre alkalmas, nem halálos fegyvert
is hozzá lehet csatolni. A rendszeresített célzórendsz
erekben is nagy a választék. Hozzácsatolhatjuk a leg
egyszerűbb típustól kezdődően a bonyolultabb optikai
rendszereken keresztül akár a lézertávmérős irányzékot is. Ezen kívül a fegyverre szerelhető egy lézerfényt
kibocsátó célzássegítő modul vagy akár egy fegyver
lámpa modul is. Természetesen e tetszés szerint öszszeállítható modulokból álló gépkarabély nem új, de
ebben az esetben az ilyen változatos összeállítás érde
kesnek és újnak minősül.

Konstrukció
Az F2000 automata gépkarabély előnyei közül első
ként az újszerűségét és a gazdaságosságát említhet
jük meg.
A bulipop konstrukció azt jelenti, hogy a tár és a moz
gó alkatrészek a hátsó markolat mögött helyezkednek el.
Ennek köszönhetően csökken a gépkarabély hossza, a
cső hosszának megtartása mellett. A bulipop rendszer
nek azonban vannak hátrányai is. Célzás közben a lö
vész arca közelebb helyezkedik el a nyíláshoz, amelyen
keresztül kirepülnek a töltényhüvelyek. Ha a használó

balkezes lenne, vagy ha bal vállból kellene tüzelni, a ki
repülő hüvelyek éppen a lövész arcába csapódnának.
Hogy ez elkerülhető legyen, egyes alkatrészeket ki lehet
cserélni úgy, hogy a töltényhüvelyek a bal oldalra esse
nek ki. Azonban ezekben az átalakított konstrukciókban a
zárszerkezet zárásának, a tűzváltókar állításának, illetve
a tár cseréjének problémája továbbra is megmarad. A
leginkább ismert bulipop rendszerű 5,56 mm kaliberű
gépkarabélyok az angol L85A1, a francia FAMASZ F 3 é s
az osztrák AUG.
A bulipop rendszerű konstrukciók hátrányainak megoldá
sára a belga fegyverfejlesztők sajátos módot dolgoztak ki.
Az alkalmazott működési mechanizmusok között el
fogadott, hogy a töltényhüvely kidobása a zárszerke
zet hátrafelé történő elmozdulása során történik, ami
kor is az akasztóköröm visszahúzza a hüvelyt és ki
dobja, a gépkarabélyon lévő kivetőrésen keresztül. Ez
zel ellentétben az F2000 gépkarabélyon a hüvely kive
tése a zárszerkezet előre történő mozgása során tör
ténik, amikor a következő töltény kerül a csőbe. Azért,
hogy ez megoldható legyen, a cső hátsó részén elhe
lyeztek egy billenő mozgású, különleges kialakítású
emelőkart. A zárszerkezet hátrasiklási ideje alatt az
emelőkar felső része 40°-os szögbe billen át, hogy a
töltényhüvelyt kivetésre készítse elő, az alsó része pe
dig engedi a következő töltény bevezetését a csőbe. A
zárszerkezet előresiklása közben a következő lőszer a
csőbe kerül, és ugyanebben a pillanatban a kitámasz
tott helyzetű emelőkar felvezeti a használt töltényhü
velyt a cső felett elhelyezkedő kivetőcsatornába. A
zárszerkezet további előresiklása felcsapja az emelő
kart, amely a már kivetőcsatornában lévő hüvelyt kive
ti a fegyverből. Egy speciális zárlemez megakadályoz
za a hüvely visszaesését, ami főleg akkor történhetne
meg, amikor a gépkarabéllyal elfordított pozícióban tü
zelünk.
A töltényhüvely kivetése a gépkarabély elé azt eredmé
nyezte, hogy a lőporgázok elvezetését az általában alkal
mazott megoldásoktól eltérően kellett megoldaniuk a fej
lesztőknek. Ezt úgy alakították ki, hogy amíg a töltényhü
velyek kivetésére szolgáló csatornából a hüvelyek a jobb
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oldalon távoznak el, addig a lőporgázok elvezetése a bal
oldalon kialakított résen keresztül történik.
A gépkarabéllyal egyes lövést vagy sorozatot is le
lehet adni. A tűzváltókarnak három helyzete lehetsé
ges: kibiztosított, egyes lövés, sorozatlövés. A soro
zatlövés hosszát nem szabályozták. Atűzváltókar ked
vező elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy a lövész
ugyanazon ujjával használhassa, mint amivel a ra
vaszt elsüti.
Az F2000 gépkarabély tárja 30 töltény befogadására
alkalmas. Kialakítása hasonló a belga FNC-hez, illetve az
amerikai M 16-oshoz. A tár acélból készül, amely így elég
masszív és nehezebben sérülhet meg. A legtöbb alkat
rész azonban erős műanyagból készül, ami igen jó me
chanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek köszönhe
tően csökkent a gépkarabély súlya. A nehezebb részek:
a cső, a zárszerkezet, illetve némely alkatrész, amelyet
fémből állítanak elő.
Az F2000 gépkarabély kiegészíthető 40x46 mm kalibe
rű Lance típusú gránátvetővel. A gránátok kilövéséhez
egy speciális kialakítású (ergonomikus) markolatot fej
lesztettek ki, amely a fegyver tartásán kívül minimális fo
gásváltással a gránátvető működtetését is szolgálja. A
gránát kilövése előtt fel kell helyezni a fegyver jobb olda
lára a mechanikus irányzékot. Az irányzék 350 méterig
teszi lehetővé a célzást.
A gránátvető helyére fel lehet szerelni a kevésbé ve
szélyes XM303 nevű félautomata nem halálos fegyvert
is, aminek a kialakítása hasonlít az eredetileg festéklö

4. ábra: A gépkarabély szét- és összeszerelése nagyon
egyszerű

5. ábra: Az FN F2000 előre történő hüvelykivetésének
megoldása

1. ábra: Az FN F2000 gépkarabély

2. ábra: A gépkarabély lézertávmérős irányzékkal

3. ábra: Az FN 2000 gépkarabély a Lance típusú gránátve
tővel felszerelve
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véshez (paintball) használt fegyverhez. E félautomata
fegyverhez a 12 mm-es kaliberű gömbölyített végződésű
gumilövedékek, festékpatronok, ill. könnygázzal töltött lő
szerek alkalmazhatók. A töltények célzott kilövésének tá
volsága 50 és 100 méter között lehetséges. Alkalmazá
sára speciális esetekben kerülhet sor, ilyen lehet a békefenntartó misszió, vagy amikor az ellenség nem rendel
kezik tűzfegyverekkel.
Az optikai irányzék 1,6-szeres nagyítású, egy fém
hengerben helyezkedik el a gépkarabély csövén. A
gyári irányzékokon kívül a fegyvert fel lehet szerelni
még más NATO-előírásokat teljesítő optikai irányzékokkal is.

Harci adatok
A konstrukció modulos megoldása és jól elhelyezett
súlypontja biztosítja a fegyver könnyű használhatósá
gát akár egykezes használat esetén is. Új modulok
fegyverre szerelése nem okozza a fegyver stabilitásá
nak romlását.
A töltényhüvely előre történő kivetése nagyon fontos
előny azon lövészek számára, akik bal kézzel használ
ják a fegyvert. Ezenkívül a fegyverhasználó mellett lévő
személyt nem találják el a kirepülő töltényhüvelyek, ami
nagyon lényeges, főleg kisebb épületben vagy gépjár
műben.

A fegyver szét- és összeszerelése egyszerű és nagyon
kevés időt vesz igénybe. A kiegészítő modulok szerszá
mok nélkül felszerelhetőek az előre kialakított helyekre. A
fegyver súlya üres tár esetén 3,6 kg-ot tesz ki. A gránát
vető további 1 kg-mal, az optikai irányzék 0,9 kg-mal ne
hezítheti meg. A teljes súly összesen tehát 5,5 kg-ot is ki
tehet lőszerek nélkül.
Az új belga F2000 gépkarabély előrelépés a jövő
fegyverének kifejlesztésében. Az am erikai Sabre, a
francia Felin, illetve az angol F ist gépkarabély még
kialakítás alatt áll, és a közeljövőben nem fog elké
szülni.
Technikai adatok
Lőszer: 5,56x45 mm NATO-változatú,
a gépkarabély teljes hossza: 694 mm,
cső hossza: 400 mm,
tár: 30 töltény,
tűzgyorsaság: 850 lőszer percenként,
irányzék: 1,6-szeres optikai irányzék,
torkolati sebesség: 900 m/s,
súly üres tár esetén: 3,6 kg.

6. ábra: Az FN F2000 moduláris felépítése

A gépkarabélyhoz hozzá lehet csatolni bajonettet is. Ez
azonban nem sikeres kombináció, hiszen ez a gépkara
bély viszonylag rövid konstrukció, és alapvetően más fel
adatokra fejlesztették ki.
Az F2000 gépkarabély legnagyobb hibájaként azt a
tényt kell megemlíteni, hogy az utolsó lőszer kilövése
után a zárszerkezet nem marad felhúzott hátsó pozíció
ban, ami a tárcsere szükségességére utalna. Egyes lö
vés esetén a tárcsere idejének érzékelése szinte lehe
tetlen.

Felhasznált irodalom
F 2000 - Nowy belgijski karabinek. Przegland wojsk
ladowych (styczen 2003).
Small arms report. Jane’s IDR (July 2002).
A jövő fegyverei. Kaliber (2002. március).
László András

GERGELY TIBOR

A DUNAKANYAR KAPUJA
(történelmi regény)
A mű jó példa arra, hogy a hazai könyvüzleteket elárasztó középszerű an
golszász regénydömping helyett érdemesebb a tehetséges magyar írók
munkáit olvasni. (Sajnos ezek általában csak egyszer, csekély példány
számban jelennek meg, különösebb hírverés nélkül.)
Gergely Tibor olvasmányos és jelentős történelmi regénye a XIII. szá
zadban, IV. Béla uralkodása idején játszódik. A korszak nagy kérdése,
hogy a Magyar Királyság fegyveres ereje képes-e megállítani, legyőzni az
országra törő mongol-tatár hordákat. A főhős segítségével lépésről lépés
re, bennfentesként követhetjük az eseményeket...
„Két évvel ezelőtt azonban egy közeli építkezésnél olyasmi került birto
kunkba, ami leránthatja a leplet az ismeretlenről és magyarázatot adhat a
vár létezésének okára. Az alapok ásásakor beszakadt pincerendszer rom
jaira bukkantak a munkások. A riasztott régészek összetört használati tár
gyak, fegyverek és szerteszét heverő csontvázak között leforrasztott ónládikát találtak. A ládát a Nemzeti Múzeum éppen ilyen célokra kialakított, spe
ciális termében nyitották fel... A legnagyobb megdöbbenést az váltotta ki,
mikor egy ismert egyetemi nyelvészprofesszor aprólékos munkával lefordította a tekercseken található írásokat és
kiderült, hogy azok egy összefüggő történet darabjai, melyek igen részletesen ismertetik egy bizonyos Detre ispán,
a tatárjárás éveiben történt cselekedeteit. Ezekből a naplószerű jegyzetekből világosan kitűnik - a személyes tör
téneten és a történelmi cselekményen kívül - a gödi földvár tatárjáráskori szerepe a környék lakóira nézve.”
(Részlet a szerző előszavából.)
Az A/5 méretű, 260 oldalas regény megvásárolható a
metró Kossuth téri állomásán (Bp. V. kér.) a könyvesboltban.
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A szovjet repülőgép-fedélzeti rakéták fejlesztése II. rész
A szerteágazó, széleskörű munka za
vartalan biztosítása céljából - meg
előzve a K-14 rakétacsalád kivitele
zését - beindították a KSZR típusú ra
kétáknál is alkalmazható hasonló fe
délzeti berendezések kidolgozását. Az
elvégzett kísérletek eredményei alap
ján merült fel a javaslat, hogy meg kell
vizsgálni, lehetséges és célszerű-e a
Tu-16KSZ rakétahordozó KSZR raké
táit is ilyen típusú, új fedélzeti beren
dezésekkel ellátni?
Az 1960-as évek elején a Mjasziscsev KB kollektíváját átadták V. N.
Cselomej rakétatervezőnek, a K-14
témáját pedig lezárták. Azonban a
K-14 új fedélzeti berendezéseinek fej
lesztése során végzett sikeres kísérle
tek eredményei (az első levegő-hajó
osztályú rakéta aktív rádiólokációs ön
irányító fej), alapul szolgáltak a rádió
elektronikai berendezések további fej
lesztési munkálataihoz. így a KSZR-2
jelű rakéta kifejlesztése érdekében
végzett munka egyértelműen a Tu-16
fegyverzetének korszerűsítésére irá
nyult, és sikeres befejezése biztosítot
ta volna e rakétahordozó harcászati
lehetőségeinek jelentős kiterjesztését.
A Szovjetunióban először fordult elő,
hogy a rakéta indítása után a hordozó
repülőgépnek már nem kellett megkö
zelítenie a célt. A rakéta már a hordo
zótól függetlenül, önállóan működött
tovább a „Kilőtted? - Felejtsd el!” elv
szerint.
A kormány olyan nagy jelentőséget
tulajdonított a KSZR rakétával és a
Rubikon berendezésekkel végzett kí
sérletek eredményeinek, hogy ezek
alapján 1961. február 4-én határozatot
hozott a T u-W K S Z és a Tu-16 hordo
zók átalakításáról Tu-16KSZR-2-re
Rubikon berendezéssel címmel. Meg
határozta az együttes kísérletek meg
kezdésének határidejét, 1961. április
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15-ét, és egy sor egyéb feltételt a légi
erő átfegyverzésének előkészítésével
kapcsolatban.
Abban az időben a N11-131 (Tudo
mányos Kutatóintézet) kötelékébe tar
tozó kollektíva által kidolgozott
KSZ-IIM új fedélzeti berendezés a
Rubin-1K repülőgép-fedélzeti rádiólo
kátor-állomással együtt alkotta a
Rubikon-1K rendszert. A rakétán al
kalmazott aktív önirányító fej haszná
lata nagymértékben csökkentette a
hordozó repülőgép fedélzeti berende
zéseivel szemben támasztott követel
ményeket, szükségtelenné vált a cél
megvilágítása, és parancsok továbbí
tása a rakétára. A Rubikon-1 К beren
dezést a Tu-16-on korábban rendsze
resített Rubidij rádiólokátor-állomás
helyére építették be, lemondva a ko
rábbi Tu-16 hordozóknál alkalmazott
K-1M- ről.
A Rubin-1K repülőgép fedélzeti rá
diólokátor-állomás (RLÁ) felderítési tá
volsága tipikus vízfelszíni cél - cirkáló
-esetében megközelítőleg 200 km, ví
zi erőműveknél 250-290 km, hidaknál
130-180 km. Biztosított volt az egy
mástól sugárirányban 0,9 km, oldal

irányban pedig 0,05 km távolságban
levő célok különválasztása. A rakéta
önrávezető feje számára az operátor a
célmegjelölést úgy végezte, hogy a fe
délzeti lokátor indikátorán a keresztje
let ráhelyezte a céljelre, hasonlóan a
bombacélzásnál végzett művelethez.
Amikor a rakéta önrávezető feje auto
matikus követésre befogta a célt, ki
gyulladt egy jelzés a fedélzeti RLÁ ár
nyékoló tubusán, és kivilágosodott a
megfelelő céljel az indikátoron. Amikor
5° pontossággal ráfordultak a célra, ki
gyulladt az „indításhoz kész” jelzés.
Ekkor az operátor parancsot adott a
tartályok felöltéseire, majd 20 másod
perc után a rakéta leválására a hordo
zó repülőgépről.
4-10 km magasságon a rakéta indí
tása 888 km/h sebességen történt. A
rakétahordozó biztonsága érdekében
a rakétahajtómű beindítása csak 7
másodperccel a leoldás után történt
meg, aminek következtében a röppálya 600-1200 m-rel alacsonyabbra ke
rült. A maximális hajtómű-teljesítménynyel repülő rakéta sebessége 12001250 km/h-ra gyorsult. Az indítás után
40 másodperccel a hajtómű átáll az

alacsonyabb teljesítményű üzemmód
ra, és a rakéta állandó sebességgel, a
horizonthoz viszonyítva néhány fokos
szögben zuhan mindkét síkban kor
mányozva a valóságos vagy meghatá
rozott cél irányába. Amint 18 km-re
megközelíti a célt, az önirányító anten
nája rögzíti a siklószöget, ezzel egyi
dejűleg az előretartás csatornájának
giroszkópja is rögzítődik vízszintes
síkban. A céltól 0,5 km távolságra,
hogy elkerüljük az önirányító fej „megvakulását”, az antenna kikapcsolódik,
és a hátralévő 1,5 s repülési idő alatt a
repülés az előző paraméterek alapján
történik.
Az új önirányító fejében 0,65 m-re
növelt átmérőjű antennát alkalmaztak.
Az antenna nagy, áramvonalas burko
lata rádióhullámokat áteresztő kétréte
gű, üvegszálas műanyagból készült,
amely két 4 mm és egy 2,5 mm vastag
rétegből áll. Észrevehetően megválto
zott a rakéta farokrésze. A vízszintes
vezérsík a függőleges vezérsík köze
péről a törzsre került, hasonlóan ah
hoz, ahogy ez a MiG-19-es vadászre
pülőgépnél történt. Lényegesen bo
nyolultabbá vált a tüzelőanyag-tartá
lyok és a csővezetékek szerkezete a
üzemanyagrendszer átalakítása kö

vetkeztében, melynek az volt a célja,
hogy megbízhatóan működjön a lehet
séges túlterhelések teljes tartományá
ban. Az új, EVMU-525 elektromos
gyújtóval ellátott, páncéltörő-romboló
F K -2 típusú, 850 kg tömegű harci rész
mellett, melynek páncélátütő képessé
ge 300 mm, számításba vették az
FK-2N aktív burkolattal ellátott repesz-romboló harci rész alkalmazását
is földi célok megsemmisítésére.
A rakéta hajtóműve a folyékony haj
tóanyagú SZ5.6 típus, mely az
SZ2.721V változata, azonban attól né
mileg eltér a tolóerő szabályozhatóságának értékeiben, ami 700 kp-tól 1200
kp-ig terjedhet.
A repülési kísérletekhez ugyanazt a
T u -16-os hordozót használták, ame
lyiket 1958-ban. A tengeri célokon kí
vül ellenőrizték az indítások lehetősé
gét rádiókontraszttal rendelkező szá
razföldi célok ellen is. A közös kísérle
tek eredményeit rögzítő jegyzőkönyve
ket 1961. december 13-án írták alá, az
év utolsó előtti napján pedig a K -16
rakétakomplexum az 1261-537 szá
mú rendelettel hivatalosan is hadsereg
fegyverzetének része lett.
A rakéta indítási távolságát 150-160
km-ben határozták meg, a repülőgép

rakétakomplexum hatósugara pedig
1900 km. Megjegyezzük, hogy a
KSZR-2 rakéta aerodinamikai kialakí
tása kedvezőbb volt, mint a KSZ-é, így
a hordozó repülőgép repülési távolsá
ga 20%-kal megnövekedett, függetle
nül a ZSRD hajtóműves rakéták na
gyobb tömegétől. Harctevékenység
esetén a Tu-1 &os 120-140 km-re kö
zelítette meg a célt.
Bizonyos szempontból szimbolikus,
hogy a légierőnél a KSZR-2 és a
KSZR-11 rakéták, melyeket elsőként
láttak el igazi rakétahajtóművel a ko
rábbi gázturbinás hajtómű helyett, ép
pen akkor kerültek rendszeresítésre,
amikor a korábbi „repülőgép-lövedék”
elnevezést felváltotta a „szárnyasraké
ta” kifejezés.
Alig egy év múlva több mint 70
Tu-16 repülőgépet alakítottak át
KSZR-2 rakétahordozóvá. Volt egy
időszak, amikor a repülőgépek fegy
verzet nélkül maradtak, mert a
KSZR-2 sorozatgyártásának beindítá
sát hátráltatta, hogy késett a KSZ-IIM
fedélzeti berendezések szállítása. Az
első indításokat 1962 őszén hajtották
végre a 33-as kiképzési központban. A
haditengerészeti légierőben a kikép
zés 1963 februárjában kezdődött meg.
A K-16 alapvető előnye abban rejlik,
hogy a K-1Ó-zel ellentétben nem volt
szükség új hordozó repülőgép kialakítá
sára (orr-részében a nagyméretű EN ál
lomás berendezéseivel). Sőt, a régebbi
Kométák hordozóit, a Tu-16A gépeket
is fel lehetett használni, amelyekből a
légierő majdnem ezer darabbal rendel
kezett. A repülőgépek nem titkos megje
lölése NKSZR vagy NK-3 lett.
A K-16-Xa\ nagyjából egyszerre folyt
az ellenség működő rádiólokátor-állo
másainak megsemmisítésére szánt
K-11-es rendszer kísérletsorozata. A
feltételezett ellenség honi légvédelmé
nek semlegesítése céljából a párt és a
kormány még 1957. július 20-án, a
902-441 számú határozatában felada
tul tűzte ki az ipar számára a különbö
ző feladatú, többek közt légvédelmi
rakétarávezető ellenséges rádióloká
tor-állomások megsemmisítésére ké
pes rakétakomplexum kifejlesztését.
Mivel abban az időszakban még nem
kezdődtek meg a KSZR rakéta kísérle
tei, a lehetséges rádiólokátor elleni ra
kétakomplexumként szóba került mind
ez a rakéta, mind az eredeti KSZ. A
munkálatok későbbi szakaszában
azonban a KSZR-1 találták ígérete
sebbnek, mert kialakítása lehetővé tet
te, hogy az orrában helyezzék el a
nagyméretű antennát. Az újonnan ki
alakított KSZR-1 rakétakomplexum
alapvető elemei: a passzív rádióloká
ciós önirányító fej és a repülőgép fe
délzeti célfelderítő állomás.
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A Rádióelektronikai Állami Bizottság
108. Tudományos Kutatóintézete (a to
vábbiakban Agát) által kifejlesztett Ri
ca célfelderítő állomás valójában egy
széles sávú passzív rádiólokátor-állo
más merev antennával és a pillanatfázis-pelengáció elvén működik. A for
dított T alakú keret a kilenc tányéran
tennával azonnal felismerhetővé tette
a rádiólokátor elleni rakétakomplexum
mal felszerelt Tu-16 repülőgépeket. A
Rica állomás vízszintes síkban +/-23°,
helyszög szerint pedig 0-tól 12°-ig biz
tosította nagy magasságból a légvéde
lem és a flotta felderítő rádiólokátorai
nak (P-20 és P-30, valamint a ,,Fut-N')
észlelését 300-350 km távolságról, a
tűzvezető (SzON-4) lokátorokét pedig
270 km-ről. 4000 m-es magasságon a
felderítési távolság 185-200 km-re
csökkent.
A 648. tudományos kutatóintézet által
megalkotott 2PRG-10 passzív, széles
sávú impulzus üzemmódú önirányító fej
10 km repülési magasságban 180-280
km távolságról lehetővé tette a cél rá
diólokátor-sugárzásának befogását.
4000 m-re süllyedve ez a távolság
150-190 km-re csökkent. A KSZR-11
fedélzeti berendezése a cél kutatását a
Rica állomástól kapott információk: a
cél lokátor-hullámhossza, az ismétlési
frekvencia, az impulzusidő, illetve az ál
lomás iránya alapján végezte. Az önirá
nyító fej befogási távolsága meg
növekedett, így a KSZR-11 indítási tá
volsága is 1/3-dal nagyobb lett, mint a
KSZR-2-é volt, és elérte a 200 km-t.
A KSZR-11 rakéta a kioldást követő
süllyedés után vízszintes repülésbe
ment át, irány szerinti önrávezetéssel.
Miután a cél helyszöge és a rakéta
hossztengelye közötti szög meghalad
ta a 25°-ot, a rakéta zuhanásba kez
dett a célra, miközben az irány szerin
ti célravezetés a párhuzamos megkö
zelítés módszerével történt, helyszög
szerint pedig egyenes rávezetéssel. A
KSZR-2-höz viszonyítva sokkal meredekebb zuhanási szöget az tette lehe
tővé, hogy a passzív önirányító fejet
nem zavarhatták a föld felszínéről
visszavert jelek, amelyek korlátozták a
zuhanási szög bizonyos érték fölé nö
velését az aktív önrávezető fej esetén.
A rakéta képes volt az önrávezetést
végrehajtani mind a rádiólokátor-állo
más fő sugárnyalábjában, mind az ol
dalszirmokban. A rádiólokátor kisugár
zásának rövid idejű kikapcsolása ese
tén az önirányító fej memóriájában
rögzített utolsó repülési üzemmódot
tartotta tovább, 0,85 volt annak a való
színűsége, hogy a rakéta becsapódik
a rádiólokátor-állomás 40x80 m-es
körzetébe.
A rakétát háromféle harci résszel le
hetett ellátni (romboló, repesz-romboló
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19. ábra: A célhajóként használt CSKALOV nevű régi teherhajó

és páncéltörő-romboló F A -11 EVUM
-514M), de a lényegesen könnyebb
fedélzeti berendezések alkalmazásá
nak köszönthetően a rakéta tömege
nem haladta meg a 4000 kg-ot. A meg
növelt indítási távolság és a rakéta ki
sebb tömege a K -16 komplexumnál
nagyobb harcászati hatósugarat bizto
sított a K-11-nek, 2050 km-t, miköz
ben a hordozó 160 km-nél jobban nem
közelítette meg a célt.
1960 végére elkészültek az önirá
nyító fej és az AP-721 robotpilóta fej
lesztési kísérleteivel és elvégezték a
hordozó Tu-16 (gyári száma 8262
04026) berepülését üresen és felfüg
gesztett rakétával. A kísérletek legna
gyobb részét sikerült 1961-ben befe

jezni, amit az elért eredményekről de
cember 21-én aláírt jegyzőkönyv bizo
nyít. A komplexumot csak 1962. április
13-án, a 341-157. számú határozattal
rendszeresítették.
A világon elsőként a Szovjetunióban
került sorozatgyártásba rádiólokátor el
leni rakéta. Eltekintve attól, hogy az
USA-ban már az ötvenes években ki
dolgozták a hangsebesség alatti
Corvus rakétákat a haditengerészeti
légierő, és a Crossboy-1 a Hadászati
Légiparancsnokság részére, mégis
csak 1964-ben rendszeresítették a
Shrike rakétát, melynek hatótávolsága
sokszorosan elmaradt a KSZR-11étől. A szovjet rakéták harci részének
nagyságrendekkel nagyobb rombo-

lóereje csökkentette a harci alkalma
zás lehetőségeinek függőségét az el
lenséges légvédelem ellentevékenysé
gétől. Igaz a Shrike viszonylag kis tö
mege és méretei lehetővé tették, hogy
széles körben és egészében véve
megfelelő hatékonysággal alkalmaz
zák a későbbi háborús konfliktusok
többségében. Kifogások merültek fel

viszont a KSZR-11 rakéta önirányító
fejének korlátozott frekvencia-sávszé
lességével kapcsolatban.
Az egységesített K S Z fí-2 és
KSZR-11 rakéták létrehozása, vala
mint a hozzájuk tartozó fedélzeti be
rendezések viszonylagosan kisebb tö
mege és mérete teremtette meg annak
lehetőségét, hogy a T u-1& os gépre

alapozva kifejlesszenek egy egységes
hordozó repülőgépet is. Az egységes
komplexum létrehozását, melynek ne
ve K -11-16 lett, Állami Bizottság java
solta a K -1 & tál és a K-11-gyei lefoly
tatott kísérletek alapján.
A Tu-16A bombázók és a Tu-16ZA
légi utántöltő gépek átalakításának a le
hetőségét a K-11-16 komplexum céljá
ra, az 5262908. gyári számú Tu-1&or\
próbálták ki, amelyről leszerelték a
Rubidij rádiólokátor-állomást, és felsze
relték rá a Rubini a Ricái és a BD-352tartókat. Repülés közben a hajó elleni és
lokátor elleni komplexumokat a megfi
gyelők kezelték. A repülőgép üvegezett
orr-részében helyet foglaló megfigyelő
navigátor főleg a KSZR-2 rakétákkal
foglalkozott, a KSZR-11 alkalmazása
esetén pedig a rakéta robotpilótáját ké
szítette elő. A fegyverkezelő megfigyelő,
aki a pilóták háta mögött ült, végezte a
KSZR-11 -gyei kapcsolatos összes többi
teendőt. Első ízben vált lehetővé két
KSZR-2 rakéta indítása egy cél ellen. A
kísérletek sikeresek voltak, és megkez
dődött a csapatok ellátása a K-11-16
komplexummal. Az előirányzottaknak
megfelelően a Tu-16K-11-16- okát
(nem titkos jelölésük HK-2, vagy
HK-11-16) bombázókból és légi után
töltő repülőgépekből alakították át, bár a
haditengerészeti légierő főparancsnoká
nak, E. Preobrazsinszkijnek követelésé
re kidolgozták a T u -16KSZ rakétahordo
zó átalakításának technológiáját is.
A Tu-16A repülőgépekből kiszerelték
a Rubidij-2M (RBD-2) rádiólokátor-állo
mást, az OPB11FM optikai bombavető
célzókészülékeket, beszerelték helyet
tük a Ricái és Rubin-1K-t, valamint az
OPB-112-1. A repülőgépből kiszerelték a
Meridián navigációs rendszert, az
RSZB-70 parancsnoki rádióállomást és
az AFA-42/100 fényképezőgépet. Az
RV-2 rádió-magasságmérőt RV-UM-re
cserélték. Felszerelték a BD-352 tar
tógerendákat, a rakéta-előkészítő és
-indítóberendezéseket, a Vetyer-2
(DISSZ-1) dopplerrendszert és a Szvod
berendezést. Átalakították és megerősí
tették a szárnyak szerkezetét.
Az ötvenes évek végére sokadszor
tűzték ki feladatul, hogy az új légvédel
mi rakéták és vadászrepülőgépek kifej
lesztéséhez olyan légi céleszközöket
kell biztosítani, amelyek repülési jellem
zői megfelelnek a várható ellenség légi
támadó eszközei színvonalának. Az
11-28 és a Tu-16 pilóta nélküli változa
tai, az átalakított MiG-е к és Jakok, va
lamint a kimondottan erre a célra gyár
tott hangsebesség alatti /_a-77célrepülőgépek és ezek változatai már nem fe
leltek meg a követelményeknek. Egy
olyan olcsó célgépet kellett létrehozni,
amely képes a sztratoszférában, a
hangsebesség többszörösével repülni.
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A párt és a kormány 1959. június 19-i
684-312 számú határozatában egy sor
új típusú célgép és repülőgép pilóta
nélküli változatának kidolgozását ren
delte el. Az idézett dokumentum első
pontja szerint a KSZR rakétákra ala
pozva ki kell fejleszteni az önálló irá
nyítórendszerrel működő KRM célgé
pet. A lényegesen jobb repülési jellem
zőket (sebesség 2500 km/h-ig, magas
ság 20 000-25 000 m, hatótávolság
250 km) úgy szándékoztak elérni, hogy
az Iszájev féle hajtóművet a nagyobb
teljesítményű és V. G Sztyepanov által
tervezett R -209 típusú folyékony
üzemanyagú rakétahajtóművel váltják
fel. A munkálatok végeredményben si
keresek voltak, és 1961-ben megkez
dődtek a kísérletek az új célgéppel.
Már 1963-ban indítottak Tu-16 hordo
zókról KRM célgépet az SZ-200 légvédelmirakéta-komplexum kísérleteinek
biztosításához. A célgépet 1965-ben
rendszeresítették. A KRM-jelölés mel
lett használták az MV-1 (magassági
célgép) elnevezést is.
Acélgép 10 km magasságban indít
va emelkedésbe megy át a megadott
magasságig, majd ott vízszintes repü
lésben folytatja útját az előre megadott
program szerint, és végrehajtja a lég
védelmi rakéták elleni „kígyózó” manő
vert. Acélgépet nem látták el semmifé
le önirányító vagy rádióirányító beren
dezéssel. Olyan rádiókapcsolattal ren
delkezik csupán, amely bekapcsolja
az önmegsemmisítő berendezést, ha
a célgépet nem sikerült lelőni. Acélgé
pet nyomjelzőkkel és Lüneberg-lencsékkel látták el, hogy nappal jobban
lehessen látni, valamint felszerelték
olyan berendezéssel, ami a találati hi
ba nagyságát mérte. 14 km repülési
magasságnál a repülés sebessége
1300 km/h volt, ami kismértékben
meghaladta a KSZR-2 és KSZR-11
rakéták sebességét. A repülési ma
gasság további növelésekor, 26 km-en
a sebesség 3200 km/h-ig növekedett.
Ilyen körülmények között mutatkoztak
meg teljes mértékben a ZSRD hajtó
mű előnyei, vagyis amikor a levegő sű
rűségének csökkenése miatt töredé
kére csökkent az aerodinamikai ellen
állás, a tolóerő gyakorlatilag állandó
maradt. A célrepülőgép repülési idő
tartama 4,7 perc és 12 perc között vál
tozott, a maximális repülési távolság
pedig elérhette a 300 km-t.
Kidolgozták a lehetőségét annak,
hogy a KRM alapján még nagyobb se
besség és magasság elérésére alkal
mas célgépet hozzanak létre, de ennek
gyakorlati
kivitelezésétől
elálltak,
ugyanis a feltételezett ellenségnek nem
voltak aerodinamikai légi támadó esz
közei, amelyek ilyen harcászati-techni
kai jellemzőkkel rendelkeztek volna.
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A 60-as évek elejétől a KSZR-2
(nem titkos jelölése: 085 gyártmány), a
KSZR-11 (086 gyártmány) és a KRM
(087 gyártmány) sorozatgyártását a
szmolenszki 475-ös gyár végezte.
Amikor a KSZR-család sorozatgyártása
elkezdődött, harcászat-technikai jellemzői
már nem számítottak kiemelkedőnek.
Összehasonlítva a K-16 komplexum jel
lemzőit a gyakorlatilag vele egyidőben
rendszeresített K-10 komplexum adatai
val, láthatjuk, hogy a KSZR-2 indítási tá
volsága és repülési sebessége 50-70%kal elmarad a K-10SZ rakéta teljesítmé
nyétől. Ugyanakkora Tu-16K-11-16hor
dozó hatósugara 400 km-rel volt keve
sebb, mint a Tu-16K-10-é. Eltekintve at
tól, hogy a célt mindkét komplexumnak
gyakorlatilag ugyanolyan távolságig kellett
megközelítenie, világossá vált, hogy sem
a KSZR-2, sem a KSZR-11 hangsebes
ség körüli repülési sebessége nem felelt
meg, nemhogy a feltételezett ellenség táv
lati, de a már létező légvédelmi eszközök
színvonalának sem.
A hatvanas években a komplexumo
kon elvégzett korszerűsítési munkák
sem tudták ezeket a hiányosságokat ki
küszöbölni. Nagy magasságú indítások
esetében a KSZR-11 repülési távolsá
gát 200 km-ig sikerült növelni, míg a
KSZR-2-ét 160-180 km-re. Minden kü
lönösebb átalakítás nélkül 1964-ben en
gedélyezték a rakéták felhasználását
4000 m magasságról. Tekintve, hogy a
légvédelmi rakétakomplexumok széles
körű elterjedése miatt a légierők áttértek
a kis magasságú tevékenységre, a raké
ták indítási magasságának további csök
kentése vált szükségessé, ez indokolta
a korszerűsített KSZR-2M változat létre
hozását. Az 500 m magasságú indítás
töredékére csökkenti a rakéta „merülé
sét’ a leválástól a hajtómű beindulásáig
terjedő időszakban. A „merülés” után a
rakéta felemelkedett 500-800 m-rel az
indítási magasság fölé, majd lapos szög
ben rázuhant a célra.
Mindezek ellenére a Tu-16 hatékony
rakétafegyverzettel való ellátásának kér
dését csak 1969 végére oldották meg,
amikor a KSZR-5 komplexum került
rendszeresítésre, amelynek harcászati
technikai jellemzői megközelítették a
H-22 rakéta adatait, és mind a mai napig
nincs hozzá hasonló külföldön. Néhány
év múlva a távolsági és haditengerészeti
légierő fegyverzete kibővül ennek a raké
tának rádiólokátor elleni változatával, a
KSZR-5P-ve\, ami a K-11-et váltotta fel.
A hordozók korszerűsítése - Tu-16K-26
és T U -16K -25-lehetővé tette mind a ré
gi rakéták, mind a KSZR-5 alkalmazá
sát, így a KSZR-2-1és a KSZR-11-e\ fe
lesleges kapkodás nélkül lehetett a fegy
verzetből kivonni. Ebből a családból utol
sóként a Tu-16 KRM repülőgép és a
MV-1 célgép került kivonásra.

A KSZR-2 és KSZR-11 rakéták foko
zatos visszavonása a „második lépcső
be” csökkentette ennek a fegyvernek a
titkosságát. A hatvanas évek vége felé
kezdődött e rakéták átadása a baráti fej
lődő országok számára, és először jelen
tek meg külföldi lapok hasábjain AS-5
Kelt jelzéssel a KSZR-2 és a KSZR-11
rakéták fényképei. A nagy levegő-föld
osztályú rakétakomplexumok közül
egyedül a KSZR-2, esetleg a KSZR-11
került harci alkalmazásra éles helyzet
ben. Különböző adatok szerint az 1973.
októberi arab-izraeli háborúban az ara
bok által indított rakéták mennyisége 25
és 82 között lehetett, de az eredményé
ről gyökeresen ellentmondó vélemények
jelentek meg. A legvalószínűbb, hogy 2
földi rádiólokáció-állomás és egy tábori
ellátóalakulat semmisült meg.
A KSZR-2 és KSZR-11 rakéták meg
alkotásának legfontosabb eredménye,
hogy jóval a H -22 és a KSZR-5 rakéta
család létrejötte előtt a személyi állo
mány a gyakorlatban elsajátította a fo
lyékony üzemanyagú rakétahajtóművek
erősen mérgező, tűzveszélyes és ag
resszív adalékot tartalmazó tüzelőanya
gának a kezelését a légierő fegyverze
tében elsőként rendszeresített KSZR-2
és KSZR-11 rakétákon. A feltöltésben
megszerzett gyakorlati tapasztalatok
mellett az is világossá vált, hogy ezt a
műveletet ésszerűbbé kell tenni, külö
nösen az oxidálóanyag töltését, mert a
rakétát nem lehetett huzamosabb ideig
tartani feltöltött oxidálóanyag-tartályok
kal. Ezért még idejében különleges
technológiai eszközöket fejlesztettek ki
az oxidálószer „ampullás” töltéséhez.
Több mint 200 távolsági bombázót
és elöregedett rakétahordozót fegyve
reztek át KSZR-2 és KSZR-11 raké
tákkal, és ennek a folyamatnak az a
legfontosabb eredménye, hogy a „ra
kétaválság" időszakában sikerült a
T u -16-osokat megőrizni egészen a va
lóban hatékony KSZR-5 és KSZR-5P
rakéták rendszeresítéséig.
(A szerkesztőség köszönetét fejezi ki
Daczi Pálnak a szakirodalomért. -Szerk.)
Felhasznált irodalom
A. M. Artyemjev: Tengeri rakétahordo
zó. Aviacija i koszmonavtika No. 32.
V. Rigmant-N. Jakubovics: Az első
tupoljeví hangsebesség feletti. Krilja
Rogyini 1988 No. 16.
V. Rigmant: Az ANT- és TU-jelzések
alatt. Aviacija i koszmonavtika 1988 No. 6.
Stojcsev-I. Szvojnjalo: Szárnyas
célgépek a levegőben. Armejszkij
Szbornyik 1988.
Fordította: Vázsonyi Miklós
nyá. alez.

Az L-159 В iskola- és gyakorlógép Kecskeméten
A világszerte elismert AERO Vodochody 2002. november
21 -én színvonalas bemutatót tartott az Aerotechnika M & T
Budapest Rt. közreműködésével Kecskeméten. A nagy múl
tú cég több mint 80 éves fennállása (1919) óta hozzávető
leg 11 000 db repülőgépet állított elő. A kezdetekben a civil
és katonai szféra részére terveztek és gyártottak szállító-,
vadász- és bombázógépeket. A második világháború alatt
és után a motoros-légcsavaros német gépeket gyártották.
A gyár 1950 elején átköltözött a mai Vodochodyba,
ahol megkezdték a szovjet M iG -15 („Fagot”) licencia
gyártását (1953). Ezzel megtéve az első lépéseket, elin
dultak a „sugárhajtású” világhírnév felé, és a szuperszo
nikus M iG -19 („Farmer”) és a MiG-21 („Fishbed”), vala
mint a S zu-7 („Fitter”) licencia gyártásával folytatódott a
széria. A sugárhajtású korszak ezen időszaka alatt az
említett típusokból 3700 db gépet bocsátottak ki, amiket
főként exportáltak a közel- és távol-keleti országokba. Az
első sikeres hazai sugárhajtóműves fejlesztés, amit ön
erőből valósítottak meg, az L -2 9 „Delfin” volt, ebből a
harci gyakorló-oktató típusból 3665 db készült el. A sike
ren felbuzdulva és látván az exportban rejlő lehetősége
ket, hozzáfogtak egy teljesen új konstrukcióhoz, az
L-39/59 „Albatrosz” megépítéséhez. Ezzel a típuscsalád
dal immár negyedszázada képezik a pilótákat Afrika,
Ázsia, Európa és Latin-Amerika 40 országában. Eddig
3000 db épült meg, és már 4 millió repült órát is teljesítet
tek. A magyar bemutatóra az L-159 A ALCA bázisán to
vábbfejlesztett teljesen új építésű, „B” változatú kétüléses
harci kiképző és könnyűtámadó gépet repülték át. Ezt a
cég prominens vezetői is elkísérték a műszaki személy
zettel együtt egy L-410-es gépen. Tudták, hogy rendkívül
fontos a hatásos és „célratörő” megjelenés, demonstrá
lás. így hát Lengyelország és Szlovákia után az 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőezred bázisán statikusan és
dinamikusan is bemutatták, illetve bizonyították a gép
nagyszerű képességeit a szakemberek (vadászpilóták)
és a meghívott média előtt. A légi parádéhoz minden
együtt volt, a vendéglátók, a „Dongó” és „Puma” száza
dok pilótái M iG-29-es gépeikkel végzett gyakorlórepülé
sekkel kellő hangulatot teremtettek az L-159 В program
jához. A gyár pilótái változó intenzitású bemutatót repül
tek a géppel. így láthattunk nagysebességű áthúzásokat,
fordulókat, magas állásszögű repüléseket és háton törté
nő kinyomást, palástorsózást és még harangmanővert is.
Miután betont fogott a vasmadár, és visszatérőben volt az
állóhelyére, a torony előtt még egy kis földi bemutatót tar
tott. A kormányozható orrfutónak köszönhetően egy
„zsebkendőnyi” területen egy-egy teljes fordulatot vég
zett, először balra, majd jobbra. A prágai NATO-csúcstalálkozó miatt az AERO meghosszabbította az itt tartózko
dását, így pilótáink a pénteki és szombati napon is repül
hették a gépet. Az első felszállása óta (2002. június 1.)
eltelt időszak alatt a gép több mint 130 felszállást hajtott
végre, és túl van a 120 repült órán.
Az L-159 B-1 november közepén repülték vissza Euró
pába a „fekete” kontinensről, ahol látogatása, illetve ke
nyai bemutatkozása során a vendéglátó ország vadászpilótái 11 felszállást hajtottak végre nagy megelégedé
sükre, jó benyomást keltve. A legnagyobb próbatételnek
az indiai légierő pilótái tették ki a típust, ugyanis teljes ter

helés (2700 kg) mellett a megengedett túlterhelési érté
kekig hajszolták. A hatezer méteres hegyvidéki klíma a
gép teljesítményét csekély mértékben befolyásolta, ami
főként a Honeywell/ITEC sugárhajtóműnek köszönhető.
A hagyományos sárkány és futómű elrendezésű gépen
a kor követelményének megfelelően alakították ki a kabint,
amelyben megtalálhatók a többfunkciós színes kijelzők, a
HŰD és a HOTAS rendszer, ezek leegyszerűsítik a pilóták
munkáját, akárcsak a hidraulikusan szabályozott/működtetett kormányfelületek (csűrök, magassági és oldalkor
mány). A fedélzeti elektronikai rendszer lehetővé teszi a
valós harchelyzetek (pl. elfogás) imitálását, begyakorlását,
így az elöl ülő számára a hátsó ülésben helyet foglaló ok
tató adatokat tud továbbítani az elülső kijelzőire. A digitális
rendszeren pedig visszajátszható a tevékenységgel kap
csolatos minden egyes mozzanat kiértékelés céljából.
A gép nem csak kiképzési feladatokra alkalmas, a „full
extrás” fedélzeti elektronikai rendszerrel légi és felszíni
célpontok felderítésére és leküzdésére/semlegesítésére
is használható, irányított, illetve lézervezérlésű precíziós
fegyverekkel. Ily módon integrálható hozzá felderítő, cél
megjelölő rádióelektronikai zavarókonténer vagy gép
ágyúkonténer - amennyiben a harcászati feladatok és fő
ként az alkalmazó ezt kívánja. Az USA-ból származó
Honeywel/ITEC F124-G A-100 típusú hajtómű moduláris

1. ábra: A gyakorlógép alulnézete
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felépítése és a beépített érzékelőkön keresztül mért
üzem közbeni ciklusok alapján gazdaságossá teszi az
üzemeltetést. A műszaki személyzet ugyanis percre pon
tos állapotot kap, és így csak a szükséges fődarabot, il

letve elemet kell kicserélni, kiküszöbölve a hajtómű teljes
egészének cseréjét (ezzel megszűnik a nagyjavítás).
A sárkányszerkezeti elemekbe állapotjelzőket építettek
be, így a digitálisan mért és rögzített adatok fontos infor
mációkkal szolgálnak a repülés közbeni igénybevételek
ről. Továbbá kiépítették a légi utántöltő rendszert, amelylyel ún. „száraz” csatlakozási légi próbákat is végeztek
flexibilis töltőkosaras változattal. A gép jobb oldalán előre
kinyúló tankolócsonkot utólag leszerelték, erről csak vi
deofelvétel tanúskodott.
A Boeing részvétele és a nyugati technológiák, vala
mint a sok-sok évtizedes tapasztalat meghozta gyümöl
csét az L-159 В számára. A sorozatgyártás kilátásai ked
vezőek, mivel az első szériadarabokat 2004 elején kell
átadni a cseh légierő számára az AERO-nak.
(A fotókat a szerző készítette)
Baranyai László

Beharangozó - C+D 2003

HONV ÉDELMI MINISZTÉRIUM

Ez évben is a Budapesti Vásárközpont ad otthont a C+D Közép-Európai
Védelmi Felszerelési és Repülési Szakkiállításnak. A haderőfejlesztés
külföldi és belföldi beszállítói, valamint a HM érdekeltségi körébe tartozó vál
latok sok érdekességgel várják látogatóikat november 5-6-7-én а В
pavilonban. A szakkiállításon fegyverzettechnikai eszközök, páncélos- és
gépjármű-technikai eszközök, katonai elektronikai és híradástechnikai
eszközök, repüléstechnikai eszközök, mérőeszközök, ABV-védelmi és tech
nikai eszközök, műszaki technikai eszközök, logisztikai rendszerek, bizton
ságtechnikai berendezések, kiképzés-technikai eszközök, valamint a
fegyveres erők és testületek számára nyújtható szolgáltatások kerülnek
bemutatásra.

A Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatala idén is saját standján
állítja ki az eltelt időszak kutatási fejlesztési eredményeinek legérdekesebb
jeit. Bemutatásra tervezzük pilóta nélküli repülőgépünket, melyen a felderítő
TECHNOLÓGIAI HIVATAL
konténer működését is megtekinthetik az érdeklődők. Láthatják képfeldol
gozás során elért eredményeinket. CNN technológia segítségével választjuk
ki a mozgó célokat és illusztráljuk az alakfelismerés lehetőségét is. A standon belül felállítjuk a korszerűsített mete
orológiai radar egyik munkaállomását. Megtekinthetők lesznek a jelenleg rendszeresített lövészfegyvereink
hatékonyságát jelentősen növelő keményfém magvas töltények (gépkarabély és géppuska), melyek hatását is
szemléltetjük. Kiállítjuk а HAK-1M NATO-szabványnak megfelelő harckocsi elleni aknánkat, valamint irányított
repesztöltetet, egyszer használatos biológiai védőruhát, tűzoltó utánfutót és még sok más érdekességet. Beren
dezünk egy kis „videomozit”, ahol filmeken láthatjuk a kiállítás területén be nem mutatható fejlesztési ered
ményeinket. A standon képviselteti magát a HADITECHNIKA szerkesztősége is, ahol kis meglepetéssel várja
hűséges olvasóit.
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Közép-Európa legnagyobb haditechnikai kiállítása és vására
IDET 2003

A tizedik születésnapját ünneplő IDET kiállítás idén is
megnyitotta kapuit. A szervezők „kitettek” magukért. A
2001-es 26 000 m2-ről 30 000 m2-re növelték a kiállítási
terület. Nemcsak a kiállító országok, de az őket képvise
lő cégek száma is növekedett az idén. Bár jelen sorok
írásakor részletes adatok még nem ismertek, de a látoga
tók számának növekedését is biztosra vehetjük. Termé
szetesen ezek az eredmények nem csak a kiállítás szer
vezőit dicsérik. Elismerés ez a cseh hadiipar, a hadsereg
és a politikai vezetés számára is. Elismerés a kiállítóktól,
hiszen azért jönnek ilyen szép számmal, mert potenciális
üzletfeleknek tartják a látogatókat. Elismerés a látogatók-

3. ábra: A Szojka III TVM cseh változata

1.-2. ábra: A Komar-2 mobil radarrendszer

tói, hiszen ezen a kiállításon találkozhatnak a környék
legbővebb haditechnikai kínálatával.
A szervezők egyik fő célja volt, hogy bemutassák a
cseh hadiipar exportképességét. A bemutatón különös fi-
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gyeimet szenteltek az L-159-es szubszonikus repülő
gépnek, a Mi-24-es és T-72-es modernizációnak, a VE
RA passzív lokációs felderítő rendszernek, a közös cseh
magyar fejlesztésű Szojka pilóta nélküli felderítőrepülő
nek, valamint a vegyivédelmi zászlóalj felszerelésének.
Számos külföldi kiállító is elhozta új termékeit, illetve azo
kat is, amelyek a térségben potenciálisan még érdeklődés
re tarthatnak számot. Továbbra is a kézifegyverek és felsze
relések, a repülőtechnika, valamint a páncélos- és gépjár
műtechnika vezette a kiállított eszközök és rendszerek listá
ját. Érezhetően emelkedik azonban a vezetés, irányítás, fel
derítés és kommunikáció területén a számítógéppel támo
gatott rendszereinek a térnyerése. Számomra újdonság
volt, ha nem is meglepő, a korszerű szimulációt felvonultató
cégek számának drasztikus emelkedése. Legalább öt ko
moly stand mutatta be ezt a technikáját. Láthattunk két harc
jármű-, egy-egy repülőgép-, légiirányítói és tüzérségi szimu
látort működés közben. E technológiának elemzők nagy jö
vőt jósolnak, hiszen nemcsak rendkívül költségkímélő a ki
képzés során, hanem a bevetések konkrét felkészülésénél
előre gyakoroltatható a kezelőszemélyzettel a harcjárműkö
telékek mozgása a konkrét terepen, a várhatóan felbukkanó
ellenséges tevékenység közben gyakorolható a páncélosok
tűzegyüttműködése. Minden kezelő, járművezető, parancs
nok felkészülhet a pontos terep ismeretében.
A kiállítást megtekintette a magyar haditechnikai fejlesz
tők egy kis csoportja és Zámbori Mihály, a szakterületért
felelős helyettes államtitkár is. Jó dolog, ha nemcsak az
írott és elektronikus szaksajtó hasábjain ismerkednek a vi
lág fejlődési irányaival, eredményeivel, hanem személyes
tapasztalatok és kapcsolatok is segítik munkájukat.
Szeretnék néhány a kiállításon látványosan megjelenő
eszközt bemutatni. Természetesen ez csak egy rendkívül
szubjektív mintavétel lehet.

5. ábra: A korszerűsített T-72M1 harckocsi

Egyik érdekesség a cseh ipar által gyártott Komar-2 kis
hatótávolságú, automatikus működésű mobil radarrend
szer, mely alkalmazható mind katonai, mind polgári célra
is. Primer radarrésze I, míg szekunder része D sávban
működik. Az előbbi 60 km-es maximális felderítési távol
ságra és 4000 m-es felderítési magasságra képes, míg az
utóbbi hasonló paraméterei 120 km és 10 000 m. Mindkét
esetben 150 cél útvonalának automatikus követésére ké
pes. A felderítést körkörösen, míg a magasságmérést egy
plusz-mínusz 15 fokos szektorban végzi. Más üzemmód
ban, más frekvencián 25 km-es távolságig és 2000 m-es
magasságig képes mérni. Tipikus repülőtéri közelkörzetradar. 30 cél magassági adatait automatikusan követi. A
komplexumot 15 évi működésre tervezték 600 órányi kö
zepes meghibásodási idő mellett. Az eszköz érdekessége
a körkörösen forgó magasságmérő antenna, melynél ki
küszöbölhető a mechanikus vagy hidraulikus lengető
rendszer gyakori meghibásodása (1. ábra).
Számomra a másik érdekesség a Szojka III TVM pilóta
nélküli felderítőeszköz, melynek fejlesztésében a HM Tech
nológia Hivatala is részt vett. Itt a cseh változatot nézhettük

A Bakonyi Sárkány lőgyakorlat résztvevői
A 49. oldal képaláírásai
1. ábra: A mentőhelikopterként alkalmazott 702 számú Mi—17
2. ábra: Mi—24 D harci helikopter 2 db UB-32-57 rakétatárral

5. ábra: A Mi-24 D négycsövű 12,7 mm-es géppuskája nyitott orrburkolatnál
6. ábra: Egymás mellé szerelt UB-32-57 és UB-20-57 rakétatár hátulról

3. ábra: Helyszínre érkezik egy fegyverzet nélküli Mi—24 D
4. ábra: A Mi—8 helikopter 2 db UB-16-57-es rakétatárral

7. ábra: Ugyanaz elölről nézve
8. ábra: Az UB-20-57 rakétatár belülről nézve
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A Bakonyi Sárkány logyakorlat résztvevői

Fotók: Baranyai László (A cikk a 2003/4. számban jelenik meg -Szerk.)
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Saab JA 37 Jaktviggen

A svájci tervezésű Oerlikon KCA
gépágyú törzs alá rögzített kon
ténere. A svéd légierőnél Akan
m/75-ös jelzéssel rendszeresített
fegyver a leghatásosabb egy
csövű gépágyúk közé tartozik.

A JA változatok számára
kialakított póttartály. A törzs
alá rögzített gépágyúkontén
er miatt a tartály hátsó
részén négy X-elrendezésü
stabilizáló stabilizáló
szárnyakat helyeztek el.

Félaktív lokátor-vezérlésű
Sky Flash rakéta. A 30
kg tömegű robbanófejjel
felszerelt rakéta
hatótávolsága 50 km.

Az amerikai AIM-9J Sidewinder rakéta licenc
gyártású változatát a svéd légierő Rb 24J
jelzéssel rendszeresítette. Az infravörös
önrávezetös rakéta hatótávolsága 14,5 km.

2. ábra: A JA 37 Jaktviggen vadászváltozat nézeti rajza (Barna Péter)
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Az Agile Dragon 2002 gyakorlat kiszolgáló jármüvei

Fotók: Baranyai László
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meg. Az üveg- és szénszálas műanyagból készült sárkány
3780 mm hosszú és 4120 mm fesztávolságú, 145 kg felszál
lósúlyú repülőgép, melyet 28 kW-os motor hajt. A repülőgép
vagy hasra száll, vagy ejtőernyővel száll le feladata végre
hajtása után. A hatótávolsága 100 km, 2000 m-es maximá
lis repülési magasság mellett. Repülési sebessége 130-220
km/h. A készlethez tartozik még egy földi irányítóállomás,
egy rakétahajtású indítóállvány, egy szállítókonténer és egy
felderítő gépjármű. A repülőgép hasznos terhelése egy szí
nes CCD TV kamera, egy Kodak rendszerű digitális fényké
pező, egy infrakamera, valamint egy fedélzeti adatrögzítő
számítógép a fotó- és elektronikus adatok rögzítésére. Alter
natívaként felszerelhető egyéb, maximum 25 kg-os, 75 I tér
fogatú eszköz is (2. ábra).
Rendkívül érdekes volt a cseh (csehszlovák) elektroni
kai felderítőrendszer fejlődését és a mai egyik megvaló
sulását bemutató stand kiállított anyaga. A KOPAC-PRP-1 elsőgenerációs felderítőrendszert 1963-ban
készítették el. Feladata L, S és X sávban működő radar
berendezések paramétereinek meghatározása volt. Ez
az analóg jelfeldolgozású eszköz a maximum 1-6 felde
rített célt kézi követéssel „fűzte” útvonallá. A négy teher
autónyi, egy nap alatt telepíthető műszert 1979-ig tartot
ták rendszerben. A váltására tervezett RAMONA-KRTP
81, - 0 Ш hadászati elektronikai felderítő rendszer 1980ban készült el a pardubicei Tesla-művekben. Feladata
0,8-18 GHz-es hullámtartományban működő repülőgép
fedélzeti, szárazföldi és hajófedélzeti radarok paraméte
reinek mérése és helyzetük meghatározása volt. Itt már
digitális jelfeldogozással és minikomputerrel is találkoz
hatunk. A TAMARA-KRTP 86, -91 elektronikai felderítő
és passzív légvédelmi felderítő rendszer, melyet 1988ban készítettek, már 24 radar és 48 egyéb jelforrás auto
matikus követésére szolgált. A radarjelek mellett követte
a zavaradók és különböző adatcsatornák jeleit is. A PSS
VERA-E már napjaink fejlesztése, mely minden korszerű
jelforrást képes mérni, paramétereit és helyzetét megha
tározni, valamint több mint 200 cél útvonalát automatiku
san és valós időben követni (3. ábra).
A cseh fejlesztőmérnökök számos olyan „újdonsággal” is
előálltak, amelyben nem a fejlesztés a különleges, hanem
az a fontos, hogy saját meglévő eszközük, rendszerük kor
szerűsítésével képesek annak harcképességét fokozni, il
letve a rendszerben tartás idejét kitolni. Jó példa erre a 4-5.
ábrán látható páncélozott alvázra szerelt felderítőeszköz,
amely radar- és videoinformációt biztosít a szárazföldi csa
patok számára. Bár a megszerzett információ feldolgozásá
ról és továbbításáról nem kaptunk tájékoztatást, feltételez
hetően az eszköz alkalmas lehet a tűzvezetés számára kor
szerű információ biztosítására. Másik jó példa a már kor
szerűtlennek számító páncélvédettséggel rendelkező T-72
korszerűsítése (6. ábra). Az előtétpáncél alkalmazása, va
lamint a harckocsi elektro-optikai korszerűsítése minden bi
zonnyal megnöveli az eszköz harcértékét.

Az Agile Dragon 2002 gyakorlat kiszolgáló jármüvei
Az 52. oldal képaláírásai
1. ábra: A parancsnoki vezetési pont Hummel járművön
2. ábra: Mentőautó Hummel alvázon
3. ábra: Az őrszázad fegyverhordozó Hummel járműve
4. ábra: A 7,5 tonnás univerzális M-125 teherautó utánfutóval

5. ábra: Az Oskosh jármű műszaki-mentő változata
6. ábra: Az Oskosh tüzelőanyag-szállító változata
7. ábra: Tábori könnyű terepjáró teherautó
8. ábra: A bemutatón az Oskosh egy Hummel járművet ment
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extrém helyzetek szimulálásával. Mindehhez tulajdon
képpen nem szükséges csak egy, a valósághoz közeli
kezelőfelület, és/vagy vezetési és kommunikációs rend
szer és a szimulációt irányító, a feladatokat létrehozó
egység (7-10. ábra).
Korszerű páncélozott szállító harcjárművet is láthattunk
a Piranha IIIC (11. ábra) „személyében”. Bár tengeri partraszálló képessége sem hazánk, sem a Cseh Köztársa
ság számára nem jelent kiemelt fontosságot, mégis figye
lemre méltó tulajdonságokkal rendelkezik. Erős páncélvé
dettséggel, nagy manőverezőképességgel és ergonómia
ilag jól megtervezett belső térrel. A teljes felszerelését vi
selő katona is képes hosszabb időt eltölteni 12 m3-es fe
délzetén. A 18,5 tonnás harci tömeg 100 km/h-ás sebes
séggel képes haladni. Fegyverzete egy 30 mm-es gép
ágyú és egy 7,62-es géppuska. Besugárzásérzékelője
automatikusan indítja a 76 mm-es ködgránátvetőket.

12. ábra: Mi-24 korszerűsítés után

A különböző szimulátorok és szimulációs rendszerek
fejlesztése nagy „divat” napjainkban. Nemcsak különbö
ző harci-technikai eszközöket, hanem a harcvezetés tel
jes egészét lehet gyakoroltatni. Mindehhez nem kell egy
csepp üzemanyag, egy perc üzemidő sem. Komplett tör
zsekkel lehet gyakoroltatni a csapatok vezetését, akár

Az IDET egy folyamatosan fejlődő, érdekes kiállítás. A
szervezők két év múlva újra szeretettel várják a haditech
nika iránt érdeklődő közönséget.
Hajdú Ferenc

Szakirodalom eladó
l>.M. Мед f o i l Я К О В

БАШ ЕННЫ Е
БРОНЕНОСНЫЕ

а>Р! г \ты
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- Ро-2 típusfüzet az MBI kiadótól (64 oldal, angol-cseh nyelvű szöveg és képaláírás,
színes ábrák, részletfotók, részletrajzok, 3900 Ft).
- Jak-28PP rádióelektronikai zavarógép típusfüzete orosz kiadótól (54 oldal, bőséges
rajz- és fotóanyag, orosz szöveg, angol-orosz képaláírás, 2300 Ft).
-O ro sz füzet az 1942 nyarán vívott Don környéki harcokról (80 oldal, angol-orosz
képaláírás, orosz szöveg, néhány színes ábra és sok fénykép, 3200 Ft).
- M151 „Ford Mutt” amerikai katonai jeep fényképalbuma a cseh WWP kiadótól (52 oldal,
tele színes részletfotókkal, a képaláírás angol nyelvű, 2600 Ft).
- Mir Aviacija 2003/1. sz orosz, 1200 Ft
- Aviacija i Vremja 2001/3. sz. ukrán, 1400 Ft
- NAVIGATORI olasz romboló oszt. története orosz, 2000 Ft
-Orosz füzet a cári flottában 1880 körül szereplő lövegtornyos, gőzmeghajtású ADMIRAL
LAZAREV és ADMIRAL GREJG hadihajókról (48 oldal, orosz nyelvű szöveg és képaláírás,
néhány rajz, számos nagyértékű, korabeli fénykép, 3000 Ft).
- A„Válecné lódé” cseh hadihajós könyvsorozat 4. (1914-1918) és 5. (1939-1945) számú
kötete egyben 5000 Ft-ért ismét eladó, mert a könyveket lefoglaló úr eltűnt...
Érdeklődni lehet: Fűry Nándor, 460-3700/42-132 mellék
(hétfőtől csütörtökig 9.00-18.30)

Repülőgépek, melyeket importált vagy szabadalom
megvásárlásával készült motorokkal szereltek

ÉV (RM)
Anglia /GB/
- Airspeed Oxford V
37 Airspeed Envoy II
84 Aerospatiale Epsilon
39 Auster MK-Ill
62 Beagle M.Eleven
61 Beagle 180 Husky
38 Chrislea Airguard
- DH-2 Airco
31 DH 9A
18 DH 10 Amiens IV
35 Fairey Fantomé
40 Miles Magister III
36 Miles Mohawk
45 Short Shunderland
17 Sopwitch Camel F1
15 Vickers.S.M. FB-5 Gunbus
48 Vickers Southamton
- Lake LA-270
AEA/USA/

MM

MA

N/n

1/Pratt-W-R-985
2/Walter Castor II1/Lycoming 540K
1/Lycoming 0-290
1/Lycoming 0-470D
1/Walter Mikron II
1/Lycoming 0-390
1/GR Monosoupape
1/HS 8FB
2/Allison
1/HS-12Ydrs
1/Pratt-W-Hornet
1/Menasco C6S
4/Pratt-W-R-1830
1/Clerget 9B
1/Clerget 9Z
2/Pratt-W-R-2800
1/Lycoming O-480

9CS1SL4B
7CS1SL4B
6B2SL4B
4B2SL4B
6B2SL4B
4A1SL4B
4B2SL4B
9CS1S14B
8V2SF4B
12V2SF4B
12V2SF4B
9CS1SL4B
6A2SL4B
14CS2SL4B
9CS1SL4B
9CS1SL4B
18CS2SL4B
6B2SL4B

450/300/2000
305/2700
130/260/68/2800
180/2700
110/180/1800
405/860/2400
820/294/2400
1215/2700
130/110/1850/270/3400

16 Douglas Airco DH-2
38 Husting P. Petrel
44 Martin-B.MB-5
Argentina
46 IAE-Colguin 24
78 Aero-Boero 150RV
Ausztrália

1/GR-Monosoupape
2/DH Gipsy Six-2
1/Nappier Dagger-8

9CS1SL4B
6A1SL4B
24H4SF4B

100/205/2350
1015/4200

2/Pratt-W-R-1830
1/Lycoming

14CS2SL4D
4B2SL4B

1050/150/2700

44 CAC-Colguin 24
41 CAC-CA-6 Wocket
Belgium
24 ACAZ T2
38 SABCA S40E
35 Renard R-32
34 Stampe -V.SV-7

1/Pratt-W-R-1830
1/Warner R-500

9CS1SL4B
7CS1SL4B

1215/2700
175/2250

1/Anzani 6A
1/Renault 4PEI
2/GR-14Kirs
2/Pratt-W-R-1340

6CS1SL4B
4A2SL4B
142SL4B
9CS1SL4B

70/145/2450
870/2400
500/-

56 Neiva Paulistinka 56C
Bulgária
46 Lazarov LAZ-7
Bulgária

1/Continental C9

4B2SL4B

90/-

1/Svecov M11FR

5CS1SL4B

165/-

40 SFKB-KA-305 Papagal

1/Alfa-R.115-1

6A1SL4B

200/2500

Csehszlovákia
34 Aero A-100
38 Aero A-300
46 Avia S 199 Mezek /МЕ8109/
39 Avia B71 Katuska
24 Letov S 13
- Zlin 42

1/HS-12NB
2/Bristol Mercury
1/Jumo 211F
2/HS 12Ydrs
1/HS 8FC
1/Lycoming Ю-360

12V2SF4B
9CS1SL4B
12A2SF4B
12V2SF4B
8V2SF4B
4B2SL4B

740/2100
830/2700
1350/2400
860/2400
310/1850
180/2700

1/DH Gipsy Major

4A1SL4B

145/-

1/Lycoming GSO-480

6B2SL4B

340/3400

1/Bristol Pegasus

9CS1SL4B

830/2700

Brazília

Dánia
68 SAI KZ8-Tréner
Dél-Afrika
74 Atlas C4M Kundu
Finnország
34 Valtion D-21
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ÉV (RM)

MM

MA

N/n

1/Hirth HM 508D
1/ Armstrong Lynx
2/ DH Gipsy Six
2/ Walter Major III
1/ DB 605A
2/ Bristol Jupiter
1/ DB 605A
2/ Wriqht GR 1280
1/ Hirth HM 508D
1/ Lycoming GO-480
1/ DB 601A
2/HS 12

8A2SL4B
7CS1SL4B
6A1SL4B
6A15L4B
12A2SF4B
9CS1SL4B
12A2SF4B
9CS1SL4B
8A2SL4B
6B2SL4B
12A2SF4B
12V2SF4B

280/3100
180/203/2350
200/1420
1475/2800
520/1475/2800
885/2200
280/3100
270/3400
1175/2700
630

1/ Salmson RB9
1/BMW VIF
2/ Bristol Jupiter
1/ Bristol Lucifer
1/ Walter Mikron
1/ Siemens SH-13
1 /Wright R-1820
1/ Curtiss Conqueron
5/ Bristol Jupiter

9CS1SL4B
12V2SF4B
9CS1SL4B
3CS1SL4B
4A1SL4B
5CS1SL4B
9CS1SL4B
12V2SF4B
9CS1SL4B

170/700/480/1700
125/54/2800
100/700/1950
680/480/1700

1/ Lorraine D 12EB
1/ Svecon AS 21
1/GR 9 Krsd
1/ Bristol Mercury
1/HS 12
1/ DH Gipsy Major
1/BMW 132
1/ Salmson 9AB
1/ Lorriane Mizar

12W3SF4B
7CS1SL4B
9CS1SLAB
9CS1SLAB
12V22SF4B
4A1SL4B
9CS1SL4B
9CS1SL4B
9CS1SL4B

490/2050
750/2300
600/600/550/132/2350
725/2050
230/1700
240/-

1 /Alvis 502/4

9CS1SL4B

528/-

1/HS 12Y
3/ Bristol Jupiter

12V2SF4B
9CS1SL4B

860/520/-

2/ RR Merlin 500
1/ RR Merlin 500/45
1/ Lycoming O320D

12V2SF4B
12V2SF4B
4B2SL4B

1600/1400/160/2700

1/ Pratt W
1/ DB 605B
1/ Lycominq 0-360
1/ Pratt W.
1 /Armstrong Panther

14CS2SL4B
12A2SF4B
14CS2SL4B
14CS2SL4B
14CS2SL4B

1065/2700
1475/2800
180/2700
1065/2700
575/-

Olaszország
38 Amrosini 7
39 Breda BA 25
34 Breda 44
35 Caproni Bora
41 Caproni F6
- Caproni lol Bi
44 FIAT G56
35 Macchi C94
39 Nardi 315
52 Piaggio 149D
41 Reggiane 2001
34 Savoia S 62
Ororszország
24 Alexanrov-Kalinyin AK1
37 Berijev BE-2
33 Csernisov 1-12
- Cserramovszkij BICS-7
36 Gribovszkij G-22
-Jakovlev AIR 2SZ
37 Polikarpov 1-16-1 OS
31 Tupoljev ANT 13
32 Tupoljev ANT 14
Románia
31 IAR 14
- IAR 11R
33 IAR 15
34 IAR 16
30 IAR 13
32 IAR 21
36 IAR 38
29 SET 3
32 SET 31G
Skócia
- Scotts A. Pioneer
Svájc
39 EKW C36
33 FFA Dornier DO-Y
Spanyolország
45 CASA 2111
53 Hispano Aviation 1112
- Robin HR 200
Svédország
41 SAAB J29A
45 SAAB J21A
53 SAAB 91D Safir В
42 FFVF J22B
29 ASJA J6B Jaktfalk

JELMAGYARÁZAT
ÉV: Gyártási év /pl. 45 = 1945/
RM: Repülőgéptípus /gyártó, tervező/
MM: Motortípus és elöl a motorok száma
MA: Motoradatok, ahol az első számok /pl. 2-24/ a hengerek száma
N/n: Teljesítmény (LE)/fordulatszám (1/min)
CS: Csillagelhelyezés; B: Boxer; A: Lógó /a hengerfej lefelé mutat/; V: „V” alak; H: „H” alak /4 soros/;
W: „W” alak /3 soros/; 1-2-3-4 S: A hengersorok száma; L: léghűtés; F: folyadékhűtés; B: benzinüzem
Megjegyzés
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy több ország megvásárolta az importált motorok szabadalmát, s azokat esetleg más elnevezés
sel forgalmazták. Ez jellemző többek közt a román, a lengyel, finn, holland, magyar, kanadai stb. repülőmotor-iparra, de főleg az oroszok
ra. Pl. Klimov /Hispano Suiza/; Mikulin /BMW/; Svecov /Bristol; Pratt; Wright/ és Tumanszkij /Gnome-R./ típusaik a jelölt motorok szaba
dalma alapján készültek. Természetesen léteztek önálló konstrukciók is, mint pl. Svecov AS-11 vagy AS-21 stb. típusai.
Demes Csaba
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Űrtechnika
Megsemmisült a Columbia II. rész
Schuminszky Nándor

nOSAMONO 900LEVAR0
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LOWÁROS AFB

AVE E

LANC ASTER
l

AVE 1

t

AVE J

IOTH ST
AVE M

SPAC ECR AFT TRANSPORT
OVERLAND ROUTE PALM D ALE TO DFRC,
EDW ARDS AFB

ROCKWELL*—
PALMDALE
[ f r 29«]
15TH ST 1

9. ábra: Térkép a Columbia szállítási útvonaláról (Rockwell)

11. ábra: Kézi erővel egyenként ragasztják fel a hővédő
csempéket (NASA)

10. ábra: Kisebb közlekedési dugó a Columbia vontatásakor (Rockwell)
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A Columbia Űrrepüléseinek összegzése
1. táblázat

Sorszám Űreszköz

Ország

Indítóhely

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape
Cape

STS-1 Columbia
STS-2 Columbia
STS-3 Columbia
STS-4 Columbia
STS-5 Columbia
STS-9 Columbia
STS 61-C Columbia
STS-28 Columbia
STS-32 Columbia
STS-35 Columbia
STS-40 Columbia
STS-50 Columbia
STS-52 Columbia
STS-55 Columbia
STS-58 Columbia
STS-62 Columbia
STS-65 Columbia
STS-73 Columbia
STS-75 Columbia
STS-78 Columbia
STS-80 Columbia
STS-83 Columbia
STS-94 Columbia
STS-87 Columbia
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12. ábra: Az orbitert összeszerelik a hajtóanyagtartállyal és
a két gyorsítórakétával (NASA)
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15. ábra: A felújított Columbia az indítóhely közelében. Jól
megfigyelhető, hogy megjelent a Columbia felirat a többi pél
dány nevéhez hasonlóan (NASA)

19. ábra: A Boeing-747Y hátán a Columbia. Az elszíneződött részek az űrrepülés utáni szállítást jelzik Kaliforniából a
keleti partra (NASA)
16. ábra: Pazar felvétel az emelkedő Columbiára/ (NASA)

17. ábra: A Columbia leszállás előtt (NASA)

SLAVOMIR RAWICZ

A HOSSZÚ MENET
A könyv igaz történeten alapszik. Néhány bátor embernek állít emléket, akiket a
sztálinista rendszer a Gulágra küldött, de alapos szervezés után megszöktek on
nan. Hihetetlen, de igaz: Dél felé haladva 5000 km-t tettek meg gyalog, komolyabb
felszerelés nélkül átkeltek Szibérián, a Góbi-sivatagon és megmászták Tibet he
gyeit, hogy végül eljussanak Indiába. A hosszú menet az egyik résztvevő vissza
emlékezéseit tartalmazza. Olvasmányos, érdekes könyv, hű képet ad a korabeli
Szovjetunióról és az útjukba kerülő ázsiai emberekről.
Park Kiadó, Budapest 2003.
268 oldal, ára 2500 Ft.
Kapható a könyvesboltokban
vagy megrendelhető a kiadónál,
a (06-1)346-0570-es telefonszámon.
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„Sötét felhők” - az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának
titkos katonai meteorológiai műholdprogramjának kezdetei

A Nemzeti Felderítő Hivatal (NRO) neve jól ismert, mint
az Egyesült Államok felderítő műholdjának tervezője, ki
fejlesztője, üzemeltetője és irányítója. Az NRO tevékeny
ségének kutatói tisztában vannak azzal, hogy a szerve
zet a negyvenéves fennállása alatt kifejlesztette az első
radarfelderítő mesterséges holdat, számos különböző fo
tófelderítő, illetve, elektronikus jeleket felderítő mestersé
ges holdat, sőt olyan kommunikációs műholdakat, me
lyek adatok továbbításánál átjátszóállomásként működ
tek. Ami nem köztudott, az az, hogy a hivatal fejlesztette
ki az első amerikai katonai meteorológiai műholdat is,
melyet ma Védelmi Meteorológiai Műhold Programként
ismerünk (DMSP). Még az Egyesült Államok Légierő űr
parancsnokságán belül is kevesen tudják, ezt és azt is,
hogy manapság a szervezet működteti a DMSP műhol
dakat.
Jelen tanulmány részletesen áttekinti a legkorábbi
programokat, melyeket a legkülönbözőbb neveken isme
rünk, a leggyakoribb hivatkozás mindezek közül talán a
Program 417. Ebben a cikkben csak főbb vonalaiban te
kintjük át a kezdeti évek erőfeszítéseit, a folyóirat későb
bi számaiban további részletek lesznek olvashatók.
Időjárás-felderítés
1960-ra az Egyesült Államoknak végre sikerült üzembe
helyezni az első, a Corona nevű fotófelderítő mestersé
ges holdját. A CIA és a Légierő közös vállalkozásaként
kifejlesztett műholdcsalád a Szovjetunió területét fény
képezte poliészter bázisú filmre, majd visszatérő egysé
ge hozta vissza az exponált filmeket a Földre. A program
keretében készült képeken akár 40-50%-os lefedettségi
arányban is felhőtakaró zavarta a kiértékelést. Felderí
téssel foglalkozó szakemberek felhívták a figyelmet arra,
hogy az újabb, nagyfelbontású kamerarendszerek hasz
nálatakor, mint amilyeneket a különböző Samos és a
Gambit mesterséges holdakon kívántak alkalmazni, ez a
probléma sokkal jelentősebb lesz. Már évek óta tisztá
ban voltak vele, hogy a felhőzet gondot okozhat a fotó
felderítő rendszerek számára, különösen az automata
berendezéseknél, melyek nem vezérelhetők „operatő
rök” által. Ezért javasolták, fel kellene használni az idő
járás-jelentéseket a felderítő műholdak hatékonyabb irá
nyítására, hogy az automatizált készülékek ne pazarol
ják el a drága filmet a felhőzettel fedett tájak fényképe
zésére. Az elgondolásokat már a Corona-program korai
szakaszának tervezése során alkalmazták is, így az
Egyesült Államok légiereje megtette a kezdeti lépéseket
egy, a fotófelderítést segítő, időjárási mesterséges hold
kifejlesztésére.
A NASA 1960. április 1-én bocsátotta fel az első forgás
stabilizált Tiros mesterséges holdját, nem sokkal az első
sikeres Corona-startot követően. Habár a Tiros igen lát
ványos fejlesztés eredményeként született meg, csak
meglehetősen korlátozott segítséget tudott nyújtani a fo
tófelderítéshez.
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1961-re a Nemzeti Repülési és űrhivatal (NASA) és a
Kereskedelmi Minisztérium közös vállalkozás keretében
megalakította a Nemzeti Meteorológiai Műholdak Rend
szerének Működtetését felügyelő bizottságot (NOMSS),
abból a célból, hogy megfeleljenek mind a katonai, mind
a civil igényeknek. Azonban a hírszerző programokban
érdekeltek szerint az NOMSS nem volt alkalmas felderí
tési célok végrehajtására. Számos nehézség adódott a
NASA és a Kereskedelmi Minisztérium által közösen irá
nyított szervezettel. A NOMSS a tervek szerint csak
1963-ban vagy 1964-ben kezdte volna el működését, ami
azt jelentette, hogy számos szovjet célpont, mint például
az ICBM indítóállomások, nem voltak biztonsággal fény
képezhetek az említett időpontig; autentikus időjárási
adatok ismeretének hiányában a felderítő programok kel
lő támogatása hiányt szenvedhetett.
A Tiros forgásstabilizált mesterséges hold volt, ezért a
Földet csak egy igen szűk sávban tudta fotózni. A NASA
szeretett volna kifejleszteni a NOMSS keretében egy
olyan műholdat, melynek képességeit nem korlátozta vol
na a forgásstabilizálási módszer, ami egyben természe
tesen nagyobb kockázattal is járt. Ezenkívül a NOMSS
nyilvános szervezet volt, a civil programok magukban
foglalták a nemzetközi partnerekkel való adatcserét is.
Bármiféle titkos felderítőprogram fokozott kockázatot je
lentett ilyen keretek között, hiszen a szigorúan bizalmas
adatok kikerülhettek az ellenőrzés alól.

A Program II születése
1961 nyarán megbeszélésre került sor a Légierő titkára,
Joseph V. Clark, valamint a Samos-program igazgatója,
Robert Greer tábornok között Kaliforniában a katonai me
teorológiai mesterséges hold programjának elindításáról.
Charyk volt az a személy, aki a Légierő civil programjai
nak rangidős hivatalnokaként felelt a felderítő mű
holdprogramokért. Greer pedig annak, a Légierő kötelé
kébe tartozó Los Angeles-i hivatalnak volt a feje, mely a
programot menedzselte. Az év szeptemberére Charyk a
formálódó Nemzeti Felderítő Hivatal, az NRO első igaz
gatója lett, miközben Greer a Légierő Speciális Projektek
Hivatalának (SAFSP) igazgatói címét kapta meg, mely
szervezet a Légierőt képviselte az NRO-n belül. Ez a
kapcsolódó hivatal felelt a rakétaindításokért, valamint a
világűrből visszatérő NRO-berendezések begyűjtéséért,
mint például a Corona-program esetében történt, vala
mint menedzselték a Légierő felderítési tervezeteit.
Charyk utasította Greert, hogy készítsen el egy „mini
mális” előirányzatot négy, tíz hónapon belül működőké
pes, katonai meteorológiai mesterséges holdra. A mű
hold szerkezete az RFC által a NASA-val gyártatott Tiros
szerkezeti felépítésén alapult, s a viszonylag olcsó Scout
rakéta indította volna. Ez az elképzelés egy „belső” terve
zet lett volna mindaddig, amíg a NOMSS műholdjai nem
váltak bevethetővé. A műhold elsődleges küldetése infor
mációszolgáltatás volt a Szovjetuniót borító felhőréteg

1. ábra: A NASA kezdeti időkből származó Tiros mestersé
ges holdjának képén jól látszik, hogyan helyezkedett el az
orbitális pályáján. Két kamera kapott helyet a forgásstabili
zált műhold alján, azonban csak igen keskeny sávban.tudták
fotózni a Földet. A katonai meteorológiai mesterséges hold
másfajta megoldást használt, de többé-kevésbé hasonlóan
nézett ki. (NASA)

helyzetéről, így segítve a felderítési tevékenységek ter
vezését. A mesterséges holdakat nem használták volna

időjárás-előrejelzésre, arra azonban alkalmasak lettek
volna, hogy meghatározzák, a kérdéses területet felhőré
teg fogja-e takarni, amikor a fotófelderítő műhold a célte
rület fölé ér.
Greer Thomas О. Haig dandártábornokot nevezte ki a
program felelősévé, aki egyébként képzett meteoroló
gus volt. 1961 júliusának végén vette át az irányítást.
Kis csoportot állított össze a munkálatok különböző te
rületein felmerülő nehézségek kezelésére (pl. hordozórakéta, műhold, földi állomás stb.). Greer és Haig is
megegyezett, hogy a tervezetet az ideiglenes Program
II névvel látják el.
Abban az időben a Samos Programhivatal elsődleges
célkitűzése volt egy nagy felbontású felvételeket készítő
mesterséges hold kifejlesztése, melyre Program I. névvel
hivatkoztak, majd később átkeresztelték K H -7 Gambitre. A titkosítással kapcsolatos elképzelések miatt a Prog
ram II-n dolgozó csoportot a Samos kifejlesztésén dolgo
zóktól fizikailag is elkülönítették, habár mindketten titkos
költségvetési forrásokból kapták a pénzt. Ez a meglehe
tősen szokatlan bürokratikus elrendezés a meteorológiai
mesterséges hold kifejlesztésén dolgozók kicsiny csapa
tát teljesen elszigetelte a többiektől, így munkájuk során
nem kapcsolódhattak a hírszerzéssel foglalkozókhoz,
míg az utóbbiakat nem tudták segíteni a hírszerzési tevé
kenységükben.

Egy szimpla mesterséges hold
Haig elfogadta a fix összegre kötött szerződést az Ame
rikai Rádiótársasággal (RCA) egy 45 kg-os, 10 szögletű

2. ábra: A Corona felderítő mesterséges hold által készített fénykép a Szovjetunió Kapusztyin Jar-i rakétaindító-állomásról. Ezen a
felvételen jól látszik, hogy a felhőzet jelenléte hogyan akadályozhatja meg egy fontos cél felderítését. A felhőzet elhelyezkedésének
meghatározása s a felderítő műholdak programjának rugalmas kezelése, ezáltal jobb felvételek készítése, volt az elsődleges célja a
Program 417 műholdak megépítésének. (NFtO)
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műhold megépítésére. Ez 53,34 cm magas és 58,42 cm
átmérőjű lett volna, valamint forgásstabilizált - jelentősen
különbözve a Tirostól - habár részben ennek a mestersé
ges holdnak a berendezéseit használták volna föl a meg
építésére. Tiros két kamerával rendelkezett, a katonai
mesterséges hold számára csak egyet terveztek. A mű
hold megforgatását kis, szilárd hajtóanyagú rakéták vé
gezték volna. A keringésre a 833,4 km-es magasságú
(450 tengeri mérföld) napszinkron pályát találták a legal
kalmasabbnak.
A méreteken kívül számos eltérés volt még a katonai
meteorológiai mesterséges hold és a NASA Tiros mű
holdja között. Mindenekelőtt a Tiros tömege akkora volt,
hogy csak a Thor-Delta rakéta tudta pályára állítani, míg
a Program II mesterséges holdja jóval könnyebb volt, és
a jóval kisebb Scout rakétával is fel lehetett bocsátani. A
Scout a NASA rakétája volt, nem a Légierőé, s Haig nem
örült a szerződés azon pontjának, miszerint a NASA-tól
kellett ezeket a rakétákat bérelnie.
Annak ellenére, hogy Tiros is forgásstabilizált volt, az
aljával mutatott a Föld irányába, s úgy pörgött, mint egy
kalap, a NASA mérnökei ugyanis nem tudták megoldani
a műhold-stabilizálást, amint az átrepül a Föld magnetoszféráján. Kamerái az alján helyezkedtek el, s a forgástengely irányába estek, ami azt jelentette, hogy csak egy
igen szűk sávban voltak képesek fotózni a felszínt. A
Program II mesterséges holdja ellenben a pályája men
tén forgott, hasonlóan egy guruló kalaphoz. A kameráját
a műhold sugárirányában helyezték el, így minden egyes
alkalommal, amikor végigsepert irányszöge a Föld felett,
egy egész sávját rögzítette az alatta elterülő tájnak, illet
ve felhőzetnek. Ki- és bekapcsolását horizontérzékelő
szenzorok biztosították. Az RCA úgy becsülte, hogy az
érzékelőrendszerek a műhold tervezett orbitális élettarta
mának idején - 90 napig - működőképesek maradnak,
azonban a négy sikeresen indított mesterséges hold be
rendezései még az egyéves üzemidő elérését követően
is üzemeltek volna.
Másik jelentős különbség volt a műhold palástjára fel
szerelt elektronikus hurok. Erre a vezetékre áram volt
kapcsolható, abból a célból, hogy a magnetoszférán az
áthaladás közben keletkezett elektromosságot semlege
sítsék, megakadályozva ezzel a műhold elfordulását. En-

3. ábra: Az egyetlen, a titkosítás alól feloldott illusztráció a
korai Program 417 katonai meteorológiai mesterséges hold
működését ábrázolja. Egyetlen fotót sem hoztak még nyilvá
nosságra erről a műholdról. Érdemes megfigyelni a Tirosfó/
eltérő felépítését. Azzal ellentétben, ez „gurul” a pályán.
(NRO)
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nek az újításnak köszönhetően tudott a mesterséges
hold gurulni a pályáján, a pörgettyűként betájolt Tirosszal
ellentétben. Az eurázsiai szárazföld felett elkészített ké
peket magnószalagra rögzítették, majd az Egyesült Álla
mok területe fölé érve lesugározták.
A legfontosabb különbség a Tiros és a Program II mű
hold között az volt, hogy ez utóbbiban egyetlen berende
zést sem kettőztek meg. Semmiféle tartalékrendszerrel
nem rendelkezett. Ha bármelyik eszköze tönkrement, az
a teljes műhold meghibásodását jelentette. A tervezők
ezt a megoldást választották a lehető legalacsonyabb
költségek és legkisebb súly elérése végett.
Szeptemberben a tervezet nevét hivatalosan Program
II-ről Program 35-re változtatták, ezt a Légierő tisztjei
gyakran rövidítik P-35-nek a beszélgetések során vagy
újságcikkekben. Soha nem kapott kódnevet.
Az RCA mérnökei nagy ütemben fejlesztették a P -3 5
mesterséges holdat, s mindössze egyetlen nehézségük
akadt, egy vibrációs teszt során a modell tönkrement. A
kísérleti példány fémből készült alaplemeze, melyre az
összes elektronikus eszközt felerősítették, váratlanul el
tört. Az RCA mérnökei három hónapot kértek a problé
ma kiküszöbölésére, azonban Haig összesen tíz napot
adott erre. A mérnökök sietve visszatértek hát munká
jukhoz, áttervezték a munkamenetet és igyekeztek el
hárítani a hibát. Továbbra is tartani kívánták a tíz hóna
pos ütemezést.

Az első indítás
1962. április 25-én a Légierő kaliforniai bázisán, Point
Arguelloban Scout rakétát bocsátottak fel kísérleti jelleg
gel, hasznos terhe pedig a titkos Greb katonai felderítő
mesterséges hold volt. Az indítás nem járt sikerrel, s az
értékes műhold a tengerbe zuhant. A P -35 fejlesztői és
építői tudtak a kudarcról, a következő hónap során mes
terséges holdjukat mégis Scout rakétára erősítették. Má
jus 23-án a startot lebonyolító kiszolgálószemélyzet be
gyújtotta a rakéta hajtóműveit, fedélzetén a P -35 mester
séges holddal. Azonban nem jutott messzire a Csendes
óceán fölött, még a kilövőállástól látótávolságban a vízbe
zuhant.
1962
júliusában a műholdprogramot átnevezték, ezút
tal Program 694BH névre. Ez az elnevezés igazából egy
átmeneti bürokratikus megoldás volt a Légierő részéről, a
szervezet ebben az időben a legkülönbözőbb neveket
adta űrprogramjai számára.
Augusztus 23-án a második mesterséges hold indítása
már sikeres volt, a berendezés megfelelő pályára került.
A műhold hamarosan megkezdte a meteorológiai felvéte
lek továbbítását a New Hampshire-ben található földi ál
lomásnak. A képeket ezután továbbították a Légierő Idő
járási Szolgálata Globális Időjárási Központjába, mely a
Stratégiai Légiparancsnokság Főhadiszállásán, az Offut
légierőbázison található, Nebraszkában.
Az NRO a mai napig nem hozta nyilvánosságra,
hogy a felhőtakaróra vonatkozó információkat hogyan
használták fel a Corona-küldetések irányítására. Fel
tételezhetően az információkat továbbították a Globá
lis Időjárási Központból a különböző földi állomások
számára, melyek a Corona-műhold irányításában sze
repet kaptak, és ezután született csak döntés arról,
hogy a műhold kamerája végrehajtsa-e az előre be
programozott fotózási feladatait, vagy inkább halaszszák mindezt későbbre, várva egy jobb lehetőséget.
Amennyiben a célpont fotózása fontos volt, a földi irá
nyítók általában a program végrehajtása mellett dön-

mesterséges hold magával vitt egy infravörös radiométert
is, az éjszakai területek felhővel való lefedettségének
mérésére. A műszer sikeres működése igazolta az elvá
rásokat, így Haig elhatározta, hogy a Program 417 mű
holdjaira ezentúl mindig felszerelik.
Két további startkísérlet végződött kudarccal a Scout
hibája miatt 1963. április 26-án és szeptember 27-én.
Ezek a sikertelenségek arra a meglátásra indították
Haiget, hogy a Scout megbízhatatlan, ezért törölte a to
vábbi két ilyen típusú hordozórakétára vonatkozó mű
holdindítási megrendelést.

Váltás Thor rakétára

4. ábra: Egy Scout rakéta indítása a Légierő vandenbergi
Point Argueiio Indítóközpontjából, Kaliforniából. Scout raké
tát használtak számos Program 35/Program 417 katonai
meteorológiai mesterséges hold indítására a Nemzeti Felde
rítő Hivatal számára

töttek, abban a reményben, hogy esetleg szerencsé
sek lesznek, és talán sikerül néhány résre bukkanniuk
a felhőrétegen át.
Az első működő meteorológiai mesterséges hold 1962
októberében, a kubai rakétaválság idején is használat
ban volt, bizonyítva a felderítésben való hasznosságát és
együttműködési képességét a légi felderítést végző U -2
repülőgépekkel, taktikai bombázókkal, valamint egyéb
műholdakkal. Az adást végül 1963. március 23-án szün
tette be.
Nem sokkal az 1962. augusztusi startot követően a
program megkapta a negyedik, de egyúttal végleges el
nevezését. Ez lényegében az újraszervezett Program
4 í7 v o lt, s ez az elnevezés ki is tartott az évtized végéig.
1962 őszére világossá vált a katonai meteorológiai
mesterséges-hold-programban érintettek számára, hogy
a civil NOMSS műhold programját hamarosan törlik,
ezért a honvédség „belső” meteorológiai mesterséges
holdjának programját az eredetihez képest esetleg meg
hosszabbítják. Joseph Clark közölte Haiggel, készülje
nek a Program 417-műholdak programjának egy évvel
való meghosszabbítására. Haig már korábban készült er
re, és egy rövidített szerződéstervezetet adott át négy to
vábbi műhold megépítésére. A Légierő irányítása alatt to
vábbi két földi állomás felépítését is javasolta, egyiket
Maine, a másikat pedig Washington államban, az ország
két ellentétes végében. Charyk elfogadta a terveket, s a
Légierő személyzeti főnöke, Curtis LeMay szintén teljes
támogatásáról biztosította Haiget.
A harmadik startra 1963. február 19-én került sor. Saj
nos a Scout rakéta nem megfelelő pályára állította a mű
holdat, így az szinte alkalmatlanná vált meteorológiai
megfigyelések végzésére, és néhány hónap elteltével, a
hajtómű kivételével, teljesen használhatatlanná vált. Ez a

Haig már korábban elhatározta, hogy megpróbálja meg
szerezni az Angliában és Törökországban állomásozó,
kihasználatlan Thor közép-hatótávolságú ballisztikus ra
kétákat. Ő és csapata sikeresen kapcsolt össze egy Thor
rakétát egy szilárd, Burner I becenévvel ellátott gyorsító
fokozattal. Azonban mielőtt ez a kombináció elkészült, a
csoport, lehetséges megoldásként, két jóval erősebb
Thor-Agena hordozórakéta megrendelésén is gondolko
dott. Ez a hordozórakéta két Program 417 mesterséges
holdat is képes lett volna egy időben indítani.
1964. január 19-én és június 17-én a Légierő felbocsá
tott egy-egy Thor-Agena hordozórakétát, sikeresen orbitális pályára állítva két-két Program 417 mesterséges
holdat. Ezzel helyreállt a meteorológiai figyelőszolgálat,
ami kisebb szünetet volt kénytelen elszenvedni 1963 má
jusától kezdődően, amikor az egyetlen időjárás-figyelő
műhold befejezte adatszolgáltatását.
Eddig az időpontig az összes felbocsátott mestersé
ges holdra a Block 1 megjelölést alkalmazták. 1964-ben
a Program 417 tervezőhivatala három mesterséges
hold módosításán munkálkodott. Ezek a műholdak mint
egy 75 kg-osak voltak, két korszerű infravörös
radiométert tartalmaztak, s közvetlen adatátvitelre vol
tak képesek kisebb, a Maine-ben és Washington állam
ban található, földi állomások felé is. A Block 2 megjelö
lést kapták. Olyan további mesterséges holdakon dol
goztak, melyek még kisebb vevőállomásokat is el tud
nak látni adatokkal, mint például a Vietnamban felállított
taktikai állomást. Ezek a Block 3 elnevezést kapták,
hogy meg lehessen őket különböztetni azoktól a mes
terséges holdaktól, melyek elsődleges feladata a straté
giai hírszerzés támogatása volt.
1965. január 18-án a Légierő felbocsátott egy ThorBurner I hordozórakétát egy Block 1 mesterséges hold
dal, azonban a hasznos teher védőburkolata nem vált le,
a plusz súly miatt viszont nem sikerült a pályára állás,
ezért a műhold visszatért a földi légkörbe.
Szerencsére elegendő időt töltött az orbitális pályán ah
hoz, hogy a programban ne következzék be ismét hoszszabb szünet, s a következő, márciusi rajt már sikeres
volt. Ebben az időben két napszinkron mesterséges hold
keringett a Föld körül, az egyikük helyi idő szerint 7.00-kor
érte el a Szovjetunió területét, a másik 11.00-kor.
Az 1965-ös márciusi startot egy Block 3 és három
Block 2 mesterséges hold indítása követte egy 12 hóna
pos periódus során. Ekkorra sikerült igazolniuk a Prog
ram 4í7tervezőmérnökeinek, hogy a katonai meteoroló
giai mesterséges holdak hasznosak és megbízhatóak.
A katonai meteorológiai műhold megteremtésén dolgo
zó csoportot hamarosan beolvasztották a Légierő Straté
giai Légiparancsnokságába és a titkosítási fokozatot
csökkentették, azonban a kezdetek, a titkos NRO-munkálatok még évtizedekkel később is rejtve maradtak.
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A Program 417 felhasználásának mikéntjét a felderítő
műholdak tevékenységében továbbra is misztikus köd
övezi. Egyre több és több film érkezett vissza, és egyre
megbízhatóbbá vált adatszolgáltatásuk. Lehetővé vált a
fotóelemzők számára, hogy ne pazaroljanak el drága időt
és felszerelést felhőzettel erősen fedett területek átbön

gészésére. Ezek a mesterséges holdak nagy hatást gya
koroltak a Stratégiai Légiparancsnokság vezetőire, és a
világűrből történő meteorológiai megfigyelések igen fon
tos eszközzé váltak az amerikai légierő számára.
Aranyi László

Györkei Jenő
Gyürkéi Jenő

Idegen bírák előtt
Szombathelyi Ferenc újvidéki pere
és kivégzése

ZRÍNYI KIADÓ

Idegen bírák előtt
Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése
A szerző csak a 90-es évek végén tudott kutatómunkát végezni az újvidé
ki levéltárakban, az ún. újvidéki per anyagaiban. Ennek révén világosan
megismerhető, hogy vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredest, az M. kir.
Honvédség vkf-jét koholt, koncepciós vádak alapján ítélték halálra a per
többi nyolc vádlottjával együtt. Az ő szereplését összevonták azokkal, akik
az újvidéki, titeli stb. razzia intézkedéseit vezették. Még a Magyar Népbíró
ság sem tudta halálra ítélni, így az összes törvényes előírást mellőzve ki
szolgáltatta Jugoszláviának. A könyv fordításban közli a per főbb iratait és
az ítéletet. A magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1994. március 16ai ítéletében felmentette Szombathelyi Ferencet a NOT-ítélet vádpontjai
alól, mivel azokat a tetteket nem követte el.
Zrínyi Kiadó, 2002 Budapest,
207 oldal, 6 fotó; ára: 1980 Ft
Megrendelhető: Kenderes Magdi, tel.: 459-5371, fax: 333-9113

JARED DIAMOND

HÁBORÚK,

HÁBORÚK, JÁRVÁNYOK, TECHNIKÁK

JÁRVÁNYOK,

(2. kiadás)

TKCHN1KÁK

Földünk különféle területein más-más sebességgel fejlődő társadalmak
alakultak ki. A XVI. század elején, a hosszú tengeri utat vállaló, tűzfegy
A társadalmak
vereket használó maroknyi spanyol zsoldos térdre kényszeríthette az Új
fátumái
világ nagy birodalmait, az aztékokat és az inkákat. Ausztrália meghódítá
sakor a fehér ember kőkorszaki szinten élő, vadászó-gyűjtögető bennszü
löttekkel találkozott az ötödik kontinensen. Az idők folyamán számos nép
megritkult vagy eltűnt, pl. az észak-amerikai indián törzsek egy részét tel
jesen kiirtották. Napjainkra az európaiak, a délkelet-ázsiaiak, valamint az
Észak-Amerikába áttelepült európaiak hatalmas gazdasági és tudomá
nyos előnyre tettek szert a világ többi részének lakóival szemben. A szé
les látókörű amerikai tudós könyve az eltérő fejlődési modellekre keres
magyarázatot, áttekintve az emberiség - benne sok, a magyar olvasó
J a r e d D ia m o n d
előtt ismeretlen, távoli népcsoport - történelmét. Lehet, hogy nem min
denben értünk vele egyet, lehet hogy néhány összefüggés elkerülte a szerző figyelmét, de mindenképpen ér
demes elolvasni. Sajnos már kezd kifogyni az üzletekből.
Typotex Kiadó, 2002 Budapest, 450 oldal, ára 3490 Ft
(A kiadó telefonszáma: 315-0256)
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Hazai tükör
Az Agile Dragon 2002 hadgyakorlat
2002 nyarán az Amerikai Szárazföldi Haderők Németország
ban állomásozó 1. Gyalogos Hadosztálya 1. Repülőezredé
nek 1. Zászlóalja, a „Gunfighters” hajtotta végre a „Fürge Sár
kány” fedőnevű hadgyakorlatot és éleslövészetet a Bakony
dombjai között. A hadműveleteket a Magyar Honvédség
Központi Gyakorló és Lőterén hajtották végre július 16-tól au
gusztus 15-ig, David R. Moor ezredes parancsnoksága alatt.
Az áttelepült alakulat 17 db AH-64A Apache harci heli
koptert repített át Katterbachból. A póttartályokkal felsze
relt gépek egyhuzamban tették meg az utat, míg a több
letüzemanyaggal nem rendelkezők egy ausztriai bázis
közbeikattásával hajtották végre az átrepülést.
A gyakorlaton részt vettek még az UH-60 Black Hawk
típus szállító és kutatómentő változatai is, melyeknek da
rabszáma (kb. 6) változott, mivel ezen időszak alatt
KFOR-feladatokat is teljesítettek, illetve hajtottak végre.
Hogy minél hatékonyabban végezhessék tevékenységü
ket, és ne kelljen más egységekre támaszkodniuk, ma
gukkal hozták „állandó” németországi bázisukról a kiszol
gáláshoz és egyéb feladatok ellátásához szükséges gép
járműveket, így a Hummer terepjárók és az Oskosh te
herautók különböző funkciójú változatait.

4. ábra: Visszatérés a feladatról

2. ábra: Fordul a tüzmegnyitás előtt

A harcászati doktrínáknak megfelelően a taszári repü
lőtéren alakították ki az ideális alapbázist, amely a hely
zetnek megfelelően rendelkezik minden szükséges
adottsággal, így biztonságos és kedvező az elhelyezke
dése és az infrastruktúrája. Képes fogadni és indítani az
ellátmányt és utánpótlást szállító gépeket (pl. C-130H
Hercules, C -5 Galaxy).
A „csatába” induló forgószárnyasok (Apeche és Black
Hawk) szerviz- és javítórészlegét is itt alakították ki, és in
nét repültek át a hadműveleti zónába, azaz a Veszprém
melletti Újmajorba. Itt állították fel az „állomáshelyet” a
bevetésekre induló és visszatérő „indiánok és feketehé
ják” hajózóinak, a kiszolgáló személyzetnek és az őrszá
zadnak stb. A küldetéseket beteljesítő Apache-okát a né
hány kilométerrel távolabb kihelyezett felfegyverző és újratöltő ponton „vasalták élesre”. A megadott feladatok
harci, multifunkcionális (többfeladatú), közeli támadó
vagy földi elnyomó jellegűek lehettek. Ezúttal nem vá
lasztották szét élesen a feladatokat, így multifunkcionáli
sán fegyverezték fel őket. Ez azt jelentette, hogy a belső
tartókonzolok valamelyikére (2-es vagy 3-as) 1 db póttar
tály, a másikra precíziós AGM-114 Hellfire páncéltörő és
bunkerromboló rakéták kerültek. A két szélsőre (1-es és
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5. ábra: Az UH-60A a lőtér felett

6. ábra: A helikopteres deszant szállítása

4-es) rakétablokkokat erősítettek fel, ezekbe 70 mm-es
nem irányított Hydrák kerültek betöltésre.
Az egyetlen „beépített” állandó M 230 A 1 Chaingun 30
mm-es gépágyúba az M788-as típusú lőszert töltötték be.
A felfegyverzett gépeket még utoljára ellenőrizték, majd a
segéd- és főhajtóművek indítását követően az inerciális
rendszerbe betáplálták a szükséges adatokat, ezen idő
szak alatt a rotorok is felpörögtek. A felemelkedett „harci
szitakötők” pilótái lassú haladás, illetve függés közben
összehangolták az alkalmazandó fegyvereket és rend
szereiket, majd kis magasságban elindultak a „csatame
ző” irányába. A lőtér kiterjedése és terepadottsága miatt
kiváló, a valós harchelyzetek, illetve szituációk itt jól ki
próbálhatók napszaktól és időjárástól függetlenül. A had
műveletek során kivitelezhetővé váltak egyéni, páros
(egy-egy felállás) és csoportos (két-két) felállásakciók,
valamint helikopteres deszant „átdobásának” (2-2
Apache és 2 Balek Hawk) támogatása és biztosítása is.
A gépekre és személyzetükre kiszabott minden egyes fel
adatot külső segítség nélkül hajtottak végre. így a csatame
ző („0” pont és környezete), az ellenséges célobjektumok
felderítését és megjelölését, valamint a légtér ellenőrzését
stb. is ők végezték, illetve tartották ellenőrzés alatt. Nem úgy,
mint az Öböl-háborúban, ahol az esetek nagy többségében
csak a csapásmérésre kellett, hogy összpontosítsanak. Ott
ugyanis a Hellfire és Stinger rakétákkal felszerelt OH-58
Kiowák végezték a célok felkutatását és megjelölését, vala
mint a légtér ellenőrzését, biztosítását. A „0” pontot mindvé
gig mélyrepülésben közelítették meg a terepalakaztok és
növényzet kihasználása mellett, vagyis a völgyekben a
dombok és fák (erdősorok, fasorok) lombozatának takarásá
ban repülve és mindig más-más irányból. Majd rácsapás
előtt „ugrásszerűen” kiemelkedtek, elvégezték a célok azo
nosítását és bemérését. A célpontok fontosságának megfe
lelően alkalmazták arzenáljukat, így a 30 mm-es gépágyút
és a 70 mm-es Hydra rakétákat. A Hellfire rakétákkal és
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rendszereivel kizárólag csak imitált támadásokat végeztek
biztonsági okok miatt (a lőtér környezetében sok a lakott te
lepülés). Éleslövészetet a „Pokoltűz”-zel csak az USA-ban,
Európában pedig Norvégiában végeznek. A célok semlege
sítését a szituációknak megfelelően lebegésből, alacsony
vagy előírt sebességtartományokban hajtották végre.
A felhasznált hadianyag mennyisége „hazai mértékkel
nézve irigylésre méltó. A 30 mm-es gépágyúkból ugyan
is, nem tévedés, 15 000 rövid sorozatra való lőszert tüzel
tek el, míg a Hydra rakétákból 2200 db-ot.
A bevetéseket még éjszakára sem szüneteltették, ilyen
kor a TADS/PNVS rendszerre támaszkodva repültek. A ki
finomult elektronikai rendszer lehetővé tette a személyzet
számára a földközeli repüléseket, célok megsemmisítését
a sötétség leple alatt minden külső megvilágítás nélkül.
Ilyen és ehhez hasonló esetekben veszi leginkább hasznát
a személyzet a „monoklinak”, azaz a pilótasisakhoz kap
csolható kijelző- és célzórendszernek. A feladatok végre
hajtásából visszatérő gépek a „0” pontnál lévő megfi
gyelőlétesítmény előtti területen landoltak kiértékelés céljá
ból. A magas szintű technológiával megépített gépek és a
mértani pontossággal „operáló” fegyverrendszerek ellené
re a feladatok „jótékony hatású” kritikája „elkerülhetetlen”
és foQjos. Nemtől, rangtól és beosztástól függetlenül ke
mény, de igazságos elbírálást kap mindenki. A fedélzeti
videorendszer által rögzített felvételek nem hazudnak, a lö
vészet „minden egyes” fázisát megmutatják. A pilóták és
fegyverkezelők éves szinten 150 órát repülnek és 30 órát
töltenek szimulátorokban, és a nemzetközi missziók alatt
szervezett tapasztalatok alapján tesznek szert rutinra, amit
a tréningek alatt tovább kamatoztatnak.
Jó volt látni a profizmus magasiskoláját, tanulsággal
szolgált mindenki számára, hogy a harcedzett, nagy múl
tú kontingens, az 1-1 Gunfighters méltó hírnevéhez.
A fotókat a szerző készítette.
Baranyai László

Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében IV. rész
1973-76. Szállítási feladatok és gyakorlatok személyi biztosítása

A helikopterek személyhez kötése

Üzemeltetés engedélyezése

Az 1973 nyarán kiadott állománytábla módosításával
a fedélzeti mechanikusok hajózóellátmányra lettek jo 
gosultak (étkezés, ruházat). A hajózó-tiszthelyettesek
szakmai száma: 03856, és a kapcsolódó parancs sze
rint szeptember 1-jétől jogosultak lettek a hajózónor
mákra.
Közben valamelyik elöljáró szervnek eszébe jutott, ha
hajózó a szakmai számuk s repülnek a helikopterekkel,
akkor viszont Repülőorvosi Bizottság (ROB) elé kell
rendelni őket az időszakos orvosi felülvizsgálatra. Ez
meg is történt, de a hajózó tiszthelyettesek egy része
egészségügyi okok miatt nem felelt meg. A beosztásuk
ban mégis megmaradhattak, de ők nem kapták meg a
hajózóellátmányt. Ezt viszont hátrányos megkülönböz
tetésnek minősítették, s hangulatromlás lett a következ
ménye.
K a-26 típusú helikopterrel mindennemű repülési fel
adatot (kivétel a kiképzési repülés) csak a gép mechani
kusa részvételével engedélyezte az alakulatparancsnok.
Ezek után még szigorúbban kötötték a mechanikusokat a
gépeikhez. A helikoptermechanikusok elosztása szep
tember 1-jétől, oldalszámok szerint:

Svidrony Péter, Kovács József, Révész József, Scsibrán Jó
zsef őrmesterek, Sipos József, Gróf István, Varga János, Nagy
Lajos hadnagyok a Ka-26 típusú helikopterismeretből és üze
meltetésből, valamint mérnök-műszaki szabályzatból eredmé
nyes vizsgát tettek, ezért augusztus 23-tól a gépek üzemelte
tését, kiszolgálását engedéi • zte részükre a parancsnok.
Az alakulatnál október
és november 15. között haj
tották végre a helikoptertechnika és a kiszolgáló eszkö
zök, gépjárművek téli üzemre való állítását, karbantartá
sát. Á téli átállás szemléje november 16-án volt.
1973-ban típusanyaghiány 19 Kamovnál jelentkezett:
- kettőnél motorhiány,
- 17-nél a reduktor üzemideje lejárt,
- egy gép sérülés miatt nagyjavításra szorult.

Svidrony Péter őrmester
Karsai Károly főtörzsőrmester
Bállá Tibor őrvezető
Kiss Jenő őrmester
Révész József őrmester
Kara István őrmester
Altorjai György szakaszvezető
Varga Gyula szakaszvezető
Lapat Kálmán őrmester
Ruff Ferenc őrmester
Ipi Lajos főtörzsőrmester
Barabás Barnabás őrmester
Molnár Mihály őrmester
Sándor József őrmester
Magó Imre őrmester
Balássy Sándor őrmester
Kovács József őrmester
Németh Sándor őrmester
Fazakas Miklós őrmester
Tihanyi Tibor őrmester
Juhász József őrmester
Scsibrán József őrmester

7001 402
403
404
405
406
408
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
601
602
603
604
701
702

1973. szeptember 8-án Martinecz Mátyás hadnagy ki
képzési repülés közben az 507 oldalszámú helikopterrel
Nemesvámos község mellett - helytelen üzemeltetésből
eredően (nem szabályozta be megfelelően a hűtőzsalu
kat) - kényszerleszállást hajtott végre, repülőeseményt
idézett elő. Október 4-én Büki Zoltán százados csoportja
háromszoros kiváló szakasz címet ért el a kiképzési idő
szak végén.

Mozgósítási, harckészültségi feladatok módosítása
1973. május 1-jei hatállyal „M” feladata lett az osztálynak:
„Hadiszervezetre tért át” helyett Harckészültségi fokozat el
rendelése esetén „M”-1 -12 óra után megszűnikre változott.
1973. szeptember 1-jétől „M” feladata: „THKSZ elrendelése
kor megszűnik”. Keretet adott át „M”-1 -6 óra, illetve M-1-12
óráig az 5. Összfegyvernemi Hadsereg és MN Hírfőnökség,
valamint az 1. Honi Légvédelmi Hadsereg részére.

Kiképzési eredmények
December l-jé tő l az előírt kiképzési szint elérése lehe
tővé tette, hogy hadműveleti és szállítási feladatokat
hajtsanak végre a típuson: nappal jó időben 400 méter
felhőalap, 4 km látástávolságig: Martinecz Mátyás és
Oláh László hadnagyok, Márta András alhadnagy. Nap
pal bonyolult időben, 150 méter felhőalap, egy km lá
tástávolságig: Károly Sándor, Detki Sándor, Tóth Mi
hály alhadnagyok.

1. ábra: Az 509. oldalszámú Ka-26-os Börgöndön az 1970es évek közepén
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Az 1973-as harckiképzési év értékelése

1974. Repülések és gyakorlatok biztosítása

A K a-26 üzemképességi mutatója csak 21%-os volt. Az
állomány osztályba sorolási eredményei: I. osztályú 8 fő,
II. osztályú 1 fő, III. osztályú 6 fő, osztályba sorolás nél
küli 7 fő.
Kiképzettségi szint: nappal, egyszerű időben: 9 fő, bo
nyolult időben: 9 fő, éjjel, egyszerű időben: 9 fő, bonyolult
időben: 1 fő.
Átlagos repülési idő egy főre vetítve a K a-26-os piló
táknál: 96 óra.
Hajtóanyag-felhasználás összesen: 345 108 kg. A piló
ták összes repült ideje a típuson 1973-ban: 2225 óra.
1972-73-ban 4223 órát terveztek repülésre, teljesítettek
4033 órát, ez 95,5%.

Az 1974-es kiképzési év egyik legfontosabb feladata volt
a helikopterosztály - benne a Ka-26-os század - áttelepülése Szentkirályszabadjáról Börgöndre. Ez a tevékeny
ségsorozat egyformán kiemelt figyelmet követelt meg a
parancsnoki és a végrehajtó állománytól.

2. ábra: A börgöndi műszaki hl. és sorállomány egy Kamov
előtt, 1970-es évek vége

3. ábra: A Ka-26 hajózóállomány Börgöndön

4. ábra: A 701. oldalszámú gép személyzete a MAFILM stáb
jával a felszállás előtt, 1978. július, Budaörs
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A Kamovokat üzemeltető alakulat átdiszlokálása
A diszlokációt először 1973. november 1-jével határozták
meg a VK. Szerv. Csfség. 00800/170/1972 számú intéz
kedésével, de ezt módosították 1974. április 30-ra. A VK.
intézkedése alapján 1973. május 31-én egy áttelepüléssel
foglalkozó előkészítő bizottságot jelöltek ki Szentkirály
szabadján. A vezetője Malmarits Tamás mérnök százados
lett. A bizottság tervének kidolgozása után nyilvánvalóvá
vált, hogy a börgöndi repülőtéren folyó felújítások, egyéb
beruházások nem teszik lehetővé az 1973-ra tervezett
diszlokációt. Amikor a börgöndi légibázison elkészültek a
munkálatokkal, befejeződött a laktanyaépületek átalakítá
sa, akkor értek meg a feltételei az osztály áttelepítésének.
Viszont a naptár ekkor már 1974-et mutatott.
A helikopterosztály áttelepülése Börgöndre a Csapat
repülő Parancsnokság 003/1974 számú parancsa alap
ján történt több ütemben, közúton, vasúti szállítással és
légi lépcsővel. A M i-1-es futárhelikopter-század április
18-án Komáromi őrnagy vezetésével repült át. A könynyűhelikopter-század (Ka-26) szintén ezen a napon, két
légi lépcsőben települt a börgöndi repülőtérre. Először
Magyar János őrnagy, századparancsnok kötelékei
emelkedtek a magasba, majd ezt követően Miklós Dezső
százados, századparancsnok-helyettes rajai repültek át
a meghatározott útvonalon Börgöndre.
A gépek átrepülését kiskötelékben (2-4 helikopter) fő
és tartalék repülési útvonalon száz méter magasságon,
jó időjárási körülmények között eseménymentesen haj
tották végre. Az átrepülés útvonala: Szentkirályszabadja-Sárkeresztúr-Baracska-Lovasberény-Börgönd. Tar
talék útvonal: Szentkirályszabadja-Polgárdi-Börgönd.
Az áttelepülést végrehajtó földi lépcsőnek is meghatá
rozták az útvonalait, és ezeken figyelőszolgálatokat
szerveztek.
Az átrepüléskor a helikopterek egy része nem volt
üzemképes állapotban, ezért hét Ka-26-őst szállítójár
művön vittek át közúton Szentkirályszabadjáról Börgön
dre. Ezek főreduktor hiánya miatt vesztegeltek a piros vo
nalon. A gépállomány harmada volt üzemképtelen egé
szen 1974. szeptember 1-jéig. A diszlokáció befejezését
követően az alakulatot a 87. Szállítóhelikopter-ezredtől a

5. ábra: Dobosi Ottó ezred pk. jutalmakat ad át, Börgöndön,
kb. 1979-ben

börgöndi 90. Vezetésbiztosító és Kiszolgáló Zászlóaljhoz
utalták anyagi ellátásra. Az elhelyezkedést követően áp
rilis 30-án parancsnoki módszertani repüléssel indult
meg az új települési helyen a repülőkiképzés. Börgöndön
az üzemeltetés kezdetben tábori viszonyok között csak
szükségszerűen elfogadható feltételek mellett indult
meg. Sátrakból szolgálták ki a helikoptereket. Az áttelepülés végrehajtásával a harckészültségi és az „M” felada
tok változatlanok maradtak. Az áttelepülés időszakában
a harckészültségi feladatok végrehajtását is folyamato
san biztosítani kellett.

Március 4-14. között a Kamovok közül néhány gép
részt vett a „Bakony 74” fedőnevű harcászati gyakorlaton.
Nyári átállás végrehajtása a helikoptertechnikán, valamint
a kiszolgáló eszközökön április 25. és május 15. között
történt. Bizottsági szemlén ellenőrizték a végrehajtást má
jus 17-én, mely megfelelő minősítést kapott.
A sorállomány részére szervezett osztályba sorolási
vizsgákon, Ka-26 típuson június 12-én az alábbi címeket
érték el:
I. osztályú sorszerelő: Kiss László tizedes, Fejes Jó
zsef, Soltész Zoltán, Erdélyi Gyula, Handó József, Bán
kúti József, Damak János honvédek.

Repülés, gyakorlatok...
A Ka-26-os helikoptereket üzemeltető mechanikusok és
sorszerelők névsora 1974. április 1-jétől:
402 Svidrony Péter őrmester
Földi Ferenc honvéd
403 Németh Sándor őrmester Szabó Ernő honvéd
404 Ipi Lajos főtörzsőrmester
Damak János honvéd
405 Kiss Jenő őrmester
Simonovics István
honvéd
406 Révész József őrmester
Gáncs Péter honvéd
408 Kara István őrmester
Mészáros György
honvéd
501 Altorjai György őrmester
Bors Imre honvéd
502 Varga Gyula szakaszvezető Farkas István honvéd
503 Lapat Kálmán őrmester
Tischer Károly honvéd
504 Ruff Ferenc őrmester
File Lajos honvéd
505 Németh Sándor őrmester Soltész Zoltán honvéd
506 Barabás Barnabás őrmester Erdélyi Gyula honvéd
507 Molnár Mihály őrmester
Kálozi Béla honvéd
508 Sándor József őrmester
Klemen István honvéd
509 Magó Imre őrmester
Handó József honvéd
510 Kovács József őrmester
Bercsényi István
honvéd
601 Balássy Sándor őrmester Paizs Oszkár honvéd
602 Magó Imre őrmester
Fejes József honvéd
603 Fazakas Miklós őrmester Bódis János honvéd
604 Tihanyi Tibor őrmester
Gáncs István honvéd
701 Juhász József őrmester
Holló Gyula honvéd
702 Scsibrán József őrmester Varga György honvéd

II. osztályú sorszerelő: File Lajos, Simonovics István,
Mészáros György, Paizs Oszkár, Bódis János, Varga Györ
gy, Holló Gyula, Tischer Károly, Farkas István, Földi Fe
renc, Kálózi Béla, Tóth Dezső, Horváth József honvédek.
III. osztályú sorszerelő: Bors Imre honvéd.
Az augusztus 20-i budapesti vízi-légi parádén hét
Kamov szerepelt. Öt gép ék alakzatban a nyitóképben a

7. ábra: Ka-26 -os pilóták Budakeszin, 1978 nyarán

1974-től kezdve a MAZ-200-ok helyett MAZ-500 típu
sú üzemanyagtöltő gépkocsikkal szolgálták ki a helikop
tereket. Ügyeletes megfigyelőszolgálatot látott el május
1-jétől: Miklós Dezső, Somogyi Árpád, Hegyi Ferenc,
Lengyel Viktor, Árva József századosok, Pölczmann Pál,
Kéri János, Gazdag Ferenc, Károly Csaba, Vida Csaba
László, Detki Sándor és Tóth Mihály hadnagyok.

6. ábra: Dobosi Ottó alezredes, a
88. könnyűhelikopter-osztály pa
rancsnoka (1978)

9. ábra: Pölczmann Pál fhdgy. tiszthelyettesével és a sor
szerelővel a 601. oldalszámú gép előtt Dunakeszin, 1978-ban
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Mi-8T-kö\e\ék után repült. Három gép (a nyitókép három
első gépe) számított szakaszon visszafordult a M i-1-raj
mögé, s részt vett a rajbemutatóban. Kettő Ka-26-os tar
talékot képezett.
A típuson, a technikán s a különleges gépjárműveken
téli üzemeltetésre való átállást október 1. és 30. között
hajtotta végre a műszaki és biztosító állomány. Az átállás
munkálatait a kiadott technológiák alapján végezték,
olyan ütemezéssel, hogy egyszerre csak egy helikopte
ren folytatták a munkálatokat. A szemlét október 30-án
hajtotta végre a mérnöki állomány.

A Ka-26 típus első katasztrófája
Az 507 oldalszámú helikopterrel Pölczmann Pál hadnagy
és Molnár Mihály törzsőrmester hadműveleti célrepülési
feladaton volt a nagyoroszi lőtéren december 11-én. A
feladat végeztével késő délután Nagyoroszi - Börgönd
útvonalon hazaindultak a bázisukra. A légi úton - a Duna
átrepülése után - rossz időjárási viszonyok között felhő
be kerültek. A pilisi hegyek közé hózivatar tört be. A sze
mélyzet rossz döntéssel berepült a felhőzónába, hogy a
hegyeket elkerülje. (A típussal felhőbe szigorúan tilos volt
berepülni, kiképzést sem kaptak rá a helikoptervezetők, a
jégtelenítő és a műhorizont miatt).
Induláskor a felhőalap 400 méter volt, a látótávolság pedig
öt km, a hazarepülésre az engedélyt Hamar Károly alezre
des parancsnokhelyettes adta meg. A helikopter folytatta út
ját a Pilis hegységben, s emelkedés közben a Nyerges-hegy
nek ütközött. A becsapódás következtében a helikopter meg
semmisült. Csodával határos módon a személyzet mindkét
tagja életben maradt. Pölczmann hadnagy mindkét lábszára
eltörött, bordái sérültek, lábujjai a következő éjszaka fagysé
rülést szenvedtek. A gép mechanikusa, Molnár törzsőrmes
ter az ütközéskor kómába esett. Pölczmann hadnagy súlyos
sérülései ellenére segítséget akart hozni megsérült bajtársá
nak, ezért elhagyta a helikopterroncsot. A törött lábai miatt
csak rendkívüli erőfeszítéssel tudott kúszni, mászni. Rettene
tes fájdalmai ellenére, életösztönétől vezérelve több száz
métert haladt kínkeservesen előre.
Talán a makacssága vagy szívóssága, de inkább a baj
társi törődés és aggódás hajtotta. Végül elgyengülve egy
árokban kötött ki. A keresésére indult személyek csak
másnap délután találtak rá. Első szava az volt hozzájuk,
hogy inkább a katonatársának nyújtsanak segítséget.
Mindketten túlélték a súlyos légi katasztrófát. Az alakulat
nál október 27-én ellenőrizték az elöljáró szervek a harckészültség helyzetét, mely megfelelő minősítést kapott.

10. ábra: Pölczmann fhdgy. a 601. oldalszámú gép kabin
jában Dunakeszin
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11. ábra: Lajtai János őrmester karikatúrája

Az 1974-es év kiképzési eredményei
A pilóták az év során 86 órát repültek személyenként, ez
tíz órával kevesebb az előző évinél. A kiképzettségi szint
viszont nőtt: nappal, egyszerű időjárásai viszonyok között
17 főnek, bonyolult időre 15 főnek volt jogosítványa. Éj
jel, egyszerű időjárási viszonyokra 12 főnek, bonyolult
időre 8 főnek volt érvényes jártassága. 8 fő I. osztályú, 1
fő II. osztályú, 6 fő III. osztályú fokozattal rendelkezett,
osztályos fokozat nélküli 7 fő volt. Az alakulatnál a Ka-26
század helikoptertervezői 1585 órát repültek összesen.
Viszont a mélypontra süllyedt az üzemképességi mutató,
csak 29% volt. Az év során 240 886 kg hajtóanyagot füs
töltek el a Kamovok.

Repülések, gyakorlatok 1975-ben
Év elején az osztályparancsnok engedélyezte Hegyi Fe
renc százados helikoptervezetőnek, hogy a vonatkozó
utasítások alapján a K a-26-os helikopterek javítás utá
ni berepülését végrehajtsa. 1975 februárjában lecseré
lésre került a típus összes gépén a ventillátor álló-tere
lőlapát koszorúja, lemezesről monolit szerkezetűre. A
törzsközéprész-repedés és motorbekötési csomópon
tok javítását a Repülőgépes Növényvédő Állomás vé
gezte szervizjavítás formájában, ami két hónapig is el
húzódott.
A Ka-26-os helikopterek alacsony fokú üzemképessé
géből eredő kisszámú igénybevétele miatt műszaki állo
mányának szakmai, elméleti foglalkozásokat tartottak a
mérnökök és technikusok - az elméleti szintentartás és a
felkészültség javítása céljából. Ebben az évben megkez
dődött a K a-26 típus első ipari nagyjavítása az RNA-nál,
a későbbi MÉM.RSZ.-nél (Mezőgazdasági és Élelmezési
Minisztérium Repülőgépes Szolgálat).
1975.
február első felében a nagyjavításból az alábbi
helikopterek érkeztek vissza az alakulathoz, egyúttal
szükségessé vált a mechanikusok cseréje is: 404 Kara
István törzsőrmester, 502 Varga Gyula őrmester, 508 Ti
hanyi Tibor törzsőrmester, 601 Révész József őrmester,
701 Ruff Ferenc törzsőrmester.
A gépek és a gépjárműtechnika nyári átállását április
14. és május 16. között hajtotta végre a kiszolgáló mű
szaki állomány. Szemle május 17-én volt.
Május 1-jével kinevezték a századhoz helikopter-rajpa
rancsnoknak Károly Sándor, Vida Csaba, Detki Sándor
hadnagyokat. A jubileumi díszszemlén 12 Kamov vett
részt. A Ka-26-os század sorkatonái közül június 15-én
osztálybesorolási vizsgát tett 7 fő, s III. osztályú címet ér-

tek ei a típuson. A repülőparancsnoki állomány oktatóké
pessége 1973 eleje és 1975. június 1. között a Ka-26-os
típuson:
Ki k é p ze tts é g
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7 fő
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A Ka-26-ossal felszerelt 1. Helikopterszázad teljes ál
lományával és üzemképes technikájával július 8-án repü
lő harcászati gyakorlatot hajtott végre a HHKU/67. jelű
szabályzat alapján. Nappal és éjszaka egyszerű időjárá
si viszonyok között került végrehajtásra minden repülési
feladat. A gyakorlat vezetője Hamar Károly alezredes
osztályparancsnok helyettes volt, a megfigyelői feladatot
Somogyi Árpád százados látta el.
A gyakorlat célja az volt, hogy a század helikopterveze
tői állománya növelje jártasságát a kis deszantcsoportok
és a hadianyag szállításában, valamint futár és vezetésbiz
tosítási feladatok végrehajtásában nappal és éjjel egysze
rű időjárási viszonyok között. Az alakulat és a század tör
zse javítsa tervező, szervező és irányító tevékenységét. A
műszaki állomány gyakorolta a helikoptertechnika előké
szítését és az ismételt előkészítésre vonatkozó utasítás és
technológiai pontok begyakorlását. A gyakorlat alatt a szá
zad Börgöndön települt. A repülőtér távolsága a harcérint
kezés vonalától 100-130 km volt. Minden helikopterterve
zőnek két bevetést kellett végrehajtani. Tartalék leszállóhelynek Taszárt jelölték ki.
A Kamovoк ismét részt vettek az augusztus 20-i Buda
pesti Honvédelmi Napon (BHN), ahol hármas kötelékben
Gonda Sándor őrnagy, osztályparancsnok repült elöl.
Kísérői Detki Sándor és Gazdag Ferenc hadnagyok vol
tak. Az egykori résztvevők szerint újszerű és látványos
bemutatót repültek a Parlament előtt, melyért Pacsek Jó
zsef vezérőrnagy, kiképzési főfelügyelő elismerésben ré
szesítette az osztályparancsnokot.
Október 1-jével az 1. századból I. osztályú sorszerelői cí
met adományozott a parancsnok 5 főnek, II. osztályút 7 fő
nek. A helikoptertechnikán s a hozzákapcsolódó eszközö
kön az állomány október 15. és november 15. között végre
hajtotta a téli üzemre való átállást. A parancsnok külön bi
zottságot hozott létre az átállás szemléjére, melyet novem
ber 17-én hajtottak végre. Megfelelőre értékelték a technika
állapotát. A szemlebizottság az 503. és az 506. oldalszámú
helikopterek ápoltságát, műszaki állapotát „jóra” értékelte.
A téli üzemre való átállást követően a parancsnok is
mét szabályozta a helikopterek személyhez kötését:
Nagy László őrmestert a 402-es, Révész József őrmes
tert a 403-as, Kara István törzsőrmestert a 404-es, Kiss Je
nő őrmestert a 405-ös, Csaszny Sándor századost az 501es, Lapat Kálmán törzsőrmestert az 503-as, Németh Sán
dor őrmestert az 505-ös, Altorjai György őrmestert az 506os, Tihanyi Gábor törzsőrmestert az 508-as, Komjáthi Lász
ló őrmestert az 509-es, Gróf István hadnagyot az 510-es,
Ruff Ferenc törzsőrmestert a 601-es, Fazakas Miklós törzsőrmestert a 602-es, Sipos József hadnagyot a 701-es, Ju
hász József törzsőrmestert a 702-es és az 502-es gyári
számú Ka-26-os helikopterek üzemeltetésével bízta meg.

A kiképzési év értékelése
Az 1973-75-ös kiképzési ciklus alatt a szárazföldi csapa
tok 18 különböző szintű harcgyakorlatának támogatására
53 db Ka-26-os helikoptert biztosítottak, melyen a hajó

zóállomány 200 órát repült. A helikopterszázad kiképzési
szintjének megfelelően megőrizte hadrafoghatóságát.
Oktatóképes volt időjárási szintjének megfelelően. Jár
tasságát fenntartotta hadműveleti és szállítási feladatok
végrehajtásában. Az egységparancsnok jóra értékelte a
hajózóállomány repülőkiképzését. Magyar János, Miklós
Dezső, Árva József, Hegyi Ferenc, Lengyel Viktor száza
dosok I. osztályú szinten megőrizték hadrafoghatóságu
kat, oktatóképesek maradtak osztályos szintjüknek meg
felelően. Kéri János, Detki Sándor, Károly Sándor had
nagyok megtartották II. osztályú kiképzési szintjüket.
Gazdag Ferenc főhadnagy, Vida Csaba hadnagy elérte
а II. osztályú szintet, az elöljáró által szervezett szakmai
vizsgáztatáson eredményesen szerepeltek. Pölczmann
Pál hadnagy helikopterkatasztrófája miatt a repülésben
való jártasságát elvesztette. Tóth Mihály, Oláh László,
Martinecz Mátyás, Márta András, Kopcsai Pál hadnagyok
az időszak során II. osztályú szintet értek el, jártasságot
szereztek nappal, bonyolult időben hadműveleti és szállí
tási feladatok végrehajtásában. Horváth László, Horváth
Lajos hadnagyok, Veres Péter alhadnagy az időszak vé
gére elérték a III. osztályú szintet, megkezdték nappal, bo
nyolult idős kiképzésüket. A végrehajtott gyakorlatok ta
pasztalata alapján a század nappal, egyszerű időben
hadrafogható volt. Kiképzési tervét a típus adta lehetősé
gekhez mérten jó szinten végrehajtotta.
N appal
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Átlagos repülési idő egy főre vetítve csak 66 óra (ez volt a
típus üzemeltetése alatt a mélypont!). Osztálybesorolás: I.
osztályú 8 fő, II osztályú 4 fő, III. osztályú 3 fő, osztályos fo
kozattal nem rendelkezett 7 fő. Repült idő összesen: 2172
óra. A kiképzési ciklusban - az 1974-75-ös években - ter
vezve összes repülési idő: 5769 óra, végrehajtva 3759 óra,
teljesítve 65%-ban. Üzemképesség színvonala 45,2%, ez ja
vuló tendenciát mutatott. Az év folyamán 295 985 kg üzem
anyagot használtak fel a Kamovok repültetése során.

Repülőkiképzés, század repülő harcgyakorlatok
1976-ban
Január 26-án a kiképzési repülés alkalmával az 509. oldal
számú helikopter forgószárnylapátjai összeverődtek. Az egy
ségparancsnok kivizsgálási bizottságot jelölt ki, melynek el
nöke Jankovits János alezredes lett.
A század sorszerelő állományának személyhez kötése
az egységparancsnok napiparancsa alapján 1976-ra: 402
Sági Pál honvéd, 506 Nagy Antal honvéd, 403 Kovács Já
nos honvéd, 508 Szabó Márton honvéd, 404 Breczku Jó
zsef honvéd, 509 Jávorka József honvéd, 405 Nagy
György honvéd, 510 Halasi László honvéd, 406 Popovits
Tibor honvéd, 601 Kiss János honvéd, 408 Berger Géza
honvéd, 602 Karsai Károly honvéd, 501 Dávid Tibor hon
véd, 603 Palanek László honvéd, 502 Geszler József hon
véd, 604 Lakatos Béla honvéd, 503 Óvári László honvéd,
701 Koleszár György honvéd, 504 Pálfi József honvéd,
702 Rákosi László honvéd, 505 Heinz Károly honvéd.
A Ka-2&os század márciusban 2, 4, 9, 11, 16, 20, 23,
25, 30-án hajtott végre kiképzési repülést, általában 4-6
helikopterrel. Kilenc alkalommal terveztek repülést a hó
napban 40 géppel. Áprilisban 10 repülési váltást terveztek
44 géppel, váltásonként 4 -5 helikopterrel. 1976-tól kezd
ve az alakulat időszakos és csapatjavító századállomá-
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végre mindkét helikoptertípus bevonásával. A tervtáblá
zatban az 1. századtól 3 Ka-26-os, a 2. századtól 2
M i-1-es helikopter szerepelt. A szervező parancsnok Ha
mar Károly alezredes, osztályparancsnok-helyettes volt.
A módszertani repülés során kisegítő műszerekkel törté
nő bejövetelek végrehajtását gyakorolták az oktató pa
rancsnoki állomány kötelező ellenőrzései mellett. A téli
üzemre való átállást október közepétől november köze
péig hajtották végre, s a szemlét november 15-én tartot
ták meg a mérnökök bevonásával. A szemlét a századnál
Marmarits Tamás mérnök őrnagy tartotta. November 25én és december 16-án ismét parancsnoki repülést szer
veztek az osztálynál 5-5 Ka-26-os és 3-3 Mi-1-es típusú
helikopterrel.

A repülések értékelése, összegzése

12. ábra: Az 503. oldalszámú gép nyári gyakorlata 1976-ban

nya is végzett szakszerű javításokat a Kamovon, így már
nem igényelt annyi szervizmunkát az RNÁ-tól.

Század repülőharcászati gyakorlat
Az osztályparancsnok (OPK) április 8-ra a század részére
harcászati gyakorlat végrehajtását rendelte el, nappal, jó
időjárási körülmények között. Célul tűzték ki, hogy a század
a gyakorlat végrehajtásának keretében sajátítsa el az összfegyvernemi alegységek és magasabb egységek harctevé
kenységének biztosítására irányuló feladatok megszervezé
sét és végrehajtását, harci körülményeket maximálisan
megközelítő viszonyok között. A gyakorlat vezetője Gonda
Sándor őrnagy, OPK volt. A gyakorlaton 8 db Ka-26 típusú
helikopter vett részt, s a század teljes állománya dolgozott
az eredményes szereplés érdekében. A gyakorlat körzete
S zékesfeh érvá r-S iófok-S e llye -S zeg ed -T isza pü spö ki-Székesfehérvár volt. A századtörzs a gyakorlat elgondo
lását térképen és szöveges formában dolgozta ki, és a Csa
tarepülő Parancsnokságra felterjesztette jóváhagyásra.
Pölczmann Pál hadnagy súlyos balesetéből felépült, a
ROB alkalmasnak találta a további repülésre, ezért je
lentkezett ismét szolgálattételre. Március 10-től a pa
rancsnok engedélyezte részére a felkészülést. URV-71
című utasításból sikeresen levizsgázott, így már ismét re
pülhetett. Május 24-25-én gyakorlat zajlott az osztálynál.
Június 22-én Pölczmann Pál hadnagy az 504 oldalszá
mú helikopterrel Dánszentmiklós körzetében a gépén
rendellenességet észlelt, ezért kényszerleszállást hajtott
végre. A kivizsgálási bizottság megállapította, hogy a fia
tal pilóta elhatározásával megmentette az utasok életét s
a helikoptertechnikát. Ezért dicséretet és jutalmat kapott.
Az augusztus 20-i BHN-en rendezett légi és vízi parádén
ismét részt vettek a Kamovok 10 helikopterrel, s eredmé
nyesen szerepeltek.

Parancsnoki repülések
Október 21-én egy váltásban, 14-20 óra között, átmene
ti időben módszertani, parancsnoki repülést hajtottak
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December 29-30-án az előírt, kötelező vizsgáztatást
bizottságilag végrehajtották. Az OPK év végén értékel
te a hajózókiképzést. „... a helikoptervezető-állomány
szakmai-elméleti képzettsége javult. A pilóták ismerik
és betartják a légiüzemeltetés szabályait, az aerodina
mikát, híradó ism ereteket” . Viszont ugyanez nem
mondható el a fiatal helikoptervezető-állományról. A
parancsnok letiltotta a repülésről azokat a személye
ket, akik a vizsgáztatás során hármasnál rosszabb osz
tályzatot értek el.
Átlagos repülési idő egy főre vetítve: 82 óra. A század
az év során 2465 órát repült. Az üzemképesség színvo
nala 63,8%-os volt. Ez javuló tendenciát jelentett. Osztá
lyos szintek: I. osztályú 8 fő, II. osztályú 3 fő, III. osztályú
1 fő, osztályba nem sorolt 17 fő. A helikopterek 331 197
kg benzint használtak fel.
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HÁROM ÉVE TÖRTÉNT...

A MiG-21-es utolsó fellépése
(A 6115-ös bemutatógép története)

Mi újat lehetne írni még a MiG-21-es típusról? Szinte
semmit, hiszen sok helyen, újságokban és szakkönyvek
ben részletesen tárgyalták már többször is. A repüléstör
ténelem lapjaira örökre beírta a nevét, legalább annyira
híres, mint annak idején a Spitfire, a Mustang. Harcolt Vi
etnamban, Afganisztánban, kisebb-nagyobb helyi konflik
tusokban.
A Varsói Szerződés tagállamaiban a légierő gerincét
képezte, hazai rendszeresítése egészen a hatvanas
évek elejére nyúlik vissza. (Kevéssel előtte állt szolgálat
ba a MÍG-19PM, amely mérföldkövet jelentett a magyar
katonai repülés történetében, hiszen az első hangsebes
ség feletti vadászgépünk volt.)
Magyarországon az F-13-as változattal kezdődött a
21-esek pályafutása, majd jöttek a MÍG-21PF, MF, bisz tí
pusok. A kétkormányos kiképzőgépek az U és UM típu
sok voltak. A hiszek utolsóként, 1975-ben érkeztek, akkor
nálunk ez volt a legkorszerűbb harci gép. Az MF-hez na
gyon hasonló, mert annak továbbfejlesztett változata,
jobb műszerezettségén, hatékonyabb fegyverzetén kívül
nagyobb üzemanyag-befogadóképessége volt, ami kül
sőre a nagyobb gerinctartályban nyilvánult meg. Feltűnő
jegye volt az ún. RSZBN antenna, mely a törzs orr-ré
szén, a szimmetriatengelytől kissé jobbra, valamint a füg
gőleges vezérsík tetején helyezkedett el. A hajtóművét is
fejlesztették, de maradt a nyolcfokozatú kompresszor és
a kétfokozatú turbina. A taszári Kapos repülőezred fel
számolásával ilyen gépek kerültek át hozzánk Pápára, a
Szuhojokkal és a kecskeméti MF-ekkel együtt. Gyakorla
tilag a komplett taszári ezred áttelepült Pápára, és majd
egy évig itt üzemeltek a teljes felszámolásukig. A felszá
molással együtt típuskivonásra is sor került. A MÍG-21MF
típus 1996 novemberében repült utoljára. Majd a
MiG-23-as és a Szuhoj is „lapátra került”. Ezután már
csak a biszek maradtak „üzemben”.
Az első század volt a kiképzőszázad, M iG -2 1UM típu
sú kétkormányos gépekkel. A gépekre felkerült a 23-asoktól örökölt Sámán századjelvény. A második század volt a
harci század a biszekkel, századjelvénye a Griff volt.
A fent említett 6115-ös harci gép volt. A gépeknek ne
vük volt, mindegyiket az oldalszámuk alapján „szólítot
tuk”. A 6115-öst 1995 decemberében repülték át Taszárról és 2000. augusztus 24-ig Pápán üzemeltették.
Az MF-e к kivonása után a biszeket is utolérte a végső,
elkerülhetetlen csapás, ki kellett vonni a típust a rend
szerből és ezzel együtt a pápai repülőezredet is. Az első
döbbenet után letargikus állapot uralkodott el az állo
mány körében. Hatalmas erő, kitartás kellett a búcsúre
pülés megszervezéséhez és lebonyolításához. A terve
zett bemutató előtt egy héttel megkaptuk a végső enge
délyt, 2000. augusztus 24-re. Az idő rövidsége miatt hét
végén is lázas munka folyt a hangárban és a századnál
egyaránt, a „nagy napra” mindennek készen kellett állnia.
A 48-as gépet átfestették, egy sas került a teljes alsó
részre, úgy hogy a feje a törzs oldalára ért fel az oldal
számokig. Ekkor határoztam el, hogy a nemzeti színű
gép tervét valóra váltom. Bíztam benne, hogy megkapom

az engedélyt. Gyors intézkedések történtek az ügy érde
kében, nem egészen a szolgálati út betartásával, de vé
gül is engedélyezték.

2. ábra: A gép jobb odala

3. ábra: A gép farokrésze festés előtt, a jelvény, a felségjel,
az antennák letakarva
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Innentől kezdve felpörögtek az események. Az engedé
lyezés napján reggel a 6115-ös gép a boxból a hangár elé
került, egy alapos mosásra. Közben gyors egyeztetés tör
tént a szólót repülő pilótával, Kristóf őrnaggyal. A parancs
noki állomány tisztjeinek ismételten elmondtam elképzelé
semet. Egyetértés született, csak egy probléma volt: a ki
vitelezhetőséget kérdőjelezték meg. Ugyanis a naptár au
gusztus 21-ét mutatott. Fővesztés terhe mellett tettem
ígéretet, hogy ha törik, ha szakad, a gép 24-én teljes pom
pájában kint fog állni az „egyesben”. Ettől a perctől fogva
már nem volt visszaút. A határidő szűk 3 nap volt. (Nálunk

5. ábra: A 6115-ös az 1-es zónában a gépsor elején - a fotó
a bemutató előtt készült

6. ábra: A gép közvetlenül a bemutató után. Kristóf őrgy. a
szólórepülés után és a szerelőszemélyzet
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kétzónás kiszolgálási rendszer működött. Az egyes zóna
volt az indítózóna, a kettes pedig a fogadózóna.)
Legfontosabb cél volt a festék kiválasztásánál, hogy
minél kirívóbb, messziről látható legyen. A Trinát magas
fényű festékeit választottam, világosabb tónusokat, a kel
lő hatás elérése érdekében. Egy aggodalmam volt csu
pán, nevezetesen az, hogy ezt a festéket nem nagy se
bességű repülőeszközökre tervezték - mennyire fog
megtapadni a felületen? (Mint a főpróbán kiderült, bírta a
„gyűrődést”.)
A festékek és a segédanyagok beszerzése után a ma
darat betoltuk a hangárba, és kezdődhetett a nagy mun
ka. Mire lement a nap, a felületet előkészítettük a fes
téshez. A felségjeleket, az ezredjelvényt, az üzemelte
tési feliratokat letakartuk. Legjobb barátom és egyben
kollégám, Nagy Ervin segítségemre volt a takarások
ban, ami rengeteg időt és türelmet igényelt, és a későb
biekben is asszisztált. Nélküle nehezen végeztem volna
határidőre.
A törzs és a függőleges vezérsík három egyenlő rész
re történő felosztása után a gép teljes takarása követke-

zett. Mire a munkatársaim reggel bejöttek dolgozni, már
az első szín (piros) felkerült a gépre. Pihenésre nem volt
idő, szerda reggelre a főpróbára mind a három színt fel
kellett festeni a 6115-ösre. Egy napom és egy éjszakám
volt rá. A munkát a piros szín teljes takarásával folytattuk.
Következett a fehér és a zöld szín festése. A festések
közti száradási időben készültek a sablonok a további
munkához.
Szerda reggelre virított a nemzeti szín a gépen,
kimaszkoltuk, és már vontatták is ki, előkészíteni a főpró
bához. A főpróba után elvégeztük az utolsó simításokat,
már csak az évszámok felfestése volt hátra a gép oldalá
ra, valamint a sárga csík a kabin mögé és a neveink az
orrfutó lemezére. A gép alsó részének festésére (50-es
szám egy babérkoszorúban, jelképezve az ezred 50 éves
múltját) sajnos időhiány miatt nem került sor.
Az utolsó pillanatban ugyan, de elkészült a nagy mű. A
búcsúrepülést a tervek szerint sikerült végrehajtani, sike
rült méltóképpen elbúcsúztatni a technikát. Ezzel egy
nagy korszak zárult le a magyar katonai repülés történe

tében. A MiG-21-es közel 40 évig teljesített szolgálatot a
légierőben. A típus kivonásával sajnos megszűnt az ala
kulat is, s vele halt a magyar légierő egy része is.
Szabó Attila

Kanada repülő-, űr- és védelmi ipara
Kanadáról, a világ egyik legnagyobb területű országáról
és a NATO alapító tagjáról, csak kevesen tudják, hogy fej
lett űr-, repülő- és védelmi iparral rendelkezik. Ennek hát
terében olyan innovatív, nemzetközi piacokon is versenyképes, lendületes és folyamatos fejlődést felmutató cégek
állnak, amelyeknek eredményeit világszerte elismerik. Ka
nada a globális viszonyokat vizsgálva is egyre jelentő
sebb szereplőjévé válik a védelmi ipari termékek világpia
cának. A több mint 60 országba történő termék- és szol
gáltatásexportnak köszönhetően részesedése a világter
melésből kevesebb mint tíz év alatt megduplázódott.
Méreteit és tevékenységi körét tekintve a kanadai vé
delmi ipar azonosnak mondható a német vagy a japán
hadiiparral. A kisebb védelmi ipari vállalkozások többsé
ge kanadai tulajdonban van, míg a nagyobb cégek ket
tős, azaz kanadai és külföldi tulajdonúak. Mindemellett
számos kanadai vállalkozás hoz létre külföldi cégekkel
szövetségeket és közös vállalatokat, hogy partnereiken
keresztül jelenhessenek meg azok hazai piacain.
A kanadai védelmi ipari termékek legjelentősebb piaca az
USA, míg második legjelentősebb exportpartnere az Egye
sült Királyság. Az USA-val a gazdaság és a kereskedelem
szinte valamennyi területén szorosak Kanada kapcsolatai,
amely így természetes belépési pontot biztosít Kanada szá
mára Észak-Amerika legnagyobb védelmi piacára.

A kanadai védelmi ipar korszerű és magas színvonalú
termékei világszerte elismerésnek örvendenek. Kanada
élenjár a repülőgép-futóművek, a repülőgéptestek, a
repülőgépfedélzeti
kommunikációs
eszközök,
a
kisméretű repülőgép-hajtóművek, valamint a repülőgépés haditengerészeti szimulátorok fejlesztésében és gyár
tásában. De eszközei elismertek a fegyver, gépjármű és
kommunikációszimuláció terén is. Ezeket az eredménye
ket a műszaki innováció iránt mélyen elkötelezett, a kuta
tási-fejlesztési tevékenységet szakadatlanul folytató, a
legmagasabb minőségi követelmények teljesítésére tö
rekvő, jelentős gyártókapacitásokkal rendelkező védelmi
ipar képes csak elérni.

Korszerű és költséghatékony termékek
A védelmi ipar vásárlóinak elvárásai mindig magasak, kü
lönösen a minőség vonatkozásában, továbbá nem haj
landók engedni sem a biztonsági követelmények mara
déktalan teljesítéséből, sem a technológiai színvonalból.
A kanadai védelmi ipar több területen is világszínvona
lú termékekkel, szolgáltatásokkal, képességekkel és esz
közökkel rendelkezik. Kitűnő termékeik révén méltán el
ismertek a kanadai védelmi ipari cégek. Ezeket a sikere
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két mutatja a könnyű páncélozott járművek fejlesztése és
gyártása terén kivívott vezető szerepük, amelyet olyan
eszközök fémjeleznek mint a Piranha és a Stryker. így
Kanada exportált már könnyű páncélozott járműveket
Szaúd-Arábiába, Ausztráliába, Új-Zélandra és az USAba is. De Piranháк szolgálnak vagy fognak szolgálni
Svájcban, Dániában, Svédországban, Spanyolország
ban, Botswanában és Ghánában is.
Hasonló sikereket vallhat magáénak а C7 fegyvercsa
ládot gyártó kanadai Diemaco is, amely az egyik legjelen
tősebb kézifegyver-szállítója a NATO-tagországoknak. A
C7-et több NATO-tagország rendszeresítette, mint bár
mely más 5,56 mm-es fegyvert.
Nem kisebb eredménynek mondható az sem, hogy az
Egyesült Királyság hadszíntéri és földfelszíni felderítő ra
darjának (ASTOR) hordozóeszköze a Bombardier Global
Express Business Jet típusú repülőgépe. Kanada sikeres
múlttal és jelennel rendelkezik a hadihajó-építés terén is.
A kanadai HALIFAX osztályú fregattokat a világ legkor
szerűbb hadihajói között tartják számon. A kanadai tech
nológia lehetővé teszi az integrált hajtómű- és gépirányí
tást, valamint a kommunikációs és harci rendszerek in
tegrálását is.
A védelmi ipar termékei közül meg kell még említeni
az elektromechanikus eszközöket (például az űrro
botokat, a repülőgép hajtóműszabályzó rendszereket
és a környezeti szabályzó eszközöket), valamint az
elektrooptikai berendezéseket is (például a hőképes
technológiát alkalmazó infravörös éjjellátó készüléke
ket.) Különösen népszerűek a kanadai polgári helikop
terek, kis hatótávolságú repülőgépek és környezeti
szabályzó eszközök. Széles körben elismert a kanadai
szaktudás a hajóirányító berendezések vonatkozásá
ban is, mindemellett egyre jelentősebbé válik a bizton
ságtechnikai ipar is.
A kanadai védelmi ipar kutatási-fejlesztési program
jainak jelentős hányada állami finanszírozású projekt,
de mindemellett lehetőség van az állami finanszírozá
sú kutatóközpontok lehetőségeinek kiaknázására is.
Ilyenek például a Nemzeti Kutatási Tanács laboratóriu
mai, a Nemzetvédelmi Minisztérium, illetve az Ipari Mi
nisztérium kutatóintézményei és kutatási programjai,
valamint a Kanadai Kommunikációs Kutató Központ és
a Kanadai Repülésügyi Ügynökség, amelyek jelentős
mértékben hozzájárulnak a fejlesztési tevékenységek
sikeréhez.
A védelmi ipar jelentős mértékben integrálódik a fo
gyasztói és civil iparágakba. Ennek köszönhetően a cé
gek különösen hatékonyan építik be a költséghatékony
kereskedelmi alkatrészeket a katonai eszközökbe. A ка-

nadai védelmi ipar több mint húszezer főt alkalmaz, és
több milliárd dollár értékű, magas technológiai színvona
lú terméket, illetve szolgáltatást állít elő és exportál világ
szerte. A védelmi elektronika olyan gazdasági előnyöket
nyújt, mint például a magas exportbevételek, az új tech
nológiák átterjedése más ipari szektorokba, jól fizetett
munkakörök és talán a legfontosabb: a nemzetgazdaság
technológián alapuló versenyelőnye.

Egyedülálló szakmai háttér és kiképzés
Kanada nemcsak világszínvonalú katonai termékeket ál
lít elő, hanem kivételes képességekkel rendelkezik az
eszközök technikai kiszolgálása, javítása és felújítása te
rén is.
A tapasztalatok, a magas technológiai színvonal és
mindenkor a lényegi kérdésekre történő összpontosítás
jelentős mértékben hozzájárul az egyre hatékonyabb lé
gi, földi és tengeri kiképzési megoldások létrehozásá
hoz. Csakhogy néhányat említsünk a rendelkezésre ál
ló lehetőségek közül: speciális rendeltetésű berendezé
sek, legkorszerűbb kiképzési eszközök, tervszerű és át
gondolt fejlesztés, kiképzési menedzsment információs
rendszerek, harcászati irányítóközpontok, magas szín
vonalú oktatás, átfogó technikai kiszolgálás és logiszti
kai biztosítás, feladathoz szabott finanszírozási megol
dások.

Élenjáró szerep a kommunikációs eszközök terén
A védelmi elektronikai ipar magában foglalja a rádiókom
munikációs, a felderítő és navigációs eszközök fejleszté
sét és gyártását. Kanada kiemelkedő szerepet játszik a
különleges szakértelmet igénylő komplex rendszerek ter
vezésében, fejlesztésében, és elismerésre méltó ered
ményekkel rendelkezik a kommunikációs eszközök és az
elektronika terén is. Szemléletes példaként említhető a
világ első digitális ballisztikai számítógépének, a NATO
AWACS fedélzeti rendszereinek és a svájci hadsereg
Eurocopter Puma helikopteréhez a repülésmenedzsment
rendszer kifejlesztése.

Rohamosan fejlődő űrtechnológia

f. ábra: Felszállás közben az ASTOR-ral felszerelt Bom
bardier Global Express Business Jet
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Az űripar gyors növekedéséhez hozzájárul a rohamosan
fejlődő robot-, műholdas kommunikációs és távérzékelé
si technológia. A csúcstechnológiát megtestesítő Canadarm II. program jelentős támogatást nyújt, nemcsak Ka
nada, hanem az egész világ jövőjéhez az űrben.

A közelmúlt nemzetközi sikerei
A CAE és a Bombardier hosszútávú, kb. 1 milliárd kana
dai dollár értékű szerződéssel rendelkezik több kiképzési
szolgáltatás vonatkozásában is. így a CAE biztosítja az
angol helikopterpilóták és a nukleáris tengeralattjárók
személyzetének kiképzését. A Bombardier pedig pilótaki
képzést folytat a NATO Kanadai Repülőkiképzési Prog
ramja (NATO Flying Training in Canada) keretében. A
Bristol Aerospace CRV-7 rakétákat adott el tizenkét or
szágnak, többek között az Egyesült Királyságnak, Csehországnak és Szingapúrnak is.
A Boeing a Northstar Aerospace-t választotta, mint fővállal
kozót, az Egyesült Királyság Westland Lynx helikoptereihez
egy gyökeresen új erőátviteli rendszer kifejlesztéséhez és
gyártásához. A NATO különleges rendeltetésű erőinek egy
ségei közül jó néhányat a Diameco kézifegyvereivel láttak el.
Az USA szárazföldi erői több mint 2000 kanadai gyártmá
nyú könnyű páncélozott járművet rendeltek a General Mo
tors Defense/General Dynamics Land Systems közös válla
lattól, 1500 ilyen járművet pedig már alkalmaz is a kanadai
hadsereg. Az angol szárazföldi erők tenderét a General
Dynamics Canada (korábbi nevén: a Computing Devices
Canada) nyerte meg, és 3,8 milliárd kanadai dollár értékű
szerződést kötöttek vele a Bowman integrált C3 rendszerre.
Az USA és Egyiptom haditengerészete is az IMP-t vá
lasztotta Sea King helikopterflottájuk javítási, felújítási és
repülőtéri kiszolgálási feladatainak elvégzéséhez.
A Pratt & Whitney Canada több mint 53 ezer gázturbi
nás hajtóművet szállított a világ jelentős légierői és légitársaságai által működtetett több mint 20 ezer repülőgép
hez. Az US Army több kis és közepes méretű, csúcstech
nológiát képviselő céget is azzal bízott meg, hogy bizto
sítsanak eszközöket és megoldásokat annak a több ton
na papírdokumentumnak a digitalizálásához, amelyek a
hadsereg egységeinek a világ bármely részébe történő
áttelepülésének megszervezéséhez szükségesek.

4. ábra: Kiképző repülés Hawk-on az NFTC-program
keretében

A NATO Repülőkiképzési Programja
Mivel a pilóták kiképzési lehetőségei szűkösek a Magyar
Honvédségben, ennek javítására a magyar Honvédelmi
Minisztérium 17 évre szóló szerződést kötött a kanadai
Nemzetvédelmi Minisztériummal 2002 márciusában. így
a Magyar Légierő is tagjává vált a NATO Kanadai
Repülőkiképzési Programjának (NATO Flying Training in
Canada - NFTC).
A NFTC keretein belül zajló magyar pilótakiképzés négy
fázisra oszlik. Az első fázist Szolnokon hajtják végre,

amely kilenc hónapot vesz igénybe. Ebben a szakaszban
a pilótajelöltek navigációs, aerodinamikai és hajtómű szerkezettani tanulmányokat folytatnak. A második, harmadik
és negyedik fázis helyszíne Kanada, ahol a hallgatók két
évet töltenek el. A saskatchewani Regina Egyetem speci
ális angol nyelvtanfolyamát követően, ahol megtanulják a
bonyolult repülési terminológiát, a pilótajelöltek átkerülnek
a Moose Jaw-ra, amely szintén Saskatchewanban van,
ahol kiképzik őket a vizuális és műszeres repülésre, vala
mint elsajátítják a kötelékrepülés fortélyait. Ezt a kiképzést
egy korszerű turbólégcsavaros repülőgépen, Raytheon T6A típuson hajtják végre. Ebben a szakaszban kapnak ki
képzést a terepkövető repülésre, valamint begyakorolják a
mű- és kötelékrepülést is. A pilótajelöltek ebben a fázisban
több mint 140 órát töltenek a levegőben. Ekkor még a va
dász- és helikopterpilóták ugyanazon típust használják.
A harmadik (haladó) fázisban a vadászpilóták kiképzé
se a Moose Jow-n folytatódik, de már a BAE Hawk 100
típusú harcászati kiképző, sugárhajtóműves repülőgé-

2003/3 HADITECHNIKA 77

pen. A helikopterpilóták megkezdik a forgószárnyas ki
képzést, de már más helyszínen, Portage La Prairie
Manitobáén. Ebben a fázisban a pilóták összesen 72 órát
repülnek, és a fázis végén megkapják pilótajelvényüket.
Az utolsó (harcászati) fázis az észak-albertai Cold
Lake-ben zajlik. A rendelkezésre álló nagykiterjedésű
légtér maximalizálja a kiképzési lehetőségeket, és a har
cászati lőtér berendezései is széleskörű lehetőségeket
biztosítanak. A pilóták megkapják a vadászrepülőgép- pi
lóta kiképzést, és begyakorolják a támadó és védekező
légiharc tevékenységeket, miközben több mint ötven órát
töltenek el a Hawk-on mielőtt visszatérnének Magyaror
szágra, hogy megkezdjék az átképzést a rendszerben lé
vő magyar repülőgépekre.

zati irányelvek és programok segítségével, amelyek kö
vetkezetesen ösztönzik az élenjáró technológiák és
szaktudás fejlesztését, az egyre növekvő számú prog
ram, a védelmi kutatási intézmények és létesítmények
az űr- és védelmi szektor innovációjának előremozdítását és támogatását. Mindemellett a kitűnő műszaki inf
rastruktúra és a robbanásszerűen fejlődő kanadai tech
nológiai szektor, valamint a magasan képzett munkaerő
is megvilágítja, hogy miért olyan innovatív, versenyké
pes és folyamatosan fejlődő a kanadai űr-, repülő- és vé
delmi ipar.

A kanadai védelmi ipar globális szerepe

Kanadában két jelentős szervezet is van, amely tájékoz
tatást nyújt az űr- és védelmi ipar termékeiről és szolgál
tatásairól: A Kanadai Védelmi Ipari Szövetség (Canadian
Defence Industries Association (http://www.cdia.ca) 300
céget fog össze, és a védelmi ipari termékek széles ská
láját öleli át. A cégek többsége a védelmi ipari és fo
gyasztói piacokon egyaránt jelen van, és mind a kanadai,
mind a szövetséges haderők részére szállítanak. A Kana
dai Repülőipari Szövetség (Aerospace Industries Associ
ation of Canada) (htttp://www.aiac.ca) 275 vállalatot fog
össze, hogy növelje azok versenyképességét és bővítse
exportpiacaikat, az együttműködési törekvéseken és a
kormányzatokkal való kapcsolatokon keresztül. A Kana
dai Kormányzati Stratégiák (Canadian Government
Strategie) weboldal (http://strategis.gc.ca) szintén tartal
maz információkat az űr-, repülő- és védelmi iparról, va
lamint a cégek, termékek és lehetőségek átfogó adatbá
zisa is megtalálható itt (http://strategis.gc.ca/sc_indps/
aab/aerodef/engdoc/index.html).

A több mint 1550 kanadai cég 2000-ben 7,5 milliárd kana
dai dollár forgalmat bonyolított le, amelyből 2,75 milliárd ka
nadai dollár értékű volt az export. A kanadai cégek a védel
mi termékeket és szolgáltatásokat több mint hatvan ország
ba exportálták. Jelentős értékben kötnek nemzetközi szer
ződéseket is: a General Dynamics Canada és a GM
Defence is 4-6 milliárd kanadai dollár értékű szerződéseket
kötött, amelyek kitűnő exportlehetőségeket biztosítanak.

Innováció
Kanada jelentős hangsúlyt fektet az innovációra. Az űrés védelmi ipar egyformán elkötelezettje a jövőnek és a
vevőinek. A védelmi ipar úgy véli, hogy az innovációs ké
pességek fejlesztése kritikus eleme a termelékenység
nek és a cégvagyon növelésének. A kanadai kormány

További információforrások a kanadai űr- és védelmi
iparról

T-72-es harckocsik a Magyar Honvédségben II. rész
A töltőautomata munkaciklusa a következőképpen zajlik
le: A már befogott cél jellegének megfelelő lőszertípus ki
választása után az irányzó megnyomja a ciklusindító
gombot. Ekkor a forgó lőszertároló elkezdi beforgatni a
legközelebbi kiválasztott lőszert. Ezzel egy időben a löveg elkezd töltési szögre állni. Amikor beér a töltési zóná
ba, az elektromechanikus lövegrögzítő rögzíti a löveget.
A keretemelő szerkezet felemeli a löveg végén a keretet,
hogy megtörténhessen a betöltés. A lőszerkazetta-emelőszerkezet elkezdi emelni az adogatóablakhoz érkezett
lőszert. A felső végponthoz érve rögzítődik, majd a
betöltőszerkezet betölti a gránátot a töltényűrbe. Ezután
a töltőlánc visszahúzódik, a kazettaemelő szerkezet lej
jebb ereszkedik, a betöltőszerkezet pedig most a töltetet
is betölti. Amikor a lánc visszahúzódik, a kazettaemelő
szerkezet leereszti a most már üres lőszerkazettát a for
gó lőszertárolóba. A lövés után a hátrasikló lövegnél nyí
lik az ékzár, s amikor eléri a löveg a hátsó helyzetét, a hü
velyfeneket belöki a hüvelyfogóba. A löveget a helyretoló
szerkezet visszaállítja kiindulási helyzetébe, miközben ki
nyílik a kidobóablak a torony tetején, s a hüvelykivető
szerkezet kidobja a hüvelyfeneket.
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A löveg irányzása TPD2-49 (T-72B), illetve TPD-K1
irányzótávcsővel történik. A TPD2-49 irányzótávcső elő
ször a T-64-es harckocsikban jelent meg. Ez a típus egy
olyan, függőleges síkban (látómező) stabilizált optikai
irányzóeszköz, amelynél a célzás a távcső két fejrésze
által képzett két félkép egymáshoz illesztésével történik
(ez a sztereoszkópikus üzemmód, de lehetőség van
monokuláris üzemmódra is, pl. amikor az egyik fejrész
megsérül). A műszer biztosítja mind álló, mind mozgó
harckocsiból álló és mozgó célok távolságának meghatá
rozását, azok ballisztikai leképezését a három lövedéktí
pusnak megfelelően, mozgó harckocsi és/vagy célpont
esetén az irányzási szögek és távolság helyesbítését.
Távolságmérési határ: 1000-4000 m 3-5%-os hibahatár
mellett. Nagyítás 8-szoros. Tömege: 62 kg. Irányzóskála
látószöge: 9°. A műszer harchelyzetben korlátozás nél
kül, békeidőben max. 4 óra hosszat üzemelhet folyama
tosan. A TPD-K1 lézertávmérős irányzótávcső először a
T-72M harckocsikon jelent meg - pontosabban a T-72B
zászlóaljparancsnoki harckocsikban, de ez a változat
nem túl gyakori - , amit a TPD2-49 irányzótávcsövek ke
zelésének bonyolultsága, túl nagy hibaszázaléka, gyen-

gébb fényviszonyok közötti alacsony hatásfoka és drága
sága okozott. A legnagyobb különbség a két műszer kö
zött, hogy a TPD-K1 a célok távolságát lézerrel méri. A
lézertávmérő egy ún. első generációs, szilárdtest aktív
elemmel rendelkező egység. Az aktív elem anyaga neodímium. A TPD-K1 optikai rendszere háromcsatornás:
adó csatorna, vevő csatorna és a távolságmérési jel kol-

limátor csatornája. Szemben állva a harckocsival, s rá
nézve a kimenő védőüvegre, jól megkülönböztethető az
adó és vevő rész. Az előbbi esetében a védőüveg sárga
színű, az utóbbinál kék. (Ez egyébként más, polgári célú
optikai műszereknél is megfigyelhető.) Távolságmérési
határok: 500-3000 m (ami az irányzótávcső használata
esetén max. 5000 m), max. 3%-os hibahatár mellett. Na
gyítás: 8-szoros, tömege: 93 kg.
(A szovjetek a ’90-es évek elejétől felhagytak a TPD
vonallal, s helyette az „A” vonalat (A40, 41 stb.) folytatták
(a T-90-ben pl. már A45 típusú van). A belorusz példá
nyok közül sok A40, illetve A -4 0-1 típusú irányzótávcső
vel felszerelt. Ezek némileg jobbak az előző változatok
nál, de ránézésre nehéz őket megkülönböztetni a
TPD-K1-tői. A harckocsi tornyán kívülről viszont - ha fi
gyelmesen szemlélődünk - észrevehető, hogy a fejrész
védőháza szélesebb.)
Mindegyik típusú irányzótávcső lézerbiztos, ami egyéb
ként már a T-62A-tói jellemző a szovjet harckocsikra.
Mindegyiknél lehetőség van a ballisztika adatainak mó
dosítására a csőfurat kopásától, a levegő és a lőportöltet
hőmérsékletétől és a légnyomástól függően, amit kézzel
kell végrehajtani, az adott grafikonoknak (nomogramoknak) megfelelően. Természetesen ezt nem minden lövés
előtt, hanem a harckocsi bevetése előtt a térképek, mé
rések stb. alapján teszik meg.
Az éjszakai célzáshoz egy TPN1-49-23 aktív éjjellátó
berendezés áll rendelkezésre, az irányzótávcső mellett
elhelyezve. Hatótávolsága 800 m, nagyítása 5,5-szeres.
A műszerhez tartozik egy L2AG, 200 W-os infrabetétes
fényszóró, a lövegcső jobb oldalán elhelyezve.
A parancsnok rendelkezésére áll célfelderítéshez és fi
gyeléshez egy TKN-3 éjjel-nappali kombinált figyelőmű
szer a parancsnoki kupolában, vele szemben elhelyezve.
Bal és jobb oldalt egy-egy TPN-160 megfigyelő prizma,
hátul (a hátrafelé figyeléshez) pedig két TNPA-65 prizma
helyezkedik el. A páncélozott járművekben alkalmazott
megfigyelőeszközökhöz hasonlóan a T-72-es harckocsi
ban alkalmazott minden megfigyelőberendezés is „golyó
álló”, vagyis ellenáll a kézifegyverek tüzének. Az irányzó
nak az irányzótávcsövön kívül egy TNP-165 és egy

14. ábra: A 12,7 mm-es NSzVT rákász, hevedertag, lőszer és összehasonlításként egy 7,62 mm-es PKT lőszer (P. Zs.)
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TNPA-65 figyelőprizma is rendelkezésére áll, míg a ve
zetőnek egy TNPO-168V - ami TVNE-4PA éjjellátó be
rendezésre cserélhető éjszakai bevetésnél - és két
TNPA-65 prizma. A vezető és az irányzó a fő prizmáikra
fényszűrő betétet is felrakhat (a TKN-3 és a
TPD"-49/TPD-K1) A40 pedig beépített fényszűrővel ren
delkezik.)
A harckocsi fő fegyverzete - és a párhuzamosított gép
puska - két síkban stabilizált, amit a 2E28M elektrohidra
ulikus stabilizátor biztosít. Minden magyar T-72-es harc
kocsit ezzel a típusú stabilizátorral láttak el, bár állítólag
van néhány belorusz példány, amiben 2E42-2 típusú
szerepel. A 2E28M stabilizátor színvonalban a 70-es
évek közepén létező nyugati változatokkal egyezik meg,
amit már túlhaladott a fejlődés. Vízszintes pontossága
1,0 mrad. a függőleges 0,6. (Egy mai modern harckocsi
nál ezek az értékek: 0,5 és 0,2. Az első érték mindig is
nagyobb, mivel a vízszintes stabilizálás a torony stabili
zálását jelenti, a függőleges pedig az ágyúét - ez utóbbi
pedig lényegesen könnyebb.) A harckocsi ezen felsze
reltsége közepes lőtávolságon és közepes terepen max.
25-30 km/h-ig teszi lehetővé a lövést a találat reményé
vel. A 2E28M javításával hozták létre a szovjetek a
2E42-2 változatot, amely valamivel jobb eredményeket
tud felmutatni.
A stabilizátor két részre bontható: vízszintesre és füg
gőlegesre. Durva közelítéssel az előbbihez tartozó rész
egységek a páncéltest bal oldalán, az akkumulátorok és
a forgó lőszertároló között helyezkednek el, az utóbbihoz
tartozók pedig az ágyú alatt felrögzítve. Persze vannak
közös részek is, mint pl. a K -1M elosztódoboz, ami a pa
rancsnoki ülés mögött jobbra helyezkedik el stb. A stabi
lizátor négy üzemmóddal rendelkezik: automata, félauto
mata, kézi irányzású, stabilizált figyelésű üzemmód.
Vészhelyzetben (amikor a lövegcső a vezetői búvónyílás
felett van) a vezető felül tudja bírálni a stabilizátort annak
bármelyik üzemmódjában; a műszerfalon lévő megfelelő
gomb megnyomásával és nyomva tartásával a torony el
kezd balra fordulni, így téve lehetővé a vezető kimenekü
lését. A sérülésveszély miatt nyitott vezetői búvónyílásnál
nem lehet a tornyot elektromosan elfordítani. A stabilizá
lás alapja két (vízszintes és függőleges), ún. három sza
badságfokú pörgettyű. Van ugyan egy harmadik pörgetytyű is, de az a TPD2-49, ill. TPD-K1 irányzótávcsőben
van, ami egy egységet képez működéskor a stabilizátor
ral. Az egész stabilizátor tömege 320 kg, -4 0 és +50 °C
között békeidőben max. 4 óráig, akcióban korlátlanul
üzemeltethető. Áramfogyasztása kb. 3,5 kW. Bekapcso
lás után két perccel éri el üzemi paramétereit. Az alkal
mazott olaj típusa MGE-10A, amit 250 üzemóra után, il
letve 5 évente kell cserélni.

mm/0 fok, a tetőpáncél 15-20 mm/0 fok vastagságú/dőlésszögű. Az alsó homlokpáncél szendvics szerkezetű,
változatoktól függetlenül kb. 100 mm vastag 30 fokos dő
lésnél. A felső homlokpáncél vastagsága a -B , -M , -M1
és belorusz -M 1 változatoknál rendre: 205, 215, 215+16
és 215+16 mm (a +16 mm a ráhegesztett pótpáncél), 21
fokos dőlésnél. Atorony-homlokpáncélzat vastagsága az
előbbi sorrend (és Haditechnika 1998/4, 29. old.) alapján:
410, 450-500. 530, 530 mm, 80-85 fokos dőlésnél. A
szerkezet itt is szendvics. A toronytetőpáncél 30-60
mm/0-30 fok, az oldalpáncél 120-140 mm/70-85 fokos
dőlésnél.
A szendvicsszerkezet jelen esetben azt jelenti, hogy a
külső acélréteg után egy kerámiaréteg, majd megint egy
acélréteg következik. A kerámiaréteg feladata a páncél
védettség növelése, amit több módon ér el. Egyrészt a
kerámia sokkal keményebb az acélnál, így adott vastag
ságú kerámia nagyobb vastagságú acélnak felel meg,
másrészt keménysége révén az acélnál komolyabb ellen
felet jelent a wolfram, ill. egyéb keményfém nyíllövedé
keknek. Harmadrészt rendkívül jó hőálló képességű,
ezért (a keménységgel együtt) a kumulatív lövedékek
fémsugara ellen sokkal hatásosabb, mint az acél. A kerá
miaréteg műgyanta rétegben helyezkedik el, aminek sze
repe áthatoló találat esetén a szilánkképződés csökken
tése. A kerámia ugyanis könnyen törik, s ilyenkor szilán
kok is képződnek. Másik szerepe az összetartás, ugyan
is a kerámiaréteg több darabból áll, s a darabokat mű
gyantával ragasztják össze. Mint arról a cikk elején már
volt szó, a csehszlovák és lengyel gyártású -M változa
tok export esetén - G megnevezést kaptak, hogy a vásár
ló tudja, nem eredeti szovjet gyártású T-72-esről van
szó. Ez a legelső sorozatú cseh és lengyel -M változa
toknál volt lényeges, mert állítólag ezeknél a toronyhomlokpáncélban nem volt kerámiaréteg. Annyi mindeneset
re biztos, hogy maga a homlokpáncél szemmel láthatóan
vékonyabb a szovjet -M változatokénál.
Négy belorusz -M 1 harckocsit (a zászlóaljparancsnoki
változatok) felszereltek ezenkívül első generációs, ún. re
aktív páncélzat dobozaival is a felső homlokpáncélon és
a tornyon, de töltetek nélkül. A reaktív páncélzatot a ka
zetták összessége jelenti. A kazetták robbanóanyaggal
vannak megtöltve (eredetileg), s szerepük a kumulatív

Védettség
A harckocsi védettsége elsősorban passzív, vagyis a
páncélzat ellenálló képességén múlik. Mivel a T-72-est
eredetileg második vonalbeli harckocsinak szánták (a
T-55-ös felváltására), páncélzata a torony- és testhomlokpáncél kivételével gyakorlatilag megegyezik a 7-55ös harckocsin alkalmazottal. Kisebb eltérések természe
tesen mind vastagságban, mind minőségben vannak,
azonban ezek nem jelentősek. Lényegi változás a hom
lokpáncélok szendvics kialakításánál, illetve a belső su
gárvédő betétnél található.
A harckocsi (mindegyik változat) páncélteste acélleme
zekből hegesztéssel összeállított teknő. Az oldalpáncél
70 mm/90 fok, a farpáncél 15-45 mm, a haspáncél 20
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15. ábra: Lőszerkazetta-emelő szerkezet

sugár becsapódásakor azzal szemben vagy szögben
robbanva a már kialakult fémsugarat szétszakítani, vagy
esetleg megállítani. Minden kazetta homloklapból, robba
nótestből, hátlapból és felrögzítőkből áll. A „páncél” azért
áll különálló kazettákból, hogy egynek az elműködése ne
indítsa el a többit. Ez a fajta védelem kézi/kisebb kumu
latív fegyverek (R PG -7, puskagránát, de akár a BMP-1
9M14M Maljutka rakétája) ellen elfogadható védelmet
biztosít.
A páncélzatot az -M 1 és néhány -M változatnál kiegé
szíti az ún. teljes kötényezés. Ez a kb. 10 mm-es gumi
lemezekből készített „páncélzat” a kumulatív gránátokat
indítja be még azelőtt, hogy becsapódnának az alsó ol
dalpáncélba. A kötényezés a láncvédő lemezek fölé is
nyúlik, mintegy védve a külső tartályokat (és TASZTládákat) is. Mivel azonban a tartályokat bevetés előtt cél
szerű kivenni, ezen kis felső köténylemezek célja ugyan
az mint az alsóké, idő előtt elműködtetni a kumulatív grá
nátokat. A belorusz —M 1 változatoknál a felső kis leme
zek többségét 5 mm-es acélra cserélték. A - B és sok - M
változat csak részleges kötényezéssel, kihajtható gumi
fém „elefántfülekkel” rendelkezik. Bár sokan nem tartják
olyan jónak ezt a megoldást, több esetben hatékonyabb,
mint a teljes kötényezés. (Az igazi mindkettő használata
lenne.)
Minden T-72-es komplexet ABV védelemmel látták el,
ami a 7-55-öshöz képest minőségileg igen nagy javulás.
A védőrétegek vastagsága változó, de több helyen az 50
mm-t is meghaladja. Ráadásul nemcsak a páncélzat bel
ső felén található meg, hanem több berendezésen, alkat
részen is - a forgó lőszertároló padlólemezén, a parancs
noki ülés háttámláján stb.
de a felső oldalpáncél külső
felületén is. Anyaga az áthatoló sugárzás ellen, a neut
ronsugárzás és az elektromágneses hatások ellen véd. A
belorusz -M 1 változatok tornyát kívülről jól láthatóan még
egy kb. 30 mm vastagságú szövetszerű réteg is borítja.
Megjelenése idején, a ’80-as évek elején ez a réteg sok
fejtörést okozott a nyugatnak célját illetően, ugyanis kb.
ezzel egy időben kezdtek elterjedni ott a kumulatív rész
töltetes lőszerek (pl. ICM), és ekkor tette doktrínája ré

szévé is a NATO a növelt sugárzású nukleáris fegyverek
alkalmazását. Ma már egyértelmű, hogy ez utóbbiak el
len szól ez a réteg.
A harckocsit mindezeken kívül a tömegpusztító fegyve
rek hatása ellen aktív védelemmel, védelmi rendszerrel
szerelték fel. A rendszer fő részei: GO-27, 3EC11-3 és
FVU rendszer.
A GO -27 rendszer feladata a radioaktív és vegyi anya
gok felderítése. Részei: B-1 mérő-vezérlőpult, B -2 jel
adó egység, B -3 tápegység, VZU levegő-mintavevő,
KUO fűtésvezérlő egység. A B 1-3 egységek a vezető
mellett jobb oldalt helyezkednek el, a VZU egység a ve
zető búvónyílása mellett jobbra, a KUO egység pedig a
felső orrpáncél belső oldalán. A B-1 egységben található
a sugárzásszintmérő mikroampermérő, amelyen két ská
la működik: az alsó 150 röntgen/óráig mutat, a felső pe
dig 5 röntgen/óráig. A B -2 egységben három kamrát ala
kítottak ki (füstszűrő, ionizációs, mikrofeltöltő).
A 3EC11-3 rendszer feladata a védőrendszer végre
hajtó szerkezeteinek működtetése, de a tűzoltás is e
rendszer feladatai közé tartozik. Részei: В 11-5 automati
ka egység, P11-5 vezérlő- és kijelzőpult, KUV11-6 ven
tilátor vezérlőegység, TD-1 hőérzékelő fejek. A 6 77-5 és
а P11-5 egység a vezető melett-előtt jobb oldalon, a
KUV11- 6 egység a vezetői búvónyílás zárórészének hen
gere mellett helyezkedik el, a TD-1 hőérzékelők pedig a
harckocsi számos pontján, főleg a küzdőtérben, de a mo
tortérben is van belőlük. A tűzoltó palackokból kettő a far
páncél bal felén, egy a páncéltest jobb oldalán a mellső
lőszertartó üzemanyagtartály és a forgó lőszertároló kö
zött kapott helyet. Ezen kívül még egy O U -2 kézi tűzoltó
készülék áll rendelkezésre.(Eredetileg az -M változatok
tól kezdődően a T-72-es harckocsikat kívül a parancsno
ki búvónyílás mellett a tornyon, illetve a két búvónyílás
között a tornyon egy-egy konténerben további kézi tűzol
tó palackokkal szerelték fel, amit magyar T-72-esek ese
tében nem látni.)
Az FVU rendszer feladata a küzdőtér és vezetőtér szel
lőztetése/ szűrt levegővel való ellátása. A rendszer része
it az előmelegítő fölött és a motortérválaszfalon helyezték
el. Főbb egységek: nyomóventillátor, szelepek, vezérlő
szerkezetek, FPT-100M aktív szénszűrős szűrő-ülepítő,
csövek. A rendszernek két üzemmódja van: szűrő és
szellőztető. Első esetben a kintről bejutó levegő az
FPT-100M-er\ keresztül jut a küzdőtérbe, a második
esetben pedig azt megkerülve. A harckocsiban lévő túl
nyomás értéke viszonylag csekély, 3,5 vomm.

Mozgékonyság
A harckocsi erőforrása egy V-46 (V -4 6 -6 ) jelű, a mo
tor-erőátviteli térben keresztben elhelyezett motor.
Max. teljesítménye 575 kW (780 LE) 2000 f/min.-nál.
Ez a harckocsinak elméletileg max. 65 km/h csúcsse
bességet biztosít. Mivel a -B és a belorusz változatok
esetében is megegyezik a teljesítménydotáció, ez
utóbbi hátrányára határozottan érzékelhető a két válto
zat közötti 3,5 tonna tömegkülönbözet. Max. forgatónyomatéka 3090 Nm 1300-1400 1/min-nál. A motor
négyütemű, közvetlen befecskendezésű 1 2 hengeres
(V -60°) gyorsjáratú, ún. mindenevő dízelmotor.
Furatxlöket: 150x180 mm, hengerűrtartalom 38 880
cm3. Felülszelepelt, felülvezérelt, DOHC vezérlés, hen
gerenként 4 szelep - ami már a T-34-es V -2\e\ü mo
torjánál is így volt. Tömege: 980 kg. A motor alapvető
en a V -2 leszármazottja, s közvetlen elődjétől a V-55től főbb vonalakban a következőkben különbözik: a mo-
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tor elején (a páncéltest jobb oldala felé néző végén)
N -24 típusú mechanikus, centrifugális feltöltő (turbo)
található, más a hengerek hűtőköpenyének kiképzése,
az N K -12 adagolószivattyú alkalmazása, növelt az
olajszivattyú teljesítménye, más típusú az üzemanyag
szivattyú stb. A T-72B változat motorjánál az ún. MAFszűrőt a harckocsi motortérválaszfala felé eső oldalára
szerelték. A későbbi változatoknál ezt már a motor elé,
a korábbi M C-1 centrifugál szűrő helyére tették, míg ez
utóbbit a motor elején a másik oldalra. Mindkét V-46
motor üzemeltethető gázolajjal, benzinnel, kerozinnal,
illetve ezek keverékével - nem hivatalosan még más
üzemanyaggal is
viszont minden esetben a nehe
zebb fajsúlyú üzemanyaghoz kell állítani az adagolószivattyút. Alapjárat 800 1/min., viszont nincs automati
kus alapjárat, ezt a bal botkormány közelében lévő ké
zi gázkarral kell beállítani. A motor meglehetősen fa
lánk, fogyasztása sima betonúton 240 liter, földúton
260 liter, könnyű terepen 350 liter, nehezebb terepen
pedig 450 liter 100 km-en. A VT-72B esetében viszont
a fogyasztás a vontatások, csörlőzések stb. miatt 1 0 0 0
liter fölé is emelkedhet. Az olajfogyasztás sem csekély,
3 -8 liter/100 km - ennek következtében gyakorlatilag
nem szükséges olajcserét végrehajtani, csak utántölteni. Az üzemanyag öt külső (plusz két opcionális, 200 li
teres hordó) és öt belső tartályban helyezkedik el. A
külső tartályok mind a jobb láncvédő lemezen vannak,
s alumíniumötvözetből készültek. Emiatt viszonylag sé
rülékenyek, de a szabályzat szerint is mindig le kell
őket szerelni, amikor sérülésveszélyes helyzet várható.
Szerepük elsősorban a harckocsi közvetlen harci beve
tése utáni menetének meghosszabbítása. Közvetlen
harcban csak a belső tartályok használhatók - szabály
szerint. Ezt jól meg is lehetett figyelni az Öböl-háború
ban, amikor több iraki 7-72-esnél betontömböket he
lyeztek a tartályok helyére. A külső tartályokat úgy ké
pezték ki, hogy egyik-másik sérülése miatt ne folyjon el
az egész külső javadalmazás. Befogadóképességük
495 liter, míg a belsőké 705 liter. A belső tartályok a
harckocsi orr-részében - lőszertartó üzemanyagtartály,
jobb orrtartály, bal orrtartály - , a forgó lőszertároló és a
motortér válaszfal között - hátsó lőszertartó üzem
anyagtartály (kiflitartály) - és a motortérben - kiegyen
lítőtartály - helyezkednek el. Ugyancsak a motortérben
található az úszószelep is, amelyen keresztül levegőzik
az egész rendszer. A motor és a páncéltest jobb oldala
között van a légszűrő, amely a T-55-ös szűrőjéhez ké
pest igen növelt méretű. A szűrő alsó részébe a porki
választó cikloncsövek, felülre pedig a három szűrő
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elem-kazetta került. A légszűrőből a tisztított levegő
közvetlenül a feltöltőbe jut. Tisztítási hatékonysága
99,8% (I). A légszűrőt egy légellenállási határértékjel
zővel (dugulásjelző) is ellátták, ami a vezető műszerfa
lán jelez vissza. A motor kenőrendszere kombinált,
kényszercirkulációs, 65 liter befogadóképességű, ami
ből 20 liter a minimum. Ehhez járul még egy, a kipufo
gócsonk fölött kívül elhelyezett, 35 literes tartály tartal
ma is. Az olajmennyiség három tartály között oszlik
meg: a motor-erőátviteli tér erőátviteli felében alul kö
zépen elhelyezett főtartályban (27 liter), a farpáncél
belső felén lévő feltöltőtartályban (38 liter) és a külső
tartályban (35 liter). Csak a fő- és a feltöltőtartályt kö
tötték össze; a főtartályból fogyó olaj automatikusan
(utánafolyással) töltődik utána a feltöltőtartályból. A ke
nőrendszerhez tartozik még két olajhűtő, amelyek a hű
tőblokkban, a vízhűtők fölött helyezkednek el. (A hűtő
blokkba két vízhűtőt - alsó sor - és három olajhűtőt
építettek be. Ez utóbbiaknál a bal szélső az erőátviteli
rész hűtője, a másik kettő pedig a motorolajhűtő.) A
motor folyadékhűtéses, zárt, kényszercirkulációs rend
szerű. A feltöltési mennyiség 90 liter. A két vízhűtő a
hűtőblokkban az alsó sorban, a kiegyenlítőtartály a
motortérválaszfalon, a gőz-légszelep pedig a kiegyen
lítőtartályban található. A rendszer hatásfokát egy, a
harckocsi farrészébe szerelt ventillátor növeli. Az indí
tás megkönnyítésére (hideg időben) egy előmelegítő
berendezéssel is ellátták a harckocsit, a küzdőtérben
jobb oldalon, közvetlenül a motortérválaszfal előtt. Fel
adata a hűtővíz és az olaj felmelegítése révén a motor
nak és kapcsolódó berendezéseinek a felmelegítése.
Ezt a kazánjában, üzemanyag elégetésével éri el. A ki
pufogónyílás a jobb alsó oldalpáncélon található, fedél
lel lezárva. Az előmelegítőre szerelték rá a (nem túl ha
tékony) küzdőtér fűtőberendezését is. A ventilátor a
meghajtását az előtéthajtóműtől kapja, szögáttételen
keresztül. Három fokozatba lehet állítani: nyári, téli,
üres. Az üres állásról a vezető műszerfalán visszajel
zés történik. A harckocsit kikapcsolt ventilátorral üze
meltetni, illetve bekapcsolt ventilátor meghajtásnál az
erőátviteli térben dolgozni tilos. A ventilátor a hűtőtöm
bön keresztül szívja be, s a farpáncél tetején lévő zsa
luzaton keresztül nyomja ki a levegőt. (A levegő olyan
erővel áramlik ki, hogy ha az ember a harckocsi mögött
állva kinyújtja karját a zsaluzat fölé, a légáram lebegve
tarja azt.)
(Folytatjuk)
Péter Zsolt

Haditechnika-történet
Hadtörténeti Múzeum Johannesburgban II. rész

Az Sd.Kfz. 251
A német hadsereg a gyors mozgékonyság megoldásá
ra választotta a féllánctalpas harcjárműveket. Ezek kö
zül a legnagyobb számban az Sd.Kfz.251 típust gyár
tották. A keleti fronton ezt a harcjárművet mozgó raké
taindító járm űnek is alkalmazták, miután 6 db 280 mmes vagy 1 0 db 150 mm-es rakéta indítására tették al
kalmassá. A németek gyalog stukának nevezték. A ki
állított példányt Észak-Afrikában lőtték ki, és jelenleg
az eredeti Afrika-Korps festéssel látható, a pálmafával
egyesített horogkeresztes jelzéssel az oldalán.
Műszaki adatok
Hossz: 5,80 m
Szélesség: 2,10 m
Magasság: 1,75 m
Szabad magasság: 0,30 m
Motorteljesítmény: 88,32 kW
Sebesség úton: 50 km/h
Páncélzat: 7-12 mm
Hatótávolság: 300 km
A Churchill Mk.4
A robusztus harckocsit a legénysége Édes Zsuzsinak ne
vezte el. A harckocsi tornyába egy nagy űrméretű mozsa
rat helyeztek el a partraszállást követően a német erődök
rombolására. A többi változatot hagyományos lövegekkel
látták el, de többre felszereltek forgó láncokat is robban
tásos aknamentesítési célból.
A Universal Carrier
A Jeep szolgálatba állításáig ez volt a szövetségesek
könnyű támogatófegyver-hordozó harcjárművé. Különbö
ző feladatokra alkalmazták, aknavető, ködvető, lángszóró
hordozására, valamint könnyű páncéltörő és légvédelmi
löveg vontatására. Leginkább azonban mint a .303 Bren
géppuska hordozója, Bren-Carrier vált ismertté. A típus
ból a második világháború éveiben 40 000 db készült el.
Műszaki adatok
Harci tömeg: 4000 kg
Hossz: 3,94 m
Szélesség: 2 , 1 1 m
Magasság: 1,57
Szabad magasság: 0,30 m
Motorteljesítmény: 73,6 kW
Sebesség úton: 50 km/h
Páncélzat: 11 mm
A Centurion
A Centurion már nem játszott szerepet a második világ
háborúban, inkább a háborút követő időkben vált híressé.
Eredetileg egy Rolls-Royce Meteor-48 motorral és 84
mm-es löveggel készült. Nagy számban exportálták kü
lönböző országokba, köztük Dél-Afrikába is. A Centuri-
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nők a hatnapos háború idején rendszerben voltak mind
az izraeli, mind a jordániai hadseregben. Dél-Afrika a 70es évek végén korszerűsítette az öregedő járműveket.
Elsőként a korszerűtlen benzinmotorokat cserélték ki tur
bódízelekre, majd a löveget 105 mm-es űrméretűre,
amellyel korszerű lövedékkel lehet tüzelni. A korszerűsí
tett harckocsit Olifantnak nevezték.
Műszaki adatok
Harci tömeg: 51 800 kg
Kezelők: 4 fő
Hossz: 7,82 m
Szélesség: 3,30 m
Magasság: 2,96 m
Szabad magasság: 0,51 m
Motortípus: 4 ütemű, Otto, V 12 elrendezésű, 478,4 kW
Sebesség úton: 35 km/h
Fegyverzet: 1 db 76,2 mm-es lg
2 db 7, 62 mm-es gp
1db 12,7 mm-es gp
Hatótávolság: 190 km
A Comet műszaki harckocsi
A második világháború utolsó hónapjaiban alkalmazott
angol közepes harckocsi alvázára építették fel jó elrende
zésben a szükséges műszaki eszközöket, amelyeket
harci körülmények között lehet alkalmazni. A számos
eszköz között darugémet markoló kanalat aknamentesítő
eszközt láthatunk.

A 105 mm űrméretű 1913M L/28
Az ágyút Franciaország fejlesztette ki és Olaszország
gyártotta licencia alapján. A lövegtípus mindkét világhá
borúban szerepelt.
Az 1917M 150 mm űrméretű (6 inch) vontatott (Marki)
tarack
A csavarzáras löveget Angliában gyártották. Mindkét vi
lágháborúban alkalmazták. A kiállított példány a második
világháborúban már pneumatikus kerekekkel Észak-Afrikában a dél-afrikai tüzérség közepes ütegeinél volt rend
szerben.
Az 1904M 60 fontos vontatott ágyú
A 127 mm űrméretű löveget Angliában gyártották. Az ere
detileg lóvontatású löveg fakerekeit később gumikere
kekre cserélték. A löveg 1941-ben ott volt az észak-afri
kai harcokban a dél-afrikai nehéztüzérség közepes ütege
állományában.
A G -6 önjáró löveg
A Dél-Afrikában kifejlesztett önjáró löveget 1987-ben
rendszeresítették. Abban az időben a világ legjobb köze
pes önjáró lövege volt. Hordozó járműve egy 6 x 6 kerék
képletű páncélozott jármű, amely úton 90 km/h sebes-

A szabad téren még számos löveg is található.

19. ábra: Csőfarrobbanásos löveg a kiállításon

17. ábra: A G-6 önjáró löveg egyik példánya

20. ábra: A cső felénél szétrobbant löveg
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séggel képes haladni. Lövegcsöve megegyezik a G -5
vontatott ágyú csövével. A 155 mm űrméretű löveg szá
mára kifejlesztett speciális lőszer segítségével mintegy
40 km lőtávolság érhető el.
Műszaki adatok
Űrméret: 155 mm
Űrmérethossz: L/45
Emelkedési szög: -5 ° - +75°
Hossz: 10, 2 m
Szélesség: 3,28 m
Magasság: 3,31 m
Tömeg: 36 500 kg
Kezelők száma: 5 fő
Egy zárt udvarrészben a lövegudvarban néhány első
világháború előtti löveget állítottak ki. Természetesen
ezek majdnem mindegyike angol gyártmányú. Látható
egy 6 fontos (69 mm) hegyi ágyú, amelynek kerekei áttö
rik a lövegpajzsot, egy 1917M 6 ” (150 mm) űrméretű jel
legzetesen bordázott kerekű L/36,5 vontatott ágyú, de
látható egy az Osztrák-Magyar Monarchiából származó
8 cm-es ágyú is.
Külön érdekesség néhány csőrobbanásos löveg. Az
egyiknél a csőfar robbant szét, a másiknál a cső a hossz
felénél, a harmadik régebbi típusnál pedig csak a cső
nyílt ki kissé a hossz kétharmadánál.
, A múzeumban megtalálhatók haditengerészeti eszkö
zök is.
A haditengerészeti jellegű látnivalók egy része az
épületben van, ahol hajómodellek és különféle hadi
tengerészeti egyenruhák láthatók, a szabadban a fél
tetők alatt pedig a Dél-afrikai Haditengerészet szolgá
latból kivont úszóegységeiről származó különféle esz
közök.
A MOLCH
A haditengerészeti kiállítási rész legfigyelemreméltóbb
darabja talán az egyszemélyes német tengeralattjáró, a
MOLCH. Rövid élettartamra tervezett dízel-elektromos
hajtóművel rendelkezett, és két torpedójával az ellensé
ges kikötőkben lévő hajókat igyekezett megtorpedózni. A
vízvonal fölött csak a vezető válla, feje volt.
Nagy valószínűséggel 1944-45-ben Antwerpen tér
ségében vetettek be néhányat. Továbbfejlesztett válto
zata a Marder volt, amely rövid időre teljesen le tudott
merülni.
Az Mk. 6 mágneses-akusztikus tengeri akna
Az Mk. 6 típusú aknát repülőgépről dobták le a kikötő
menti sekély vizekbe, ahol az befúródott a puha homok
ba. Ha egy hajó adott távolságra került, a hajótest által
keltett mágneses térerő változása vagy a hajócsavar za
ja működésbe hozhatta. A hasonló aknáknak az volt az
előnye, hogy nehéz volt mentesíteni, ha megfelelően mű
ködött. A RAF úgy robbantotta fel az ilyen aknákat, hogy
a repülőgép egy hatalmas elektromágneses gyűrűt hú
zott a víz felett. A módszer jó volt ugyan, csak veszélyes
volt a repülőszemélyzetre. (Ezt az eljárást Magyarorszá
gon is alkalmazták a második világháború idején.)
A Tigercat
A Tigercat légvédelmi rendszer is, amelyet a Royal Navy
használt szárazföldre telepítve az 1960-70-es években.
4” űrméretű kettős lövegtorony
A lövegtorony a Dél-afrikai Haditengerészet Type-W rom
bolóinak fegyverzetébe tartozott. Két hasonló hajó volt

21. ábra: A brit Tigercat légvédelmi rakéták az indítójár
művön

22. ábra: Angolában zsákmányolt T-55-ős harckocsi

rendszerben, a JAN VAN RIEBEECK és a SIMON, VAN
DER STEL 1952-től a 70-es évek elejéig. A felszínt köve
tő rakéták általánossá válásáig ezek a lövegek képezték
a rombolók fő fegyverzetét.
A hadihajók fedélzeti fegyverei között fontos szerepet
játszottak a légvédelmi lövegek. A szolgálatból kiörege
dett hajók szinte mindegyikén megtalálható volt az itt lát
ható Oeriikon 20 mm-es ikercsövű és a Bofors 40 mm űr
méretű gépágyúja.
Az angol és az amerikai flotta fedélzeti lövegei között a
legnagyobb űrméretű a 16”-es (406 mm) löveg volt. A ha
sonló lövegekkel rendelkező hadihajók még a 90-es évek
elején is rendszerben voltak az amerikai haditengeré
szetben. Egy ilyen löveghez rendszeresített gránátot le
het látni a múzeumban.
Szovjet eredetű fegyverek
Dél-Afrika hadserege, mint ismeretes, részt vett az ango
lai harcokban, ahol számos szovjet eredetű fegyver is je
len volt. Az ott zsákmányolt eszközökből több is látható a
múzeum udvarában. Többek között egy 57 mm-es légvé
delmi ágyú, néhány páncéltörő löveg, egy ismert zöld szí
nű T-34/85 típusú és egy sivatagi színre festett T-55-ös
harckocsi, valamint egy másik zöld színű P T -67 úszó
harckocsi is, de megtekinthető egy UAZ-469B, illetve
egy UAZ-452 típusú terepjáró is.
A Hadtörténeti Múzeumot kiegészítették számos, a
múzeumi jelleghez kapcsolódó létesítménnyel is.
Amaczi Viktor
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A BMW R75 típusú, oldalkocsikerék-meghajtásos
motorkerékpár II. rész

Az első kerék felfüggesztése telesz
kópos, olajos csillapítású lökésgátló
val. 1942 decemberétől (vázszám:
762 260) a villa alsó és felső része
közötti hézagot gumi porvédő zárta
le. A három azonosan 4,50x16-os
méretű kerék erős, rövid küllőkkel
szerelt, mely nemcsak a sugárirá
nyú, de az oldalirányú terheléseket
is jól viselte. A hátsó kerék nem volt
rugózott.
A motorkerékpár fékrendszere elöl
mechanikus (bowdenes) működteté
sű. Figyelemre méltó módon a hagyo
mányos motorkerékpár-fékrendszer
től eltérően itt a fékkart a fékdob bel
sejébe szerelték, hogy bozótos tere
pen haladva az ne akadjon fenn. A
hátsó és az oldalkocsikerék hidrauli
kus fékkel szerelt. A főfékhenger/fékolajtartály a sebességváltó
jobb oldalának részét képezi. Az ol
dalkocsi adta aszimmetria miatt a hát
só kerék fékmunkahengere az oldal
kocsi fékhengerénél 3 mm-rel na
gyobb átmérőjű. A motorkerékpárok
történetében ezen a B/WW-típuson és
a Zündapp KS 750-esen alkalmaztak
először hidraulikus féket.
A fékhidraulika-rendszer az oldal
kocsi leszerelésekor a csatlakozó
helynél bontáskor lezár. A többször
módosított első és a hátsó sárvédők
erős merevítőkkel szereltek, melyek
egyrészt a jármű elakadásakor ad
nak fogást a mozgatáshoz, más
részt az első sárvédő hátsó m ereví
tője a kerék kiszerelésekor feltá
masztja a járművet. A hátsó sárvédő
vége a rendszámtáblával együtt a
kerék kigördítéséhez felhajtható. A
sárvédők és a kerekek közötti távol
ságot úgy alakították ki, hogy vala
mennyi kerékre hóláncot lehessen
szerelni.
1943 elején (vázszám:760 800) el
maradt az első sárvédőre szerelt rend
számtábla. Ezen a típuson és a maga
korában szinte minden motorkerékpá
ron alkalmazott széles, állítható terhelhetőségű gumiülések kényelmét a
mai, inkább csak esztétikus „duplex”
ülésen szenvedő motorosok talán el
képzelni sem tudják.
Az üzemanyagtartály befogadóké
pessége 24 liter. Ebben az elemben
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kapott helyet előbb a fémajtóval lezárt
szerszámdoboz, majd később a leve
gőszűrő.
Az oldalkocsi erős csővázra szerelt.
A hajó elöl függőleges irányban elfor

dul a vázon, hátul két laprugóköteg
tartja. Kerekét terepen az akadálynak
ütközéstől elöl egy - felhágóként is
működő - háromszög alakú csőtoldat
védte.

т

12. ábra: A kiszerelt első kerék

14. ábra: A sebességváltó szerkezeti
képe

Az oldalkocsin és a motorkerékpá
ron felfüggesztett szerelékes táskák
1942 szeptemberéig bőrből készültek,
majd ez időponttól fémládák váltották
le azokat.
Az oldalkocsihajó kialakítása oly
annyira sikeresnek bizonyult, hogy
például Oroszországban és Kínában
máig eredeti formájában állítják elő. A
minden tekintetben kiváló tulajdonsá

gokkal rendelkező motorkerékpárnak
természetesen árnyoldalai is voltak.
Kezelése igen nagy gyakorlatot, jár
tasságot igényelt. Szokványos képes
ségű motorkerékpárról nem lehetett
egyszerűn „átülni” e járműre. A BMW
R75-re vagy a Zündapp KS 750-re be
osztott személyek többnapos tanfo
lyamon vettek részt. Ott egyrészt
megtanulták, hogy ezek a járművek
mire képesek, másrészt azt is, hogy
kezelőiknek milyen helyzetben mit kell
tenniük.
A nehéz motorkerékpárok szerepe a
háború későbbi szakaszában fokoza
tosan megváltozott/csökkent. Az addi
gi motorkerékpáros lövészek lövész
páncélosokra ülve páncélgránátosok
ká lettek. A gyorsan mozgó kisebb
egységek pedig járműként terepjáró
gépkocsikat használtak.
A legkomolyabb érv e nehéz oldal
kocsis motorkerékpárok ellen egy
részt személyzetük teljes kiszolgál
tatottsága mind az ellenséges tűz,
mind pedig az időjárás viszontagsá
gaival szemben, másrészt pedig a
nagyon magas gyártási költség volt.
Egyetlen példány árából a hadsereg
két könnyű katonai terepjáró gépko
csit (pl. VW-Kübelwagent) vásárol
hatott.
A BMW R75 m otorkerékpárokat
először
Münchenben
gyártották
(1942. 06. 13-ig). Az időközben ott
felfuttatott repülőgépm otor-gyártás
miatt Eisenachba telepítették át a
motorkerékpár-üzemet. Ott a három
bombatámadás után 50%-ban lerom

bolt gyárat előbb az amerikai csapa
tok (1945. április 6 .), majd a szovjet
csapatok szállták meg. A megszálló
hatóságok utasítására a még elérhe
tő alkatrészekből a gyártást tovább
kellett folytatni. A háborús jóvátétel
keretében kb. 100 db komplett R75
motorkerékpárt és javításhoz szük
séges alkatrészeket szállítottak ki a
Szovjetunióba.
A háború után létrehozott Magyar
Néphadsereg kezdetben ugyancsak
vegyes járműállományában több más
veterán között a BMW R75 motorke
rékpárok is helyet kaptak. A szovjet
haditechnika átvételével onnan kiszo
rulva, megmaradt példányai hosszú
évtizedekig mint tipikus „szódás” mo
torkerékpárok hordták hatalmas, erre
a célra gyártott oldalkocsijukban a ne
héz vizesrekeszeket.
Érdekes módon katonai alkalmazás
ban az oldalkocsis, nehéz motorkerék
párok legtovább a volt kelet-európai
hadseregek kötelékeiben maradtak
rendszeresítve. A Magyar Néphadse
reg jellemző járművei voltak a külön
böző típusú - oldalkocsikerék-meghajtás nélküli - Ural motorkerékpárok.
Oroszországban máig is gyártanak oldalkocsikerék-meghajtásos motorke
rékpárokat Dnyepper névvel, Kína pe
dig polgári használatra is hirdeti a má
ig nagy sorozatban gyártott boxermotoros, technikailag bizony még a több
mint hatvan évvel ezelőtt gyártott
BMW R71-eshez nagyon hasonló
konstrukciójú oldalkocsis motorkerék
párjait.
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Műszaki adatok
Furat/löket: 78x78 mm
Teljesítmény: 26 LE 4400 f/percnél
Hajtott kerekek: hátsó- és oldalko
csikerék
Sebességfokozatok: 4 előre/1 hátra
+ felező
Fékek: elöl/kézi mechanikus, hátul
és az oldalkocsin lábhidraulikus
Teljes méret (oldalkocsival):
2400x1730x1000 mm
Abroncsméretek: 4,75-16
Padlómagasság (motor):150 mm
(oldalkocsi):275 mm
Gázlóképesség: 350 mm
Jármű súlya: 420 kg
Megengedett teljes súly: 670 kg
Legnagyobb sebesség: 92 km/h
Fogyasztás úton: 7 literterepen: 9 li
ter
Sebesség: min. (tartósan) 4km/h-tól
max. 30 km/h-ig.

Felhasznált irodalom
Oswald, W.: Kraftfahrzeuge und Panz
er. Motorbuch Verlag 1982
Ansell, David: Military motorcycles.
Reed Books 1996, London
Handbuch für das Kraftrad BMW
R75 750 cm3 mit Seitenwagen,
(angetrieben) 1942
Ersatzteilliste für das Kraftrad BMW
R75 750 cm 3 mit Seitenwagen,
(angetrieben) Ausgabe В
Piekalkiewicz, J.: Der Wüstenkrieg.
Südwest Verlag, München 1985
Schmidt László

Repülőgépmotor a Balatonban
1944. december 3-án vasárnap reggel a 3. Ukrán front
alárendeltségébe tartozó 4. gárdahadsereg 20. gárdalö
vész hadtest 80. gárdalövész hadosztályainak előrevetett
osztagai kijutottak Tihannyal szemben a Balaton partjára.
A szovjet hadsereg alig egy hét alatt felsorakozott a Ba
laton déli partjára, majd a Balatontól északra áttörte a né
met és magyar hadsereg által készített ún. „Margit” vé
delmi vonalat. A Margit védelmi vonalnak részét képezte
a Balaton 75 km hosszú szakasza. Ezt követően a Bala
ton jegén keresztül kizárólag felderítő jellegű és korláto
zott gyalogsági támadásokat kezdeményeztek a szem
benállók.
így néztek farkasszemet egymással egészen a követ
kező év márciusáig. Ez időben a Tolbuhin marsall vezet
te 3. Ukrán front parancsnokságának az alárendeltségé
be tartozott a 17. légi hadsereg 1000 repülőgépe, a 4.
gárdahadsereget a 189., 136., 306. csatarepülő- és a
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288., 295., 194. vadászrepülő-hadosztályok, a Balatontól
délre harcoló 57. hadsereget pedig a 10. gárda-csatarepülőhadtesthez tartozó csatarepülő- és vadászrepü
lő-hadosztályok támogatták. A 244. bombázó és 262. éj
szakai bombázó, továbbá a 39. önálló távolfelderítő had
osztály mindkét hadsereget támogatta. A légi hadosztá
lyok repülőgépei Székesfehérvár, Börgönd, Seregélyes,
Perkáta, Öcsény, Ecseny, Taszár repülőtereiről felszállva
harcoltak a Balaton körül.
Az 1945. februári ellentámadás idején a veszélybe ke
rült repülőkörzetekből Kiskunlacházára, Kalocsára és
Tökölre települtek vissza. A március 16-án kezdődött
nagy bécsi támadó hadműveletek előkészítéséhez az
összes repülőgépet igénybe vették. A makacs védelem,
illetve a visszavonulóban lévő német-magyar csapatlég
védelem megtizedelte a támadókat. Ekkor zuhanhatott a
vízbe az 1999-ben kiemelt //-2 repülőgép is.

т

530. vadászrepülő ezred
31 v a H á s 7 re n iiln ew eA

288. vadászrepülő hadosztály
(pk.B.A. Szirov ezr.) (Jak-9D)
296. vadászrepülő hadosztály
(pk.F.Sz. Satyilinalezr.)

4. gárda hadsereg sávjában
9. vegyes csatarepülő hadtest
(pk. O.V. Tolsztyikov vörgy.)

194. vadászrepülő hadosztály
(pk.F.N. G yem etyev)
^

3. Ukrán front sávjában
17. Légihadsereg
(pk. V .A . Szugyec marsai)
1039 db. repülőgép

189. csatarepülő hadosztály
(pk. Belickij vörgy.)
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615. csatarcpülö ezred,
(pk.A.L.Sepeljev szd.)

707. csatarepülő ezred,
(pk. E.I.Balasov fhgy.)

ŐCSÉNY REPÜLŐTÉR
989. csatarcpülö ezred

244. bombázó hadosztály
(pk. Nyedoszekin ezr.) (Boston)

672. csatarepülő ezred

39. önálló felderítő osztály
(Pe-2)

639. csatarcpülö ezred,
(pk.N.N. Gyanakov-szd)

262. éjszakai bombázó hadosztály
(pk. Tiscsenko vörgy) (Po-2)

Pprlzáta

57. hadsereg sávjában
10. gárda csatrepülő hadtest

306. csatarepülő hadosztály
(pk. A .V . Ivanov ezr.)

951. csatarepülő ezred
(pk. A J . Kobeleb őrnagy.)
136. csatarepülö hadosztály
(pk. N.R.Tycrekov ezr.)

18. légihadsereg

15. század távbombázó hadosztály
(pk Sz. A. Uljanovszkij ezredes)
(Pe- 2 repülőgépekkel)

672. csatarepülő ezred
(pk. Sz.K.

csatarepülő ezred
(pk. A.J. Prozsev szd.)

236. viadászrepülő hadosztály

1. ábra: A 17. légihadsereg szervezete 1945-ben

A Kenese és Fűzfő között parthoz szorított 9. SS-páncéloshadosztály részei kicsúsztak a gyűrűből, és jelentős
ellenállást tanúsítva vonultak vissza a Balaton északi
partján húzódó 71-es számú úton, továbbá ugyancsak ki
vették a részüket a polgári és anyagi javak mentésében
a „Botond”, a 101-es és a 104-es sz. páncélvonatok is.
Annak ellenére, hogy a magyar 59. utászszázad nádból
álcahálókat függesztett ki a Balaton felől belátható utak
és vasúti sínek elé, a szovjet hadsereg jól látta a túlsó
partról a jelentős mozgást. A visszavonulás akadályozta
tása érdekében a 244. bombázóhadosztály és a csatarepülő-hadosztályok óráról órára megjelentek az utak felett.
Bombákkal, majd ezt követően géppuskatűzzel árasztot
ták el a visszavonulókat.
így történt 1945. március 23-án délelőtt is, ekkor 10
órakor a bombázók után megjelentek a csatarepülők,

2. ábra: Légi fotó a lezuhanás helyszínéről

3. ábra: Búvárok keresik a roncsokat 1971-ben
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7. ábra: A repülőgép pilótája (balra)

5. ábra: Az előkerült Tokarev pisztoly

amelyek felgyújtották az alsóörsi vasútállomás mellett
elhaladó magyar 20. rohamtüzérosztály gépjárműveit. A
jelentős torlódás miatt a visszavonulók Lovas felé for
dultak. Ott pedig a „Csima”-féle ház előtt egy hibás Het
zer lövegvontató zárta el az utat. A szorult helyzetbe
került visszavonulók minden dühüket a fejük felett dü
börgő csatarepülőkön töltötték ki. Elkeseredésüket je
lentősen befolyásolta, hogy előző nap Almádinál kb. 20
katonájukat vesztették el ugyanilyen légitámadásnál. A
csapat légvédelme az utolsóként támadó 20-25 repülő
gép közül a legelsőt eltalálta. Az kigyulladt és a Balaton
nádasába csapódott, szárnyai leszakadtak, a törzs a
személyzettel együtt a mocsár foglya lett. Az ezred vis
szatért repülői jelentették az eseményeket, és Sepeljev
ezredírnok a következőket írta be a naplóba: „A 707.
csatarepülő ezred parancsnokának parancsa. Mironov
hadnagyot, a tartalék szakasz parancsnokát és Teszlenkó tizedes légi lövészt mindenféle ellátásból törölni
kell. Csopak és Fürdőtelep között az ellenség légvédel-
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mi ágyújának tüzétől a gép megsemmisült, lezuhant,
személyzete bent égett.”
26-áról 27-ére virradó éjjel a visszavonuló német Hoff
mann hadcsoport harc nélkül kiürítette a falut, és a 27.
hadsereg 37. lövészhadtestének 316. lövészhadosztálya
bevonult Alsóörsre.
A harcok elükével, de még a tél beállta előtt a vasút
helyreállításához használt gépekkel a leszakadt repülő
gépszárnyakat kiszedték. így maradt a roncs 1970-ig. Ek
kor az egyik alsóörsi lakos Makón rokonlátogatáson vett
részt, ahol az árvíz miatt ott fogták. Találkozott az ott dol
gozó búvárokkal, és elmesélte a történteket. Borbély Mi
hály, Szilágyi Károly, Pásztor Ferenc és Irsai Sándor fel
karolták az ügyet, és 2 napi keresgélés után fellelték a
roncsokat.
A szovjet Déli hadseregcsoport segítségével a roncs
jelentős részét kiemelték a személyzettel együtt. A tech
nikai felszerelésük hiányossága miatt a motor kiemelésé
re ekkor nem kerülhetett sor.
A szovjet hadsereg katonái nem viseltek személyazo
nosító lapot, a repülőgépeiken nem volt azonosító jel
vagy szám felfestve, csak a fegyver és motorszám leol
vasása tette lehetővé az azonosítást. Ez esetben egyik
sem volt leolvasható. Ennek ellenére a repülőgépet és a
hozzátartozó személyzetet lehetett azonosítani, méghoz
zá a pilóta kitüntetésének a száma alapján. A 1890212
számú Bátorságért Érdemérem alapján állapították meg,
hogy a megtalált repülőgép a 707. csatarepülő-ezred tar
talék szakaszának első repülőgépe volt. A roncsmentés
folyamán előkerült egy kockás papírlap, amelyen kéz
írással az állt, hogy „Mironov hadnagyot elöljárójával
szembeni tiszteletlen magatartása miatt laktanyafogság
ra ítélték, a fogdát csak a bevetések idejére hagyhatja
el” . Rendkívül aprólékos és körültekintő munkával a ne
héz körülmények ellenére sikerült a mocsárból előhalász
ni a pilóta Tokarev típusú pisztolyát, az ejtőernyőjét, me
lyen a gyártási számot és a gyár emblémáját is fel lehe
tett ismerni. A szovjet hadsereggel történő jó együttműkö
dés eredményeképpen akkor a személyzet családjával is
sikerült felvenni a kapcsolatot. A két áldozatot 1975-ben,
a kikötőben készült emlékmű mellé temették el. A kiemelt
darabokat a víz alatti felvételek készítéséhez a tatai tóba
szállították. A maradványok a filmforgatás végén eltűn
tek, ellopták őket. Egyedül a fedélzeti lövész géppuskája
került a Munkásmozgalmi Múzeumba.
A roncsemelésben jeleskedőket a kor szokásainak
megfelelően egy-egy kitüntetésen kívül repülőmodellel,
karórával vagy villanyborotvával is megajándékozták.
Eltelt húsz év. Tobak Tibor, a MVRE volt elnöke az
1995-ös nemzetközi veteránrepülő találkozóra szeretett

11. ábra: A személyzet temetése 1975-ben

volna olyan ajándékot készíteni, amely egyedi és sajátsá
gos is egyben, továbbá történelmi jelentőséggel is bír.
Ekkor készült el az a 70 db tárgy, amelyeket orosz, né
met, amerikai és magyar repülőgépek maradványaiból
raktak össze.
E cél elérése érdekében Szilágyi Károly vezetésével
felkerestük az 11-2 lezuhanásának alsóörsi helyszínét, és
onnan lemezdarabokat szedtünk össze. Találtunk olyan
részt is, amelyen primitív javítások látszottak, ez azt je
lentette, hogy a repülőgép már több bevetésen vett részt.
A repülőgéphez tartozó felszereléseket, lemezeket, lég
csavardarabokat, ejtőernyőt és csatját a pesterzsébeti ki
állításon mutattuk be 1994-ben.
Az iszap alatt rejtőző motor kiemelésének lehetőségét
szinte minden évben újratárgyaltuk, csak közbejött a
kenesei Pe-2, az 1996-ban kiemelt Ju 88 és az 1999-ben
kiemelt 11-2 repülőgép mellett a szárazföldön felkutatott
80-90 lezuhanási helyszínének azonosítása. 2002 nya
rán Bruckner János újból kezdeményezte a roncs meg
mentését, amelyre a kedvezően alacsony vízállás és az
átfagyott talaj előnyeit kihasználva ez évben sor is került.
A kiemeléshez Horák Attila, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság osztályvezetője nyújtott kiemelkedő segítsé
get. Annak ellenére, hogy a motor megmentését több
mint tíz éve tervezgettük, és többször jégen keresztül
műszerekkel bemértük a helyzetét, a kiemelésben Bruck
ner János kérésének eleget téve, az MVRSZ kutatói nem
vettek részt, ezért az önkéntes támogatók visszaléptek
az ajánlatuktól.
A repüléstörténet kutatásában segítségemre voltak:
Veres D. Csaba, Szilágyi Károly, Borbély Mihály, Mészá
ros és Társa BT.
Tóth Ferenc
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Haris Lajos-Haris Ottó

Fejezetek a magyar katonai harcjárművek gyártástörténetéből
az O s z trá k -M a g y a r M o n a rch ia ke re te in b elü l és M ag yarország o n
az 1 9 2 0 —1 9 4 0 -e s évekb en Ili. rész

A magyarországi katonai gépjárműgyártás
az I. világháború időszakában
MARTA, Arad
- 1914-től 1919-ig 3 tonnás Daimler M típusú teherau
tók, összesen 2 0 0 db
MÁG, Budapest
- 1913-tól 1914-ig szubvenciós MÁG-FIAT 3 tonnás te
herautó, összesen 50 db - 1913-14-ben 50 db FIATmotor a Ganz-FIAT-járművekhez
- 1918-ig teherautó összesen 150 db
- 1913-tól 25 LE-s parancsnoki és sebesültszállító
gépkocsik, összesen (nincs adat)
Ganz és Társa
- 1913-14-ben 46 db Ganz-FIAT2 tonnás Budapest te
herautó, a rendelés 2 0 0 db volt
- 1915-től 5 tonnás Büssing teherautók ( 6 tonnás is)
1918-ig összesen 460 db
MWG Rt. Győr
- 1904-ben Stolz gőzteherautó 1 db
- 1905-ben 40 LE-s Tlaskal vontató és 5 db pótkocsi
- 1910-ig 9 db Tlaskal vontató pótkocsikkal
- 1912-től Grand parancsnoki, sebesült-szállító, üteg
parancsnoki kocsi, 11 db
- Rába V. 3 tonnás teherautó pótkocsival, 500 db
Magyar FIAT művek Rt. Bp
- Austro-FIAT, 4 tonnás teherautó, 1915-19-ig össze
sen 500 db
K.u.K. Ersatz Depot Bp.
- ROMFELL-I. és II. páncélautó, 2 db
- ROMFELL-III. légvédelmi jármű, 1 db
- Javított teherautók, zsákmányanyag 400 db
- Austin, Jeffery, Izsorszkij-FIAT
páncélautók, 5-26 db
Resicai Állami Vas és Gépgyár Resica
Junovitz RA. páncélautók
- 1916-ban Austro-FIAT alvázon, 3 db
- 1917-ben Büssing és Saurer alvázon, 2 db
- 1918-ban Berna-Perl és Praga alváz, 2 db
- 1918-ban (?) Laurint-Klement alkatrészben, 2 db

Az első harckocsikísérletek
1913-ban Flóra Nándor budapesti lakos a Holt Caterpilar
budapesti vezérképviseleténél dolgozott. Az amerikai
traktor és gépkereskedelmi cég műszaki osztály- és áta
dó vezetője volt.
Részt vett a 30 napos galántai szántóversenyen, amit
meg is nyert. Az I. világháború 1914-es kitörésekor a
Wiener Neustadt-i (Austro-Daimler A. G.) gyár műszaki
gépkísérleti osztályának katonai vezetője lett. Itt a DaimlerBenz-Holt típusú páncélozott járművek kísérleteit vezette.
Páncélautók és teherautók lánctalpas kivitele-tervezése-
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megvalósítása közben a k. u. k. hadsereg egy-egy jármű
vét próbálták ki. A Prága, Rába V. 5 tonnás teherautók és
pótkocsik Caíerpí/arfutóművel felszerelését, és a Holt trak
torok páncélossá átalakítását végezték 1914-1916-ban.
Árokásó gépet alakítottak ki Holt „Vakond” néven.
A német kísérletek csak 1916-ban valósultak meg. A
német A7V harckocsi felhasználásával tervezték 1917ben az árokásó gép kialakítását. Ez a jármű nem került a
Monarchiába, így nem valósulhatott meg a Vakond-terv. A
20 tonnás Holt Caterpilar 120 jelű jármű a Ganz gyárban
készült volna 1917-ben, de csak a rajza ismeretes. A Rá
ba V. PA. páncélozott jármű féllánctalpas változatát 1916ban készítették el. Ez egy Caterpilar típusú lánctalpat ka
pott, és Hora-Holt-rendszerű volt. Valószínűleg csapat
próbára készült, de további pályafutásáról nincs adat.
Létrehozták az osztrák üzem budapesti telepét is
„K.u.K. Ersatzdepot Budapest 1915” Kraftbahn Ersatzde
pot Csáky-Zápolya Str. néven. Ezen a helyen készültek
a páncélautók, és itt folyt a megrongált páncélosok javí
tása. Mintegy 200 katona dolgozott a telephelyen, ahol
sok szakembert is foglalkoztattak. A Zápolya u. 13. sz. te
lepen gazdasági udvar is volt. A cég Fellner Simon mér
nök-igazgató vezetésével és Kádár Imre telepvezető irá
nyításával működött.
1916-ban épült meg Mercedes személygépkocsi alváz
ra a ROMFELL-I. páncélautó 75 LE-s motorral. Később
ezt 90 LE-sre cserélték ki. 1917-18-ban épült FIAT alváz
ra a ROMFELL-II. típus. Ezek aktívan részt vettek a had
műveletekben. 1918-ra elkészült a ROMFELL-III-пак is
nevezett ballonelhárító gépkocsi mintadarabja is. Ez egy
MARTA tehergépkocsi-alvázra szerelt 5/8 M tengerésze
ti légvédelmi löveg volt, amely letámasztótalpakkal is ren
delkezett. Az első példányból 1920 után tűzoltóautó lett,
egy hosszabbított Braun-féle tolólétrát szereltek fel rá.
Még hosszú évekig használatban volt. (A név mozaikszó
volt a Romanic és Fellner nevekből).
Az első világháborúban meghibásodott összes járműtí
pust itt javították. Szám szerint 400 db-ot, köztük ameri
kai, olasz, orosz, angol, francia, német, sőt magyar jár
műveket is. Többsége az olasz frontról (vasúti kocsin) be
szállított FIAT stb. teherautó volt.
Át kell értékelni a Monarchia hadserege által szolgálat
ba állított zsákmányolt páncélautók kérdését. Egyrészt
jóval több jármű került a haderő kezébe, mint korábban
vélték, másrészt ezeket századokba foglalva a tábori
hadseregekhez osztották be. Valahol itt kezdődik a közös
hadsereg páncéljármű alakulatainak működése.
1917 június-júliusában Kövess Herman vezérezredes
7. hadserege visszafoglalta Kelet-Galíciát, és eközben
Tarnopolban és Csernoritzban 30-nál több orosz Austin,
Izsorszkij-FIAT, Jeffery és Lancaster páncélautót zsák
mányolt. Ezeket javításra a Zápolya utcai üzembe szállí
tották. Egy részük 1918-ban is Magyarországon volt, egy
Austin P. típusú jármű ismert K.u.K. „Budapest” jelzéssel

Budapesten. Biztosan 15 db, de valószínűleg 26 db-ról
volt szó.
1920-ban Unitas néven működött tovább az üzem.
1922-ben itt készültek a háborúból megmaradt teherau
tó-alvázakra a rendőrségi, majd Ruisk páncélautók: 2 db
Benz, 4 db Laurin-Clements 1914 M típus. (Ezek modell

je ismeretes ÁR felirattal, de 1922 után nincsenek a rend
őrség állományában. Valószínűleg a békeszerződés élet
belépése miatt cseh közvetítővel eladták azokat Bulgári
ának.) A rendőrségi autókat is itt javították és a rabszállí
tó felépítmény is itt készült, valamint kincstári (állami) jár
művek javítóbázisa is volt.
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15. ábra: A ROMFELL-III. ballonvadász autó vázlatos rajza 1918-ból. Az ágyú ábrázolása jelképes, ez L/30-as Skoda ballonelhárító
löveg volt

Fejlesztési programok 1927-1939 között
A hézagos adatok szerint 1929-ben a Fejes Lemezmo
tor Gépgyár Rt. cégnél Fábián László mérnök tervezé
sében készült a P. 1 hegesztett harckocsi (Weld tank)
dokumentációja egy Vickers rendszerű, 6 görgős futó
műre építve. Erről egy rekonstruált rajz áll rendelke
zésre, amely mutatja a lemezfelületek merőlegessé
gét. Az előzményt Hoitssy Andor 1968 decemberében
a Haris Autómúzeumnak ajándékozott színnyomata
mutatja. Ez, felirata szerint, „a Fejes-tank terve az
Armstrong-Wickers System futóművön. Hossza 2800
mm; Egy személyes harckocsi terv; Fejes, 1929. Terv:
Fábián László” . Ezt juttatták el a HM-be, ahol némi
anyagi támogatást nyújtottak a munkához. Kocsis An
dor dolgozta ki a 2,5 mm-es lemezek hegesztési tech
nológiáját.
A Fábián-fejlesztésnek az volt a különlegessége,
hogy hegesztett teknővel dolgozott, ami akkor Európá
ban egyedülálló volt. A többi államban ekkor csak sze
gecselt harckocsik épültek, a Szovjetunió kezdte meg a
hegesztéses technológiát alkalmazni 1939-ben, 10 év
vel később. A Fábián-harckocsi 1932-ben épült volna
meg. A HM ezt a munkát támogatta anyagilag, szóbeli
visszaemlékezések szerint a hegesztett jármű megépült
és ki is próbálták. Más forrás szerint 1932-ben Fejes Je
nő üzeme már csődbe ment, és a Fábián László-féle
harckocsi 1933-ban nem épülhetett ott. A támogatásra
adott HM-pénz ekkor már elfogyott. Az Armstrong-Vi-
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ckers-minta alapján a Mávag gyártotta volna le 1933ban, de a cég nem tüntette fel egyik beszámolójában
sem. így a legvalószínűbb az, hogy ez a P. 1 harckocsi
nem épült meg.

Mezőgazdasági gépnek álcázott járművek
A békeszerződés tiltó rendelkezéseinek kivédésére több
előzetes intézkedés is történt már 1919-20-ban. Egyik
ezek közül a 14 db német gyártmányú LK-II. harckocsi
megvásárlása és rejtett tárolása volt. A megalakuló cseh
szlovák hadsereg kiselejtezte a cseh légió I. világháborús
maradvány harckocsijait. Ezek közül több tucat Renault
FT-17 18 LE-s könnyű harckocsit vásároltak 1920-ban
szántó-traktornak. Ismeretes volt ilyen torony nélküli át
alakítás, ezért fedőszervek révén gonbd nélkül behozták,
majd raktározták.
A csepeli Weiss Manfréd Rt. gyárban ekkor hozták létre
az autóosztályt, amely a használt Jeffry teherautók átsze
relésével kezdte a működését. Az antant ellenőrző bizott
ság félrevezetésére Csepelen és a győri Magyar Waggon
és Gépgyárban szétszerelt állapotban álló Renault
FT-17-eseket traktornak jelentették be. A WM-garázsban
és az MWG Rt. szántógépraktárában mintegy 25-30 db
állt ebből a típusból 1926-27-ben. Teljes elavulásuk miatt
1927 után nem próbálták működőképessé tenni őket, feldarabolásra kerültek. A típus egyetlen rendelkezésre álló
ábrázolása egy francia folyóirat címlaprajza.

Az UNITAS műhely szerepe az 1920-as években
1920-ban a megmaradt nagy mennyiségű hadfelszere
lést javítgatták és állították üzembe.
1921-22-ben az UNITAS (Zápolya u.) 6 db páncélautót
készített. A cég katonai autójavításban nagy gyakorlatra
tett szert mint a közös hadsereg javítóbázisa.
Az első világháború elvesztése bizonytalanná tette a
további működést. A Cseh TÁTRA gyárral próbáltak
egyezségre jutni, hogy a már bevált 6/11-es (autó) típus
alvázát átveszik és tovább gyártják. 1928-ban ajánlatot
tettek a honvédségnek, hogy olyan tankmodelleket készí
tenek, amin a jövő katonái (az oktatóbázison, a Tüzér
utcában) megtanulják a harckocsi kezelését, nemkülön
ben a kötelékvezetésben is gyakorlatot szerezhetnek.
A számításba jöhető egyszerű autóalváz annak kezel
hetősége és javítása miatt az 1923-ban Ledvinka tervei
alapján készült TÁTRA 6/11-esre esett. A honvédség a
feltűnés elkerülése végett a RUISK (Rendőr Újonc Isko
la) fedőnevén rendelte meg az 5 db tankmodellt.
Az UNITAS műhely 1931-ig el is készítette azokat. A TÁT
RA alvázakra a bognárműhelyben keményfa rácsozatot ké
szítettek oly módon, hogy az alvázra rá lehetett emelni a fel
építményt. A bádogosműhelyben 1 mm-es puhalemez borí
tást készítettek, amit bognárfejű szegekkel erősítettek a váz
ra. A kétüléses alváz jobbkormányos volt, amíg a bal oldalon
a géppuskás ült. Kezelhetősége könnyű volt. Az alvázt megtoldották 80 cm-es hosszban. A külseje ferde szögben doboz
formában követte az alváz vonalát. A hasonlóság a Renault
FT íjtípusra utalt. A TÁTRA alváz ekkor a cseh gyárban már
elavult, mivel kéthengeres boxermotorja kevésnek bizonyult,
ezért kerülhetett az UNITAS-hoz. A léghűtéses motor beindí
tása forgattyús kar (kurbli) segítségével történt, mágnesgyúj
tása is és a levegőhűtése is egyszerűen működött.
Az ülések előtt a ferde lemez az alváztól a torony
(fiksz) tetejéig osztott volt. Indításnál az alváztól fel lehe
tett emelni a lemezt. Az egész távolról úgy nézett ki, mint
egy első világháborús tank. Lánctalpai lemezimitálások
voltak. Gumikerekeken közlekedett, csak úton. Fél
revezetésnek készültek, az igazi tankokat máshol rejtet
ték el (WM, MVG stb).

Az 1928-1932 közötti időszak páncélautó-fejlesztései
A könnyűfegyverzetű lovasság kiegészítő fegyverzete
ként a hadvezetőség elhatározta, hogy különböző pán
célautókat szerez be. 1928-ban az angol, francia, olasz
katonai járműveket tanulmányozták. A Weiss Manfred Rt.
a „Morris” típusú 3 tengelyes autóval kísérletezett. (A H
1a Ator/s-alváz és 2 db H 1 tűzoltóautó volt). A katonai
széria a H -2 volt, 55 LE-s 6x4 CDP-típus, 50 db épült
belőle. 1929-ben az angol Crossley gyártól vásároltak 10
db 6x4-es (háromtengelyes) alvázat 3 tonnás katonai tí
pusból (köztük 4 tonnásat is). A 4 hengeres motor 90 LEs IG széria volt, 5,3 literes űrtartalommal. A 10 db alvázat
felépítménnyel látták el az akkor szokásos egyenes olda
lú páncélzattal és szegecselt kivitelben.

A Diósgyőri Állami Gépgyár Miskolcon készítette el a pán
célos felépítményt. A technológia, a szegecselés az akkori
hídszerkezetek felépítésénél volt használatos, ezért a gyár a
páncéltorony kivételével készítette a felépítményt. A tornyot
az angol Vickers páncélosokon használták, mivel az 1920-tól
ismert volt. Az első tornyokat szegecselék, a későbbiek már
acélöntéssel készültek. Az első 3-5 db-ot kiképzésre alkal
mazták, a többi 5-6 db-ot Bulgáriába adták el. A lemezborítás
(amit vaslemeznek mondanak) szénacél volt, csak a szege
cselés technológiája miatt lehetett alkalmazni. Csak az első
2 db került a Magyar Honvédség állományába, ezek teljesít
ménye nem volt kielégítő, de 1940-ig léteztek. A többi,
valószínűleg 8 db-ot közvetítővel Bulgáriának adták el.
(Folytatjuk)

Helyesbítés
„Magyar-brit repülési gyakorlat hazánk légterében” c. anyagban:
Az 56. oldalon a 3. bekezdés közepén a „fékszárnyak’’
helyesen félszárnyak.
„A Ka-26 III. rész” című anyagban:
A 86. oldalon az „1. ábra: Hagger János alezredes” helye
sen Magyar János alezredes.

A 86. oldal 2. hasáb, 2. bekezdés közepén „Goda Sándor”
őrnagy, helyesen Gonda Sándor.
A 89. oldal 1. hasáb utolsó előtti bekezdésében a neveknél:
„Jankovics János” helyett Jankovits János.
Szerk.
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Egy haditengerészeti pilóta - Max Kramer von Drauberg

A Haditechnika 2002. évi 4. számában - dr. Csonkaréti
Károly tollából - megjelent egy tanulmány, amely „A csá
szári és királyi haditengerészeti repülés (1911-1918)" cí
met viselte. Jelen írás, kapcsolódva a fenti témához, egy
tragikus sorsú - az I. világháború alatt először a hajója
süllyedt el, majd a repülőgépével zuhant le - cs. és kir.
haditengerészeti tiszt, illetve pilóta életútjának a főbb
mérföldköveit szeretné röviden ismertetni.
Max Kramer von Drauberg - pontosabban Maximilian
Heinrich Johann Kramer Edler von Drauberg - a híres
csehországi fürdővárosban, Marienbadban látta meg a
napvilágot 1891. november 24-én, az osztrák evangéli
kus nemesi családból származó Heinrich Kramer von
Drauberg (1856-1923) volt cs. és kir. dragonyos főhad
nagy, később magánzó és Bertha Kroha (1867-?) gyer
mekeként.
A marburgi - maribori - állami reáliskola elvégzése és
a sikeres érettségi vizsga után haditengerészeti pályára
lépett és 1911. szeptember 1-jén tengerészjelöltté nevez
ték ki.
1911 és 1914 között a cs. és kir. haditengerészet AD
RIA fregattján (1911. IX. 13-1912. VI. 30.), RADETZKY
csatahajóján (1912. VII. 1—XI. 4.), ERZHERZOG FRIED
RICH csatahajóján (1912. XI. 4-XI. 30.), ADRIA fregatt
ján (1912. XI. 30-1913. I. 31.), KAISERIN ELISABETH
nagycirkálóján (1913. II. 1—VI. 20.), RADETZKY csataha
jóján (1913. VI. 21—IX. 14.), CUSTOZA kazamatahajóján
(1913. IX. 14-1914. V. 16.), MARS kazamatahajóján
(1914. V. 17—VI. 22.) és SANKT GEORG páncélos cirká
lóján (1914. VI. 23—VII. 26.) teljesített szolgálatot. Időköz
ben - 1913. február 1 -jén - tengerész kadéttá, majd 1914. június 1 -jén - tengerész zászlóssá léptették elő.
Az I. világháború kitörésekor - 1914. július 27-étől - a
ZENTA cirkálón szolgált mint a hajó rádiós tisztje. Közis
mert tény, hogy a Montenegró partjainál blokádszolgála
tot ellátó ZENTÁ-t 1914. augusztus 16-án a földközi-ten
geri francia flotta egy nagyobb köteléke megtámadta és
elsüllyesztette. Max Kramer von Drauberg tengerész
zászlós a legutolsók közt hagyta el a hajót. Még a pa
rancsnok, Paul Pachner fregattkapitány is korábban ve
tette magát a vízbe, de mivel a ZENTA hátsó részén a löveget irányító Kramer és néhány matróz a zaj miatt nem
hallották meg a „hajót elhagyni” parancsot, kénytelen volt
visszaúszni és személyesen utasítani őket a szétlőtt
roncs elhagyására.
A ZENTA cirkáló személyzetéből 174-en - köztük egy
tiszt - hősi halált haltak, 150-en pedig - köztük 14 tiszt montenegrói hadifogságba kerültek. Ez utóbbiak közé
tartozott Kramer is, akit időközben - augusztus 1-jei dá
tummal - fregatthadnaggyá léptettek elő. A fiatal tiszt és
társai csak közel másféléves rabság után, 1916. január
2 2 -én szabadultak ki a cetinjei hadifogságból.
Max Kramer von Drauberget ezután - hasonlóan a
ZENTÁ-n szolgált és a hadifogságból kiszabadult töb
bi tiszttel - a kikötői tengernagyi hivatalhoz nevezték ki
(1916. I. 23—Ili. 6 .), majd rövid ideig - március 7-tői 16ig - az ERZHERZOG FRIEDRICH csatahajó második
őrtiszti szolgálatát látta el. Időközben Kramer fregatt
hadnagy, szakítva a „klasszikus” hadtengerészeti pá
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lyával, 1916-ban repülőgép-vezetői vizsgát tett együtt a szintén a ZENTA cirkálón szolgált Siesz János
fregatthadnaggyal - , és ettől kezdve a cs. és kir. haditengerészet állományában mint pilóta teljesített szol
gálatot. Polában (1916. III. 17—VI. 10.), Triesztben
(1916. VI. 11—XI. 20.), Fiumében (1916. XI. 21-1917.
V. 3.) és végül ismét Triesztben (1917. V. 4-X . 26.) ál
lomásozott.
Levéltári adatok alapján tudjuk, hogy 1916. június 14e és november 14-e között harminc, 1917. május 24-e
és október 26-a között pedig további tizenhat beveté
sen vett részt. Voltak olyan napok is, amikor kétszer,
sőt háromszor is felszállt a - egy-, illetve kétszemélyes
- repülőgépével, hogy hajókat, hidakat, vasútállomáso
kat vagy más egyéb olaszországi célpontokat semmi
sítsen meg.
Max Kramer von Drauberg utolsó bevetésére 1917. ok
tóber 26-án került sor, amikor is а К 212. számú haditen
gerészeti repülőgépével, Triesztből indulva támadást in
tézett a Nova Vas-i ütegek ellen. Az akció azonban nem
sikerült, mivel а К 212-es légi csatába keveredett négy
olasz vadászrepülőgéppel, és a küzdelem az oszt
rák-magyar gép lelövésével végződött. így Kramer fre
gatthadnagy és segédje, Anasipoli tiszthelyettes a
Doberdo tónál kénytelenek voltak kényszerleszállást

fronton felderítőrepülősként vetették be. A pilóta ülése
mögött a megfigyelő ült. Erős belövést kaptak, és vízi
repülőgépükkel a kis Doberdo tóra, kb. 6 km-re Monfalconétól északra vészlandoltak. Bácsikámnak még
sikerült a gépet a hordófelületein a partra vinnie, de a
másodpilóta már halott volt [?]. Ő maga is tüdőlövést
kapott, ennek ellenére a hordófelületet a partra tudta
menteni. Fogságba került, és először sebesültként
egy olasz katonai kórházba került. A területet hamaro
san elfoglalták az osztrákok, és bácsikámat a trieszti
katonai kórházba szállították. A teljes jobb tüdejét el
vesztette, és sajnos egy fél év múlva szepszisben
meghalt.”
Max Kramer von Drauberg fregatthadnagy tehát az
1917. október 26-án szerzett sebesüléseiből soha nem
épült fel, és fiatalon, élete 27. évében 1918. április 2-án
Triesztben elhunyt. Földi maradványait családja az 1920as években a felső-ausztriai Steyrbe szállíttatta, ahol
azokat a helyi evangélikus temetőben - időközben el
hunyt édesapja mellett - helyezték örök nyugalomba. Sír
kövén a következő felirat olvasható:
Hier ruhen:
HEINRICH KRAMER
EDLER VON DRAUBERG
geboren 25. III. 1856, gestorben 22. X. 1923
UND SEIN SOHN
MAXIMILIAN
К. u. K. Fregattenleutnant und
Seeflugzeugführer
geboren 24. 11. 1891, gefallen 2. IV. 1918.
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Max Kramer von Drauberg rövid haditengerészeti pá
lyafutása alatt számos katonai kitüntetésben részesült,
így 1913-ban az 1912-1913. Emlékkeresztet, 1915-ben
a Arany Vitézségi Érmet - a ZENTA cirkálón tanúsítptt
hősiessége miatt - , 1916-ban a III. osztályú Katonai Ér
demkeresztet a hadidíszítménnyel és a kardokkal, 1917ben pedig a Bronz Katonai Érdemérmet a Katonai Ér
demkereszt szalagján a kardokkal, az Ezüst Katonai Ér
demérmet a Katonai Érdemkereszt szalagján a kardok
kal, a Károly Csapatkeresztet és a III. osztályú Vaskoro
na Rendet a hadidíszítménnyel és a kardokkal kitünteté
seket érdemelte ki.
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3. ábra: Max Kramer von Drauberg sírköve az ausztriai
Steyrben

végrehajtani. Anasipolinak sikerült sértetlenül elérnie az
osztrák vonalakat, de a súlyosan sebesült pilótát az ola
szok elfogták. Kramer először egy olasz kórházba, majd
- miután a területet a cs. és kir. hadsereg elfoglalta - a
trieszti hadikórházba került.
A Grazban élő dr. Rüdiger Axmann - Max Kramer
von Drauberg unokaöccse - a következőképpen em
lékezett vissza nagybátyja utolsó repülőútjára: „Maxi
milian Kramer-Drauberget kiképezték tengerészeti re
pülőtisztté. 1918-ban [valójában 1917-ben] az olasz
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Képek a 104. Igv. tüzérosztály működéséről
Sőregi Zoltán olvasónk megőrzött pár fotót az M. kir. Hon
védség Diósgyőrben települt 104. légvédelmi tüzérosz
tály 1941-43-as működéséről. 1943 tavaszán az osztály
nak az 1., 2., 3. ütegben 3x4 db 29M típusú, 8 cm-es
Bofors légvédelmi ágyúja volt. A melléjük beosztott 216.
tüzérosztály 4 db régi 5/8M. légvédelmi ágyúja Ózdot
védte. Az osztályparancsnok valószínűleg Mozsári Iván
alezredes volt.

4. ábra: A Diósgyőrt védő egyik 36M Bofors 40 mm-es gép
ágyú

5. ábra: Diósgyőr felett tüzelőállásban álló 40 mm-es Bofors
gépágyú 1942 áprilisában

3. ábra: A KV-40-es vontató traktor Ózd mellett 1942. 05.
29-én

98 HADITECHNIKA 2003/3

6. ábra: Rádiós kiképzés 1942-ben

11. ábra: Lelőtt angol gyújtóléggömb 1943. 02. 13-án

8. ábra: Az egyik 29M 8 cm-es ágyú félig álcázva a Miskolc
feletti hegytetőn

9. ábra: Repülögép-célkövetési gyakorlat a miskolci laktanya
udvarán
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Gulyás András1-Dr. Vas József2

Korszerű főtartók alacsonyvízi hadihidakhoz I. rész
1.

Bevezetés

A katonai szervezetek alkalmazása során fontos szerep
jut a harc műszaki támogatásának, amely hozzásegíti
azokat a feladatok sikeres teljesítéséhez. Ennek fontos
részfeladata a hadihidak építése. A hídépítés időszük
ségletét jelentősen befolyásolja a felhasznált anyag, illet
ve az alkalmazott technológia.
Mára a Magyar Honvédség előregyártott, készletezett
alacsonyvízi hadihídkészletei (fa főtartók, fa főtartós blok
kok) elhasználódtak, pedig manapság ismét előtérbe ke
rül - a NATO-szerepvállalás kapcsán - a Magyar Hon
védség hídépítő képessége. Megítélésünk szerint a meg
lévő géphidak felújításán, beszerzésén túl szükség van
az alacsonyvízi hídépítési készletek kialakítására, vala
mint az építési technológia megújítására. Ehhez a fel
adathoz megfelelő anyagok lehetnek a nagy szilárdságú
alumíniumötvözetek.
Az alumíniumötvözetek hídépítési felhasználásában
hazánk élen járt, itt épült meg Európa első ötvözött alu
míniumszerkezetű hídja Szabadszálláson. A hazai és
külföldi gyakorlat napjainkra bebizonyította, hogy a nagy
szilárdságú alumíniumötvözetek széleskörű építőipari felhasználásra alkalmasak. A polgári hídépítési gyakorlat
mára az ötvözött alumíniumszerkezetű gyalogos hidak
építése felé fordult, így használva ki az ezekre jellemző
kedvező teherbírás-önsúly arányt.
A katonai alkalmazásban is előtérbe került a nagy
szilárdságú alumínium mint (tartó)szerkezeti anyag, a
német hadseregben rendszeresített több katonai híd
(Dornier, Eurobridge 34 E W K -5 5) készült ebből az
anyagból.
A Magyar Honvédség technikai eszközeinek körében
az alumínium alkalmazása nem jellemző, üzemanyag
vagy víztisztító tartályokon és hajótesteken túl tartószer
kezeti vonatkozásban talán csak az LKSZ könnyű óvó
hely tartóvázában jelent meg.
Általánosságban elmondható, hogy a gazdaságos alu
míniumszerkezet kialakításhoz ki kell használni az alumí
niumötvözetek előnyös tulajdonságait, úgymint:
- a kis sűrűséget, amely az acélénak egyharmad része;
- a viszonylag nagy szilárdságát, amely megközelíti a
szerkezeti acélokét;
- a könnyű alakíthatóságát;
- a kis karbantartási költséget;
- a megtakarítást tárolási helyszükségletben;
- valamint a megtakarítást a szállításban, az anyagmozgatásban és a szállítóeszközökben.
A szerkezeti alumínium fizikai jellemzői6
1. táblázat
Fizikai jellemző
Jel
Mértékegység Érték
Sűrűség
kg/m3
2700
P
Rugalmassági modulus E
N/mm2
70 000
Nyírási rugalmassági
G
N/mm2
27 000
modulus
Poisson-féle szám
n
0,33
Hőtágulási együttható
к
1/°C
2,4x10-5
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Dolgozatunkban javaslatot teszünk az alacsonyvízi ha
dihidak főtartóinak (fa, acél) alumíniumtartókkal való ki
váltására, azzal, hogy egységes keresztmetszetű övido
mokkal és változó magasságú gerinclemezekkel a NATO
STANAG 2021 7 szerinti terhek viselésére alkalmas
főtartórendszert mutatunk be.

2. A tartószerkezeti célra alkalmas
alumíniumötvözetek jellemzői
Az alumínium szerkezeti anyagok kutatása területén
olyan eredmények kerültek a műszaki nyilvánosság elé,
amelyek szilárdsági szempontból az acéllal közel azo
nos, esetenként azonos paraméterekkel rendelkező alu
míniumötvözetet ismertetnek.
Kialakításra került a nagy szilárdságú alumíniumcsavar
gyártástechnológiája. Alumíniumötvözetekből készülő szer
kezetek esetében a csavarkapcsolatokat „csak korró
ziógátló bevonattal védett (például kadmiumozott vagy hor
ganyzott) alátétlemezeit, hatlapfejű acélcsavarokat vagy
alátétlemezekkel szerelt, hatlapfejű, mángorlással előállított
ötvözött alumíniumcsavarokat szabad használni.” 8
A melegen alakított, félkemény és nemesített
alumíniumötvözetek határfeszültségei tömör tartó esetén9
2. táblázat
Anyagminőség
A IM g3- 18.08
A IM g 4 -20.10
A IM g 5 -25.12
A IM g 3 -23.14
A IM g 4 -25.16
A IM g5- 28.18
AlMgSi - 25.20
AlMgSi-2 8.18
AlMgSi - 32.24
AIZn3Mg2Ti - 34.20
AICu4Mg1 - 38.27
AICu4Mg2 - 43.28

5H [N/mm2]
61
76
91
106
122
137
137
137
179
152
205
213

Határfeszültség
[N/mm2] 8pH [N/mm2]
35
92
44
114
53
136
62
159
71
183
80
205
80
202
80
202
104
269
88
228
119
308
124
320
tcH

Az alumínium félgyártmány gyártástechnológiák - el
sősorban az extrudálás 10 - kedvező lehetőségeket bizto
sítanak a statika-szilárdságtan szempontjából optimális
alak és egyszerű kapcsolatok létrehozására, bár a hazai
extrudálási technológia az extrudálható keresztmetszet
befoglaló méreteit korlátozza. Ismereteink szerint „a saj
tolt termékeknél a gyártható legkisebb falvastagság 1 , 2
mm, a legnagyobb határoló kör 2 0 0 mm, a gyártható leg
nagyobb keresztmetszet 2 0 0 0 0 mm2" 11 ( 1 . ábra).
Az AlMgSi - 32.24 minőségű csavarok
határfeszültségei tömör tartókban’2
3. táblázat
Csavar
anyagminőség
AlMgSi - 32.24

Határfeszültség
7 1 H [N/mm2
]
5pH [N/mm2]
89
222

A fentiek figyelembevételével könnyű, egyszerű szerelésű,
árban versenyképes, minimális karbantartást igénylő tartók
és tartószerkezetek tervezhetők. A tanulmányban javaslatot
teszünk alacsonyvízi hadihidak fa főtartóinak kiváltására alu
mínium anyagú tartókkal. Bemutatjuk az alumínium főtartók
méretezését. A javasolt megoldás előnyeit a fa és hengerelt
acél főtartókkal való összehasonlítással bizonyítjuk.

3. Az alacsonyvízi híd alumínium főtartóinak
méretezése

1. ábra: EWK-5 típusú, német fejlesztésű alumínium katonai
gyaloghíd

Az alumíniumhíd főtartóinak méretezését az MSZ
15028/1:1976 szabvány szerint, 5 m-es tartófesztávra, a
STANAG 2021. szerinti MLC15-kategóriáknak megfelelő
lánctalpas teherre erősített és erősítés nélküli keresztmet
szetre végeztük el. A tervezés során a szerkezeti anyag
ként, valamint a kapcsolóelemeknél AIMgSi-32.24 minősé
gű szerkezeti alumíniummal számoltunk. A részletes számí
tás eredményét e fejezet végén grafikonban ábrázoljuk.
A számítás lépéseinek bemutatását az MLC 70 kategó
riának megfelelő teher esetére, erősítés nélküli tartón
mutatjuk be.
3.1 A számítás statikai modellje
A tartók statikai váza kéttámaszú tartó (3. ábra), az egy
lánctalpról származó terhet két hossztartó veszi fel.
A részletes számítás egyszerűsítése érdekében helyet
tesítő egyenletes terhet alkalmaztunk, a lánctalpfelfekvés
és fesztáv arányában. Az arányossági tényező a
Л =т

fi

képlettel számítható, ahol:
a:
I:

a lánctalpfelfekvés,
a tartó fesztávolsága (l=5 m).

A helyettesítő teher alapértéke:
ha

I> a

Ча- nxa x

ha
ahol:

I< a

q - - nxa
Q- ■
4a-

Q:
n:

a harckocsi súlya,
az együttdolgozó tartók száma (n= 2 db).

Л2),

[2 ]

A helyettesítő teher értékére a 4. táblázat szerint az
MLC 70 teherbírási osztályhoz tartozó adatokból az [2]
alapján azt kapjuk, hogy:
qa =

Az alumíniumnak nagy a kémiai affinitása az oxigén
hez, ám korrózió csak a felületen, és ott is vékony réteg
ben képződik. Száraz levegőben az alumínium fémes fe
lületén rövid idő alatt Al2 0 3 réteg keletkezik, aminek vas
tagsága körülbelül 0,01 mm. Magasabb hőmérsékleten
vagy nedvesség jelenlétében hosszabb idő után ez a ré
teg a 0 , 1 mm lehet. 13 Általában, ha esztétikai igények nin
csenek, felületkezelésre nincs szükség. Felületkezelést
szerkezeti alumíniumok esetén csak az agresszív légkö
ri viszonyoknál kell alkalmazni.
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961,00 N/m.

A számított megosztó teherintenzitás szélső értékét az
alábbi képlet szerint számítjuk:
q = ц x ya x qa
ahol:
p:
dinamikus tényező (m = 1 ,2 0 ),
Yq:
a szerkezet önsúlyának figyelembevételére be
vezetett módosító, biztonsági tényező (yq =1,05).
[3]-ból a teher szélső értéke:
q = 99 303,84 N/m
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az öv keresztmetszeti méret ( Aöv= 20,04 cm2).

Az MLC-kategóriák terei16
4. táblázat
TEHERBÍRÁSI
OSZTÁLY

MLC 4
MLC 8
MLC 12
MLC 16
MLC 20
MLC 24
MLC 30
MLC 40
MLC 50
MLC 60
MLC 70
MLC 80
MLC 90
MLC 100
MLC 120
MLC 150

LÁNCTALPAS TEHER
a lánctalps lánctalp
Q teljes súly
(kN)
szélesséq
felfekvés
(m)
(m)
0,30
36,00
1,83
0,30
72,00
1,98
2,74
0,30
109,00
2,74
0,30
145,00
2,74
0,41
181,00
2,74
217,70
0,46
3,35
0,46
272,20
3,65
0,56
362,90
0,66
453,60
3,96
0,71
4,27
544,30
635,00
4,57
0,79
0,84
725,80
4,88
5,18
0,89
816,50
0,94
907,20
5,49
1,02
1088,60
6,10
7,32
1,27
1360,80

3.2 A tervezett alumínium főtartó keresztmetszete
A tartó tervezésénél arra törekedtünk, hogy az extrudálási
technológia kihasználásával kis tömegű, egyszerűen sze
relhető, blokkosítható elemek jöjjenek létre. Az előzetes
számításaink azt bizonyították, hogy egyben extrudálható
keresztmetszettel a több MLC teherbírási kategória igé
nyeit kielégítő főtartók nem gyárthatók. Ezért a megvaló
sításra javasolt tartó három külön gyártott részből áll. Az
extrudált övékhez alumíniumcsavaros kötéssel rögzíthető
a különböző magasságúra darabolt, alumíniumlemezből
készülő gerinc. Az övék kialakítása alkalmas arra, hogy
becsúsztatható betétekkel a teherbírás növelhető legyen.
Ezekkel a betétekkel megoldható a tartók támaszok felet
ti hosszanti toldása is, ami a tartót többtámaszúvá teszi, s
ez szintén teherbírás-növekedéssel jár.
A tartó a gerincmagasságának változtatásával alkal
massá tehető különböző terhek és fesztávok esetére.

A lehajlás korlátozásaként a katonai hidaknál megen
gedett, kisebb igényszintnek megfelelő l/150-es értéket
határoztuk meg, ebből a feltételből számítható a tartó
szükséges másodrendű nyomatéke
,
_ 5 q x 1 3x150
x'szüks~ 384xnxE

rc 1

LJ

képlet alapján, ahol:
Ix.szüks- szükséges másodrendű nyomaték
[5]-ből behelyettesítés után azt kaptuk, hogy
lx,szüks= 17 317,22 cm 4
A gerinchorpadás-vizsgálat mellőzhető, ha
— >175
Vg

V^p 0,2

Ahol:
kt:
a tiszta nyírás horpadási tényezője (kt= 5,4),
Rpoi2: az alumínium egyezményes folyáshatára
(Rpo,2 = 250 N/mm2).
Ebből adódik, hogy:
vg> 0,0388 h
Ez [4]-be behelyettesítve, h-ra negyedfokú egyenletet ad:
0,00323h4 + 7,02h 2 - 17 317,22 > 0
[8 ]-at megoldva megkapjuk a szükséges gerincmagas
ságot és [6 ]-ból a szükséges gerincvastagságot:
h = 35,16 cm, vg= 1,55 cm,
és ebből az alkalmazott gerincméret:
he = 40,00 cm, vg e= 1,60 cm,

A tartó másodrendű tehetetlenségi nyomatékának kö
zelítő értéke a
3.3 A teherbírás ellenőrzése
képlet alapján számítható, ahol:
vg:
h:

gerinclemez vastagsága,
gerinclemez magassága,

A lánctalpas teherből az alumínium főtartóban ébredő
maximális hajlítónyomaték értéke az alábbi képletből
számítható:
Mmax
max

Qv I 2
----- = 155 162,25 Nm
8 xn

A tervezett alumíniumtartó határfeszültségének (aH)
értéke 179,00 N/mm2 (2. táblázat). A keresztmetszeti té
nyező értéke számításból Kx = 1120,34 cm3-ra adódott.
Ebből a maximális feszültség értéke:
ömax = - ^ = 1^

6023y = 138,50 N/mmz<0H= 179,00 N/mm2

Tehát a tartó megfelel.
3.4 A kapcsolatok számítása
Az öveket a gerinclemezekhez csavarozott kapcsolat
rögzíti. A csavarok névleges átmérője M16. A kétszernyírt
csavarszámításba vehető csúsztatóerő határértéke:
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H
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rn
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s

T’

□н» = 2x1ц xP0
Ahol:
у.
biztonsági tényező (y = 1 ,2 ),
p:
súrlódási tényező (p = 0 ,6 ),
P0:
a csavarszárra előírt feszítőerő ( P0=100 kN).

Egy csavarra jutó csúsztatóerő nagysága:
H = exTxS>’°v
lx
Ahol:

e:

a csavarok tengelytávolsága,
a maximális nyíróerő értéke,

cm

3.5 A teljes számítás adatai

5. ábra: Övcsavarozás vizsgálata

T:

25

Az MLC 70 kategóriához tartózó csavarkiosztás - 10
cm-es furattávolságot figyelembe véve - 2 0 cm-re adódik.

г

e

_ 2 xpxP 0 x lx _ 2x0,6x100 000x16 611,33 _ gg
yxTxSx.öv
1,2x158 750x368,94

Sx.öv: az öv statikai nyomatéke a semleges tengelyre,
lx:
a szelvény inercianyomatéka.
A csavarkapcsolat [11 ]-ből és [12]-ből akkor felel meg, ha:

Az alábbiakban közöljük a részletes számítás adatait.18 A 6 .
ábra a számított és alkalmazni javasolt gerinclemez-magasságokat mutatja be teherbírás-növelő betéttel és anélkül, az
MLC-kategóriák függvényében 5 m-es tartók esetén.
A gerinc és övlemez kapcsolatának olyannak kell lennie,
hogy azonos kialakítás mellett bármelyik MLC teherbírási
kategóriának megfelelő legyen. Ezt úgy oldottuk meg, hogy
a rögzítésekhez szükséges furatokat a legnagyobb teherbí
rási osztálynak megfelelően alakítjuk ki, de csavarokat csak
a szükséges távolságokban helyezünk a furatokba.
Az extrudálási technológia nyújtotta lehetőségeket ki
használva, a tartó övén csatornák alakíthatók ki. A belső
csatorna szerepe, hogy az abban kialakított furatokon át
kalapácsfejű csavarok befűzésével vagy felülről történő
beakasztás utáni elfordításával megoldható a kereszttar
tó elemek egyszerű rögzítése. A két külső csatornába te
herbírás-növelő betét fűzhető be. A betétek a tartó hoszsza mentén, néhány helyen oldható vagy nem oldható
kapcsolattal rögzíthetők az alaptartóhoz. Az ily módon
létrehozott összetett tartó nagyobb teherbírású, s ezzel:
- csökkenthető az alkalmazandó főtartók száma, vagy
- növelhető az aljazatok távolsága, vagy
- csökkenthető a tartók gerincmagassága.

H = e x l í ^ < Dft‘>= пцХ1ц xP0
Az egyenlet rendezése után m-re az alábbi összefüg
gés adódik:

Betételemek alkalmazásával megvalósítható a főtartók
összekapcsolása, „többtámaszúsítása”, s így a kereszt
metszeti terület, illetve az önsúly tovább csökkenthető.

A LUM ÍNI UM TARTÓ GERINCMAGASSÁGA AZ MLC-KATEGÓRIÁK
FÜGGVÉNYÉBEN

03
00

25

03

M LC besorolási számok
- s z á m ít o t t

g e r in c m a g a s s á g

• SZÁMÍTOTT GERINCMAGASSÁG BETÉTTEL

■ALKALMAZOTT GER1NCMAGASSAG
ALKALM AZOTT GERINCMAGASSÁG BETÉTTEL

6. ábra: A szükséges gerincmagasságok 5 m-es tartó esetén
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Р тп

-Д-т-Д
ALU 250

ALU 350

7. ábra: Az alumínium hadihíd főtartók méretválasztéka

8. ábra: Az alumínium főtartó erősítő betétekkel - összeállí
tási vázlat

Jegyzet
1. Egyetemi oktató, ZMNE
2. Vezető főtanácsos, Főpolgármesteri Hivatal
3. Bölcsföldi Tibor-Gulyás András: A Dornier mobil ka
tonai híd. Haditechnika, 2001/1, 6-10. o.
4. Bölcsföldi Tibor-Gulyás András: A német és spanyol
haderőnél rendszeresített mobil katonai híd. Műszaki Ka
tonai Közlöny, 2001/1-2. 3-10. o.

5. http://www.army-technology.com/contractors/engineering/ewk/index.html#ewk5
6 . Dr. Köves Elemér (szerk): Alumínium kézikönyv, Mű
szaki Könyvkiadó, Budapest, 1984. 603. o.
7. STANAG 2021.: Standardization Agreement, sub
ject: military computation of bridge, ferry, raft and vehicle
classifications (Szabványosítási Egyezmény, tárgya: hi
dak, kompok, csónakok és járművek besorolásának kato
nai kalkulációja)
8 . Dr. Köves: 624. o.
9. Dr. Köves: 604. o.
10. Extrudálás: rúdsajtolás. A 350 °C-455 °C hőmér
sékletű alapanyagot a kívánt alakra kiképzett matricán
keresztülsajtolják, az alumínium kihűlés után alakját
megtartja.
11. Báránszky-Jób Imre: Az alumíniumról, Akadémiai
kiadó, Budapest 1973. 40. o.
12. Dr. Köves: 605. o.
13. Báránszky-Jób: 60. o.
14. http://www.jindalaluminium.com/mainframe 2 .htm
15. MLC: Military Load Classification (Katonai Teherbí
rási Osztály)
16. STANAG 2021., Standardization Agreement, sub
ject: military computation of bridge, ferry, raft and vehicle
classifications, Military Agency for Standardization, Brux
elles, 1990. A -2 .-A -4 . táblázatok alapján
17. Az övkeresztmetszeti adatok számítása AXIS VM
6 . 0 programmal készült.
18. A számítások MS Excel programmal készültek.
(Folytatjuk)

MAKETTEZŐKNEK
Kezdő, idős makettező, volt kecskeméti katonatiszt kéri a fiatal kollégákat, hogy segítsenek rajta. A Bilek cég 1/72-es
MiG-21 U („Mongol”) készletéhez tartozó függőleges vezérsíkot keresek. Másolt, műgyantás formában is érdekelne.
Levélcím: Jaksa József, 4025 Debrecen, Erzsébet utca 5.
Összerakatlan állapotban, dobozban 1/32-es Hasegawa Fi 156C Storch futárgép 8000 Ft-ért, 1/72-es Nakotne
Tupoljev ANT-5 ( M ) 1500 Ft-ért, 1/72-es Italeri An-2 Gunship 2000 Ft-ért, 1/72-es KP MÍG-19S 1500 Ft-ért eladó.
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A légi sugárfelderítés elvei és gyakorlati megvalósítása
a pellérdi zagytározónál végrehajtott repülés során' I. rész
Bäumler Ede***, dr. Pintér István mk. alezredes“*, Zelenák János mk. ezredes *"

A légi sugárfelderítés az ABV védelem fontos alrend
szerét képezi mind (atom-) háborús, mind az úgyneve
zett békeműveletek során, amikor a csapatok hazai te
rületen vagy külföldön, sugárszennyezett terepen telje
sítik küldetésüket. A Gamma Műszaki Rt. és a HM Tech
nológiai Hivatal az elmúlt évtizedben kifejlesztett egy pi
lóta nélküli repülőre telepített és egy helikopterre felfüg
geszthető légi sugárfelderítő rendszert. Ezek alkalma
sak kiterjedt szennyezettség esetén a sugárszint felmé
résére, pontszerű sugárforrások megkeresésére és a
szennyező izotópok részleges azonosítására. A cikkben
leírjuk a légi sugárfelderítés helyét, szerepét, elméleti
alapjait, ismertetjük ezen eszközök harcászati-műszaki
jellemzőit és működési elvét, továbbá közreadjuk az
eszközök kalibrációjának ellenőrzésére, az MH Vegyi
védelmi Információs Központ szervezésében elvégzett
repüléses vizsgálatok tapasztalatait. A vizsgálatokat
részben pontszerű sugárforrások, részben Magyaror
szág egyetlen term észetes háttérből kiemelkedő,
egyenletesnek tekinthető sugárszennyezettségű terüle
te felett végeztük. Az előbbit a szentkirályszabadjai re
pülőtéren, az utóbbit a Mecsekére zagytározójánál haj
tottuk végre.

• Pontszerű radioaktív források behatárolása. A háttérsugárzástól szignifikánsan eltérő pontok indikálásával
meg kell határozni a források földrajzi koordinátáit.
• Radioaktív izotópok azonosítása. Energia-szelektív
mérésekkel támpontot nyújtani a radioaktív szennyezett
ség összetételének becsléséhez.
A légi sugárfelderítés előnye a gyorsasága, valamint
az, hogy a kezelőállomány kisebb dózist szenved el, mint
az egyéb felderítési módozatoknál (pilóta nélküli eszköz
nél nincs is elszenvedett dózis). Hátránya, hogy a repü
lés magassága és sebessége miatt a változó légköri és a
terepviszonyok nagy mérési összhibát okoznak.

2. A légi sugárfelderítés elmélete
Kiterjedt szennyezettség esetén a sugárszint az alábbiak
szerint határozható meg [ 1 ]
p 1 = k 1xPhekjh
• P! = sugárszint, Gy/h
• Ph = h magasságon mért dózisteljesítmény, Gy/h

1. A légi sugárfelderítés helye, szerepe
A sugárfelderítés alapvető harcászati célja ismert ese
mény (atomcsapás, harctevékenységtől független kibo
csátás) után a sugárhelyzet felmérése, vagy konvencio
nális támadás után a terep felderítése (ekkor még nem is
mert az, hogy történt-e szennyeződés). A legtöbb esetben
szükséges a szennyező anyag azonosítása (mintavétellel
vagy anélkül) is. A sugárfelderítő eszközrendszer egyik
fontos elemét képezik a légi sugárfelderítő eszközök, me
lyek rendeltetése háborús körülmények és ipari nukleáris
balesetek után a terep sugárfelderítése gyors, elsődleges
helyzetfelmérés céljából. A légi sugárfelderítés a leggyor
sabb módszer, ugyanakkor a legpontatlanabb is, ezért az
elsődleges helyzetfelmérést később egyre pontosabb, de
egyre időigényesebb földfelszíni mérések követik járműfe
délzeti eszközzel, hordozható műszerrel, végül a begyűj
tött minták laboratóriumi analízisével.
A légi sugárfelderítésnek három alapvető célja lehet:
• A terepszennyezés felderítése. A nagy kiterjedésű
szennyezettség feltérképezése során számítással meg
kell határozni az egyes területek sugárszintjét a repülé
si magasság, a légköri és talajviszonyok figyelembevé
telével.
* A cikk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a
SOMOS Alapítvány pályázatán első díjat nyert
** Gamma Műszaki Rt.
*** HM Technológiai Hivatal
**** MH Vegyivédelmi Információs Központ

2. ábra: A légi sugárfelderítő rendszer blokksémája
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3. ábra: A légi sugárfelderítő feldolgozó program alkalmazói felülete
• h = mérési magasság, m
• K t = terepviszony elnyelési faktor (1,7-2)
• K2 = légkör elnyelési faktor (0,007-0,012)
A Varsói Szerződés idején használt IH-31L műszernél
- a kezelő által - a K-| és K2 szovjet szakirodalom sze
rinti értékeiből meghatározott két függvény volt beállítha
tó. Az általunk kifejlesztett két eszköznél a repülés során
vagy az utólagos kiértékelésnél, 24 függvény (12 nagyfe
lületű - 1 2 pontszerű forrásra vonatkozó) programozásá
ra van lehetőség. Megjegyzendő, hogy a STANAG 2112
által ajánlott gyengítési tényező (AGRCF) jó közelítéssel
a szovjet irodalom által ajánlott értékek átlagának felel
meg ( 1 . táblázat).
Pontszerű forrás esetén a forrástól 1 méterre a dózistel
jesítmény:
p i = k3xPhhM
• Ph = h magasságon mért dózisteljesítmény
• h = mérési magasság
• K3 = terepviszony elnyelési faktor (1-1,18)
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K4 = légkör elnyelési faktor (2-2,4)
(Megjegyzés: vákuumban ez az ismert négyzetes öszszefüggés)
Dr. Solymosi József és alkotótársai magyar szabadal
ma [2 ] szerint ugyancsak lehetőség van két vagy több
magasságon mért dózisteljesítmény adatokból görbeil
lesztéssel (pl.: legkisebb négyzetek módszere) meghatá
rozni a megfelelő gyengítési tényező függvényt és a to
vábbiakban a légköri viszonyok változatlansága esetén
A légi gyengítési tényezők összehasonlítása

1. táblázat
Magasság (m)
30
50

100
200
300
500
600

STANAG 2112
(AGCRF = P^Ph)

vsz
(P,/Ph)

2.2
2.9
5.1

3-3.6
4-6.5

8-21
29
300

15-71
60-806
118-2523

azt felhasználni a sugárszint meghatározására. Erre egy
egyszerű példa egyenletes terepszennyezés esetén h,
és h2 magasságokon történő dózisteljesítmény mérésé
vel (k1 = állandó peremfeltétellel):
K2 = (1nP h2 —1nPh1)/(h2 —h,)
A rendszer az így számított K2 értéket tekintheti - a lég
köri és szennyezési (spektrális) viszonyok jelentős meg
változásáig - a sugárszintszámítás alapjának.

3. Pilóta nélküli repülőre telepített sugárfelderítő
rendszer
1994-re a cseh és a magyar Haditechnikai Intézet, vala
mint a Gamma Műszaki Rt. közösen kifejlesztette a Szojka -3 pilóta nélküli repülőgépet, a rá telepíthető sugárfel
derítő szondát, az adatátviteli rendszert és a követő gép
kocsin lévő adatfeldolgozó rendszert.
A repülő fedélzetén volt a detektorokat tartalmazó szon
da (S- 6 és S -2 félvezető detektor és egy SZBT-10 GM
cső), a GPS és a rádió, a földi állomáson rádió, számítógép
feldolgozó és értékelő szoftver térképes ábrázolással.
A pilóta nélküli repülőre telepíthető sugárszintmérő
rendszer [3] egy 300 m magasan, 160 km/h-val repülő
pilóta nélküli eszköz fedélzetéről, 2 másodperces fel
bontásban gyors nagyságrendi becslést ad az 500
pGy/h feletti földi sugárszintű területről. Ezt elsősorban
akkor célszerű alkalmazni, ha nem akarjuk, hogy a ke

zelőállomány sugárkárosodást szenvedjen, és a gyor
saság a döntő tényező. Az eszköz működését felügye
lő, irányító és értékelő jármű számítógépe szoftveresen
figyelembe veszi a magassági gyengítési tényezőt, az
időjárási és terepviszonyokat. GPS-es helymeghatáro
zást alkalmazva térképen jeleníti meg a sugárszintértékeket.
A kifejlesztett rendszer repüléses ellenőrző vizsgálatait
1995-ben Táborfalván hajtottuk végre, négy darab
NS-84 sugárforrás segítségével (A C s-137 források ak
tivitása egyenként kb. 4000 GBq volt). A sugárforrásokat
egy négyzet sarkain helyeztük el, remélve azt, hogy így a
középpont kis környezetében sikerül egyenletesen
szennyezett terepet szimulálni. Az elméletileg is kétsé
ges kísérlet két sugárforrás nem teljes kivezérelhetősége
miatt nem sikerült. A sugárfelderítő rendszer azonban a
GPS kivételével jól működött. A rendszer pontforrások
felderítésére történő alkalmassága bizonyossá vált. To
vábbi célként lehetett megjelölni új, pontosabb detektor
kifejlesztését (esetleg a mérési idő növelésével, helikop
terre is). A további terepkísérletekre azonban nagy kiter
jedésű sugárszennyezett területet kellett keresni. Ilyen
hazánkban csak egy található, mégpedig a Mecsekére
területén lévő zagytározó.

4. Helikopterre szerelhető sugárfelderítő rendszer
A cseh-magyar pilóta nélküli repülőt a Magyar Honvéd
ségnél nem rendszeresítették, így előtérbe került a he-
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likopteren alkalmazható sugárfelderítő eszköz fejleszté
se. Mivel az évezred végén nem lehetett tudni, hogy
melyek a perspektív helikoptertípusok, ezért a helikop
tertől lényegében független, a rakétavető helyére, a
fegyverhordozó elemre függeszthető konténerben ala
kították ki a sugárfelderítő rendszert, amely a légi su
gárfelderítés mindhárom feladatának a megvalósítására
alkalmas. [4]
A felderítés háromféleképpen történhet:
• az adatok adatátviteli rendszeren keresztül jutnak az
adatfeldolgozó gépkocsiba,
• a helikopteren egy fő vezeti a felderítést egy notebook
segítségével,
• a kettő kombinációjával.
A rendszert a HM Technológiai Hivatal és a Gamma
Műszaki Rt. 2001-ben fejlesztette ki. A konténerbe az
alábbiak kerültek beépítésre:
• BNS-98 típusú dózisteljesítmény-távadó (GM csöves
nukleáris detektor);
• NDI/SK típusú intelligens szcintillációs nukleáris de
tektor, speciális üreges Nal(TI) kristállyal, ólom kollimátorban, beépített sugárkapu algoritmussal;
• Adatgyűjtő egység (BCU-01 típusú), amely az alábbi
akból áll:
- barometrikus nyomásmérő termosztátban;
- GPS helykoordináta-meghatározó vevő egység;
- GPS helykoordináta-meghatározó antennája;
- „LegiABV” adatgyűjtő, megjelenítő és feldolgozó
program.
A konténer konstrukciós kialakítása lehetővé teszi,
hogy szükség esetén további eszközök is beszerelhetők
legyenek: videokamera, digitális rádió, fedélzeti akkumu
látorok.
A rendszer a földi sugárszint meghatározását egy
SZBT-10 nagy felületű GM-csövet tartalmazó dózistelje
sítmény-távadó mérése alapján végzi el. A dózisteljesít
mény-távadó önmagában hiteles, a mérési eredménye
ket RS-485 soros vonalon, lekérdezésre küldi az adat
gyűjtőnek.
Főbb jellemzői:
• Indikálási tartomány: 10 nGy/h ... 10 Gy/h;
• Mérési tartomány: 50 nGy/h ... 0,5 Gy/h (OMH által
hitelesítve);
• Relatív alaphiba: ± 15%;
• Statisztikus ingadozás (a): < 10%.

H a 13:2

HEJ El
Sugárkapu

7. ábra: Pontszerű sugárforrás felderítése - sugárkapu idő
diagram

A mérési ciklus 2 másodperc, így ha a fedélzeten mér
hető dózisteljesítmény eléri a pGy/h nagyságrendet, a
sugárszintet a szokásos repülési sebesség mellett is kel
lő felbontással lehet meghatározni. Alacsonyabb dózis
teljesítmény esetén a 2 másodperces adat az utolsó n
mérés átlagából képződik.
Az intelligens szcintillációs detektor egy 0 75*50 mm
Nal(TI) szcintillátor, speciális üreges kiképzéssel. Az
üregbe homlok és haránt irányból egyaránt fényérzékeny
foto-elektronsokszorozó illeszkedik. Árnyékolása 2 0 mm
ólom kollimátor, látószög 45°, kúpos. A detektorba beépí
tették a sugárkapu algoritmust, amely a sugárzás szigni
fikáns növekedése esetén riasztást küld. A pillanatnyi, az
átlagértékeket és a státuszokat RS-485 soros vonalon,
lekérdezésre küldi az adatgyűjtőnek. A mérési ciklusa 0,5
másodperc. A riasztás 0,5 másodperc alatt bekövetkezik,
ha a sugárszint legalább 200 nGy/h-га növekszik,
C s-137 sugárforrással vizsgálva, a hazánkra jellemző
háttérsugárzási értékek (80 nGy/h) mellett. Energia-szelektív riasztásnál a sugárzás szignifikáns növekedése
esetén a riasztásnak csatornánként is be kell következnie
a 20-100 keV, 100-400 keV, 400-900 keV és a 900 keV
fölötti tartományban.
A BCU-01 adatgyűjtő programja alkalmas:

5. ábra: A konténer MI-24-es helikopterre szerelve
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• RS-485-ös vonalán a BNS-98-cal és az NDI-65/SK-wa\
kétoldalú kommunikációra,
• alaplapi szinten a GPS-vevő és a légnyomásmérő
adatainak fogadására,

A várható dózisteljesítmény 1 m távolságra:
Dy = Ky* A = 79.9 * 6180 GBq = 494 mGy/h
A mérés folyamán két átrepülés történt, a barometrikus
magasságmérő 19 és 6 6 métert mutatott. Ezeket az érté
keket a kiértékelésnél 2 méterrel manuálisan korrigáltuk,
mivel a sugárforrás nem a talajon volt.

8. ábra: A BCU-01 adatgyűjtő blokkvázlata
• RS-232-es vonalán az adatgyűjtő számítógép prog
ramjával való kétoldalú kommunikációra.
A programban a légköri és a terepviszonyok, valamint a su
gárforrás típusa (kiterjedt vagy pontszerű) beállíthatók online,
vagy ezek a paraméterek a visszajátszáskor módosíthatók.

5. Légi sugárfelderítés a gyakorlatban

A pontszerű forrás kimutathatósága:
• A nagyobb magasságból történt mérésnél az 1 méte
resre számított dózisteljesítmény értéke az egyik eset
ben - 27 %-kal, a másik esetben - 17%-kal tért el a név
legestől.
• A fedélzeti dózisteljesítmény adatból a pontszerű su
gárforrás dózisteljesítmény mérésének kimutatási határa
50-100 m repülési magasságból 2-5 mGy/h-га becsül
hető. Alacsonyabb repüléssel maximum egy nagyság
rend érzékenységnövekedés várható.
• A sugárkapu riasztása a fentinél 200-szor kisebb ér
téknél: 10-20 pGy/h-nál következik be.
Spektrometria:
A sugárkapu energia-tartománya négy részre osztott. A
szignifikáns növekedés kimutatása a négy csatornára és
az összbeütésszámra egyidejűleg megtörténik.
A második átrepüléskor az összbeütésszám 3003-szorosra növekedett. A legnagyobb növekedés a harmadik,
400-900 keV csatornában volt, 4346-szoros. Ebből való
színűsíthető, hogy a felderített pontszerű forrás Cs-137,
amelynek gamma-energiája 660 keV-os.

Szentkirályszabadja-Pellérd, 2002. április 30.
A helikopterre szerelhető légi sugárfelderítő rendszer
gyakorlati kipróbálására a Szentkirályszabadja-Pellérd-Szentkirályszabadja repülési útvonalon került sor.
Az előkészítésben, lebonyolításban és értékelésben
részt vettek: a Gamma Műszaki Rt., a HM Technológiai
Hivatal, az MH Légierő Parancsnokság, a Bakony Harci
helikopter Ezred, az MH Vegyivédelmi Információs Köz
pont, az MH Vegyivédelmi Technikai Szolgálatfőnökség,
az MH HTEK Vegyivédelmi Raktár és a Mecsekére Rt.
szakemberei.
5.1. Felszerelhetőség, függesztési próba
A konténert először hangárban M I-17 típusú gépre amely szerkezetileg megegyezik a M I-8 típussal - , majd
a reptéren MI-24-es harci helikopterre szereltük. A ta
pasztalatok szerint a szerelés gyorsan, megbízhatóan el
végezhető, a kábel mindkét típusnál egyszerűen beve
zethető a helikopterek utasterébe.
Ezután vibrációs vizsgálatot végeztünk. A vizsgálat a
felfüggesztés megbízhatóságának és a vibráció hatásá
nak ellenőrzésére szolgált. Ennek során kifutón gurulás,
1 0 perc függés, illetve alacsony magasságú repülés so
rán vizsgáltuk a rögzítések stabilitását, az elektronikus
eszközök üzembiztos működését. Megállapítottuk, hogy
valamennyi mechanikai rögzítés stabil, az elektronikus
eszközök üzembiztosán működnek, a repülés a függesztéssel biztonságosan elvégezhető.

5.3. Kiterjedt sugárszennyezettség
felderítése - Pellérd
A bezárt uránbánya ércdúsító üzemének két zagytározó
ja nagy kiterjedésű, alacsony szennyezettségű terület. A
Mecsekére Rt.-től kapott térkép az 1994. januári állapotot
tükrözi. A felső (északi Zagy-tó), mintegy 1,5 négyzetkilo
méteres tó szélén 1,5-2, közepén 3-5 pGy/h volt mérhe
tő, az alsón (déli Iszapoló-tó) pontszerűen 10 pGy/h is
előfordult. Tájékoztatásuk szerint - a folyamatban lévő
rekultiváció miatt - az alsó tározó nagy részét már befed
ték, így ott az értékek lecsökkentek, ugyanakkor a felső
tározón a víz lecsapolása miatt a mérhető értékek kis
mértékben emelkedtek.

5.2. Pontszerű sugárforrás felderítése
A vizsgálatot Cs-737sugárforrással végeztük el, amelyet
egy NS-84 típusú konténerben, a repülőtér sarkában,
egy teherautó platóján helyeztünk el. A sugárforrás akti
vitása 1985-ben 9,67 TBq volt, jelenleg az aktivitása T 1/2
= 26,6 évvel számolva 6,18 TBq lehet.

(Folytatjuk)

2003/4 HADITECHNIKA 11

A szovjet hidrogénbomba titka II. rész
Villányi György

Az „igazi” hidrogénbomba
A Szlojka-elrendezés továbbfejlesztésének korlátái a két
fázisú termonukleáris folyamat alkalmazására irányuló
fejlesztőmunka fokozásához vezettek. A. P. Zavenyagin
és D. A. Frank-Kamenyeckij eredeti elgondolást terjesz
tett elő kétfokozatú termonukleáris töltet alkalmazására a
primer nukleáris robbanás energiája anyagi részecskéi
nek felhasználásával. A további munkát ebbe az irányba
koncentrálták, amely egyben a Truba elrendezéssel kap
csolatos fejlesztések feladását is eredményezte. Pomerancsuk és Zeldovics csoportja ugyanis bizonyította,
hogy a Truba belsejében nukleáris robbanás létrehozá
sának nincs realitása. Az új fejlesztési irányt a KB-11
1953. decemberben javasolta, és azt a hadiiparért, ezen
belül a nukleáris fejlesztésekért és a nukleáris fegyvergyártásért felelős, Vjacseszlav Malisev vezette Középgé
pipari Minisztérium 1954 elején hagyta jóvá (Beriját már
megfosztották hatalmától és kivégezték). Szaharov em
lékirataiban a nukleáris robbanás energiáját a termonuk
leáris töltet implóziójára hasznosító elgondolást nevezte
„harmadik ötlet”-nek. Ahogy később leírta (Andrej Sza
harov: Voszpominanyija, 1990): „az elméleti osztályokról
számosán közülünk körülbelül egyazon időben vetették
fel a harmadik ötletet. Én egy voltam közülük és számom
ra úgy tűnik, hogy a harmadik ötlet fizikai és matematikai
vonzatainak korai felismerése a rendelkezésemre álló
hatáskörrel együtt lehetővé tette, hogy annak elfogadta
tásában és megvalósításában döntő szerepet játsszam.
Igaz, hogy Zeldovics, Trutnyev és mások hozzájárulása
is kétségtelenül jelentős, hiszen ők legalább annyira fel
fogták az ötletben rejlő ígéretet és a problémákat, mint
én. Abban az időben nagyon elfoglaltak voltunk (én leg
alábbis) ahhoz, hogy azzal törődjünk, kié az érdem. Az
érdemek bármely elismerése akkor olyan lett volna, mint
»megnyúzni a medvét mielőtt megölték volna«. Most már
túl késő van ahhoz, hogy visszaidézzük, ki mit mondott a
megbeszéléseinken, de olyan fontos ez egyáltalán?”
1954.
január 14-én Zeldovics és Szaharov Haritonnak
küldött feljegyzésükben ismertették a kétfokozatú termo
nukleáris töltettel kapcsolatos elképzeléseiket és annak
lehetséges működési paramétereit. Az elképzelt szerke
zet egy primer hasadó bombából és egy szilárd burkolat
ban elhelyezett szekunder fúziós töltetből állt. A szekun
der töltet gyújtásához szükséges magas nyomást a pri
mer robbanás során keletkező, a szekunder töltet felé
áramló gázok biztosították. Leírásuk szerint „az első fá
zis, azaz az A szerkezet (primer bomba) által keltett ener
gia terjedését nem vették figyelembe. Ezen ciklus kezde
tén az energia több, mint fele sugárzás formájában jelent
kezik, amely a sugárzó hővezetési mechanizmus által
terjed. Azonban a ciklus végén lökéshullám keletkezik,
amelynek sebessége meghaladja a sugárzás terjedését.”
Az emlékeztető még nem tartalmazta annak felismeré
sét, hogy a primer bombából eredő sugárzás alkalmas le
het a termonukleáris töltet összesűrítésére.
Az emlékeztető utalt arra, hogy a nukleáris kompreszszióra vonatkozó javaslat Viktor A. Davidenkótól, az inté
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zet Kísérleti Atomfizikai Osztálya vezetőjétől származik:
„mellékelve a Szuper АО (nukleáris implózió) szerkezet
előzetes sémája néhány, annak teljesítményére vonatko
zó becsléssel. Az АО elgondolás Viktor Alekszandrovics
Davidenkónak köszönhető.” (Emlékeztetőül, a Szlojkaelrendezésre vonatkozó javaslatában Szaharov már
1949-ben felvetette a kezdeti nukleáris robbanás energiá
ja felhasználásának gondolatát a töltet összesűrítésére.)
Az Egyesült Államok által 1954. március 1 -jén végre
hajtott Castle Bravo-kísérlet (a 10,7 t tömegű szerkezet a
Teller-Ulam-elrendezés első gyakorlati próbája volt, LiD
töltettel, 15 Mt mért hatóerővel) új ösztönzést adott a
szovjet tudósoknak, hogy hatékony megoldásokat találja
nak egy nagy hatóerejű bomba létrehozására. A sikeres
amerikai kísérlet nyilvánvalóvá tette, hogy az amerikaiak
új úton járnak, amely sem az egyfokozatú Szlojka, sem
az elvetélt Truba elvén nem alapulhat. Az egyetlen elkép
zelhető megoldást a kétfokozatú szerkezet jelentette. Éz
a felismerés vezetett a szekunder töltetnek a primer töltet
robbanási energiája által történő kompressziója elvének
az amerikaiaktól független kidolgozásához 1954 tava
szán. Az új elv a szenzáció erejével hatott a KB-11 mun
katársaira, akik rögtön meglátták abban egy nagy haté
konyságú termonukleáris fegyver megalkotásának lehe
tőségét.
Az új koncepció alapjában követte az 1953. januári Zeldovics-Szaharov-elrendezést, de a primer és szekunder
része közötti energiaátvitelre más megoldást, a sugárzás
terjedését javasolták. A termonukleáris töltet hasadási re
akció által kiváltott sugárzás révén történő összesűrítése
elvének átültetését a gyakorlatba Avramij Zavenyagin,
középgépipari miniszterhelyettes kezdeményezte. Jó ké
pességű vezetőként gyorsan felfogta, amiről a tudósok
beszéltek - a termonukleáris tüzelőanyag összesűrítése
vegyi robbanás helyett a nukleáris robbanás energiájá
val. Javaslatán mintegy két hétig gondolkodtak, és ez egy
sokkal ígéretesebb megoldást eredményezett. Az egész
szerkezetet tömör burkolatba kívánták helyezni azzal az
elgondolással, hogy a primer robbanáskor szétszóródó
részecskék arról legalábbis részben visszaverődnek és
hozzájárulnak az implózió hatékonyságához. Egy nap
Zeldovics berohant két fiatal elméleti kutató szobájába,
és így kiabált: „Nem, nem jó, hagyjuk inkább kilépni a su
gárzást a gömbből!”.
Gyors ellenőrző számításokat végeztek annak vizsgá
latára, hogy a sugárzás ténylegesen kilép-e a nukleáris
töltetből, továbbá vizsgálták különböző anyagok hatását
a folyamatra. A szekunder közeg sugárzási implózióval
történő sűrítésének megvalósíthatósága érdekében szá
mos, a sugárzás és anyag kölcsönhatásából eredő prob
lémát kellett megoldani. Szaharov egyszerű és elegáns
becsléseivel jelentős mértékben járult hozzá a problémák
megoldásához a parciális differenciálegyenletek egy új,
autómodellező módszerrel történő megoldása révén. A
módszerével kapott eredmények igazolták egy hatékony
termonukleáris szerkezet megvalósíthatóságát.
Az amerikai Teller-Ulam-elrendezéssel egyenértékű új
megoldás kidolgozása olyan gyorsan haladt, hogy azt

nem lehetett megfelelő módon dokumentálni. Mindenki
tudása legjavát adta, bizonyítani kívánt. Igazi csapatmun
ka folyt, a szó legjobb értelmében vett brainstorming,
„össznépi projekt”, ahogy Zeldovics tréfásan említette. Az
egyetlen ebből az időszakból eredő dokumentum egy
Szaharov és Ju. A. Romanov által 1954. augusztus 6 -án
aláírt jelentés, amely a nukleáris kompresszió fejezetben
így fogalmaz: „A nukleáris kompresszió elméleti kutatá
sait a 2. számú szektorral közösen végeztük. A nukleáris
kompresszió fő témáinak vizsgálata folyamatban van.
1. A nukleáris bomba fő testet összesűrítő sugárzásá
nak teljesítménye. A számítások szerint a ... (törölve) su
gárzás kibocsátása igen gyors.
2. Sugárzási energia átalakítása mechanikai energiává
a fő test összesűrítésére. Javasolt, hogy ... (törölve).
Ezek az elvek a 2. és 1. szektorok (Ja. B. Zeldovics, Ju.
A. Trutnyev, A. D. Szaharov) közös erőfeszítéseinek
eredményei.”
A közös erőfeszítések oda vezettek, hogy 1954. de
cember 24-én a KB-11 Tudományos és Műszaki Bizott
sága Kurcsatov által vezetett ülésén a javasolt konstruk
ciót elemezve döntést hoztak egy kísérleti szerkezet ki
próbálásáról Szemipalatyinszk kísérleti telepen az 1955.
év folyamán. Az RDSz-37 kódjelű szerkezet műszaki do
kumentációja 1955. február 3-ra készült el. Ugyancsak
elkészültek a létfontosságú megvalósíthatósági számítá
sok, de bizonyos számítások elvégzése és a konstrukció
végleges kialakítása még hátravolt.
1955.
június 25-én az elrendezés megválasztását és a
megvalósíthatósági számításokat tartalmazó részletes je
lentés készült, amelynek szerzői E. N. Avrorin, V. A. Alekszandrov, Ju. N. Babajev, G. A. Goncsarov, Ja. B. Zel
dovics, B. N. Klimov, G. E. Klinisov, B. N. Kozlov, E. Sz.
Pavlovszkij, E. M. Rabinovics, Ju. A. Romanov, A. D. Sza
harov, Ju. A. Trutnyev, В. P. Feodoritiv és M. P. Sumajev
voltak, megemlítve a címlapon még további 31 közremű
ködő nevét. A jelentés bevezetőjében Zeldovics és Sza
harov megállapította, hogy az RDSz-37 működését ala
pozó új elvek kifejlesztése a kreatív csoportmunka kiváló
példája. Minden, a címlapon említett személy jelentős
szerepet játszott. A munka korai időszakában igen értékes
volt V. A. Davidenko részvétele a megbeszéléseken.
A bevezető hangsúlyozta, hogy az RDSz-37 kísérleti
berendezés kifejlesztése nem lett volna lehetséges a
KB-11 főkonstruktőre, Ju. B. Hariton vezetése alatt vég
zett célorientált kísérleti és gyártási erőkifejtés nélkül. A
jelentés számos közreműködő nevét sorolta fel, köztük a
matematikai csoportok vezetőiét, akik számításaikkal fel
becsülhetetlen mértékben járultak hozzá a megvalósítha
tósághoz. A számítások legnagyobb részét a Szovjetunió
Tudományos Akadémiája Matematikai Intézetének alkal
mazott matematikai részlegénél végezték M. V. Keldis és
A. N. Tyihonov irányításával.
1955. június végén a V. L. Ginzburg, Ja. B. Zeldovics,
M. V. Keldis, M. A. Leontovics, A. D. Szaharov és I. M.
Halatnyikov összetételű bizottság I. E. Tamm vezetésével
részletesen felülvizsgálta az RDSz-37 elméleti megvaló
síthatósági tanulmányát és megállapította, hogy az alkal
mazott új elv új utakat nyitott a termonukleáris fegyverek
tervezése terén. Az elméleti számítások alapos elemzé
se után a bizottság megerősítette egy kísérleti szerkezet
kipróbálásának célszerűségét. A további tevékenységet
ezen cél elérése határozta meg.
1955. november 22. a szovjet termonukleáris program
kiemelkedő eseményévé vált. Ezen a napon sikeres kísér
letet hajtottak végre az RDSz-37 kétfázisú hidrogénbom
bával, amelyet már az első kipróbálásra repülőgépről be
vethető fegyver - gravitációs bomba - formájában készí

tettek el. Ez volt a 24. sikeres szovjet nukleáris kísérlet. A
bomba töltete közvetlenül az RDSz-6s elrendezésből kö
vetkezett, az tríciummentes lítium-deuteridből állt. A várat
lan hatások csökkentésére és a helyi lakosság védelmére
a bomba hatóerejét a termonukleáris töltet egy részét sem
leges anyaggal (lítium-hidrid) helyettesítve tudatosan mint
egy felére korlátozták; a tényleges hatás így is mintegy 1 , 6
Mt volt. A bevetést F. P. Golovasko hajtotta végre Tu-4 tí
pusú négymotoros repülőgépével (az amerikai B-29-es
bombázó szovjet másolata). A mért hatóerő igazolta az
előzetes számításokat, attól mindössze kb. 1 0 % eltérést
mértek. A robbanás az ionoszféra inverziós rétege alatti
szinten történt, így a földfelszínre visszaverődött lökéshul
lám járulékos károkat okozva három ember halálát köve
telte egy összeomló épületben. Az eseményt Szaharov így
méltatta: „A kísérlet sok évtizedes munka csúcspontja volt,
olyan diadal, amely különböző teljesítőképességű szerke
zetek széles választéka kifejlesztésének nyitott utat - bár
sok kihívással kellett még szembenéznünk”.
A következő időszak az új elv alkalmazása által kínált
hatalmas lehetőségek feltárásával és hasznosításával
telt. A könnyebb, olcsóbb gyárthatóság érdekében több
anyagot vizsgáltak és próbáltak ki. Kutatásokat folytattak
és kísérleteket hajtottak végre a hatóerő korlátozása, a
bomba méreteinek csökkentése céljából. 1956 elején
már olyan kísérletet is végeztek, amelynek célja nem egy
új fegyver kipróbálása, hanem egyes anyagoknak a ter
monukleáris robbanás körülményei között tanúsított vi
selkedésének vizsgálata volt.

A Cár bomba
A Szovjetunióban folytatott termonukleáris fegyverfejlesz
tés csúcsa a Cár bomba volt. Ezt a 100 Mt hatóerőre ter
vezett bombát Nyikita Hruscsov személyes utasítására
alkották meg, nem annyira tényleges hadászati, mint in
kább demonstrációs célból.
Az 1958. novemberben kötött atommoratórium-megállapodás harmadik évét a berlini fal megépítése, a kubai
rakétaválság jellemezte. Az éles nemzetközi helyzetben
1961. július 10-én Hruscsov magához hívatta Szaharovot. Hruscsov a beszélgetést egy szónoklattal kezd
te, közölve, hogy az atomkísérleteket ősszel fel kell újíta
ni, hogy „megmutassuk az imperialistáknak, mire va
gyunk képesek". A tudós legnagyobb meglepetésére uta
sítást adott neki egy 100 Mt hatóerejű bomba elkészíté
sére három hónapon belül. A kísérletsorozat megkezdé
sének határidejéül 1961. szeptembert jelölte meg. Sza
harov visszatérve az Arzamas-16-ba Viktor Adamszkij,
Jurij Babajev Jurij Trutnyev és Jurij Szmirnov részvételé
vel munkacsoportot hozott létre a feladat teljesítésére. A
mindössze 24 éves Szmirnov volt a fegyvertervező, fel
adata a szerkezet bombává alakítása volt. A projektet V.
P. Feodoritov vezette, annak fedőneve Iván volt.
Egy ilyen hatóerejű bombával kapcsolatos igény koráb
ban egyik oldalról sem merült fel, ez a minden képzeletet
felülmúló robbanóerő katonai szempontból teljesen ha
szontalan volt. Tapasztalatok sem álltak rendelkezésre, az
1958-as moratóriumig lefolytatott szovjet atomkísérletek
során a legnagyobb, 2,9 Mt robbanóerőt egy három rob
banásból álló sorozatnál érték el. A kísérletek 1961 őszi
felújítása után, 1961. október 23-án egy 12,5 Mt hatóere
jű kísérleti robbantást hajtottak végre egy, a vetélytárs
Cseljabinszk-70 létesítményben kifejlesztett bombával.
(A Cseljabinszk-70 fejlesztő intézetet 1955-ben, a sugár
zási implózió felfedezését követően hozták létre a termo
nukleáris fegyverek gyorsabb fejlesztésére és választéká-
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Szovjetunió Kommunista Pártja XXII. kongresszusa záró
ülésének napjára tűzték ki.
Október elején Szaharov Moszkvába utazott a számí
tások egyeztetésére. Amikor a bomba már majdnem ké
szen állt, súlyos kételyek merültek fel. Szaharov vissza
emlékezéseiben „néhány kockázatos új jellemző”-ről írt,
míg Jevszej Rabinovics arra a következtetésre jutott,
hogy a bomba nem fog működni. Rabinovics és munka
társai vitába szálltak Szaharowal és társaival, cáfolva
egymás érveit. Mivel mindkét oldal álláspontja csak becs
léseken alapult, nehéz volt igazságot tenni. Szaharov er
ről így emlékezik: „Úgy döntöttem, hogy néhány változta
tást hajtunk végre a Nagy Bomba konstrukciójában,
azért, hogy megpróbáljuk a szövevényes folyamatok szá
mításainak Rabinovicsot aggasztó hibahatárait minima
lizálni... A tervezők azon az éjszakán nem mentek haza,
amíg a változtatások rajzai el nem készültek, amiket a kö
vetkező napon végre is hajtottunk... Ha ezt nem tettük
volna meg, mehettünk volna vasútépítésre dolgozni.”
Október 24-re elkészült az elméleti és tervezési számí
tásokat tartalmazó és a bomba konstrukcióját leíró zárójelentés. Az Andrej Szaharov, Viktor Adamszkij, Jurij
Babajev, Jurij Szmirnov és Jurij Trutnyev által összeállí
tott jelentés leszögezi, hogy „a szerkezet sikeres próbája
gyakorlatilag korlátozatlan hatékonyságú szerkezetek
megalkotásának lehetőségét nyitja meg.”
A bomba tervezése és szerelése szinte párhuzamosan
haladt. A szerelőmunkát egy vasúti pőrekocsin végezték,
amely fölé védőcsarnokot emeltek. A munka befejezése
után a csarnokot elbontották, és a kocsit szabványos fe-

nak bővítésére. Az első hadrendbe állított hidrogénbom
bát Cseljabinszk-70-ben fejlesztették ki Zababahin, Jurij
Romanov és Lev Feoktyisztov vezetésével.)
A 100 Mt hatóerejű bomba egy várost 60 km körzetben
a földdel tenne egyenlővé, 1 0 0 km körzetben okozna sú
lyos károkat és 170 km átmérőjű körzetben (alig valami
vel kevesebb, mint az NSZK akkori szélessége) eredmé
nyezne harmadfokú égési sérüléseket. Ennek ellenére a
fejlesztő munkát július közepén megkezdték és rekord
idő, mindössze 1 1 2 nap - 16 hét - elteltével a bomba ki
próbálásra készen állt. Számos megvalósítási lehetősé
get és változatot vizsgáltak meg, a bizonytalanság a ti
zenegyedik óráig fennállt, míg végül Szaharov úgy dön
tött, hogy a bombát kb. 50% csökkentett hatóerővel, „tisz
ta” bombaként készítik el. Ezért az eredetileg háromfázi
sú - hasadás-fúzió-hasadás - bombát kétfázisúként
építették meg, az eredeti uránium-238 fúziós tükör kö
peny helyett ólom bombaköpenyt alkalmaztak. Szaharov
döntéséről tájékoztatta Hruscsovot, aki közölte, hogy ő
már feltárta egy magas beosztású amerikai tisztségvise
lő előtt az atomkísérletek felújítását és a szuperbomba
megépítését, így a tudósokat kész tények elé állította.
Szeptember 1-jén, az új kísérletsorozat első robbantásá
val egy időben Hruscsov a nyilvánosság előtt is ismertet
te a szuperbomba tervét. Ezzel bizalmát fejezte ki a fej
lesztőcsoport iránt, de egyben nagy nyomást is gyakorolt
rájuk, hisz a sikertelenség vagy egy részsiker semmivé
tehette az esemény propagandaértékét. Fokozta a fej
lesztőkre háruló nyomást, hogy a kísérlet végrehajtását a
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8. ábra; 1961. október 30. 11 óra 32 perc - a Cár bomba
kioldása a Tu-95V repülőgépről

dett teherkocsinak álcázták. A szállítás a kijelölt repülőté
rig végig vasúton történt, szigorú biztonsági intézkedések
mellett.
A nagy nap 1961. október 30-án, egy héttel az Októberi
Forradalom ünnepe előtt jött el. Kora reggel egy vakító fe
hérre festett különleges Tu-95-6s négy hajtóműves nehéz
bombázó szállt fel az északi sarkkörön túli Vaenga repülő
térről, félig a bombatérbe süllyesztett 2 7 1tömegű, 8 m hoszszú, 2 m átmérőjű monstrummal a hasa alatt. A korábban
termonukleáris fegyverek bevetésének gyakorlására hasz
nált Tu-95Vjelű gépet erre a feladatra, vagyis a Cár bomba
hordozására alakították át; a gépet sugárzás-visszaverő fe
hér festékkel vonták be, a bombateret megnagyobbították,
annak fedelét elhagyták. A bevetésre induló gép parancsno
ka A. E. Durnovcev őrnagy volt, akit ezért a küldetésért a
Szovjetunió Hőse címmel tüntettek ki és előléptettek. A gép
Novaja Zemlján, a Mityusika-öbölben kijelölt kísérleti terület
felett 10 500 m magasságban oldotta ki a bombát moszkvai
idő szerint 11 óra 32 perckor, amely hatalmas ejtőernyőre
függesztve lassan ereszkedett alá. A robbanás 4000 m ma
gasságban történt, amikor a repülőgép egy éles forduló után
már 45 km-re távolodott el. Egyébként a bombát úgy alkot
ták meg, hogy az ejtőernyő hibája esetén sem veszélyeztet
te volna a repülőgépet, miután különleges gyújtószerkezete
csak akkor indította volna meg a folyamatot, amikor a gép
már biztonságos távolságba jutott. Ez az információ közel
ségi gyújtó alkalmazására utal, amit alátámaszt a bombáról
készült fényképfelvételeken látható, radar-magasságmérőre
utaló szondák jelenléte. A kb. 60 másodperc szabadesési
idő elegendő lett volna ahhoz, hogy a repülőgép ezalatt 30
km távolságra jusson el.
A Cár bomba volt a 130. sikeres kísérlet a szovjet nuk
leáris robbantások sorában. Az utólagos számítások sze
rint 57 Mt hatóerejű robbanás hatása több mint látványos
volt: a hatalmas tűzgömb a felszínt elérve arról közel a ki
oldás magasságáig emelkedett. A nyomás a robbanás
helyén a hirosimai bombáénak hatszorosát érte el. A
fényfelvillanást a felhős idő ellenére 1 0 0 0 km távolságból
is látni lehetett. A lökéshullám hatását több száz km át
mérőjű körzetben észlelték, a robbanás utáni gombafelhő
64 km magasságig emelkedett. Meg kell jegyezni, hogy
ez a bomba volt az atomkísérletek több ezres sorozatá
nak egyik „legtisztább” robbantása, a hatóerő 97 száza
lékát a minimális rádióaktív szennyezést keltő fúziós
energia szolgáltatta.
A robbanás sikerét a Kola-félszigeten elhelyezett
Olenya parancsnoki harcálláson a rádiójelek ionizáció
okozta kimaradása (blackout) révén azonnal észlelték,
de ugyanez a jelenség akadályozta meg a mérőberende
zésekkel ellátott Tu-16-os repülőlaboratóriumot abban,
hogy közvetlen adatokat gyűjtsön. A rádióforgalom csak
40 perc elteltével állt helyre.
Szaharov nem tartózkodott a kísérlet helyszínén, őt
Nyikolaj Pavlov vezérőrnagy, az Állami Bizottság vezető
je tájékoztatta folyamatosan. A robbantást a helyszíntől
több száz kilométerre repülő ll-14-es repülőgép fedélze
téről megtekintette Jefim Szlanszkij középgépipari mi
niszter, Kirill Moszkalenko marsall, a stratégiai erők főpa
rancsnoka és a XXII. kongresszus több küldötte is.
Szakmai körökben a mai napig nem egyértelműen tisz
tázott kérdés, hogy a Cár bomba fegyvernek tekinthető-e.
Az minden esetre tény, hogy a kísérleti darabon kívül
mindössze egy további készült, ez ma a szarovi nukleáris
gyűjteményben látható. Lev P. Feoktyisztov, a vetélytárs, a
szovjet atomfegyver-fejlesztő intézmény, az uráli Cseljabinszk-70 vezető tervezője tagadja, hogy a bombát va
laha is fegyvernek lehetett tekinteni. Feoktyisztov a bomba
nem túl kifinomult szerkezetére utalva így írt visszaemléke
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9. ábra: A Viktor Davidenko által javasolt nukleáris implózió
első vázlata

zéseiben: „1961 elején mi, akik az Urálban dolgoztunk, hí
rét vettük, hogy versenytársaink az Arzamas-16-ban egy
új szuperbombán gondolkodnak. Rövid idő alatt világossá
vált, hogy ez nem valami szuperfelfedezés, csupán a mé
retek és a tömeg növelése. Volt ennek egyáltalán értelme?
A robbanóerő fokozása ily egyszerű módon számunkra tri
viálisnak és haszontalannak tűnt. Azokban a napokban mi
egy egészen más megoldás, a miniatürizálás megszállott
jai voltunk, amit már korábban ismertettem.
Ugyanakkor (és ezt őszintén meg kell vallanom) a szu
perbomba gondolata körül csapott hűhó minket sem ha
gyott érintetlenül. Szakmailag féltékenyek lettünk. Azon
ban a problémát elemezve azonnal felismertük vetélytársaink konstrukciójának két gyenge pontját: a termékük túl
bonyolult és túl nehéz volt. Nem lehetett beleerőszakolni
egyetlen meglévő vagy megvalósításra váró hordozóesz
közbe sem.
Ma már egészen határozottan állíthatom, hogy nekünk
volt igazunk. Valamennyi nagy bomba a mi utunkat köve
ti, míg a 100 megatonnás óriás - az Arzamas-16 büsz
kesége - csak egyszeri, kísérleti célból készült.”

Felhasznált irodalom
Julij Hariton-Viktor Adamszkij-Jurij Szmirnov: The Way it
Was (A bejárt út) The Bulletin of the Atomic Scientists, 1993
(http://thebulletin.org/issues/1996/nd96/nd96Khariton.html)
The Tsar Bomba („King of Bombs”). The World’s
Largest Nuclear Weapon
(http//nuketesting.enviroweb.org/hew/Russia/TsarBomba.html)
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A P-18 rádiólokátor modernizálási lehetőségei
ás a korszerűsítés első lépései II. rész
Prokob Tibor mk. alezredes, Bárány Dániel

A beépítésre kerülő új egységek:
- Vevő- és jelfeldolgozó egység: Ez végzi a visszavert je
lek feldolgozásával kapcsolatos valamennyi tevékeny
séget. Bemenetére érkezik az alacsonyszintű vett jel,
amelyből elvégzi a szükséges erősítést, keverést, sáv
szélesség-beállítást, céldetektálást, a vezérelhető
üzemmódú zavarszűrést, a mozgócél-kiválasztást és a
plotképzést is. Lokális hálózati kimenetén digitális for
mában jelenik meg a légtér videoképe és a szintetikus
plotinformáció. A feldolgozást nagy teljesítményű digi
tális jelfeldolgozó processzorok végzik, amelyek nagy
fokú rugalmasságot biztosítanak a rendszer számára.
- Vezérlő- és megjelenítő egység: Új kezelői munkahely,
amely biztosítja a légtér analóg jellegű és szintetikus
adatainak megjelenítését külön-külön vagy keverve is.
A kép nagyítható, kicsinyíthető és tartalmazza a földraj
zi és tájékozódási szimbólumokat is. Elvégzi az útvo
nalképzést, valamint biztosítja az objektív kontrollt és
az archiválást is.
- Kihelyezett vezérlő- és megjelenítő egység (opcioná
lis). Kisméretű hordozható számítógép, amely ellátja a
digitális kihelyezett indikátor feladatait. A 111 egység
meghibásodása esetén képes átvenni a teljes vezér
lést, és biztosítja a folyamatos üzemeltetést.
- Vezérlésillesztő és oldalszög-feldolgozó egység: A jelfel
dolgozás és a megjelenítés egységei számára állítja elő
a digitális forgásjeleket. Alapinformációit a radar szélszin-

A PCS vezérlőjel

8. ábra: A vevő- és jelfeldolgozó egység tömbvázlata
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jeitől kapja, belső átalakítóival határozza meg a pillanat
nyi oldalszögértékeket. A radar eredeti vezérlőrendszeré
nek kezelői beavatkozásra szolgáló jeleit figyeli és vezér
li, így a számítógépes munkahelyről is kiadhatóak a keze
lői parancsok, valamint ellenőrizhetőek a kezelői üzemál
lapotok.
Az új egységek feladatait részletesebben terjedelmi
korlátok miatt nincs lehetőség ismertetni, de egy-egy áb
rán szemléltethetjük a működést.
A vezérlő- és megjelenítő egység (VME) a 9. ábrán látható.
A VME fő funkcionális részei:
- kommunikációs alrendszer;
- archiváló és visszajátszó alrendszer;
- útvonalképző alrendszer;
- megjelenítő alrendszer.
A VME egy nagy teljesítményű, személyi számítógé
pen, MS Windows 2000 Professional operációs rendszer
alatt futó felhasználói program, melynek legfontosabb jel
lemzői:
- az egyes funkciók felhasználói szintekhez (kezelő,
parancsnok, szerviz) rendelése, a magasabb szintekre
való belépés jelszóval történő védelme;
- objektumorientált, moduláris felépítés;
- többszálú programvégrehajtás (multithreading).

In d ító je le k Külső indítás

ARCNET

c
m
h

vezérlés
kezelői beavatkozás
státuszés hibaüzenetek

9. ábra: A vezérlő és megjelenítő egység blokkvázlata és környezete

A 10. ábrán láthatjuk az Arzenál Rt. által korszerűsített
radar monitorképét.

K+F téma indítása a HM Technológiai Hivatalnál
(HM TH)
Az MH Légierő Parancsnokság szakemberei a rádiólo
kációs lokációsmező alsó határának csökkentése érde
kében mobil réskitöltő radarhálózat alkalmazását is terv
be vették. A tervezett SzT-68U és P -18 típusú radarok
megfelelő számban rendelkezésre állnak a Magyar Hon
védségnél. A polgári frekvenciafelhasználás (kommuni
kációs és műsorszóró) napjainkban eltolódik az 1,8-3
GHz felé, ezáltal a VHF-sáv kiürülése prognosztizálható.
Az utóbbi években a NATO szervezetén belül is megje
lentek olyan törekvések, amelyek támogatják a méteres
hullámtartomány felhasználhatóságát rádiólokációs cé
lokra. A NATO Research & Technology Organization Sen
sors and Electronics Technology panelben folytatott el
méleti kutatások megerősítették, hogy a kis hatásos viszszaverő felületű, illetve a „stealth” (lopakodó) technológia
alapján készült légi célok felderítésére a VHF-radarok ha
tékonyabban alkalmazhatók.
2001. június 25. és 29. között - egy NATO-projekt ré
szeként - a német FGAN-FHR „Félaktív radarhálózat” cí
men futó programjának keretében - együttműködésben a
HM TH-val és a Légierő Vezérkarral - egy méréssorozat
került lebonyolításra Magyarországon abból a célból,
hogy bizonyítsa a passzív céldetektálás lehetőségét egy
mással együtt nem működő radarok alkalmazása során.
Két P-18 típusú radart használtunk: az egyik normál ak

tív, míg a másik passzív üzemmódban működött, azaz ki
sugárzás nélkül „csak vette” a másik radar közvetlen és a
légi célok visszavert jeleit. Egy M i-24 típusú helikopter
mint együttműködő cél támogatta a méréseket. A kísérlet
bebizonyította, hogy egy szinkronizálatlan, független ra
dar által megvilágított légi célról visszavert jel földeríthető
egy passzív vevővel. A jel csillapított, a közvetlen impul
zushoz viszonyítva időben késleltetett, a megvilágító ra
dartól vett radarjelként észlelhető. A vett jeleket a mért
adatok számítógép-kapcsolattól független (off-line) kiérté
kelése céljából, tároltuk. A cél helyzetét mind DGPS rend
szerrel (a helikopter fedélzetén volt elhelyezve), mind az
aktív radar helyszínen telepített szekunder radarral
(AN/TPX 54) nyomon követtük. A mérések igazolták, hogy
szinkronizálás nélkül, megfelelő számítógépes algoritmus
alkalmazásával lehetséges a bistatikus céldetektálás.
A jól ellátott hadseregek katonai légtérellenőrző rendsze
reinél a VHF-sávban üzemelő radarokat kiemelten kezelik,
mivel a céltárgyak hatásos keresztmetszete többszöröse
lehet a több GHz-en üzemelő radarokkal mérhető értékek
nél és a „stealth” tulajdonságok kevésbé érvényesülnek,
mint a magasabb frekvenciákon. Az MH-ban rendszerben
lévő P-18 és OBORONA-14 radarok fix frekvencián, eb
ben a frekvenciasávban üzemelnek. Ezen radarok hullám
hossza, antennaméretei, a felderítési zóna főbb paraméte
rei, a különböző üzemmódokhoz tartozó antenna-iránykarakterisztikák, a telepítési hely kiválasztásának szempontjai
adottak. Hátrány, hogy - az aránylag nagy adó- és impul
zusteljesítmény miatt - jelentősen zavarhatják a közeli frek
venciatartományokban üzemelő polgári és katonai felhasz
nálókat. A radarok nagyfrekvenciás erősítője nagy sávszé
lességű, alacsony dinamikatartományú, ennek következté-
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ben nagyon érzékenyek a környezeti zavarokra. A korsze
rűsítés szükségességét erősíti NATO-tagságunkkal kap
csolatos kötelezettségvállalásunk, valamint a volt Szovjet
unió területén létrejött államokban szétforgácsolódott radar
gyártás és az onnan való alkatrészbeszerzés nehézségei.
Ma már lehetőségünk van korszerű (nyugat-európai és
észak-amerikai) alkatrészeket (pl. jelfeldolgozó processzo
rokat), részegységeket (pl. félvezetős adómodul) beszerez
ni, saját terveink szerint beépíteni. Alapvető elvárás, hogy
egy korszerű radar bonyolult belső impulzusmodulációt va
lósítson meg az adóban és rendelkezzen az ehhez tartozó
kompressziós vevővel. Ezek a tulajdonságok lehetővé te
szik, hogy a modernizálni kívánt radarberendezés paramé
terei jelentősen javuljanak. Ez magában foglalja a céldetek
tálás, az aktív, passzív zavarvédelem javulását, a koordiná
tameghatározás pontosságának növelését és az informá
ció automatikus továbbításának lehetőségét oly módon,
hogy közben csökken a környezet zavarása. A digitális jel
feldolgozási technika felhasználása, költséghatékony és
gyorsan megvalósítható alkalmazásokat tesz lehetővé.
Modernizálási törekvéseinkhez jó alapot biztosít, hogy
jelenleg még rendelkezünk hazai gyári javítási kapacitás
sal, ahol a korszerűsítési feladatokat is megfelelő színvo
nalon végeztethetjük el. Legtöbb a közelmúltban még
rendszerben lévő radarunk adórendszerének nagy hátrá-

11. ábra: Kísérleti célra telepített P-18 radar a HM TH terü
letén
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nya volt, hogy a nem megfelelő frekvenciasávban való
üzemelésen kívül széles spektrumban erős zavarást ho
zott létre. Ma a felhasználható frekvenciák száma iránti
igény egyre nő, ezért nem megengedhető, hogy a felhasz
nált energia jelentős része ne a célfelderítésre fordítódjon
és az energia ezen része „szennyezze” a környezetet.
Az előzőekben fölvázolt tényeket fölismerve az MH Légi
erő Vezérkar 2000. június 9-i keltezéssel haditechnikai ku
tatás-fejlesztési téma indítását javasolta „A P-18 komplex
korszerűsítése” címmel, amely dokumentumhoz mellékelte
a részletes „Adatlap és alapkövetelmények”-et is. A HM Ha
ditechnikai Intézet (HM HTI) által szervezett és 2000. no
vember 9-én megtartott témaegyeztető megbeszélésen
azonban „a P-18 komplex korszerűsítése” téma nem kap
ta meg a szükséges támogatást, viszont olyan határozat
született, hogy — tekintettel a VHF-sáv kihasználásában
rejlő lehetőségekre — a téma „Kis hatásos visszaverő felü
letű célok felderítési problémáinak megoldása réskitöltő ra
darok felhasználásával” címen kerüljön be a HM HTI követ
kező évi Kutatás-fejlesztési Tervkötetébe. Ugyanakkor az
ülésen határozat született arról is, hogy készüljön tanul
mány a VHF-sáv kompatibilitási problémái megoldhatósá
gának és radarcélú alkalmazhatóságának lehetőségeiről a
kor színvonalának megfelelő elméleti eredmények és tech
nológiai lehetőségek figyelembevételével.
Azóta a HM Technológiai Hivatal elkészíttette a „Tiszta
adójel-spektrum előállítása” című tanulmányt, melyet az
összehívott szakértői TMT-ülés 2002. október 2-án elfoga
dott. Ez a TMT-ülés javasolta a Harcászati Műszaki Fel
adat (HMF) kidolgozását egy olyan kísérleti mintaberende
zés kifejlesztésére, amely a gyakorlatban tesztelhető a kis
hatásos visszaverő felületű célok felderítése során.
A kísérleti modellszintű eszköz megnevezése: „VHFsávú kísérleti adó-vevő berendezés a kapcsolódó illesz
tett jelfeldolgozó és megjelenítő alrendszerrel”.
Rendeltetése: A kis hatásos visszaverő felületű, kis
magasságon tevékenykedő, váratlanul fölbukkanó légi
célok detektálása a megadott valószínűséggel.
Célja: olyan VHF-sávú kísérleti adó-vevő berendezés lét
rehozása, amely képes a kis hatásos visszaverő felületű,
kis magasságon tevékenykedő, váratlanul fölbukkanó légi
célok detektálására a megadott valószínűséggel, így kiala
kítva egy tesztelő eszközt, amellyel a felderítési problémák
megoldására kidolgozott technikák ellenőrizhetővé válhat
nak, ugyanakkor képes javítani a P-18 radar aktív és paszszív zavarelnyomási képességét és megbízhatóságát.
Alkalmazási területei: réskitöltő radar alegységeknél a
kis visszaverő felületű, illetve kis magasságon repülő célok
felderítésére; veszélyeztetett időszakban a rádiólokációs
tér alsó magassági határának csökkentésére; a rádióloká
ciós tér harci körülmények közötti helyreállítására.
A projekt fő célkitűzése olyan radar adó- és vevőrendszer
elméleti és gyakorlati kidolgozása, amely javítja a jelenleg
üzemelő méteres rádiólokátorok oldalszög- és távolságmé
rési pontosságát, valamint megnöveli az automatizált légtérellenőrző rendszerek számára történő felhasználhatóságu
kat. Az eddigi tapasztalatok alapján javítani kívánjuk a mé
teres hullámhosszúságú radarok zavarvédelmét is. Megálla
pítottuk, hogy napjainkra VHF-radarjaink adó- és vevőrend
szere elavult, ezért korszerű félvezető alapú adó- és vevő
rendszerre lenne szükség céljaink megvalósításához.
A fejlesztés első lépéseként elkészült résztanulmány elmé
letileg és egy kísérleti laborelrendezésben igazolta a „spektrális tisztaság” reális megvalósíthatóságát. Amennyiben sike
rül az elmélet átültetése a gyakorlatba, nem terheljük majd a
környezetünket káros frekvencia-összetevőkkel, ugyanakkor
kisebb adó-csúcsteljesítmény mellett is képesek leszünk de
tektálni a kis hatásos visszaverő felületű repülőeszközöket.

Az adóimpulzuson belüli moduláció ugyanakkor lehetővé te
szi a kompressziós adó-vevő alkalmazását, ami a P-18 ra
dar aktív zavarvédelméhez is hozzájárul majd.
A TMT-ülésen elhangzottaknak megfelelően a HM THnál kísérleti célból telepített P-18 radar - amelyet az MH
Fegyverzettechnikai Szolgálata biztosított - fölhasználá
sával tesztelhető adó-vevő modult fejlesztünk a hozzá
rendelhető jelfeldolgozó és megjelenítő berendezéssel,
megtartva a P -18 radar antennarendszerét és forgató
mechanizmusát. Ezen vizsgálatok eredményes befejezé
sét követően az adó-vevő modul antennaárbocra való el
helyezése célszerű a fejlesztés következő fázisában.
Gazdasági megfontolásból kezdetben egy kis teljesít
ményű, kis hatótávolságú rendszert fejlesztünk, amely
azonban a későbbiekben felhasználható lesz a nagyobb
hatótávolságú rendszer megvalósításához is.

A fejlesztendő radarnál kitűzött célok
Az adóegység vonatkozásában:
- üzemi frekvenciatartomány a jelenleg is használt sáv;
- diszkréten kiválasztható frekvenciák száma: 8 db;
- üzemmódok a kezelő által választhatóan:
• fix frekvenciás üzemmód - a jelenlegi üzemi frekven
cián;
• manuális frekvenciaváltoztatási üzemmód;
• véletlenszerű frekvenciakiválasztatási üzemmód.
- Az indítóimpulzus-ismétlődési frekvencia változtatható
a 300 Hz és 1 kHz közötti intervallumban, +10 Hz tűré
si tartományban;
- az adóimpulzus hossza változtatható 1 ps és 1 0 0 ps
közötti intervallumban;
- az elemi (komprimált) impulzus szélessége 1 ps;
- hatótávolság:
• a modell esetén minimum 50 km;
• a prototípus esetén minimum 150 km.
- Rmin: modell esetén maximum 10 km;
prototípus esetén maximum 2 km.
- Szubmoduláció típusa: az adó legyen képes a kezelő
által kiválasztható módon
• lineáris FM,
• non-lineáris FM,
• bifázisú jelek (BPSK),
• négyfázisú jelek (QPSK) kisugárzására.
- A kisugárzott jel spektrális viselkedése: az oldalnyaláb
elnyomás feleljen meg a vonatkozó szabványnak.
A vevő vonatkozásában:
-

Kis zajú előerősítő (zajtényező < 3 dB);
keverő tükörfrekvencia elnyomással;
dinamikatartomány > 80 dB;
A/D átalakító kvantálási mélysége: minimum 14 bit.

A jel- és adatfeldolgozó egység vonatkozásában:
- Az adó modulációnak megfelelő illesztett szűrő(k) kiala
kítása;
- a feldolgozható plotok száma > 500 plot/fordulat (a ha
mis plotokkal együtt);
• forgási sebesség:
• diszkrét értékek:
- 2 fordulat/perc,
- 4 fordulat/perc,
- 6 fordulat/perc,
• folyamatos (analóg) sebességválasztás két irányban;
• szektoros üzemmód.

- A jelfeldolgozó feleljen meg az RHP által (vele szem
ben) támasztott követelményeknek;
- a videojel kimenete legyen képes a P -18 radar PPI in
dikátorának meghajtására.
A zavarvédettség vonatkozásában:
- Aktív zavar elleni védelem:
• koherens integrátor;
• impulzuskompresszió;
• automatikus erősítésszabályozás (Sensitivity Time
Control);
• az erősítésszabályozás tegye lehetővé, hogy a nagy
szintű jelek se vigyék telítésbe a vevőt;
• a prototípus rendelkezzen oldalnyalábtörléssel, illetve el
nyomással (Side Lobe Canceling, Side Lobe Banking);
• bonyolult kódmodulációs adóimpulzusok (kódsoroza
tok váltása burst-to-burst);
• automatikus indításváltás.
- Passzív zavar elleni védelem:
• digitális mozgó tárgy indikáló berendezés (álló célra
vonatkoztatott improvement factor > 50 dB);
• adaptív CFAR;
• a jelfeldolgozás tegye lehetővé a visszavert jelek in
tegrálását;
• passzív zavartérkép előállítása.
A felderítési valószínűség vonatkozásában:
A berendezés a maximális felderítési távolságán о = 1 m2
(Swerlingl) hatásos visszaverő felületű célra az alábbi
paraméterekkel rendelkezzen:
- detekciós (észlelési) valószínűség: Pd = 0,8;
- vaklárma-valószínűség: Pv, = minimum 106.
A felbontóképesség vonatkozásában:
- Távolság szerinti felbontóképesség maximum 300 m;
- Oldalszög szerinti felbontóképesség < 8 ° a modell
esetében és < 2 ° a prototípusnál.
A jelfeldolgozó egység plotkimenete a radar alegységek
nél működő Radar Head Processor (továbbiakban: RHP)
munkaállomáshoz való csatlakozást biztosítja majd.
A fejlesztésnél figyelembe vesszük, hogy az adó-ve
vő modult - a fejlesztés következő fázisában - az an
tennaárbocra kell felszerelni egy 8 vagy 16 elemű, op
tikai vezérléssel működtetett rendszer egyik eleme
ként. Szállítása minden áttelepülés során az antenna
kocsiba beépítve, rögzítetten történik. Figyelembe
vesszük továbbá, hogy a berendezés a későbbiekben egy újabb fejlesztés eredményeként - tegye lehetővé a
multistatikus radarrendszer elemeként való alkalma
zást is. A multistatikus üzemmódra vonatkozólag az el
múlt félévben teszteltük a radar szektoros követő
üzemmódra való alkalmasságát, amely pozitív ered
ménnyel zárult, miután az antennaárboc mechanikusan
megerősítésre került.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy a P-18 radar (a
ábrán látható a radarról készült fénykép) hazai korszerű
sítésének feltételei adottak. A projekt eredményes végrehaj
tása megoldhatja az MH réskitöltő radarigényének (átmene
ti, de rendkívül gazdaságos) kielégítését. A modernizált
P-18 és OBORONA-14 radarokból egy másik kutatás-fej
lesztési téma keretében van esély multistatikus radarrend
szer létrehozására, amely hatékonyabb légtérfelderítést
tesz lehetővé a kis hatásos visszaverő felületű légi célok például (UAV-ok) pilóta nélküli repülőgépek - esetében.
11.
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A császári és királyi haditengerészet lobogója
Dr. Csonkaréti Károly

. .A lobogó az állam jelképe, amelyet bizalmának jeléül ad
harcosainak. E lobogóért élni és halni kell. Bármilyen ve
szélyekkel is kell a szolgálat során megbirkózni, mindenki
nek szent kötelessége, hogy a lobogó dicsőségét és mél
tóságát szeplőtelenül megóvja...”, írja a császári és királyi
szolgálati szabályzat. Ez az alapelv minden idők összes ál
lamának valamennyi lobogójára egyaránt érvényes.
A császári és királyi haditengerészet piros-fehér-piros,
címeres-koronás lobogójának eredete II. József (uralko
dott 1780-tól 1790-ig) idejére nyúlik vissza.
Anton Kaunitz herceg, kancellár' emlékiratot terjesztett
II. József elé, amelyben többek között kitért a tengerrel
kapcsolatos kérdésekre is. Elsőrendű fontosságúnak tar
totta a szervezett, állandó hadiflotta felállítását, hogy biz
tosítsák általa a Habsburg-lobogó alatt járó kereskedelmi
hajózást - elsősorban a kalózokkal szemben. A hadiflot
ta rendeltetését a következőképpen indokolta: ....Az
osztrák tengeri kereskedelmi hajózás léte ingadozó, bi
zonytalan. A külföld minden barátságtalan politikai meg
mozdulása halálos csapást mérhet az osztrák kereske
delemre. A kínosan, küzdelmek árán megszerzett új pia
cokat minden pillanatban az a veszély fenyegeti, hogy el
vesznek. Csak egy erős hadiflotta képes arra, hogy ezt a
csapást megelőzze, vagy legalább mérsékelje. Ismét és
ismét neki kell rugaszkodni a haditengerészet alapításá
nak, annak ellenére, hogy eddigi próbálkozásaink balul
végződtek. Mert miért hordták magukban eddigi kísérle
tezéseink a sikertelenség csíráit? Azért, mert sem a ha
diflotta célját, sem az alapját képező rendeltetését nem
értették meg...” Kaunitz 19 hadihajó szolgálatba állítását
javasolta .2
II. József elfogadta Kaunitz javaslatát. 1786-ban az ál
lam megvásárolta az akkori Habsburg-fennhatóság alatt
álló Németalföldről3 a LE FERME és a LA JUSTE nevű
kuttereket, azokat Triesztbe irányította, s ezzel megvetet
te a császári-királyi haditengerészet alapját (az „és” kötő
szó 1889-ben került a császári királyi jelző közé).
Ugyanebben az esztendőben, tehát 1786. március 20án II. József kiadta lobogóparancsát.4 Ebben elrendelte,
hogy minden hadihajó, amely az ausztriai Habsburg-ház
fennhatósága alatt jár, valamint minden hadikikötő a lo
bogóparancsban leírt új lobogót köteles viselni. Ezt a lo
bogót 1787. január 1-jén vezették be s alkalmazták elő
ször, vagyis e napon kellett a lobogóparancsot végrehaj
tani. Ezt viselték (a koronát övező gyöngyök számának
változtatásán kívül) változatlan formában a hajók 132
éven át. Ezzel a lobogóparanccsal alakult meg a szakiro
dalomban az 1 . trieszti haditengerészetnek nevezett cs.
kir. tengeri haderő 1798-ig terjedő időszaka.
Új lobogóra azért volt szükség, mert a birodalom hajó
inak lobogói azonosak voltak a toszkánai nagyherceg,
Habsburg I. Lipót (II. József öccse, a későbbi II. Lipót ma
gyar király) hajóinak az aranysárga alapon szárnyait ki
terjesztő, fekete, kétfejű sast ábrázoló, Habsburg-jelvényes lobogóival. Emiatt gyakran összetévesztették
Toszkána nagyhercegség hajóit Mária Terézia, majd fia,
II. József hajóival, s ez többször vezetett diplomáciai
bonyodalmakhoz .5 Ezt az 1787. január 1-jével rendszere
sített lobogót 1869-ig az osztrák kereskedelmi tengeré
szet is alkalmazta hajóin.
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A lobogó leírása
Az új lobogó három vízszintes pólyája piros, alatta fehér,
majd ismét piros színű volt. A középső fehér pólyán, kis
sé a lobogórúd felé, tehát balra csúsztatva, piros-fehérpiros csíkozású, gyöngyökkel keretezett, arany hercegi
(zárt) koronával fedett, arannyal övezett pajzs foglalt he
lyet. A korona és pajzs közötti záróív kék volt. A gyöngyök
száma eredetileg 34-et tett ki. Később számukat fokoza
tosan 18 darabra csökkentették.
A téglalap alakú lobogó mérete attól függően változott,
hogy hol viselte a hajó, továbbá, hogy az úszóegység hajó-e
vagy csónak.6 A hajó farán (tatján, hátsó árbocán, főárbocán)
elhelyezett, árbocon lengő főlobogó mérete 4170x2780 mm,
az ennek megfelelő orrlobogó mérete 3475x2780 mm volt. A
kisebb hajók, jachtok, naszádok és csónakok részére még a
következő méretű lobogókat rendszeresítették: 3090x2060
mm, 2575x2060 mm (orr- és csónaklobogó), 2100x1400
mm, 1750x1400 mm (orr- és csónaklobogó), 1020x680 mm
és a párja (orrlobogója), 850x850 mm.
A piros-fehér-piros színek eredete Ausztria hercegé
nek, Babenberg V. Lipótnak a nevéhez fűződik. A herceg
részt vett a 3. keresztes hadjáratban, s Akkó várának
1191. évi ostromakor úgy összefröcskölte az általa leka
szabolt pogányok vére, hogy fehér mellvértje csurom vé
ressé vált. Csak az öve alatt maradt fehér. A piros-fehérpiros színek első megjelenése 1230-ból maradt fenn.
A Babenbergek kihalta után (1246) a Habsburgok let
tek Ausztria hercegei, s e címmel használni kezdték az
Ausztria hercegét megillető Babenberg-színeket. Később
ez lett a Habsburgok ausztriai házának (ágának) a spa
nyol és más ágaktól eltérő megkülönböztető jelvénye,
magának Ausztriának a zászlaja .7

Újabb lobogók és árbocszalagok6
Az 1828-as esztendő fontos változtatásokat hozott a lobo
gók és árbocszalagok terén, amennyiben új méltóságokat,
továbbá beosztásokat jelző különböző tengőket, szalagokat
és lobogókat vezettek be, írtak elő és rendszeresítettek.
Az 1786-ban a lobogóparanccsal együtt rendszeresí
tett, ún. „cornette”, (fr. csúcslobogó), vagyis az az árboc
szalag, amelyet az árboc csúcsán, fokán (hegyén) viselendőnek írt elő a szabályzat, és amelyet a német nyelv
ben a Wimpel jelöl, azt jelezte, hogy a sorhajókapitány,
aki hajóparancsnok (vagy, ha kötelékben utaznak a hadi
hajók, akkor a kötelék parancsnoka, kommodórja), a fe
délzeten tartózkodik - megmaradt ebben a jelentésében
és formájában úgy, ahogyan azt 1786-ban megalkották.
Bevezettek viszont két, négyzet alakú, ún. „Distinktionflagge”-t kitüntető megkülönböztetés lobogóját:
- „Standarte”, azaz udvari zászló, amelyet akkor kell ki
tűzni (felvonni a főárbocra), ha az uralkodóház valame
lyik tagja tartózkodik a fedélzeten;
- parancsnoki lobogó, amelyet akkor kell felvonni, h a az 1814-ben bevezetett - tengernagyi rendfokozatot vi
selő személy tartózkodik a fedélzeten.
A tengernagyi lobogó ugyanolyan volt, mint a már em
lített hadilobogó, azzal a különbséggel, hogy a címer-

pajzs a lobogó közepére került, s nem volt a lobogórúd
felé elcsúsztatva.
Az uralkodói család fedélzetre lépő tagjának a tisztele
tére felvont lobogó (Standarte) sárga mezejének közepén
az osztrák Habsburg-Lotharingiai címer feküdt a koronás
kétfejű sassal. A standarte-ot piros-fehér-fekete-sárga
lángnyelvek szegélyezték.
A kitüntető megkülönböztetés (rangjel, disztinkció)
újabb lobogóit 1853-1854-ben vezették be a haditenge
részetnél. Az egyik a vezértengernagyi lobogó volt
(Grossadmiralsflagge; vannak akik a főtengernagyi lo
bogó elnevezést használják, a magyar nyelvhasználat
ban nincs pontos megfelelője ennek a rendfokozatnak,
bár az 1918 előtti magyar szövegekben a vezértenger
nagy jelölést használják). Úgy néz ki, mint a tengerna
gyi lobogó, azzal a különbséggel, hogy ezt fekete-sárga
bordűr (szélszegély) veszi körül. A másik lobogó a ko
rábbi tengernagyi lobogó új változata lett, amennyiben a
lobogórúd felőli felső piros pólyába fekete-sárga-fekete
csíkozást helyeztek. A harmadik lobogóra vonatkozó
rendelet csupán a „cornette" elnevezését változtatta
„Kommodore-Stander”-re (sorhajó-kapitányi rendfoko
zatú tiszti rangjel).
1867-ben a magyar nemzet kibékült uralkodójával, lét
rejött a kiegyezés. Ez a rendkívül jelentős közjogi lépés
azonban csak a kereskedelmi tengerészet lobogójának
megváltoztatását vonta maga után. Mint említettük, a ke
reskedelmi tengerészet lobogója 1786-tól ugyanolyan
volt, mint a haditengerészeté. Az 1869-ben bevezetett
változás után a lobogó lobogórúdhoz közelebbi fele meg
maradt olyannak, mint amilyen volt eredetileg, a lobogó

másik fele pedig magyar nemzeti színt kapott, középen a
magyar címerrel.
1880-ban némi változtatást vezettek be a haditengeré
szeti árbocszalagok, standerek és lobogók elnevezésé
ben és külső megjelenésükben. Az 1853-1854-ben rend
szeresített vezértengernagyi lobogó neve tengernagyi
parancsnoki lobogó lett. A korábbi tengernagyi lobogóból
a császári királyi tábornokok „kitüntető megkülönböztetés
lobogója” (Distinktionsflagge für Generale des к. к.
Heeres). Bár megmaradt a sorhajó-kapitányi vagy kommodor-árbocszalag (Kommodorestander), de ugyanek
kor bevezették az ún. „Anciennitats-Stander”-t, amit ma
gyarra talán így lehet fordítani (a Rónay-féle szótár sze
rint): előrangjelző zászló. Az Eckhardt Sándor-féle szótár
ezt „rangelső, rangban, szolgálatban idősebbének fordít
ja. Tulajdonképpen ugyanazt adja meg mindkét szótár,
ami gyakorlatban azt jelenti, hogy kötelékben haladva ezt
az árbocszalagot kitűzheti a rangelső még akkor is, ha
nem ő a kötelékparancsnok, a kommodor nem is a vezér
hajón tartózkodik, hanem a kötelék egy másik hajóján. Ez
az árbocszalag úgy nézett ki, mint a Kommodorestander,
csak éppen nem az árboc csúcsára, hanem a harántár
bocra kellett kitűzni. Mindezektől függetlenül megmaradt
még a keskeny, hosszú parancsnoki árbocszalag, amely
minden hajóparancsnoknak kijárt.
Legfelső Elhatározásra - amely 1894. december 23-án
kelt - további újabb zászlókat és parancsnoki lobogókat
rendszeresítettek az - 1889 óta császári és királyi - zász
lóstisztek, további szolgálati lobogókat a császári és királyi
tábornokok számára. Mindenekelőtt új zászlókat írt elő a
Legfelső Elhatározás az uralkodó és felesége, valamint az
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uralkodóház más tagja részére, ha hadihajóra lépnek. Az
uralkodó lobogója (Kaiserstandarte) hét, a feleségéé
(Standarte der Kaiserin) négy koronát hordozott. A korona
nélküli, 1828-ban bevezetett Standarte főhercegek és fő
hercegnők tiszteletére rendeltetett, ha hadihajóra lépnek.
Az 1853-ban rendszeresített tengernagyi lobogó helyére a
tengernagyi, altengernagyi és ellentengernagyi lobogó lépett.
Ez olyan volt, mint az 1853-ban bevezetett vezértengemagyi
lobogó, azzal a különbséggel, hogy a lobogó középső fehér
mezejébe három (tengernagyi), kettő (altengernagyi) és egy
(ellentengernagyi), nyolcágú aranysárga csillag került.
A hadseregbeli tábornokok számára is új rangjelző lobo
gókat rendszeresített az 1894. december 23-án kelt Leg
felső Elhatározás. A legmagasabb rangú (táborszernagy)
három sast kapott a szolgálati lobogójára, (kettőt a fehér
pólyára, egyet az alsó pirosra), a Feldzugmeister vagy a
lovassági tábornok három nyolcágú csillagot ugyanolyan
elrendezésben, mint a sasok, a Feldmarschall-Leutnant
kettő, míg a General-major egy csillagot viselt szolgálati
(piros-fehér-piros) lobogóján, a bal sarokban fekete-sárgafekete csíkokkal, (pontosabban ezt kellett kitűzni) ha csá
szári és királyi hadihajóra lépett.
Az új lobogó megjelenése külföldön olyan értelmet nyert,
azt sugallta, hogy a hajóhad osztrák, kizárólag császári. Kö
vetkezésképpen a világ - meg Magyarországon is a járatlan
közvélemény - úgy tudta, hogy ez alatt a lobogó alatt hajó
zó az osztrák. A magyar parlament is tisztában volt e visszás
helyzettel, s a kiegyezés (1867) évétől állandóan visszatért
a lobogó megváltoztatásának követeléséhez. Mindehhez vagyis, hogy a haditengerészet lobogóján is megjelenjen
Magyarország mint szuverén ország - döntően hozzájárult
a kiegyezés létrejötte, a perszonálunió kinyilvánítása (Auszt
ria és Magyarország két külön állam, közös uralkodóval).
Az „Osztrák-Magyar Monarchia” elnevezés az 1868.
november 4-én báró Beust kancellárhoz intézett királyi le
irat (ún. kézirat) értelmében azon megjelölés, amely a
magyar király és osztrák császár (akkor I. Ferenc József)
uralkodása alatt „alkotmányosan egyesült királyságok és
országok összességének megjelölésére” használandó és
felváltva alkalmazandó a következő névvel: Oszták-Magyar Birodalom.
Noha ez az elnevezés kétségtelenül haladás azon egy
ségesítő törekvésekkel szemben, amelyek különösen
1849 óta abban nyilvánultak meg, hogy Ausztria csakis
az egységes osztrák birodalomról vagy császárságról
akart tudni: a magyar közjog szempontjából ez az elne
vezés éppenséggel nem volt kifogástalan, mert kifelé
olyan államjogi kapcsolatot sejtetett, amely a közös
ügyek mellett sem volt meg a két állam között. Annak a
fogalomnak a kifejezésére, amelyet az Oszták-Magyar
Monarchia elnevezés tartalmaz a magyar államjog szem
pontjából, egyedül ez a helyes: Ausztria és Magyaror
szág (illetve az Osztrák Császárság és a Magyar Király
ság), mert csakis ez fejezi ki mindenkivel szemben kétsé
get kizáróan, hogy itt két, egymástól teljesen független ál
lamról van szó, melyek az uralkodó közössége következ
tében bizonyos ügyeket közös vagy azonos alkotású
szervek útján intéznek el.
Az Osztrák-Magyar Monarchia kifejezést mint Ausztria
és Magyarország perszonálunióba került két államának a
megjelölését az akkori uralkodó, I. Ferenc József király
és császár találta ki, ami azután találó lévén, könnyen
ment át Magyarországon a köztudatba. A Lajtán túl azon
ban leginkább az Ausztria-Magyarország (Österreich-Ungarn) jelölést alkalmazták. Ezt az államalakulatot ne
vezzük (illetve nevezték) a birodalom mindkét felén, egy
ségesen és pontosan 1889-től „császári és királyidnak
(németül röviden k. u. k., magyarul cs. és kir.).
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2. ábra: Az egyesített nagycímer rajza

Az első határozott lépést lobogó ügyében azonban csak
1906. december 2 1 -én, illetve az e napon kezdődő ülés
szakon tette meg a magyar képviselőház, amikor a tervbe
vett négy új csatahajó építési költségének megszavazását
attól tette függővé, hogy a hadsereg és a haditengerészet
vezényleti nyelvét, lobogóját és rajta a címerét - Magyarország alkotmányos jogaira tekintettel - módosítják. Ma
gyarán: ha az uralkodó nem változtatja meg a lobogót és
rajta a címert (a német vezényleti nyelv megmaradásába
egyelőre belenyugodtak a magyar honatyák), akkor Ma
gyarország nem hajlandó megajánlani, megszavazni a
kért teljes összeget, hanem annak csak egy részét.
I. Ferenc József utasítására bizottságot alakítottak a
kérdés megtárgyalására. Gróf Montecuccoli Rudolf altengernagy, a haditengerészet parancsnoka ugyanekkor
személyesen jelent meg a magyar parlamentben azzal a
szándékkal, hogy a négy tervbe vett új csatahajó Magyarországra eső költségét - de legalább az esedékes első
részletét - kiharcolja (kikönyörögje?). A tengernagynak
ez végül sikerült.
A szóban forgó négy dreadnought típusú csatahajó a
TEGETTHOFF, a PRINZ EUGEN, a VIRIBUS UNITIS és
a SZENT ISTVÁN nevet kapta.

A lobogó ügyében létesített parlamenti bizottság nem
ért el eredményt. Ekkor a szakbizottság vezetője, báró
Alfred Koudelka korvettkapitány 1907. október 20-án az
ügyet az uralkodó elé terjesztette döntésre. A felterjesz
tésben kiemelte: „...A császári és királyi haditengerészet
lobogója elsősorban az uralkodói dinasztia jelképe, ame
lyet a lobogónak továbbra is ki kell domborítania. És mi
vel az uralkodó személye közös, ez a lobogó fejezi ki ezt
a legjobban. Vajon az uralkodó dinasztikus színei és jel
képei miért sértenék azt az államot, melynek királya eb
ből az uralkodóházból származik? Egyébként - szögezi
le Koudelka korvettkapitány - a lobogót kizárólag legfel
sőbb elhatározással lehet megváltoztatni...”
A haditengerészeti lobogó ügye (a hadseregé is, vala
mint a vezényleti nyelv kérdése is az, de ezúttal itt csak
a haditengerészeti lobogót tárgyaljuk) ezután folyamato
san a felszínen maradt. Született egy tervezet, pirosfehér-piros alapon kétfejű sas, ezt azonban a magyar or
szággyűlés, érthetően, elvetette. A magyar nemzeti szí
nek és a magyar címer felvétele a lobogóra mindkét de
legáció ülésein évről évre előkerült a költségvetés tárgya
lásakor, ám eredmény nem született.
Az első eredményt már a háború alatt, 1915-ben érte el
Magyarország, pontosan gróf Tisza István miniszterelnök.
Olyan lobogót terveztetett, amelyet Ausztria, Magyaror
szág, valamint az uralkodó egyaránt elfogadott. A lobogót
módosították. A haditengerészet lobogóján kívül ugyanek
kor megváltoztatták a cs. és kir., az ún. „közös” hadsereg
zászlaját is, továbbá az Ausztria és Magyarország közös
intézményeinek használatára szolgáló címert - így a ha
ditengerészeti címert - is. Erről, vagyis a lobogó- és cí
mermódosításról az 1915. október 11-én kelt Legfelsőbb
Uralkodói Kézirat az alábbiak szerint rendelkezett:
„Hadi- és Hajóhadparancs!
Akarom, hogy Hadseregem zászlaja és Haditengerésze
tem lobogója közjogilag megfelelő jelképe legyen annak
a kapcsolatnak, amely a Pragmatica Sanctio alapján az
osztrák-magyar monarchia két állama között fennáll.
Jóváhagytam tehát, hogy a hadsereg zászlaja és
vezérszalagja... (itt következik a hadsereg zászlajának
leírása).
...A színek alkalmazása tekintetében változatlan ten
gerészeti lobogón az »Ausztriai Ház« címere és pajzsa
mellett az ősi magyar vörös-fehér címer ábrázoltassék.
Legyenek ezek a rendelkezések a legtávolabbi időkig
élő tanújelei a monarchia összes népei áldozatkészségé
nek, örömest együttműködő erejének, amely olyan neme
sen nyilatkozik meg Hadseregemnek és Hajórajomnak a
jelen háborúban véghezvitt győzelmes hőstetteiben.
A zászlóhoz és tengerészeti lobogóhoz szóljon minden
kor a harcfiak megújuló hűségesküje: hogy egyesült erő
vel fogják védelmezni és sziklaszilárdan megoltalmazni
Ausztria-Magyarország Házammal való kapcsolatát.
A haditengerészet egy még meghatározandó napon,
ugyanabban az órában felvonja a lobogót, amely átveszi
Hajórajom minden dicsőséges hagyományát.
Az ezek alapján szükségesek végrehajtásával Had
ügyminiszteremet és Haditengerészetem parancsnokát
bízom meg.
Kelt Bécsben, 1915 évi október hó 11-én.
Ferenc József s.k. ”
A lobogóra tehát - az ausztriai ház címere mellé - rá
került végre az Árpád-ház címere is, amelyet a magyar
korona zárt le.

Míg az új címerhasználattal kapcsolatban volt olyan ál
láspont is, hogy egyáltalán ne legyen se közös, se együt
tes címer, hanem mindkét állam címerét egészen külön
alkalmazzák, addig a tengerészeinél külön magyar és kü
lön osztrák lobogó használata a nemzetközi jog szem
pontjából lehetetlen volt, mert minden hajónak egy szu
verénje, egy neve és csak egyetlen lobogója lehet. Ezért
az új lobogót közjogi szempontból kifogástalannak lehet
tekinteni, ugyanekkor előrelépést jelentett az önálló ma
gyar államiság kifejezésében.
A két állam közös intézményeinek címerét kétféle alak
ban állapították meg, úgymint kis- és középcímer formájá
ban. Leírásukat mellőzzük, mert közismertek. Csupán azért
említjük mégis, mert az ekkor alkotott kiscímer lett az alap
ja a haditengerészet új címerének. Ugyanis az uralkodó
1916. június 11-én kelt újabb Legfelsőbb Elhatározása el
rendelte, hogy a horgonyra helyezett közös kiscímert kell
alkalmazni kétféle méretben a haditengerészet hivatalos
lapjain, szolgálati könyveinek címlapján, bélyegzőin és más
hivatalos nyomtatványain (50x45 mm és 37x28 mm). A ha
ditengerészet korábbi címere a császári koronával fedett
kétfejű sas volt, hasán az ausztriai ház címerpajzsával.
Az új lobogó bevezetését a háború tartamára elnapolták.
E fejlődés láttán úgy tűnik, megalapozott volt Deák Fe
renc álláspontja, mely szerint a kiegyezés közjogi szabá
lyozásában benne voltak a magyar állam szempontjából
fontos lehetőségek.

A lobogóviselés előírásai a császári
és királyi hadihajókon
Állami hovatartozásának ismertetőjeléül minden hajó lo
bogót visel, így a hadihajó hadilobogót, ami nem ugyan
az, mint az állami zászló.
Azok a hadihajók, amelyeken az uralkodó vagy az ural
kodó ház tagjai tartózkodnak, az uralkodói lobogót (Stan
darte) viselik.
Azok a hajók, amelyeken vezénylő tengernagyok vannak,
a parancsnoki lobogót (Kommandoflagge); olyan hajók,
amelyek egy hadseregbeli tábornoknak szolgálati utazás
céljából vannak alárendelve - ha nincs a hajón magasabb
rangú tengerészeti parancsnok - a szolgálati lobogót
(Dienstflagge) viselik. Ettől függetlenül azonban, minden
tengerészeti parancsnokot megillető parancsnoki jelvény
felvonva marad. A szolgálati lobogó ugyanis csak arra való,
hogy egy tábornoknak az illető hajón való jelenlétét ismer
tesse, de nem jár a parancsadás jogával más hajók felett.
Ha egy kommodór több hajó feletti parancsnoklással
van megbízva, akkor az ő hajója a kommodórlobogót vi
seli (Kommodorestander). Ha több cs. és kir. hadihajó
együtt, egy kötelékben van, akkor a rangban legidősebb
hajóparancsnok hajója - abban az esetben, ha nincs jo
ga egy magasabb rangú jelvényt viselni - a rangidősségi
lobogót (Anciennitatsstander) viseli.
Minden hadihajó, amelyen nem lobog a fent írt rang- és
parancsnoki jelvények valamelyike és egy tengerésztiszt
vezényli, a főárboc sudarára köteles kitűzni az árbocsza
lagot (Wimpel).
A nemzeti hovatartozást jelző hadilobogót mindig a hajó
tatján - mint erről fentebb már említés történt - mégpedig
vagy a lobogórúdon vagy az ágon vonják fel, tehát „tatlobogó”-ként szerepel. Az uralkodói lobogók és a kommodórlobogó, valamint a rangidősségi lobogó a főárboc suda
rára; a parancsnoki és szolgálati lobogók az illető rendfoko
zatának megfelelően valamelyik árboc sudarára kerülnek,
mégpedig a legalacsonyabb rangúaké a keresztárbocon, a
legmagasabb rangúaké a főárbocon felvonva.
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A külföldi kikötőkben horgonyzó hadihajók minden nap,
hazai kikötőkben pedig vasár- és ünnepnapokon az „orrlo
bogót” (Bugflagge vagy Gösch) is kitűzik a hajó orrán egy
külön lobogórúdra. Ez a lobogó azonos a tatlobogóval.
A nemzeti hadilobogót és az orrlobogót a hadihajók
csak reggel 8 órától naplementéig, az uralkodói lobogót,
a rang- és parancsnoki jelvényeket, valamint az árboc
szalagot azonban nappal és éjjel is viselik.
Éjszaka azok a hajók, amelyek uralkodói lobogót visel
nek, három, a tatlobogórúdon egymás alá helyezett fehér
lámpát tűznek ki. Parancsnoki, szolgálati vagy kommodórlobogót viselő hajókon a tiszt rendfokozata szerint
egy, kettő vagy három fehér lámpát vonnak fel a leghát
só árbockosár magasságában egymás mellé.
(A hadihajókon kívül a cs. és kir. jachthajóraj egységei
is jogosultak a hadilobogó viselésére, ha kizárólag ma
gyar vagy osztrák állampolgár a jacht tulajdonosa).
A hadilobogó csónaklobogónak is alkalmazható.
A hadi csónakok külföldön a lobogót a tatlobogórúdon
mindig, belföldön azonban csak akkor tűzik ki, ha az orr
lobogó ki van tűzve, vagy ha a csónakban törzskari sze
mély vagy előkelő polgári személy tartózkodik. Az uralko
dói, rang- és parancsnoki lobogók és jelvények a csóna
kokon is viselhetőek, a csónak orrán.

A lobogó ünnepi felhúzása és bevonása
Horgonyzó hajón a cs. és kir. hadilobogót reggel 8 órakor
ünnepélyesen húzzák fel, és naplementekor ugyancsak
ünnepélyesen vonják be.
A lobogó ünnepi felhúzásánál követett eljárás a követ
kező volt:
A lobogó felvonása, illetve bevonása előtt 5 perccel a ha
jóőrség a hátsó fedélzeten fegyverbe lép; ha a hajón zenekar
is van, akkor ez is ugyanott sorakozik. Hajózenekarok rend
szerint a hajórajparancsnok vezérhajóján, a cs. és kir. gőz
jachtokon és olykor a küldetésben lévő hajókon is vannak.
Az őrtiszt eme vezényszavára: „Őrök kész!” az oldalbe
járóknál, a hajóorron, a parancsnoki hídon felállított őrök
vaktölténnyel töltött fegyvereiket „kész" helyzetbe veszik.
A hajóharang nyolcadik ütésével, illetőleg a naplemente
pillanatában az őrtiszt „tűz”-et vezényel, mire a tatlobogó
felhúzása vagy bevonása lassú, ünnepélyes ütemben, a
díszjel (himnusz) hangjai mellett kezdődik meg akkép
pen, hogy a díszjel, illetve zene végeztével a lobogó fel
húzása, illetve bevonása is befejeződjék.
A lobogó ünnepi bevonása után az „Imához” kürtjelet
fújják (a hajózenekar az „Ima csata közben” című darabot
játssza), ezután a lefúvás következik.
A lobogó felhúzása vagy bevonása idején mindenki, aki
a fedélzeten tartózkodik, és nincsen valamilyen halaszt

hatatlan tevékenység végzésével akadályoztatva, arccal
a tat felé állásba helyezkedik és tiszteleg. A tisztelgés a
himnusz és az „Ima” egész időtartamára kiterjed.
Külföldi kikötőkben a lobogó ünnepi felhúzásakor a
himnusz után annak az államnak a himnuszát is eljátszszák, amelynek felségvizén a hajó horgonyoz.
Ha idegen hadihajók is jelen vannak, akkor a himnuszhoz
csatlakozva azoknak a nemzeteknek a himnuszait is játszszák, mégpedig a tengeri szertartás alapelvei által, hason
ló alkalmakra előírt sorrendben (nemzeti hovatartozástól
függetlenül a különböző hajókon behajózott legmagasabb
rangúval kezdve, ha azonos rangúak vannak, akkor a ko
rábban ott horgonyzóé, tartózkodóé az elsőbbség stb.).
A tatlobogó ünnepi felhúzásával és bevonásával egyi
dejűleg az orrlobogó és a csónaklobogók is kitűzetnek, il
letve bevonatnak. A tat- és orrlobogóval való minden
mozdulatot az erre kirendelt személyeknek fedetlen fővel
kell elvégezniük.

Lobogómutatás, lobogótisztelgés
Acs. és kir. hadihajókon a lobogóval történő tiszteletadás
egyike a kis és a nagy lobogódísz, a másik fajtája az ún.
lobogófelmutatás és a lobogótisztelgés.
A lobogófelmutatás abból áll, hogy a barátságos vi
szonyban élő nemzetek hadihajói, ha a tengeren talál
koznak, felmutatják egymásnak lobogóikat (a tengeren
utazva, ha a látókörben nincs szárazföld vagy idegen ha
jó, nem viselnek lobogót).
Ha a hadihajó olyan kereskedelmi hajóval találkozik,
amelyik lobogót visel, köteles a sajátját is felmutatni.
Egyébként a kereskedelmi hajó nem köteles a hadihajó
előtt a lobogótisztelgésre, kivéve, ha magyar vagy osztrák
kereskedelmi hajó találkozik a felvont lobogóval haladó cs.
és kir. hadihajóval. Cs. és kir. hadihajó a kereskedelmi ha
jónak csak e hajó tisztelgésének viszonzásaként tiszteleg
het lobogóval, amely csupán egyszer bocsátandó le.

A lobogódísz
A hadihajón végezhető tiszteletadások egyike a lobogó
dísz. Kétféle lobogódíszt különböztetünk meg.
A kis lobogódísz a hajóorr- és farlobogóból, valamint
egy-egy nemzeti lobogóból áll, minden olyan árboc foká
ra kitűzve (felvonva), amelyen nincs árbocjelvény (sza
lag). Kis lobogódíszt kikötőben és menetben egyaránt le
het viselni, de menetben orrlobogó nélkül.
A nagy lobogódíszt nemzeti ünnepeken és csak kikötő
ben lehet viselni. Menetben soha. A nagy lobogódísz a
kis lobogódísz lobogóiból és bizonyos számú jelzőlobo
góból (kódlobogóból) áll, amelyeket egymás mellé erősí
tenek saját zsinórjaikkal. A nagy lobogódíszt az orr- és
farlobogórúd fokán, az árbocokon pedig a keresztrúd ma
gasságában kell rögzíteni. A jelzőlobogókat az orrtól a
következő sorrendben kell egymáshoz kapcsolni:
I, W, H, K, M, 0 , L, N, T, J, P, U, Z, X, V, R, S, Y betű
ket jelentő jelzőlobogók. Ha egy rend nem elegendő, a
fenti sorrendben kell folytatólagosan összeállítani.
A jelzőlobogókat az 5-6. ábra szemlélteti.

A szolgálati nyelv története
A haditengerészet szolgálati nyelvének kialakulása egyedi,
különbözik a hadseregétől és történelmi előzményeit is is
merni kell, amelyek a napóleoni háborúkra nyúlnak vissza.
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1814. április 25-én a francia du Perés ellentengernagy
kénytelen volt visszavonulni, és a francia fennhatóság alatt
álló Velencét hadihajóival, kikötőivel, hajóépítő műhelyeivel
és a velencei flotta teljes személyzetével együtt átadta a
Habsburgok szolgálatában álló, sorhajókapitányból csá
szári és királyi tábornokká előléptetett de l’Espine-nek.
A császári királyi haditengerészet központi támasz
pontját ismét visszahelyezték Velencébe, a későbbi törté
netírás az ezután következő több mint három évtizedet
nevezi a császári királyi haditengerészet második velen
cei tengerészeiének. (Az 1798-1806 közötti időszakot
nevezi a szakirodalom első velencei tengerészeinek. Ve
lencét az 1797. október 17-én megkötött campoformiói
béke juttatta I. Ferenc, az utolsó német-római császár és
magyar király fennhatósága alá).
Utólag megállapítható, hogy a Habsburg Birodalom
szempontjából nem volt szerencsés megoldás a császári
királyi flotta központját egy megszállt köztársaság, Velence
központjába helyezni. A velenceiek mindig is megszállók
nak tekintették a közel ezer esztendős rivális hadseregét és
adminisztrációját. Ezért a választásért Metternich herceg
kancellárt terheli a felelősség, aki pénzügyi nehézségekre
hivatkozva utasította el a birodalom régi határain belüli ten
gerészeti támaszpont kiépítését, mondván, hogy Velencé
ben mindent készen kap a birodalom, ami kétségtelen tény
volt. Pedig már a XIX. század elején jelentkeztek Itáliában
- Velencében - a német önállósági törekvések.
A császári királyi haditengerészet teljes személyi állo
mánya pedig ekkor csaknem kizárólag olasz lett. A velen
cei erőd parancsnoka, gróf Zichy táborszernagy 1842ben utalt is erre keserű megjegyzésével: „Kétségtelen,
hogy van haditengerészetünk, csakhogy van egy bökke
nő, mégpedig az, hogy ez a haditengerészet olasz". Ezért
érthető, hogy nem nélkülöz minden alapot az a gúnyos
megjegyzés, mely szerint az 1866. évi lissai tengeri csa
ta volt a nagy múltra visszatekintő olasz Velence utolsó
győztes tengeri csatája.
A negyvenes évek közepéig abból, hogy a császári ki
rályi haditengerészet személyi állománya zömmel ola
szokból állt, nem származott baj. Ennek oka egyrészt az
volt, hogy az olasz nemzeti állam kialakulásának még
nem teremtődtek meg a feltételei, másrészt a birodalom
érdekében működő hajóhad nem keresztezte Velence és
Itália érdekeit, akár a görög és török kalózok, akár az
egyiptomi, észak-afrikai muzulmánok elleni harcról volt is
szó. Ezenkívül Velence szabadon kereskedett, s mind a
hajóépítés, mind a tengerészszolgálat biztos kereseti for
rást, jó megélhetést, munkát biztosított.
E rövid történelmi visszapillantás csak arra szolgál,
hogy érthetővé tegyük vele: a haditengerészet szolgálati
nyelve szinte megalapításától kezdve az olasz volt. Az
1824-ben megjelent Szolgálati Szabályzatot is olasz
nyelven adták ki: Instituzione per regoláre il servizio della
Imp. Reg. Marine, finche non sua publicata un’ ordinanza
generale sulla medisima címmel, igaz, mellékelve hozzá
a német fordítást, de a hivatalos szolgálati nyelvként to
vábbra is az olaszt tartották meg.
A furcsa helyzetet, hogy a flotta olasz, érzékelték időn
ként a parancsnokok, s igyekeztek ezen változtatni. Az
olasz elem túlsúlyának megtörésére Dalmáciából és a
magyar-horvát tengermellékről igyekeztek toborozni, so
vány eredménnyel.
A Szolgálati Szabályzat kiadásának évében Hamilcar
marquis Palucci altengernagy, a haditengerészet főpa
rancsnoka az olasz hegemónia ellensúlyozására felhívta
a hadsereg tisztikarát, hogy jelentkezzenek a haditenge
részethez. Az eredmény nem volt valami kecsegtető. A
tisztek nem szívesen mentek át a mostohán kezelt had
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erőnemhez, ahol előmenetelüket nem látták biztosított
nak, s a szolgálat sokkal nehezebb volt.
Az udvar nem csinált ebből gondot, hiszen a birodal
mon belül nem volt új és szokatlan egy-egy nemzet fiai
nak azonos egységen belüli csoportosítása. Szép szám
mal voltak német, magyar, horvát, cseh stb. ezredek, sa
ját nemzetbeli tisztjeik parancsnoksága alatt.
A változást ebben a gondolkodásban az 1848^49. évi
események hozták, amikor a haditengerészet - néhány Tri
esztben állomásozó hajóját kivéve - tejes létszámban csat
lakozott a velencei nemzeti forradalomhoz, az új, egységes
olasz állam (Szárd Királyság) függetlenségi harcához. S
éppen Velence volt e szabadságharc utolsó bázisa, mert
augusztus 2 2 -ig állta az ostromot és a tengeri blokádot.
Az 1848-49-es események nyilvánvalóvá tették, hogy
a nemzeti öntudatra ébredt Itáliában már nem lehet to
vább fenntartani egy olaszokból álló, olasz nyelvű csá
szári királyi haditengerészetet. Ezért az új főparancsnok,
az 1849 márciusában kinevezett s április 4-én hivatalba
lépő Hans Birch von Dahlerup báró altengernagy a haditengerészet központját és főparancsnokságát Triesztbe
helyezte, s Velence eleste után is ott tartotta. (Dahlerup
előtt gróf Gyulai Ferenc táborszernagy volt a haditenge
részet ideiglenes parancsnoka.)
Azért, hogy a haditengerészet olasz jellegét fokozatosan
eltüntessék, brit, holland, dán tiszteket toboroztak, de kevés
sikerrel (Dahlerup pl. dán volt). Megkezdték az osztrák tisz
tek átirányítását is a flottához, amivel megindult a tudatos
németesítés időszaka. Dahlerup már 1850-ben előírta,
hogy a haditengerészet hivatalos levelezése német legyen.
Az előléptetéseknél és a magasabb beosztások elnyerésé
nél 1850-től azokat részesítették előnyben, akik megtanul
tak németül, és letették a nyelvvizsgát. Ugyanekkor az
olasz és olaszosan írt hajónevekről fokozatosan áttértek a
német hajónevekre. Ekkor változtatták meg az EBE nevét
HEBE-re, és a LIPSIA neve LEIPZIG-re módosult.
A németesítés további megnyilvánulása: 1850-ben ki
adták az első német nyelvű Szolgálati Szabályzatot
(Instruction für den Dienst auf den k. k. Kriegsschiffen). A
hajózási és hajóműszaki szakkifejezéseket azonban még
idézőjelben olaszul is feltüntették. Ennek az lett a követ
kezménye, hogy némelyik olasz szakkifejezés túlélte a
németesítést, s úgyszólván 1918-ig használták, amikor
már régen megszűnt a flotta olasz jellege.
Miksa főherceg ellentengernagyi rendfokozatban 1854.
szeptember 10-én vette át a főparancsnokságot. Első in
tézkedéseinek egyike a német vezényleti nyelv beveze
tése volt (1854. január). Az olasz tisztek helyzetén furcsa
rendelkezés könnyített: megengedték, hogy a vezénylés
nél szótárt használjanak. Sok mulatságos eset történt
ezekben az évtizedekben - amelyeket ma is anekdoták
őriznek. Sok idő kellett ahhoz, hogy a haditengerészet
német nyelvűvé váljék.
Az olasz legénység és tisztikar nemzeti önérzetét mé
lyen sértette ez a rendelkezés. Az elégedetlenség tettek
ben is megnyilvánult: a MARIANA kerekes gőzöst állító
lag nem vihar, hanem robbanás pusztította el 1852. már
cius 4-én, a velencei Arzenál égését 1856-ban szabo
tázsakció okozta stb.
Ennek ellenére lassacskán meggyökeresedett a német
nyelv. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy az eltá
vozó olasz tiszteket németekkel vagy más nemzetiségű
ekkel pótolták. A németesítés így a tisztikarban és a tiszt
viselői testületnél olyan gyorsan haladt, hogy Miksa elé
gedetten jelenthette bátyjának már 1857. év végén: „A
Velencébe befutó német vezénylési nyelvű és német ne
vű hajók a lakosságra mély és jótékony hatást gyakorol
tak.” Három évvel az új szolgálati nyelv bevezetése után,

26 HADITECHNIKA 2003/4

egy 1858. november 1-jei rendelkezéssel kihirdethették:
aki nem teszi le sikerrel a nyelvvizsgát, nézzen más állás
után, elbocsátják. (1853-ban állították szolgálatba az el
ső olyan hajót, a HUSSAR brigget, amelynek teljes sze
mélyzete német-osztrák volt.) így született meg a hadi
tengerészetben a német szolgálati nyelv.
A magyar parlamenti ellenzék kiegyezés utáni többszö
ri küzdelme, hogy a hadsereg magyar ezredéinél vezes
sék be a magyar vezényleti és szolgálati nyelvet, mindvé
gig eredménytelen maradt. Hogyan is változhatott volna
át a német szolgálati nyelv a haditengerészetnél magyar
ra, amikor ott nem voltak egy tömbben magyarok?

Megjegyzés
Rónay Tibor „Német-magyar hajós-szótár”-a, amely
1917-ben jelent meg a Magyar Adria Egyesület kiadásá
ban, Budapesten, a „Kommodore” szót így fordítja: főka
pitány (sorhajókapitány), ki a hajóján kívül egy hajóoszta
got is vezényel, így tengernagyi szolgálatot is végez.
Ugyanez a szótár a „Standarte" jelentését udvari zász
lónak jelöli, s zárójelben hozzáfűzi a magyarázatot, hogy
az uralkodóház tagját jelzi.
A Stander szó a szótár szerint „rangjelző zászló” jelentésű.
Árbocszalag: tulajdonképpen vezényleti jelvény, mindig
a főárbocon kell viselni. Általános jelentése, hogy a hadi
hajó tengerésztiszt parancsnoksága alatt áll.
A Kenessey Albert által összeállított „Német-magyar és
magyar-német hajózási műszótár” (Pest, 1865, Heckenast
Gusztáv) az árbocszalagról (Wimpel) a következőket írja
(tanulságos egész terjedelmében idézni, hiszen magyará
zata csaknem az árbocszalag eredetéig nyúlik vissza): „Ár
bocszalag, ang. a pendant, fr. une flamme, ol. una fiamma,
flammella. Keskeny, hosszú, többnyire félig v. beljebb is kül
ső végéről kétfelé behasított lobogó, mely hadihajók főárbo
cán, hogy magukat a kereskedelmi hajóktól már messziről
megkülönböztessék, mint díszjelvény leng. Vannak breite
Wimpelek is, melyek hadihajókon a Standért helyettesíthe
tik s kereskedelmi hajókon majd a hajótulajdonos czégjét
vagy jegybetűit, majd a hajó nevét hordják s innen majd
Namensflagge, majd Spitzflaggenek neveztetnek.”
Még szintén a Kenessey-féle hajózási műszótárt idéz
zük az alábbiakban is:
„Standarte, az uralkodóház zászlója (valamely ország
ban); dicső zászló. Azon lobogó, mely valamely állam
uralkodóházának családcímerével van ellátva. Csak
azon hajón vontathatik fel, (árboczra), melyen az illető
család valamely tagja személyesen ott van.
Stander, rangszalag, ang. broad pendant; a cornet; fr. une
cornette, un guidon; ol. una cornetta. Egy háromszögű (mely
breiter Wimpelnek is neveztetik), majd kétcsúcsú lobogó,
mely árboczra vonva, csapatparancsnokok kitüntetési jele.
Alsóbb osztályú kitüntető, mint a Kommandoflagge.”
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A JÁTSZMA
A magyar hírszerzés történetéből
„Az osztályvezetői asztal mögött számos telefonnal körülbástyázott ember
elégedetten dőlt hátra főnöki székében:
- Nem csalt az érzésem. Nagyon jó. Megpróbálunk utánajárni a nőnek.
Abból indulok ki, hogy a CIA washingtoni központjában dolgozik és amerikai
állampolgár. Mutasd meg a fényképet Johnnak és Bartolomeusnak. Őket
nemrég cseréltük ki, és a nő kora alapján esetleg még találkozhattak vele
Washingtonban abban az időben, amikor ott a központban dolgoztak.
így is történt. Szerjozsa berendelte a két amerikait a városban lévő egyik
konspirált lakásba. Johnt a CIA egy éve buktatta le, és csupán tíz hónapot
ült a börtönben, mielőtt amerikai kémek ellenében kicserélték. Bartolomeust
egy hónapja menekítették ki Amerikából a biztos leleplezés elől.”
Jelentem, tizenegy perce kísérik nyomon - és mutatópálcájával Norvégia
irányából a zölddel jelzett államhatár előtt mozgó piros pontra bökött - az ob
jektumot. Miután sebessége és mozgása nem változott, és Moszkva irányába
halad, hat perce elrendelték a riadót. Ha tíz percen belül nem derül ki, hogy
nem rakétáról van szó, a stratégiai fegyvernem eszközei startolnak.”

A H-008 kitalált történet, de a szerző érezhetően igyekezett nagy szakértelemmel, valósághűen bemutatni a hír
szerzők sajátos világát. Elsősorban a magyarokét, de mellékszereplőként megjelennek a külföldi szervezetek tag
jai is. A nyolcvanas években járunk, a hidegháború egy különösen kiélezett szakaszában. Pál alezredes, a ma
gyar hírszerzés különleges ügyosztályának vezetője nagy jelentőségű és veszélyes feladatot vállal.
Ebben a regényben nem lövik le ötpercenként az aktuális ellenfeleket - James Bond helyett inkább Forsyth-ra
emlékeztet. A változatos helyszíneken játszódó mű sajátos, egyedi hangulatát kellemes izgalom fűszerezi.

Sz és T Kiadó, Budapest, 2003. 346 oldal, ára 1990 Ft
Megvásárolható a könyvesboltokban (pl. Budapest, Kossuth téri metróállomás), vagy megrendelhető a ki
adásban közreműködő Kornétás Kiadónál (tel.: 359-1334).

Vándor Károly

A szovjet légierők Magyarországon
és Ausztriában 1944-1991
A szerző hosszú évek gyűjtőmunkájával beszerezte a magyarországi
szovjet légierő bázisainak adatait, rajzait, az alakulatok felsorolását.
Személyes kapcsolatok révén számos helyszínen járt, a szovjet csapatok
kivonása alatt és után számos fotót készített az objektumokról. A kiadvány
egyedülálló összeállítás ebben a témakörben, az alakulatok és géptípusok
mellett a fegyverzet egy részét és a taktikai számokat is ismerteti.
A mű angol nyelvű, egy CD-t is tartalmaz, fekete-fehér nyomású, 157 oldal
terjedelmű.

A szerző magánkiadása, Nagyiván, 2003.
Rendelhető: Vándor Károly
5363 Nagyiván, József A. u. 22.
Tel.: 06 30/546-6950
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Nemzetközi haditechnikai szemle
Napjaink legmodernebb hadihajói és a XXI. század rombolója
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt
kapnak azok a harceszközök, elsősor
ban repülőgépek, amelyek lopakodó
tulajdonságokkal rendelkeznek. A Si
vatagi Róka hadműveletben és a ko
szovói válság idején, mint ismeretes,
számos bevetést teljesítettek az ameri
kai stealth bombázók. Azonban hábo
rúk és csaták nemcsak a levegőben
folynak, hanem szárazföldön és vízen
is. A tengeri hadműveletekben is szük
ség van olyan csapásmérő erőre,
amely „észrevétlenül” közelíti meg a le
küzdendő célpontot. Ezt az erőt teste
sítenék meg a XXI. század amerikai
rombolói és cirkálói, amelyek lopako
dóképességekkel rendelkeznek.
A cikkem témáját adó internetes oldal
ezzel foglalkozik. Ennek megfelelően két
mai modern hadihajóosztályt tárgyalok,
az amerikai ARLEIGH BURKE-osztályt
és a francia LA FAYETTE-osztályt. A két
említett hajóosztály leírása hasonló
szempontok alapján történik. Röviden
bemutatom a SEA SHADOW nevű ha
jót, melyet a felszíni hajózásban a lopa
kodó technológiák tesztelésére használ
tak. Ezután következik a Navy, „а XXI.
század rombolója” - koncepciójának is
mertetése.

Az ARLEIGH BURKE-osztály
Az első ARLEIGH BURKE-osztályú
AEGIS rombolót 1991-ben állították
hadrendbe. A rombolók gyártására
szerződést írtak alá a Litton leányvál
lalatát képező Ingalls Hajógyárral
(Pascoguala, Mississippi állam) és a
General Dynamics leányvállalatával, a
Maine állambeli Bath Vasművekkel. Az
első 21 hajó (DDG51-DDG71) alkotja
az 1 . rajt, míg a maradék hét
(DDG72-DDG78) a 2. rajt. Az átterve
zett 2.„A” raj hajóit 1997 második felé
ben kezdték el gyártani, melyek közül
az első, a ÜSS OSCAR AUSTIN 2000
júliusában állt hadrendbe. A harmadi
kat, a WINSTON S. CHURCHILLT
1999 áprilisában bocsátották vízre. Az
Ingalls céggel 8 , a Bath Vasművekkel
6 hajóról kötöttek szerződést. Az első
rajokhoz képest újításnak számít a két
db SH-60B/F LAMPS helikoptert befo
gadó hangár, a nagyobb leszállófedél-
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DD 21 The First of the SC-21 Family
r e d u c e d s ig n a t u r e s

MULTIFUNCTION RADAR
6 4 - 128 CELL VLS

JOINT C4ISR

AGS

64 - 128 CELL VLS

BROADBAND
BISTATIC TOWED ARRAY

INTEGRATED UNJERSEA
WARFARE SUITE
ASW, M IN E & TORPEDO DETECTION

"LEAP AHEAD" TECHNOLOGIES
- SUB-LIKE SURVIVABILITY
- 9 5 PERSON C REW

- 3 0 % LIFE CYCLE COST OF DDG-51

1. ábra: A DD21 osztály SC-2 hajóinak elrendezési rajza

HF/BROADBAND SONAR
- OBJECT AVOIDANCE
- SHALLOW WATER ASW

zet, a továbbfejlesztett Sea Sparrow
rakéta, a Kingfisher aknakutató/felderítő szonár, a Kollmorgen optoelektronikus periszkóp, valamint az Aegis
radarrendszer.
A hajó felépítése
A két alumíniumkéményt kivéve az
egész hajó acélból készült. A létfon
tosságú részeket dupla rétegű acél és
70 tonna kevlár-páncél fedi. A leszálló
fedélzeteken lehetőség van egy
SH-60B/F LAMPS III. (tengeralattjáró
elleni harcra szolgáló) helikopter átfegyverzésére és üzemanyaggal való
feltöltésére, azonban a hajó nem ren
delkezik saját hangárral, így nincs is
saját helikoptere. Az ARLEIGH
BURKE az amerikai haditengerészet
első olyan hajóosztálya, amely antiNBC (Nuclear-Bio-Chemical) felszereltségű, azaz nukleáris, biológiai
és vegyi fegyverekkel szembeni véde
lemre képes.
Az Aegis rendszer
Az ARLEIGH BURKE-osztály rombo
lóit az Aegis harci rendszerrel szerel
ték fel, amely magában foglalja a hajó
érzékelő- és fegyverrendszereit. Ezek
feladata a hajó elleni rakétatámadások
elhárítása. Az Aegis rendszer 4 egye
sített alrendszerből épül fel: AN/~
SPY-1 többfunkciós radar, irányító és
döntéshozó rendszer (CDS - Com
mand and Decision System), Aegis ki
jelző rendszer (ADS - Aegis Display
System) és a fegyverzetkezelő rend
szer (WCS - Weapon Control Sys
tem). A CDS adatokat kap a hajóról,
műholdon keresztül a külső érzékelők
től, és segíti a vezetést, irányítást, illet
ve a támadás értékelését. A WCS uta
sítást kap az elhárítás módjára a C D s
től, kiválasztja a fegyvereket és kap
csolatot teremt a tűzvezető rendsze
rekkel. A tűzvezető rendszerekhez tar
tozik az SWG-1A a Harpoonhoz, illet
ve az SW G-3 a Tomahawkhoz. To
vábbi rendszerek: Mk 99 Mod 3 rakétaindítás-vezérlő rendszer, a GWS 34
Mod 0 ágyútűzvezető rendszer, vala
mint az Mk 116 Mod 7, a tengeralattjá
ró elleni harc tűzvezető rendszere.
Fegyverzet
A hajó fő fegyverzetét képezi az 56 db
Tomahawk robotrepülőgép. További
csapásmérő erőt képviselnek a vízfel
szín-föld (TLAM - Tomahawk Land
Attack Missile) rakéták, melyek ráveze
tése a Tercom (Terrain Contour Match
ing - terepkövető) navigációs rendszer
rel történik, valamint a hajó elleni raké
ták, inerciális rávezető rendszerrel. Az
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Aegis rendszer központjában állnak a
Standard SM-2MR Block 4 vízfelszín
levegő rakéták, melyek célravezetése
parancs/inerciális irányítással történik.
A Tomahawk és Standard rakétákat
egyaránt két Lockheed Martin Mk. 41
függőleges kilövőrendszerből indítják.
A hajó fegyverzetéhez tartozik további
8 Boeing Harpoon felszín-felszín rakéta
és a Mark. 50-es vagy Mark. 46-os tor
pedókat kilövő függőleges indítású ten
geralattjáró elleni rendszer, az ASROC
(Anti Submarine Rocket - tengeralattjá
ró elleni rakéta) a Lockheed Martintól.
Az ASROC úgy működik, hogy a raké
tát függőlegesen indítják, az megköze
líti a célt, a rakétaegység leválik a leve
gőben, és a harci részt képező torpedó
a vízben haladva megsemmisíti a célt.
Az ASROC-ot a Mark. 41-es indítóállá
sokból lövik ki. A hajó védelmét szolgál
ja az 1 db United Defense 127 mm-es
Mk. 45-ös ágyú, és a két db Raytheon/General Dynamics 20 mm-es
hatcsövű gépágyúval felszerelt Pha
lanx Mk. 15 körkörösen védelmező
fegyverrendszer (CIWS - Close-in
Weapon System). A rombolók 6 db
(2x3) 324 mm-es Mk. 32 Mod 14 típusú
torpedóvetőcsővel is rendelkeznek,
amelyekből az Allient Techsystems által
gyártott Mk. 46 vagy Mk. 50 típusú aktív/passzív rávezetésű tengeralattjárók
elleni torpedókat lehet kilőni.

• SHORT TERM, NOW - 2008
- MODERNIZE EXISTING FORCE OF AEGIS CRUISERS AND
DESTROYERS

• MID-TERM, 2009 - 2020
- ADD 21st CENTURY DESTROYERS TO THE FLEET

• FAR TERM, 2021 AND BEYOND
- INCORPORATE REVOLUTIONARY "LABORATORY"
CAPABILITIES INTO SECOND GENERATION 21ST CENTURY
SURFACE COMBATANT

5. ábra: Az amerikai hadihajó-fejlesztés távlatai

Ellen te vékenység
A Raytheon AN/SLQ-32(V)3 rendszer
képezi a hajó elektronikus ellentevékenység/támogatás-, illetve mérőrend
szerét, amely az ellenséges radarok fel
derítését és zavarását végzi. A hajót fel
szerelték két hatcsövű Lockheed Martin
Hycor SRBOC dipól- és infracsapdával,
valamint az AN/SLQ-25 típusú torpedó
csalit kilövő berendezéssel.
Érzékelők
Az Aegis rendszerben a légvédelmi
felderítést és tűzvezetést a Lockheed
Martin által gyártott AN/SPY-ID há
romdimenziós több keresősugaras ra
dar végzi E/F sávokon. Ez az új radar
fajta úgy működik, hogy egyszerre
több radarsugárnyaláb pásztázza az
eget más-más frekvenciákon. A felszí
ni radar a Northrop Grumman Norden
Systemstől származik, típusa AN/SPS-67(V)3, és a G sávon üzemel.
További radarok a hajón: Raytheon
SPS-64(V)9 l-sávú navigációs radar
és további három Raytheon AN/SPG-62 I és J sávon üzemelő tűzve
zető radar. A szonárrendszer típusa
SQQ-98(V)6, a Gould/Raytheon/GE
cégektől, amely az AN/SGS-53C típu
sú hajóorrba épített aktív kereső és tá
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LM

6. abra: Az ÜSS. ARLEIGH BURKE (DDG 51) rakétas romboló, az új osztály névadója

madó szonárból, valamint az AN/SQR-19B típusú vontatható passzív
érzékelőegységből épül fel.
Meghajtás
A rombolók meghajtásáról négy darab
General Electric LM 2500 típusú gáz
turbina gondoskodik. A turbinák mind
egyike 33 600 lóerős, 3600-as fordu
latszámon adnak le tengelyteljesít
ményt, így hajtják a két db változtatha
tó lapát állású hajócsavart. A hajó ma
ximális sebessége 30 csomó.

A LA FAYETTE-osztály
A francia haditengerészet LA FAYETTE-osztályú lopakodó fregattjait a DCN
International tervezte és a DCN Lorient-

ban levő hadihajógyárában építették
meg őket. A francia haditengerészet a
DCN-nel kötött szerződést a LA FA
YETTE (F710), SURCOEF (F711) és a
COURBET (F712) fregattok gyártására
1988-ban, valamint az ACONIT (F713)
és a GUEPRATTE (F714) nevet viselő
hajókra 1992-ben. Ez idáig három hajó
állt hadrendbe, a LA FAYETTE és a
SURCOEF 1996-ban, illetve a COUR
BET 1997-ben. A maradék két hajót
2 0 0 0 -ben, illetve 2 0 0 2 -ben állították
szolgálatba. A DCN épített egy tenger
alattjáró elleni harcra szolgáló fregattot
Tajvan számára (KANG DING néven),
illetve egy légvédelmi változatot (Type
3000S) szállított Szaúd-Arábiának. A
LA FAYETTE-osztály több stealth jel
lemzővel rendelkezik: a hajótest oldalai
1 0 fokban döntöttek, így kisebb a hajó
radarkeresztmetszete, a felületeket ra-

darhullám-elnyelő festékkel vonták be,
a külső felépítményeket pedig igyekez
tek minél jobban redukálni.
Vezetés és irányítás
A harci adatfeldolgozó rendszer a
Thomson-CSF által szállított TAVITAC
2 0 0 0 , emellett a harc vezetését segíti
az OPSMER rendszer. A fő ágyútűz
vezető rendszere a Castor radarral el
látott CTM rendszer a DCN cégtől, eh
hez tartozik még egy infravörös célkö
vető és egy lézeres távolságmérő is. A
hajóraj felszereléséhez tartozik a
SAGEM TDS90-es optoelektronikus
célmegjelölő készüléke is.
Rakéták
A hajót az Aerospatiale által gyártott
Exocet MM40-es felszín-felszín raké
tákkal szerelték fel. A két négycellás ki
lövőállást a hajó középső szekciójában
a két árboc közé építették be. Ezek a
hajó elleni rakéták 70 km-es hatótávú-

ak, a célt pedig a vízfelszín közelében
repülve 0,95 Mach sebességgel köze
lítik meg. A 195 kg-os áramvonalas
harci fej késleltetett közelségi gyújtóval
rendelkezik. A hajó vízfelszín-levegő
rakétarendszere a Thomson-CSF cég
által szállított Crotale Naval CN2. A
rendszerből a 13 km-es hatótávolságú
3,6 Mach sebességgel repülő VT-1 ra
kéták indíthatók. A rakéták irányítása
radarkép segítségével vezetéken ke
resztül, illetve infravörös rávezetéssel
történik. A hajó 24 ilyen rakétát szállít.
Tervezik a fregattok felszerelését VLSsel (Vertical Launch System - függőle
gesen beépített indítórendszer) és
Aster 15 rakétákkal az Eurosam cégtől,
valamint Thomson-CSF Arabei típusú
tűzvezető radarral. A hajó ez esetben
16 Aster rakétát hordozhatna.
Hagyományos fegyverzet
A hajó fő tűzfegyvere az első fedélze
ten elhelyezett 1 0 0 mm-es ágyú a
DCN-től, amely a 13,5 kg-os gránáttal

16 km-re képes találatot elérni. Az
ágyúból percenként 80 lövés adható
le. A hajó rendelkezik továbbá két db,
a Giat cég által gyártott Model 20F2 tí
pusú 2 0 mm-es gépágyúval, amelyek
tűzgyorsasága 720 lövés/perc, hatótá
volsága pedig 1 0 kilométer.
Helikopterek
A fregatt tatján található a leszállófe
délzet, melyet olyan 1 0 tonnás heli
kopterek számára alakítottak ki, mint
az AS 565 MA Panther, az SA 321G
Super Frelon vagy az NH 90. A leszál
lófedélzet 6 -os fokozatú hullámzásnál
is használható.
Ellentevékenység
A Thomson-CSF cég ARBR 21 (DR
3000S) típusú radarbesugárzás-jelzőjét, mely a D-től а К sávig működik, a
főárboc tetejére építették. A fenti cég
által gyártott ARBR 33 típusú zavaró
berendezés H, I és J sávokon üzemel.
A két Matra Defense Dagaie típusú dipólköteg- és infracsapda-kilövő rend
szert az ágyúfedélzeten a híd mögött
építették be.
Érzékelők
A Thomson-CSF szállította a Sea Tiger
Mark2típusú légi és felszíni felderítő ra
dart, melyet a második főárboc tetejére
szereltek fel. A Sea Tiger E és F sávo
kon üzemel 1 0 0 km-es hatótávolsággal.
A fenti cég Castor 7 típusú tűzvezető ra
darja a J sávon üzemel több mint 15
km-es hatótávolsággal. A Crotale tűzve
zető radarja szintén a J sávon üzemel.
A Racal cég által gyártott két db Model
1229 típusú navigációs és helikopterirá
nyító radar az I sávon működik.
Meghajtás
A meghajtásról a CODAD (COmbined
Diesel And Diesel - kombinált dízel és
dízel) rendszer gondoskodik. Négy db
SEMT Pielstick 12 PA 6 V 280 STC dí
zelmotorból áll, egyenként 2 1 0 0 0 ló
erős teljesítménnyel. A két csavarten
gely hajtja a változtatható lapátállású
hajócsavarokat. A hajót felszerelték
két db orrturbinával is. A meghaj
tórendszer 25 csomós maximális és
1 2 csomós utazósebességet tesz le
hetővé. A hajó hatótávolsága 9000
tengeri mérföld.

A SEA SHADOW
A SEA SHADOW egy kísérleti jármű,
melyet a következő szervezetek és
vállalatok programja alapján fejlesztet-
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tek ki: ARPA (Advanced Research
Projects Agency - Fejlett Kutatási Pro
jektek Ügynöksége), az amerikai haditengerészet és a Lockheed Martin
Missiles and Space Company (Lock
heed Martin Rakéta- és Űreszköz
gyártó Társaság).
A SEA SHADOW program az 1980as évek közepén kezdődött. Az a cél
ja, hogy új technológiákat fejlesszenek
ki a felszíni hajók számára, ideértve a
hajók irányítását, felépítését, automa
tizálását a legénység létszámának
csökkentése érdekében. További cél
volt az úszóképesség fejlesztése és a
radarkeresztmetszet csökkentése.
Technikai jellemzők

C sökkentett radixhullam viísaaveroáés

Többfunkciós
radar

64-128 cellás VLS
(Tüggőlegei Indító
Rendszer)

Egyesített C4ISR rendszer
ACS Advanced gun system
továbbfejlesztett ágyú6 4 -1 2 8 c e llá s V L S

Szélessávú VDS
Vontatott bistadkus
mérőeszköz

A víz a la tti Hadviselés iate g rá lt eszközeit
Tengeralattjáró e lle n i Harc, a k n á k és torpedók
felderítése

Előrelépést jelentő technológiák
- tengeralattjáróhoz hasonló túlélőképesség
-95 fős legénység

Magas frekve ne iás/szé le ssávú
szonár;
-ütközés elkerülés

- ü iem e he tési költsége 3 0°/o -a a D D G -51-es

Meghajtás: dízel-elektromos
Hosszúság: 164 láb (49,99 méter)
Legnagyobb szélesség (a vízvonal
nál): 6 8 láb (20,73 méter)
Merülési mélység: 14,5 láb (4,42 mé
ter)
Vízkiszorítás: 560 tonna (568,99 metri
kus tonna) teljes rakománnyal
Legénység: 10 fő

- K e lk é ly v á jti

hajóénak

e lle n i hadviselés

9. ábra: A DD 21 típus az SC-21 család első tagja

DD21 - a XXI. század
szárazföldicsapás-mérő rombolója
A CNO (Chief of Naval Operations haditengerészeti hadműveleti főnök)
előírta a Navynek, hogy fejleszteni kell
azt a képességet, hogy a szárazföldön
történő eseményekbe - közvetlenül és
döntően - bárhol és bármikor beavat
kozhasson. A Navy a fokozatosság el
ve szerint látott neki a flotta moderni
zálásának. A tervek a következők: elő
ször is forradalmian új fejlesztésekkel
korszerűsíteni kell azokat a hajókat,
amelyek „megnyerték” a hidegháborút
és a Sivatagi Vihart. Következő lépés
ként pedig teljesen újfajta hajókat kell
tervezni és építeni a XXI. századra.
A DD21-et a hajógerinctől kezdve
úgy tervezik, hogy teljesen igazodjon a
hálózat központú hadviselés (Network
Centric Warfare) és az offenzív elosz
tású tűzerő (Offensive Distributed Fire
power) elméletéhez. Ezek teljesen új
elméletek. Ezentúl egy harcállás egyé
ni részvételét a csatában nem fogják
korlátozni a saját létfontosságú érzé
kelőrendszerei és harci rendszerei. A
hálózat központú hadviselés a gyor
san fejlődő információs technológiákra
támaszkodik. A nemzeti és az egyesí
tett erők hírszerzésének, érzékelő- és
lehallgatórendszereinek adatai a mű
holdakból és szupergyors számítógé
pekből álló rendszeren keresztül jut
nak el a megfelelő helyre. A Navy vagy
az Egyesített Erők parancsnoka kivá
laszthatja a küldetésnek legjobban
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С Ы С К О М A S U B J E C T TO GET M O R E IN F O ..."

10. ábra: A DDG-56 ye/ú'JOHN S. MCCAIN romboló rajza

megfelelő harcállást és fegyverrend
szert. A hálózat központú hadviselés
jelentősen növelni fogja a hálózat
egyes harcállásainak harci felhasznál
hatóságát és hatékonyságát. A XXI.
század első évtizedeiben valósággá
válhat annak lehetősége, hogy széles
körben elterjedjen az offenzív harci ké
pesség. A DD21-e\ ezen elvek szem
előtt tartásával kell megtervezni.
A DD21 nem a meglévő hajók to
vábbfejlesztése lesz. Sokkal inkább
tekinthető majd technológiai előrelé
pésnek a DDG51-es hajótesthez ké
pest. Az olyan kulcsfontosságú felépí
tési jellemzőket, mint a tengeralattjáró
hoz hasonló túlélőképesség és a je
lentős mértékben csökkentett radar
hullám-visszaverődés csak egy telje
sen integrált felépítmény-kialakítással
lehet elérni. Ezt nem lehet megvalósí
tani a DDG51-esen végzett kisebb-nagyobb fejlesztésekkel.

A XXI. századi romboló nagymérték
ben megnövelt képességeket követel
meg számos területen. Ahogy napjaink
ARLEIGH BURKE-osztályú hajói, ez is
többfeladatú hajó lesz, hogy megfeleljen
az adott földrajzi területen illetékes főpa
rancsnokság, a CINC (Commander In
Chief) elvárásának, miszerint elsőként
jelenjen meg a válságövezetben, és így
elrettentő erőként szolgáljon. A DD21 a
haditengerészeti, az egyesített és a ve
gyes tengeri erők szerves részeként fog
működni, elősegítve az egyesített és a
vegyes harctéri fölény kivívását a ten
gerparti hadműveletekben. Ám napjaink
rombolóitól eltérően, a DD21 elsődleges
feladata az lesz, hogy gondoskodjon a
szárazföldi erők támogatásáról. Ez idáig
viszonylag elhanyagolt terület volt a fej
lesztésben a precíziós tüzelés és az
össztűz alkalmazása, ettől eltérően
azonban a DD21 rendelkezni fog egy
155 mm-es továbbfejlesztett ágyúrend-
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DDG51 CLASS FLIGHT HA AEGIS GUIDED MISSILE DESTROYER
SHIP CHARACTERISTICS
AN/SPS-67 SURFACE SEARCH RADAR
AN/S PS-64 NAVIGATION RADAR
AN/SPG-62 ILLUMINATOR
MK36 SRBOC (P&S)

AN/SPY-1D RADAR SYSTEM (P&S)

AN/SPG-62 ILLUMINATORS

PHALANX CIWS

PHALANX CIWS
MK 41 VERTICAL LAUNCHING SYSTEM (VLS)

MK 41 VERTICAL LAUNCHING SYSTEM (VLS)

5762 GUN

2 HELO DECKS
RAST SYSTEM

\

\

X

*0

' CPP PROPELLER SYSTEM (P&S)
AN/SLQ-25 NIXIE ELECTRONIC COUNTERMEASURE SYSTEM
PROPULSION
4 LM 2500 GAS TURBINE ENGINES
2 CONTROLLABLE REVERSIBLE PITCH PROPELLERS

AN/SLQ-32(V)2
ELECTRONIC WARFARE SUITE (P&S)

AN/SQS-53C SONAR

WEAPONS
2 MK 41 VERTICAL LAUNCHING SYSTEMS (VLS)
2 PHALANX CLOSE-IN WEAPON SYSTEM (CIWS) MOUNTS
1 MK 45 5762-CALIBER LIGHTWEIGHT GUNMOUNT
2 MK 32 MOD 15 TRIPLE-BARREL TORPEDO MOUNTS

RADAR/ELECTRONICS
1 AN/SPY-1 D RADAR SYSTEM
3 AN/SPG-62 ILLUMINATORS
1 AN/SPS-64 NAVIGATION RADAR
1 AN/SPS-67 SURFACE SEARCH RADAR
1 AN/SQS-53C SONAR SUITE
2 AN/SLQ-32(V)2 ELECTRONIC WARFARE SUITES (P&S)
2 MK 36 MOD 12 SUPER RAPID-BLOOMING OFFBOARD CHAFF
SYSTEMS (SRBOC) (P&S)
AIRCRAFT
2 (SH-60B) LAMPS MK III HELICOPTERS

LENGTH................................................................ 509.5 FEET
BEAM................................................................... 66.4 FEET
SPEED...................................................................30+ KNOTS

NAVIGATIONAL DRAFT........................................................ 31.8
DISPLACEMENT...................................... 9,300 TONS (APPROX )
ACCOMMODATIONS........................................... 356 (APPROX.)
7/01

11. ábra: A DDG 51 osztály hajóinak gyárifegyverzet-elrendezési rajza. Hossza: 231,1 m, szélessége: 30,1 m, sebessége: több mint
30 csomó, vízkiszorítás: kb. 9300 tons, legénysége: 356 fő (Litton Со.)

szerrel (AGS - Advanced Gun System)
a felszíni tűztámogatás érdekében, mely
képes lesz megsemmisíteni a száraz
földön akár egy 1 0 Otengeri mérföldre le
vő célt is. A következő generációs LÁM
(Land Attack Missile - szárazföldi cél
pont elleni rakéta) szolgál majd a cél
megsemmisítésére 1 0 0 -tól 2 0 0 tengeri
mérföld távolságig. A taktikai Tomahawk
pedig 2 0 0 -tól 1600 tengeri mérföldig biz
tosít támogatást a szárazföldön.
A DD21 a harctéri fölény kivívásá
ban is részt fog venni. A legfejlettebb
víz alatti hadviselést szolgáló fegyverrendszerekkel szerelik fel. Egy olyan
szonárberendezés jóvoltából, amely
bistatikus és multistatikus képessé
gekkel is rendelkezik, a XXI. század
rombolója egyedülálló módon fog al
kalmazkodni a környezeti kihívások
hoz és a tengerparti erők harctevé
kenységéhez. Nagyméretű hangárjá
ban elég hely lesz a támadó helikop
tereknek és a pilóta nélküli légi jármű
veknek (UAV - Unmanned Aerial
Vehicle). A légvédelmet tekintve a
DD21 képes lesz kivívni és fenntarta
ni a helyi légi fölényt, persze a 84 ha
jóból álló AEGIS cirkáló- és romboló

flottára támaszkodva, éket képezve a
nagy hatótávolságú Theater Air
Defense-ben, azaz a hadszíntéri lég
védelemben.
Ahhoz, hogy integrálni lehessen eze
ket a feladatköröket (a szárazföld elle
ni támadástól a helyi légi fölényig), egy
olyan, az eddigiektől teljesen eltérő fel
építésű hajóra van szükség, amelynek
költségeit a Navy és az amerikai nép
megengedheti magának.
Lényeges tényező a hajótervezés
ben az üzemeltetési költség. Hogy
megfelelő mennyiségű hajót lehes
sen üzemeltetni a 2 1 . századi rom
bolókból és az őket követő légifölény-cirkálókból, 750 millió dolláros
árat állapítottak meg hajóegységen
ként, emellett a fenntartási költsé
geknek 70%-kal kevesebbnek kell
lenni napjaink DDG51-eséhez ké
pest. A célt, hogy az üzemeltetés a
lehető legolcsóbb legyen, csak a le
génység létszámának drámai mérté
kű csökkentésével lehet elérni oly
módon, hogy technikával helyettesí
tik az embert. A leendő legénység
létszáma maximum 95 fő vagy ennél
kevesebb lehet.

Ez a probléma már felmerült egy
szer. Túlságosan optimista tervek ké
szültek az első SPRUANCE-osztályú
rombolók és PERRY-osztályú fregat
tok kezelőszemélyzetét illetően. Tudni
kell azonban, hogy az ilyen nagymér
tékű létszámcsökkentés a hajók fel
építésében forradalmi változást kíván,
amelyet nem lehet elérni a meglévő
hajótestekkel.
A XXI. század haditengerészetének
az eddigiektől eltérő megközelítést kell
alkalmaznia a flotta manővereit illető
en, az új rombolóosztálynak pedig
meg kell felelnie a változó környezet
nek. A CNO szerint a haditengerészet
szövetségese a változás, ezért vélik
úgy az illetékesek, hogy itt az idő a
megújításra.
A hajók tervezett rendszereiről az
ábrák tájékoztatnak.
Akit bővebben érdekel a téma, ke
resse fel a www.colinmil.mcmail.com
internetes oldalt, ahol érdekes infor
mációk találhatók a szupertitkos repü
lőgép-programokról is.
Szűr Zoltán
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MiG-АТ, a XXI. század kiképzőgépe
- avagy harc a fennmaradásért? II. rész

Ez a helyzet 2003 elején. Hogy az egy
másnak ellentmondó híresztelések kö
zül mi a valós, talán senki nem tudja.
Mindenesetre, ha már valóban meg
született a döntés, az rendkívül érdekes
módon születhetett meg. A Jak-130ból eddig ugyanis mindössze egy repü
lőképes példány épült, amely erősen
különbözik a majdani sorozatgyártású
tól, már méreteiben is. Ez hol Jak-130,
hol Aermacchi M -346 jelzéssel tűnik fel
a különböző nemzetközi bemutatókon.
Berepülése lassan halad, jelenleg vele
kapcsolatban még szigorú sebességés túlterhelés-korlátozás van érvény
ben. A MiG-АТ-nek három példánya re
pül, de az állami ellenőrző berepülése
ket eddig nem fejezte be. A döntésho
zóknak tehát csak a számított adatok
állnak rendelkezésükre, semmilyen
összehasonlító, ellenőrző kísérleti re
pülésre nem került sor. Állítólag a Nizsnyij Novgorod-i Szokol gyárban négy
Jak-130-as prototípus áll gyártás alatt
(ebből kettő statikus kísérletekre), és
további tíz előszériagépre kaptak meg
rendelést. Ugyanakkor Algéria komoly
tárgyalásokat folytat 60 darab francia
hajtóműves
és
műszerezettségű
MiG-ATF beszerzéséről. Egy biztos,
mindkét cég számára a túlélés a tét.
A MiG-А Т rendkívül jó manőverező
képességű repülőgép. Képes folya
matosan repülni 25°-os állásszöggel,
állandósult fordulót végrehajtani 5,4 g
túlterheléssel M 0,7 sebességen. Élet
tartama a követelményeknek megfe
lelően 15 000 légi óra vagy 300 év,
ezen belül legalább 25 000 leszállás.
Hagyományos, egyenes állású, alsó
szárnyas monoplán a törzs két olda
lán, a szárnyak felett elhelyezett haj
tóművekkel. Függőleges vezérsíkja
enyhén hátranyilazott, kétrészes ol
dalkormánnyal. A vízszintes vezérsík
egyenes állású, a függőleges vezérsík
közepének magasságában elhelyez
ve. A szárnya egy darabból áll, trapéz
alakú, és alumíniumötvözetből készül.
Félszárnyanként háromrészes orrsegédszárny és egyrészes réseit fék
szárny segíti a felhajtóerő növelését,
és javítja a repülőtulajdonságokat. Bo
rítása méhsejt szerkezetű. A törzs
szintén alumíniumötvözet, és három
részből áll. A gép borításának 40%-a
a szén- és üvegszál erősítésű kom-
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anyag-készlet 2390 liter, a főtartály a
törzsben helyezkedik el, ezenkívül
mindkét szárnyban van egy-egy há
romrészes tartály. A törzs alján talál
ható a nagynyomású feltöltőcső
csonk. A tandem elrendezésű kabin
meglehetősen tágas. A hátsó ülést
400 mm-rel megemelték az elsőhöz
viszonyítva. Az első ülésből előre lefe
lé a kilátás -17 °, a hátsóból -7 °
(mindkét érték egy fokkal jobb, mint a
Jak-130 esetében). A két, egymástól
független hidraulikarendszer közül a
főrendszer szivattyúját a jobb oldali, a
búszterrendszer szivattyúját pedig a
bal oldali hajtómű hajtja meg. Elektro
mos rendszere 27 V egyenáramú és
115 V 400 Hz váltakozó áramú rész
ből áll, energiaforrása két 9 kW-os
egyenáramú Auxilex 8044-31 típusú
indítómotor-generátor.
A mellékelt táblázat adatai alapján
megállapítható, hogy a MiG-А Т leg
több paramétere megfelel az előzetes
kívánalmaknak. Maximális felszál
lótömege 5690 kg, ami lényegesen ke
vesebb a kiírásban engedélyezett
7000 kg-nál. Hatósugara előírásos,
hatótávolsága ráadásul még valamivel
több is a megköveteltnél. Maximális
vízszintes sebessége 150 km/h-val
több az előírtnál, az engedélyezett
üzemi túlterhelés és az élettartam
pontosan megegyezik a követelmé
nyekkel. Földet érési sebessége mint
egy 6 %-kal nagyobb a megadottnál,
és a nekifutás, valamint a kifutás hoszsza is valamivel több. Az előbbi adat
azonban a legyengített hajtómű-telje
sítményű, kezdő iskolaváltozatra vo
natkozik, a Larzac 04-R200 lehetsé
ges maximális teljesítményét igénybe
véve, mindössze 310 m. A konkrét ér
tékekkel nem rögzített valamennyi kö
vetelménynek megfelel, legalábbis a
tervezők szerint. A Szovjetunió fény
korában valószínűleg egy percig sem
gondolkodtak volna egy ilyen kiemel
kedő tulajdonságú repülőgép rendsze
resítésén. Bár abban az időben a MÍG
is fénykorát élte, és rangon alulinak
tartották volna iskolagépet tervezni.
Hja, változnak az idők!

Felhasznált irodalom

pozit. A főfutómű a törzs felé húzható
be, a kerék mérete 660-200 mm, a
nyomás benne 8 , 8 bar. Az 500x150
mm-es kerékkel ellátott orrfutót előre

lehet behúzni. A gép természetes (fü
ves, földes) felszállómezőről is üze
meltethető, ha annak terhelhetősége
legalább 6 kg/cm2. A teljes tüzelő

Air International, 2000/szeptember;
Jane’s all the World’s Aircraft
2001-2002.; Air Forces Monthly,
2003/január; Aviamaszter 2002/6
Varsányi Mihály

Különböző repülő szakkönyvek eladók, közte Heinz Nowarra: Focke Wulf Fw 190 kötete. 06-70-26-36-003
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Fire Force - gerillaellenes helikopteres egység Rhodesiában
A véres rhodesiai polgárháborúról, amely 1965-től 1980ig tartott a hat és fél milliós ( 265 ezer fehér származású)
országban, csak igen egyoldalú képet kaptunk az elmúlt
évtizedekben, hiszen a baloldali gerillákat támogattuk. A
gerillák a nyilvánvaló túlerejük ellenére sem tudtak kato
nai győzelmet aratni, ez olyan rhodesiai elit egységeknek
volt köszönhető, mint az Afrikai Lövészek, a Selous
Scouts, a SAS század, a Rhodesiai Könnyű Gyalogság,
hogy csak a legismertebbeket említsem. A biztonsági
erők (gerillák) átlagos 1 : 6 arányú veszteségaránya ezek
nél az alakulatoknál elérte a 1:20 arányt is. Sőt, volt egy
különböző egységekből összevont helikopteres csapás
mérő egység is, ahol ez az arány elérte az 1:60, egyes
időszakokban az 1:80 arányt is! Ezt az alakulatot nevez
ték Fire Force-nak; fegyverzetét, felszerelését és a beve
tés módjait az alábbiakban ismertetem.

LIMO sikeres támadásai után a portugálok elkezdték kivo
nulásukat Mozambikból, és a felszabadított területeken je
lentős ZANLA-bázisok jöttek létre. Itt főleg kínai és észak
koreai tanácsadók segítették őket, de a szovjet és keletné
met támogatás sem volt elhanyagolható. 1975-től már je
lentős gerillaerők harcoltak Rhodesiában, de ez a szám
sosem érte el a teljes gerillasereg 10%-át! Ezért a rhode
siai biztonsági erők támadni kezdték a zambiai, mozambi
ki gerillabázisokat, olyan nagy veszteségeket okozva,
hogy gyakorlatilag több felkelő halt meg az országhatáron
kívül, mint magában Rhodesiában. A gerillák általában
10-15 fős csoportokban szivárogtak be az országba, több
nyire utakat aknásítottak el, farmokat és konvojokat támad
tak „lőj és fuss” módszerrel. Az ilyen csoportok ellen több
sikeres gerillavadász-alakulatot hoztak létre, ezek egyik
legsikeresebbje volt a Fire Force.

Politikai, történelmi háttér

A Fire Force kialakulása és fejlődése

1965. november 11-én lan Smith fehér kormánya kikiáltotta
Rhodesiában a Nagy-Britanniától való függetlenséget, úgy
hogy a hatalomból kizárta a fekete többséget képviselő
ZAPU-t és a ZANU-t. Ez a két szervezet már 1962 óta har
colt kis intenzitással a fekete függetlenségért, így ezek után
nagy nemzetközi támogatást élvezve indítottak gerillahábo
rút a Smith-rezsim ellen. A függetlenség pillanatában a rho
desiai biztonsági erők egy SAS-századból, rhodesiai afrikai
lövészekből, rendőrségből és hat repülőszázadból állt. A
gerillák fokozódó támadásai után reaktiválták a tartalékos
alakulatokat, és új egységeket állítottak fel. Az őslakosság
tekintélyes része támogatta a rezsimet, a kormányerők
70%-a fekete származású volt, akik önkéntesként harcol
tak, közülük jó néhányan tisztként. A gerillák pedig nem
dárdás-vadászpuskás felkelők, hanem a baráti afrikai or
szágokban kiképzett, jól felfegyverzett, gyakran a kiképző
ország egyenruhájával és felszerelésével ellátott harcosok
voltak. A nyugati országok lan Smith-kormányát - fajüldöző
politikája miatt - nem támogatták, sőt, Nagy-Britannia kez
deményezésére embargót vezettek be az ország ellen. így
csak Dél-Afrika és 1974-ig Portugália támogatta a rezsimet,
ezenkívül csak az embargó kijátszásával jutottak fegyve
rekhez, stratégiai anyagokhoz. A jelentős mezőgazdaság
gal és könnyűiparral rendelkező rhodesiai iparnak kapacitá
sából arra is futotta, hogy Hunter vadászbombázóinak mo
torokat állítson elő, és saját fejlesztésű bombákkal szerelje
fel őket. A szintén saját fejlesztésű aknabiztos páncélautó
ikkal (pl. Crokodile, Pig, Bullet) pedig a nemzetközi harcjár
műfejlesztés új irányát indították el. A gerillák misszionáriu
sok, apácák, keresztény kisiskolások és falvak elleni barbár
támadásai miatt - aminek nagy sajtóvisszhangja volt - sok
külföldi önkéntes érkezett az országba.
1966-tól a szomszédos zambiai bázisokon képezték ki a
ZIPRA- és kisebb részben a ZANLA- önkénteseket a szov
jet és kubai tanácsadók, a SWAPO- és ANC-gerillákkal
együtt. A természetes országhatáron, a Kariba-tavon és a
Zambézi folyón nehéz volt az átjutás, ezért a ZIPRA Bots
wanán át is szivárogtatott be kommandókat Rhodesiába.
Ekkor még alacsony intenzitású volt a háború, nagy alaku
latok még nem hatoltak be az országba. 1972-től a FRE-

Rhodesia nagyobb részt füves-bokros szavannából áll, a
Viktória-vízesés környékén (nyugaton) esőerdővel, kele
ten 2000-2500 méteres hegyekkel határolva. A bánya
központokon és városokon kívül három nagyobb övezet
ben laktak az emberek: a feketék többsége a Törzsi
Gyámsági Területeken, a fehérek a farmövezetekben és a
legkisebb hányad az aránylag nagy kiterjedésű termé
szetvédelmi területeken. A ritkán lakott területek gyér út
hálózata igazából nem kedvezett az olyan harcmodornak,
ahol harcjárművekkel próbálták üldözni a felkelőket.
A hetvenes évek elejére - részben az amerikaiak vietna
mi tapasztalatai nyomán - felvetődött egy gyorsreagálású
helikopteres csapat létrehozása, amely az ellenség támadá
sa után a helyszínre siet, és megsemmisíti a gerillákat. Már
1966 májusában bizonyítottak a helikopteren szállított rög
tönzött deszantok. A Hunyani folyó hídjánál egy ZANLAkommandó összecsapott egy második világháborús pus
kákkal felszerelt területvédelmi szakasszal. Az AK-47-es,
géppuskával és az RPG-7-essel felszerelt gerillák sikere
sen tartották fenn csatárláncukat. Két SA.316B-rő\ kétszer
négy fő rendőrrajt tettek le az öreg milicisták megsegítésé
re, majd a helikopterek felszálltak, és heves géppuskatüzet
zúdítottak a felkelőkre. Az Alouették három, az előretörő
gyalogosok a másik négy gerillával végeztek. Az ilyen típu
sú helikopteres „tűzoltásra” szervezett alakulatokat kezdték
Fire Force-nak nevezni. Az első állandó csapatot 1972-ben
hozták létre, de 1974-re alakultak ki az igazi egységek, eze
ket különböző brigádokba osztották be. A hadműveleti kör
zetek közül a legnagyobbat, „Tangent” területét az 1. brigád
(elefánt); a 2 . brigád (orrszarvú) a legelső önálló hadműve
leti körzetet, a „Plurricane” területét; a 3. brigád (kafferbivaly)
a keleti hegyekben lévő „Threshert”; a 4. brigád (oroszlán) a
Dél-Afrikával határos „Repülse” területét védte. Két kisebb
katonai körzet is volt: az ország közepén lévő „Grapple”, és
a Kariba-tónál lévő „Splinter”. Ezek csak irányító törzsek vol
tak, alájuk rendeltek szakasz, század, zászlóalj erejű regu
láris, rendőri, területvédelmi egységeket, sőt, önálló egysé
geket is a légierőktől. A harci helyzettől függően egy-két Fire
Force-csapat volt brigádonként, és gyakran akár naponta
három különböző helyen is bevetették őket.
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A Fire Force-csapatok részére a helikoptereket a légierő
biztosította, a rajtuk szállított egységeket a brigád parancs
noksága jelölte ki, rendszerint az elit egységek állományá
ból: a Rhodesiái Könnyű Gyalogságból, a Rhodesiái Afrikai
Lövészekből, ritkábban a PATU-ból, a SAS-ból, esetenként
a Rhodesiái Ezred jobban kiképzett tagjaiból. Minden csa
pat egy Alouette SA.319B ágyús (K-Cai) és 3-5 SA.316B
(G-Car) csapatszállító helikopterrel rendelkezett.
A Fire Force kialakulásának 3 fázisa volt:
Az első fázisban (1974-1976) egy K-Carból és általá
ban négy G-Carból állt a Fire Force-egység. Minden heli
kopter vitt egy négyfős deszantot (stick). A helikopteren
kétfős személyzet, a K-Caron tartózkodott még a pa
rancsnok is. A földi egységektől kapott információk és sa
ját vizuális észleléseik alapján szálltak le úgy, hogy a ge
rillákat körbevették. Minden raj előrenyomult, közben a
К-C a r a levegőből gépágyúval támogatta őket. Többnyire
a támadások után érkeztek a helyszínre, de voltak olyan
esetek, hogy a Selous Scouts derítette fel a vonuló geril
lákat. Az első bevetések sikeresek voltak, a ZANLA egyik

prominens vezetőjét fogták el öt társával együtt, egy rajta
ütéskor Centenary közelében.
A második fázis (1977-1979) az egy K-Carból és négy
G-Carból álló egység volt, kiegészülve egy Cessna-337es Lynx-szel és egy C-47-es csapatszállítóval, tizen
hat-húsz ejtőernyőssel a fedélzetén. Ez általában 6-12
fős gerillacsapat ellen volt ideális. A К-C a r már nem vitt
kommandósokat a fedélzetén, csatahelikopterként hasz
nálták. A helikopterről leszállt stickek körbevették a felkelő
ket, megakadályozták elmenekülésüket. Az ejtőernyősök
megérkezése után csatárláncot formálva támadták meg a
gerillákat. Levegőből a К-C a r és a Lynx támogatta őket.
Ekkora már kiépült a rendőrposztok és a Selous Scouts ál
cázott figyelőhálózata az országban, hogy a felkelőket
még a támadások előtt lefüleljék. Az így felderített csopor
tokra többnyire a Fire Force-t irányította a brigádparancs
nokság. Például az 1979. március 19-én Rathcline
Estaténél bevetett Delta Fire Force - egy К-Car, három
G-Car, egy, Lynx, egy Dakota és 36 könnyűgyalogos egységet. A gerillákat a helikopteres stickek körbevették,
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az ejtőernyősök a szomszédos dombról indítottak táma
dást. A felkelők 2-3 fős csoportokban próbálták felvenni a
harcot. Az egyik páros az északi helikopteres stickre tá
madt, lelőtték ugyan őket, de előtte RPG-7-es rakétával
megsebesítették a kommandósokat. Egy másik párosra a
Lynx dobott két napalmbombát. Tizenkét zöld FRELIMOegyenruhás holttestet találtak, zsákmányoltak tíz AMD és
két SKS karabélyt, valamint RPG-7-es rakétavetőt.
A harmadik fázis (1979-1980) a Jumbo Fire Force idősza
ka. A nagyobb deszanthadműveletek többnyire országon kí
vül történtek. Tíz-húsz helikopterből, Dakotákból, bombázók
ból állt a csapat. Általában nagy erőkkel bekerítették a geril
lák bázisát, utána a bombázók megtámadták az összezsúfolt
felkelőket. A menekülők rendszerint a lesben álló deszantosok felé menekültek. Mozambikban a petuliai raktárbázist há
rom К-Car, kilenc G-Car; kettő Cheetah, három Dakota, há
rom Lynx, két Hunter vadászbombázó, két Canberra és két
kommandó könnyűgyalogos támadta meg. Megöltek 28 (1)
felkelőt, több ellentámadásban részt vevő FRELIMOkatonát, zsákmányoltak több 14,5 és 12,7 mm-es géppuskát,
fegyvereket, lőszert, konzerveket és sok szovjet rohamsisa
kot, amit az Aß-205-ösök több fordulóval szállítottak el.
Természetesen az egységek összetétele a rendelkezésre
álló emberektől, eszközöktől függött. Egy példa: 1979. feb
ruár 24-én a Salisburytól északra bevetett Echo Fire Force
egy K-Carból, egy G-Carból, egy Lynxből, valamint hat
könnyűgyalogos és tíz PATU stickből állt. Ugyan a G-Car öt
perces fordulókkal tizenegy sticket deszantolt, ennek ellené
re tizennégy felkelő elmenekült, és csak négy gerilla holttes
te és egy 60 mm-es aknavető maradt a helyszínen.

2. ábra: Tipikus egyenruhák a különleges erőknél. Balra egy
ejtőernyős bevetés előtt a hagyományos egyenruhában.
Jobbra egy Grey Scouts altiszt kényelmes tereptarka
pólóban, rövidnadrágban, bozótcipőben, málhaövvel, rádiós
hátizsákkal a hátán

rabéllyal - a kiképzés ideje alatt átlag ezer lövést adott le
egy növendék, természetesen földről, fáról, csónakból, he
likopterről, teherautóról különböző napszakokban is. Utolsó
időszakban a helikopteres deszantolást és az ejtőernyős
ugrásokat gyakorolták. Megjegyezendő, hogy a harcászati
gyakorlatok felét stickkötelékben hajtották végre.

Az alkalmazott helikopterek, repülők
A stick fegyverzete, felszerelése, kiképzése
A rhodesiai elit egységek legkisebb harci egysége a négy
fős „stick” (eredeti jelentése: köteg, nyél, bunkó) volt, amit
az angol kommandós zsargonban az ejtőernyősrajokra
használtak. Minden egyes Fire Force-stick négy főből állt:
az altisztből (a felszerelése egy VHP A63 rádió és egy FN
puska), két FN puskás lövészből (az egyik kétszeres tás
kát, a másik a 42. Zulu puskagránátokat - ez nem minden
egységnél volt általános - hordozta) és a géppuskásból,
aki a MAG 7,62 mm-es géppuskát kezelte. Éjszakai rajta
ütéskor Claymore aknákat is vittek magukkal.
A rhodesiai egyenruhának standard álcázószíne volt:
homokszínű alapon barna-zöld foltok, ritkás fűszerű csíko
zással, ami nagyon jól beleolvadt a füves tájba. Az ejtőer
nyősök általában hosszú szárú nadrágban és ingben, zöld
színű ejtőernyőssisakban ugrottak. Ejtőernyőjük többnyire
az amerikai D íO es volt. A helikopteres egységek rendsze
rint tereptarka pólóban, rövidnadrágban, tarkóvédős sap
kában, torna- vagy hokicipőben mozogtak a terepen. Sisa
kot ritkán használtak, ezek többnyire amerikai gyártmá
nyok voltak. A lőszert és a gránátokat a hazai gyártású
málhaöv elöl lévő zsebeiben tartották, a hátukon lévő ki
sebb hátizsákokba pedig rádiót, kötszert, vizet, konzervet,
hosszabb bevetés esetén a hálózsákot helyezték.
A különleges egységekhez rendkívül szigorú orvosi vizs
gálat után vették fel a jelentkezőket. A megfeleltekre tizen
hat hetes kemény kiképzés várt. Az alaki kiképzés után a
legkeményebb rostának számító erőnléti gyakorlatok kö
vetkeztek. Huszonöt kilométeres gyaloglás időre, 25 kg-os
hátizsákkal; több száz méteres kúszás teljes felszereléssel;
„Tarzan iskolában” - köteleken mozogni fák között; túlélő
gyakorlat három napig 1 - 2 konzerwel és egy kulacs vízzel.
Ezzel párhuzamosan alaposan elsajátították a saját és az
ellenség fegyvereinek kezelését és a nyomolvasást. Az
alapfegyverrel - a licencben gyártott belga FN-FAL gépka-

38 HADITECHNIKA 2003/4

A függetlenség előtt Rhodesiában 8 darab Alouette
SA-316B G -Car (2) volt, azért használták ezt a típust, mert
az ország jóval a tengerszint felett terül el. Az embargó ki
játszásával tovább növelték számukat, és üzemidejüket
1200 óráról 3600 órára hosszabbították. A bal oldali ajtóba
MAG géppuskát, később leselejtezett Provostokból kisze
relt iker 0,303 Browningokat szereltek. Ezt a helikopter
technikusa kezelte, aki a tábori repülőtérre településkor kar
bantartotta a gépet. A jobb oldali ajtónál a stick géppuská
sa ült. Közben portugál közvetítéssel érkeztek az erősebb
SA-319B K-Carok 20 mm-es MG151 gépágyúval, ezt is a
helikopter technikusa kezelte. A К-C a r másodpilóta-ülését
átalakították vezetési ponttá a Fire Force parancsnokának.
Volt itt egy A63-as VHF rádió a stickvezetőkkel és a pilóták
kal, egy /476-os rádió pedig a brigádparancsnoksággal és a
környező helyőrségekkel való kapcsolattartáshoz. Az Alouettékkel felszerelt 7. Századnak a Salisbury melletti anya
bázison kívül három beton kifutópályás repülőtér, (3) kilenc

3. ábra: Rhodesiai könnyűgyalogosok ugranak ki egy
G-Carból. A stratégiai pontokat már az akció kezdetén
igyekeztek megszállni, (lan Dixon)

nyős hadműveletekben is. Általában huszonnégy ejtőernyős
szállítására építették át őket, de később az egyiket a Jumbo
Fire Force irányító pontjának, egy másikat rádiós felderítőnek
alakítottak át. A meglévő repülők közül a Provostotés a Trojant felderítésre és kiképzésre, az SF-260W-1konvojok kísé
résére, a Cessna-337G Lynxet csatarepülőnek használták.
A Lynx szárnytetejére két 0,303 Browning géppuskát, a szár
nyak alá négy felfüggesztési pontra 63 mm-es SNEB rakétát,
napalmbombát, Golf repeszbombát, Alfa pattogóbomba-tar
tályt helyezhettek el. A Huntereket főleg a zambiai és ango
lai légtérsértő MiG-ek elfogására, a Canberrákat a szomszé
dos államok feletti felderítésre használták. Nagyobb célpon
tok és bázisok bombázását viszont ők végezték.

4. ábra: A К-C ar a 20 mm-es gépágyúval. A hátsó ajtó felet
ti páncéllemez a motort védte a Sztrela rakéta repeszeitől,
később infra csapdaszóróval is ellátták. A másodpilóta
helyén a Fire-Force parancsnokának alakítottak ki vezetési
pontot. Esetenként egy sticket is magával vitt

5. ábra: Rhodesiái Afrikai Lövészek bevetésre készülődnek
egy tábori repülőtéren

Egy bevetés története
1979. április 17-én Umtalitól nyugatra egy mangófás dombon
lapuló két Selous Scouts felderítő tucatnyi kék és zöld ruhás
gerillát vett észre. Rádión jelentették a 3. brigád parancsnok
ságára a felkelők számát, fegyverzetét, haladásuk irányát. A
brigád törzse az úthálózat hiánya miatt a legközelebbi Echo
Fire Force-t riasztotta. Egy К-C a r és két G-Car, valamint a
Lynx felszállt a Mtoko tábori repülőteréről, utánuk egy Dako
ta is elindult húsz könnyűgyalogossal a fedélzetén. Közben a
gerillákat követő két felderítő már a K-Caron lévő Henson őr
naggyal közölte az információkat. A beérkező K-Carról foszforos gránátokat lőttek a felderített gerillákra, így jelezték a
tartózkodási helyüket. A G-Carok lerakták a stickeket, a Stop
Egyet a felkelőktől keletre, a Stop Kettőt nyugatra. A felada
tuk az volt, hogy a sziklás, bokros helyeket tartsák szemmel,
nehogy arra meneküljenek el a lázadók. Egyik G-Car az
északi oldalon, a kelet-nyugati irányú folyó felett körözött, mi
közben a К-C a r és a Lynx a gerillákat támadta. A gerillák
szétszóródtak, egy részük lesállást vett fel, mások megpró-

6. ábra: Úton lévő Alouette helikopterek a Repulse had
műveleti övezetben. A 4. brigád keretében egyes időszakok
ban bevetésre került a Dél-afrikai Fire-Force is - Puma
helikopterekkel

tábori repülőtér (ide helyezték ki a Fire Force-egységeket)
állt rendelkezésre, de tankolásra számos rendőr helyőrség
és több mozgó tartálykocsi is készen állt szerte az ország
ban. Ezek maximum tízperces repüléssel elérhetők voltak
egy helikopternek. Az univerzális G-Cart még felhasznál
ták a 60 mm-es aknavetős raj hordozására, sebesült, ill. te
herszállításra, valamint tüzérségi irányító pontnak is. 1979ben tizenegy Agusta-Bell AB205 helikopter érkezett, amely
már két sticket (3 sticket rövid távon), egy 81 mm-es akna
vetőrajt és 1,5 tonna terhet is hordozhatott.
A C-47-es Dakotából nyolc darabbal rendelkezett a légi
erő, volt olyan, amelyik részt vett az 1944-es európai ejtőer

8. ábra: John Hopkins afrikai lövészhadnagy festménye. A
Dakotából ejtőernyősök ugranak, egy G-Car fedezete mel
lett. A K-Carról kilőtt foszforos gránátok füstje jól látszik a
képen. Az ejtőernyősök a folyó felé fogják szorítani a geril
lákat, a szárnyakat a helikopterről lerakott kommandósok
biztosítják. (www. maoe. com/echoes)
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báltak elmenekülni. A másik G-Car innen délre, egy ejtőer
nyős ugrásra alkalmas helyen fehér füstgenerátort (4) dobott
le, és 150 méter magasságra emelkedve fedezte az ugrást.
A Dakota beállt 150 méter magasságra, és a megadott he
lyen ledobta az ejtőernyős stickeket. A Sas Négy egységet a
G-Car elszállította a négy felkelővel harcban álló Stop Kettő
megsegítésére. Az ejtőernyősök a velük lévő hadnagy veze
tésével, egymástól kb. 1 0 0 méterre, észak felé haladva fésül
ték át a területet. Ezek a fás-bokros helyeken sorban, sziklás
füves részeken csatárláncban nyomultak előre, mialatt a he
likopteres stickek „Y” alakzatban - középen a géppuskással,
hátul a rádióssal - biztosították a terepet. A Sas Három gép
puskását megsebesítette egy orvlövész, a lázadóval rögtön
végeztek az ejtőernyősök. Közben a К-C a r a Lynx SNEB ra
kétákkal a folyóparton elbújó, a nyugati két egységgel harc
ban álló felkelőket támadta. Végül az ejtőernyősök átvizsgál
ták a folyópartot, az utolsó ellenállókat ekkor semmisítették
meg - akik közül kettővel Moore lövész végzett. A két lázadó

9. ábra: Cessna-337G a Lynx. A szárny felett a törzsnél két
3.303 Browning géppuskakonténer, a szárny alatti tartókon
SNEB rakétavető, alatta a földön hosszú vasrúddal Golf
repeszbomba, mellette Franfan napalmbomba, elöl az Alfa
„pattogó bomba”

10. ábra: Fire Force-csapat mint gyors válasz-csapásmérő
egység egy falu elleni gerillatámadáskor

11. ábra: Helikopter érkezik a rhodesiai könnyűgyalo
gosokért. A géppuskás-technikus kihajolva irányítja a pilótát
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12. ábra: Rhodesiai aknabiztos járművek. A megemelt alváz
alá V alakban páncéllemezt helyeztek, de az oldalait is
páncélozták. Előtérben egy Leopard Volkswagenből, hátul
két Kadu Land Roverből átalakítva. A Kudukon lévő csövek
saját fejlesztésű gránátvetők

elmenekült, kilencen elestek. A csata után összeszedtek tíz
AK-1, lőszert, kézigránátokat és a dokumentumokat. A sebe
sült Jefferies géppuskást az egyik G-Car kórházba szállítot
ta, a könnyűgyalogosokat a helikopterek visszavitték a rep
térre vagy a legközelebbi útszakaszhoz, ahol a hadsereg
aknabiztos gépkocsijai várták őket. A deszantolást és a tá
madást három alapvető szempont szerint tervezte meg Hen
son őrnagy: csak dombról lefelé, bokros részből a nyílt terü
let felé és nappal a hátuk mögött támadtak a kommandósai.
Megjegyzendő, hogy a Fire Force történetében nagyobb
veszteséget szenvedett stickek legalább az egyiket nem tar
tották be. Például a Bravo Fire Force 1979 áprilisában
Chidukunál: éppen végeztek tizenegy felkelővel, amikor a
Sas Négy stick a szomszédos sziklás dombra igyekezett fel
felé, a nappal szemben. Az itt elbújt felkelő két könnyűgyalo
gossal végzett, a harmadikat megsebesítette, és csak a
К-C ar tudta kifüstölni.
Akadtak olyan esetek is, ahol kudarcba fulladt az akció.
Például 1976. augusztus 17-én Mount Darvin közelében. A
ZANLA 20-30 harcosa hat fa csúcsára Claymore aknákat he
lyezett el, és egy részük 75 mm-es hátrasiklás nélküli ágyú
val, könnyűgéppuskákkal elbújt. Mikor a nyíltan mozgó fegy
veresekre a Lynx lecsapott, három aknát is felrobbantottak, és
a repülő sérülten hagyta el a helyszínt. A К-Cart géppuskák
kal, a könnyűgyalogosokat 60 és 82 mm-es aknavetőkkel lőt
ték. Az állóharcnak a Rhodesiai Ezred két századának meg
érkezése vetett véget, ekkor a gerillák visszavonultak. A
Lynxen kívül megsérült egy G-Car és két könnyűgyalogos, a
felkelők egy halottat és két sérültet hagytak a helyszínen.
A gyakori téves riasztásokat 1979-re sikerült lefaragni
(hat riasztásból csak egy legyen téves!). Esetenként
együttműködtek más egységekkel is, úgymint 1978 de
cemberében, mikor a Zambézi folyó felé menekülő
ZIPRA-kommandó elé két helikopteres sticket deszantoltak, ezután az üldöző Grey Scouts (5) lovasok - Alouették támogatásával - megtámadták a felkelőket.
Az egységek hatékonyságát mutatja a következő
számadat: 1979 áprilisától 1979 decemberéig a Rhodesi
ai Könnyű Gyalogság a Fire Force-bevetéseken 1690 fel
kelővel (6 ) végzett.
Az 1980-as békekötés után a különleges egységek fehér
tagjainak nagy része emigrált (Dél-Afrikában külön ejtőer
nyős zászlóaljak alakultak belőlük), a Fire Force halvány má
sa lett önmagának. A megmaradt feketékből egy ejtőernyős
zászlóaljat alakítottak Zimbabwéban. 1981-ben a ZANLA irá
nyítása alá került hadsereg megtámadta a ZIPRA-t (7). A
ZANLA-tagokból álló 5. Brigád mellett a Fire Force-t is beve
tették Bulawayo környékén, Nkomo csapatai ellen. A
ZANLA-ZIPRA-összecsapásoknak, és az azt kísérő mé-

szállásoknak egyes becslések szerint 30 000-en is áldozatul
eshettek. A nyolcvanas évek közepén Mozambikban még a
RENAMO ellen is harcolt a zimbabwei Fire Force, de már
más fegyverekkel, eszközökkel és személyekkel.

A rhodesiai biztonsági erők 1979-ben
Reguláris egységek
Rhodesiai Légierő: 8 században maximum 2300 személy
szolgált, 150 pilótával. Főbb alkalmazott típusok: Canber
ra, Hunter, Vampire (kivonva), Provost, Ce-337, C^47,
Alouette, Bell 205.
Rhodesiai Ezred: 10 zászlóalj, fehér, félvér, ázsiai, kis
létszámban fekete származású.
Rhodesiai Afrikai Lövészek: 2 zászlóalj + 2 önálló szá
zad. Fekete legénység, fehér tisztekkel.
Rhodesiai Tüzér Ezred: 1 üteg 105 mm-es tarackokból,
1 tartalék üteg 8 8 mm-es ágyúkból, később egy zsákmá
nyolt 20-23 mm-es ágyúkból álló légvédelmi üteg. Feke
te legénység, fehér tisztekkel.

Rhodesiai Páncélautós Ezred: 500 fő vegyes fehér-fe
kete legénységgel. Főbb alkalmazott típusok: Eland, Ferett, UR-416, S -90 és hazai gyártású Bullet, Crokodile,
Vaporizer, Kudu.
Műszaki, támogató, jelző, szállító egységek: Köztük
egy naszádos század. Általában önálló század kereté
ben. Fehér-fekete legénység, női segédszolgálatosokkal.
PATU: Antiterrorista rendőri egység. Városi felkelőelle
nes harcra is kiképezve. Kis csoportokban erőműveknél,
víztisztítóknál és a nagyobb városokban helyezték el
őket.
Brit Dél-afrikai Rendőrség Támogató Egysége: 30
önálló szakasz. Fekete legénység, fehér tisztekkel.
Őrző (had)erők (Területvédelem): részben kormánypárti törzsi személyekből, másrészt idősebb fehérekből
álló őrcsapatok. A falvakat, hidakat, utakat, ellenőrző
pontokat nagyrészt ők biztosították.
Különleges egységek
SAS vagy Malajziai Scouts: A SAS „C” századából, 3
század kommandós egység fehérekből + néhány fekete

Alkalmazott könnyűfegyverek
1. táblázat
Rhodesiai biztonsági erők
Star 9 mm (Spanyol o.)
Browning Hi-Power 9 mm (Belgium)
Browning 12ga (Belgium)
Enfield Revolver .38 S&W (Nagy-Britannia)
Greener 12ga (Nagy-Britannia) (1)
Megjegyzés: (1) Csak területvédelmieknél.
Stern 9 mm (Nagy-Britannia) (1)
ŰZI 9 mm (Israel)
Megjegyzés: (1) Csak területvédelmieknél.

Gerillák
Pisztolyok
Scorpion (Csehszlovákia) 32. ACP
Tokarev M1933 7.62 mm (Szovjetunió)

Géppisztolyok
PPSH M1941 7,62 mm (Szovjetunió)
PPS M1943 7,62 mm (Szovjetunió)

Puskák-karabélyok
Lee Enfield No. 4 .303 (Nagy-Britannia) (1)
SKS Karabély 7.62x39 mm (Szovjetunió)
FN (FAL) (R-1) 7.62 mm (Rhodesia)
AK-47 7.62 mm (Szovjetunió)
G-3 7.62x51 mm (Nyugat-Németország)
AKM 7.62x39 mm (Szovjetunió)
M-16A1 5.56 mm (USA) (2)
Megjegyzés : (1) Csak területvédelmieknél. (2) Kis számban a Különleges Erőknél.
Mesterlövészpuskák
Lee Enfield Mk4 .303 (Nagy-Britannia)
Mosin-Nagant 7.62x54 mm (Szovjetunió)
Dragunov (SVD) 7.62x54 mm (Szovjetunió)
Bron 7.62x51 mm (Csehszlovákia) (1)
Megjegyzés : (1) Kereskedelmi forgalomban kapható puska átalakítva katonai célokra.
Könnyű géppuskák
Bren 7.62x51 mm (Nagy-Britannia) (4)
RPD Degtyarev 7.62x39 mm (Szovjetunió)
MAG58 7.62x51 mm (Belgium) (1)
RPK 7.62x39 mm (Szovjetunió)
Browning M1919A1 7.62x51 mm (USA) (2)
DP Degtyaryova 7.62x54 mm (Szovjetunió) (3)
Megjegyzés : (1) Alapfegyver, rendszerint 1 darab/4 fős stick. (2) Átalakítva 30/06 caliberből, főleg a járműveken. (3) Háború elején
használták. (4) Eredetileg .303 caliber.
Nehéz géppuskák
Browning М2 ,50cal (USA) (1)
DShK Degtyarev 12.7 mm (Szovjetunió) (2)
KPV 14.5 mm (3)
ZU-23 23 mm (Szovjetunió) (4)
Megjegyzés : (1) Csak járműveken, kis darabszám. (2) Kiképzőtáborok védelmére, kevés átkerült Rhodesiába. (3) Kiképzőtáborok
védelmére, a Biztonsági Erők többet zsákmányoltak. (4) Gépágyú, a Biztonsági Erők többet zsákmányoltak Mozambikban.
Kézi rakéták
RPG-2 80 mm (Kína) (1)
RPG-7 85 mm (Szovjetunió) (2)
SA-7, Sztrela, (Szovjetunió) (3)
Megjegyzés : (1) Csak a háború elején. (2) A járművek, farmok elleni támadások alapfegyvere. (3) Az Air Rhodesia két polgári
utasszállítóját is ilyen rakétával lőtték le.
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nyomkereső. Főleg őket vetették be a szomszédos „front”
államokban.
Rhodesiái Könnyűgyalogság: 3 kommandó század és egy
nehézfegyveres támogató század, kizárólag fehérek, külföldi
önkéntesekkel. Fire Force-vállalkozások fő végrehajtói.
Grey Scouts: 250 fő, fehér-fekete legénységgel. Jár
őrözésre, nyomkövetős üldözésre használt lovas egység.
Selous Scouts: 1000 fő, többség fekete. Nyomkövető
egység, a titkos megfigyelőpontok üzemeltetői, de az ál
gerilla bevetéseikről a legismertebbek.

Megjegyzések
ZAPU (Zimbabwe African People’s Union): Zimbabwei
Afrikai Népi Unió - Jhosua Nkomo vezette marxista párt,
a rhodesiai „fehér apartheid rendszer” megdöntésére.
ZIPRA (Zimbabwe Independent Peoples' Revolutio
nary Army): Zimbabwei Függetlenségi Népi Forradalmi
Hadsereg - a ZAPU katonai szervezete
ZANU (Zimbabwe African National Union): Zimbabwei
Afrikai Nemzeti Unió - Roberto Mugabe vezette, többsé
gi shonák maoista pártja, a rhodesiai „fehér apartheid
rendszer” megdöntésére.
ZANLA (Zimbabwe African National Liberation Army):
Zimbabwei Afrikai Nemzeti Felszabadítási Hadsereg - a
ZANU katonai szárnya.
ANC (African National Congress): Afrikai Nemzeti
Kongresszus - a dél-afrikai apartheid rendszer megdön
tésére létrehozott gerillaszervezet.
SWAPO (South West African People’s Organisation):
Délnyugat-afrikai Népi Szervezet - Namíbia függetlensé
géért küzdő baloldali szervezet.
FRELIMO (Frente de Libertagáo de Moqambique): Mo
zambiki Felszabadítási szervezet - Mozambik független
ségért küzdő baloldali szervezet.
RENAMO (Resistencia National Mozambique): Mo
zambiki Nemzeti Ellenállás - FRELIMO-ellenes mozam
biki szervezet, Rhodesia és Dél-Afrika szövetségese.
1. Hat tiszt holteste közül kettő az etióp hadsereg
egyenruháját viselte.
2. G -C ar - General-Car: általános jármű; K~Car Cannon armed Car: ágyús jármű.
3. Betonozott repülőterek: Salisbury, Tronhill, New Sa

rum, Viktoria Falls. Tábori repülőterek: FAF1 Wankie,
FAF2 Kariba, FAF3 Centenary, FAF4 Mount Darwin,
FAF5 Mtoko, FAF6 Chipinga, FAF7 Buffalo Range, FAF8
Grand Reef és FAF9 Rutenga.
4. Afoszforos gránátokkal az ellenséget, a fehér füsttel
a ledobás helyét, kék füsttel a sebesültet, narancsszínű
füsttel a rossz rádiót jelezték.
5. A lovas járművel nem használható terepen is csen
desen mozoghatott, a gyalogosoknál gyorsabban, pihen
tebben, több felszereléssel. Csatában lóról leszállva,
gyalogosként harcolt.
6 . 1965-80 között közel 20 000 ember halt meg harci
cselekmények következtében. Ebből a biztonsági erők
1735 főt veszítettek. A civil áldozatok számát kb. 1400 fő
re becsülik. A fennmaradó részt a gerillák vesztesége te
szi ki. A legnagyobb veszteséget 1977 novemberében a
mozambiki Chimoióban szenvedték el, itt óvatos becslé
sek szerint is 3000 felkelő halt meg a bombázások és a
SAS rajtaütése következtében.
7. ZANLA általában kétszerié több fegyveressel rendel
kezett a ZIPRA-nál.
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Az Amerikai Egyesült Államok gyors rohamjárművei
A gyors támadáshoz használt különleges, könnyű gépjár
művek története egészen a II. világháborúig vezethető
vissza, amikor is a brit SAS (Special Air Service) egysé
gei terepjáróikkal (M38 4x4 Willys Jeep) felszerelkezve
sikeresen támadták meg a németek Afrika Hadtestét. A
győzelem részben e különleges járműtípus alkalmazásá
nak köszönhető, mivel az ellenséget gyorsan és rejtetten
közelítette meg.
A különleges erők által végrehajtott feladatokat dinamika,
rejtettség (álcázottság), alacsony zajszint és meglepetés jel
lemzi. A speciális alakulatok katonái rendszerint bátor és
gyors támadásokat hajtanak végre, a gondosan megjelölt és
felderített célok ellen. Ezzel ellentétben a felderítő katonák az
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ellenség megfigyelését végzik közvetlen harcérintkezés elke
rülésével. Amennyiben a felderítő csoportok fegyveres harc
ba keverednek az ellenséggel, akkor a csoport fő feladata,
hogy a lehető leggyorsabban szakadjon le az ellenségről, ha
csak nem a figyelmét kell lekötnie.
A szárazföldi különleges erők katonái - ahol lehetsé
ges - könnyű gépjárműveket is alkalmaznak feladataik
teljesítéséhez, melyek megnövelik a felderítő vagy rom
boló egységek sebességét, működési hatósugarukat és
rugalmasságukat. A speciális feladatok ellátásához ideá
lisak az amerikai CHENOWTH cég különleges terepjáró
járművei, amelyeket a FAV (Fast Attak l/ehicle - gyors ro
hamjármű) rövidítéssel jelölnek.

A FAV járművek alapvető külső jellemzője a csővázas
kialakítás és a minimális mennyiségű karosszériaburko
lat. A járművek bármilyen terepen és időjárási viszonyok
között tökéletesen megbízhatóak, minimális a POL
(petrol, oil, liquid), azaz az üzemanyag-, olaj- és kenő
anyagigényük. További jellemzőik a viszonylag nagy or
szágúti sebesség, a kiváló teljesítmény/súly arány és az
igen magas szintű üzembiztonság - esetleges meghibá
sodásuk esetén más járművek alkatrészei felhasználha
tóak a javításukhoz. Az amerikai különleges csapatok a
FAV alapmodell 3 személyes változatát a Sivatagi Vihar
hadműveletei során már alkalmazták, az iraki erők felde
rítésére és összevonási körletben tevékenykedő csapa
tainak közvetlen támadására.
A CHENOWTH autógyár FAV típusú speciális járművei
közül elsőként az LSV (Light Strike Vehicle - könnyű csa
pásmérő jármű) került kifejlesztésre. Alkalmazható az el
lenség elleni gyors támadásra, felderítésre, járőrözésre és
felügyeletre. A jármű karosszériáját csővázból szerelték
össze, zárt profilok hegesztési technikájának felhasználá
sával. A gépjármű független kerékfelfüggesztéssel rendel
kezik, a személyzet gyalogsági aknák elleni védelmét a
páncélozott fenéklemez biztosítja. A jármű erőátviteli egy
sége a hátsó részen helyezkedik el. A gyártó garantálja
bármely motorgyártó cég motorjának beépíthetőségét.
Az ilyen típusú járműbe a legegyszerűbb kialakítású
motort ajánlatos beszerelni. A legideálisabb megoldást a
karburátoros, léghűtéses motor beépítése adja. A jármű
kivételes körülmények közötti (harctér) javíthatóságának
jobb lehetősége is ezt a követelményt irányozza elő. A
hátsókerék-meghajtás a konstrukció egyszerűsítését és
a súly csökkentését célozza.
Az LSV személyzete három fő: parancsnok, gépjárművezető és a fedélzeti lövész. A vezető mellett ülő pa
rancsnok csak a saját kézifegyverével tüzelhet, míg a jár
mű állványra szerelt fő fegyverzetét a fedélzeti lövész ke
zeli, aki a hátsó magasított emelvényen foglal helyet. A
fedélzeti fegyver típusa változtatható, azt mindig az adott
feladathoz igazítják. A jármű rendszeresített fegyverzete
a nehéz géppuska, de felszerelhető gránátvető, könnyű
aknavető vagy páncéltörő rakéta is. A LSV hátrányai kö
zött mindenképpen meg kell említeni a fedélzeti lövész
körüli zárt csővázat; ugyan a bukócső megvédi a sze
mélyzetet a balesetekben a fejre állástól, azonban meg
akadályozza a felszerelt fedélzeti fegyver körkörös hasz
nálhatóságát. A személyzet becsatolt négypontos bizton
sági övékkel ül a jármű foteljaiban, ami baleseteknél és a
menet közbeni kiesés ellen véd.
A jármű különleges feladatokhoz való alkalmazhatósá
gával összhangban számos kiegészítő csomagtérrel ren
delkezik. Az LSVbukócsövén megtalálhatók azon fémbújtatók is, amelyek lehetővé teszik a tartalék felszerelések,
üzemanyag-póttartályok vagy lőszeresládák szállítását.
Az egyes bevetéseknél a legénység általában ide rögzíti
a tartalék autógumikat is. Ebben az esetben ugyanis a fe
délzeti lövész személyi védelme jobban megoldott. A
megfelelően elhelyezett kampók és fémbújtatok alkalmas
sá teszik a jármű helikopterrel történő szállítását.
Az LSV jármű tömeges használatára a kuvaiti katonai
hadműveletekben került sor. Az amerikai hadsereg felde
rítőinek első alegységei Kuvaitot éppen ezekkel a gyors
támadásra kialakított gépjárművekkel érték el. A támadá
si folyamatban a FAV típusú járművek az előőrs szerepét
töltötték be - felderítették az ellenfél erőit, elhelyezkedé
sét. A Seals (fókák) katonái képesek voltak keresztültör
ni minden terepen, elkerülve ezzel az iraki hadsereg által
hátrahagyott csapdákat, aknákat. Egy kuvaiti lakos joggal
nevezte ezt a különleges járműt „ninjakocsi”-nak.

1. ábra: Az LSV bevetésben, TOW 80 páncéltörő rakétával
felszerelve

2. ábra: Az LSV terepen

3. ábra: Az ALSV gyakorlat közben

4. ábra: Az ALSV az 1999-es Abu Dhabi-kiállításon Jordáni
ában
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A gyors támadásra kifejlesztett ALSV (Advenced Light
Srtike Vehicle) az amerikai CHENOWTH gyár legújabb ge
nerációja. Az ALSl/leginkább az ellenséges erőkön történő
átszivárgásra alkalmas, de eredményesen használható fel
derítésre és gyors támadásra is az új harceljárásoknak
megfelelően. A járművet kiemelkedően magas rugalmas
sággal és bármilyen terep problémamentes leküzdésével
lehet jellemezni. Hasonlóan az LSV-hez, a vázát zárt profi
lú csövekből szerelték össze, és acél fenéklemezzel látták
el. A jármű minden terepviszony leküzdésére kiválóan al
kalmas ügyességének és megbízhatóságának köszönhe
tően. Az ALSV2, 3 és 4 személyes változatban létezik.
Az ALSV hatalmas tűzerővel és nagy mobilitással rendel
kezik. Fő előnye a 360°-ban körbeforgatható fegyverállvány,
amelyre egy М2 géppuska vagy akár egy MK19 automata
gránátvető is rászerelhető. A fegyverzet menet közben is
használható, mivel az állványzat stabilizátorral rendelkezik.
Az ALSV ellátható olyan berendezéssel is, amely a célok lé
zerrel történő megvilágítására szolgál. Tulajdonképpen
megengedett súlyhatáron belül, a jármű emelvényére min
den szállítható könnyűfegyverzet felszerelhető.
A hátsó részben egy magas fordulatszámú dízelmotor
található. A független kerékfelfüggesztés és az összkerékmeghajtás biztosítja a magas fokú kihasználhatóságot
minden terepviszonyon. Az ALSV ezen kívül rendelkezik
minden olyan berendezéssel, ami kötelező ahhoz, hogy
a közúti forgalomban is részt tudjon venni (közúti világí
tás, irányjelző, visszapillantó tükör stb.). Alkatrészeit
többnyire a civil életben is megtalálható alkatrészek te
szik ki, ami nagyban megkönnyíti javíthatóságát.
A kiváló minősítéssel rendelkező ALSV az Egyesült Ál
lamok különleges hadifelszerelései között szerepel. Alkal
mazási lehetőségei: gyors támadás, távolfelderítés, rajta
ütés mélységben, speciális feladatok, járőrözés, célfigye
lés, kutatás-mentés, tüzérségi tűz vezetése és ellenőrzé
se, békefenntartás és katonai rendészeti feladatok.
A katonák élete, egészségük megőrzése egyre na
gyobb szerepet kap. Az új harceljárásokban alkalmazott
pilóta nélküli felderítőeszközök alkalmazása is ezt céloz
za. A legmodernebb távirányítású technikai csodák nap
jainkban is folyamatosan születnek. Az ellenség vizuális
felderítése, pilóta nélküli eszközök segítségével levegő
ből, vízről, földfelszínről vagy akár a műholdak segítségé
vel az űrből is történhet. Napjainkban köztudott, hogy az
amerikai hadsereg sok olyan program finanszírozását tá
mogatja, amelyek fő célja az ilyen irányú fejlesztés.
Az RSTA (Reconnaissance, Surveillance and Target
Acquisition) olyan pilóta nélküli távirányítású jármű, amelyet
felderítésre, járőrözésre, célmegjelölésre és célmegsemmi
sítésre hoztak létre. Szinte ez az egyetlen olyan jármű,
amely a szárazföldi pilóta nélküli járművek fejlesztése révén
jött létre. Olyan esetekben alkalmazzák, amikor az emberi
élet különösen nagy veszélynek van kitéve. A prototípusát
az amerikai haditengerészet kutatóbázisán (NOSC) építet
ték meg, az elmúlt évszázad nyolcvanas éveinek derekán.
Általános működése, belső felépítése a pilóta nélküli repü
lőgépekben alkalmazott technikákhoz hasonlít.
A jármű operátora a harcálláspont egyik karosszékben
ül. A fején speciális monitoros sisakot visel, amely azt az
érzést kelti, mintha ő ülne a vezetőfülkében. Az operátor
fejével tett minden egyes mozdulat a járműben elhelye
zett kamerát mozdítja. A jármű segítségével csaknem a
valós időben lehetséges digitális képanyag rögzítése és
továbbítása a parancsnokságokra és más alakulatokhoz.
Alkalmas továbbá a megsemmisítő légicsapás előtti
célpont közvetlen felderítésére, valamint segítségével
azonnal felmérhető a támadás eredménye. A gyors táma
dáshoz alkalmazott csapatok egyik fő feladata a cél meg-
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5. ábra: Az RSTA páncéltörő rakétával felszerelve

6. ábra: Az RSTA géppuskával felszerelve

semmisítése előtt a vegyi szennyezettség megállapítása.
A FAV járművek gyors tempójával nem tudnak lépést tar
tani azon speciális járművek, amelyeket eredetileg erre a
feladatra alakítottak ki. Többek között ebből az okból fej
lesztették ki azokat a FAl/típusú mozgó laboratóriumi jár
műveket, amelyek képesek a vegyi szennyezettség fel
derítésére.
A kutató-fejlesztő koncepció végeztével a Környezetvédelmi Hivatallal együttműködve 1996 őszén a FAV spe
ciális átalakításával született meg az MTADS (Multi-Sensor Towed Detection System). Ez a vegyi szennyezettsé-

lesztése és alkalmazása volt. Az irányvonal a stratégiai
változások letükrözésének mondható, hiszen ezzel az
addig hagyományosan Európa-központú hadműveleti el
képzeléseket módosították elsősorban a harmadik világ
jellemzői szerint, az ottani harcok felé fordítva a nagyobb
figyelmet. A különleges erők vezetői már több évvel ez
előtt felismerték, hogy a jövőben végrehajtandó hadmű
veletek során sokkal távolabbi területeken, nagyobb tá
volságokat megtéve, rosszabb időjárási és éghajlati vi
szonyok között kell majd harcba szállni.
Katona szemmel a gyors támadáshoz kialakított speciá
lis járművek roppant érdekes konstrukciók. Egyszerűségük
a mérnöki tervezés egyik bravúrja. A műveleti alkalmazha
tóságukat a gyorsaság, rugalmasság és a rejtett megköze
lítés jellemzi. A FAVtípusú járművek a XXI. század konst
rukciójaként váltak a speciális csapatok járműveivé.
gek gyors felderítésére és kimutatására szolgál. Köszön
hetően a modulok és érzékelők számítógépekkel történt
összekapcsolásának, olyan elektronikus térkép hozható
létre a vizsgált területről, amely a hadműveleti központ
ban is megjelenik. A személyzete két fő: a gépjárműveze
tő és a vegyivédelmi vizsgálatok elvégzésére kiképzett
operátor. Az MTADS önhordó zárt kabinnal rendelkezik,
amelyre a személyzet vegyivédelme és a felderítéshez
szükséges berendezések óvása miatt van szükség.
Minden FAV jármű zárt profilú acél csővázas felépítés
sel rendelkezik, amelyhez olyan bukócsövet szereltek,
amely megvédi a személyzet életét felborulás esetén. A
csőváz legfőképpen a súlycsökkentés miatt szükséges,
illetve ennek a konstrukciónak a jelvisszaverő felülete mi
nimális, ami nagyon megnehezíti a felderíthetőséget.
Minden FAVjármű felgöngyölíthető ponyvatetővel rendel
kezik. A feladattól függően felszerelhető rá éjszakai meg
figyelőberendezés vagy műholdas navigációs rendszer
(Global Positioning System - GPS). A járművek 2, 3, ill. 4
személyes (2+2) kialakításúak. A gyártó cég ezen kívül
biztosítja, hogy a járművek felszerelhetőek acélpáncél
zattal (max.: 3,5 mm-es változatban), valamint golyóálló
üvegekkel. Az ilyen páncélozottság a személyzet életét
akár az automata gépfegyverek lövedékeitől is megvédi.
A FAV járművekbe beépíthetőek a világ szinte bármely
autógyárának főelemei vagy meghibásodás esetén azok
alkatrészei. A gyártó cég adatai alapján a motor típusa
Nissan, Iveco, Ford vagy akár Perkins is lehet. A jármű
elöl tárcsafékkel, hátul dobfékkel van felszerelve. Ezenkí
vül az erősebb fékezéskor a mechanikus fékrásegítés is
működik. A legtöbb közúti járműben jelenleg is az ilyen ki
alakítású fékrendszert alkalmazzák.
A fejlesztések legfontosabb irányvonala a minden idő
járási viszonyok között, minden napszakban történő be
vethetőséghez szükséges eszközök, berendezések kifej

Technikai adatok
hossz (m)
szélesség (m)
magasság (m)
hasmagasság (m)
önsúly (kg)
hasznos teher (kg)
max. sebesség (km/h)
terepsebesség (km/h)
gyorsulás 0-100 (s)
hatótáv (km)
max. emelkedő (%)
max. oldaldőlés (%)
összkerékmeghajtás
sebességváltó
fegyverzet

LSV
4,08
2,11
2,01
0,41
960
700
130
25-110
11,5
500
75
45
nincs
4+1
géppuska
(М2, M-60)
gránátvető
(MK-19),
könnyű aknavető,
páncéltörő rakéta
(Hughes TOW)

ALSV
4,25
2,11
1,90
0,38
1250
1100
130
25-100
20
500
60
40
van
5+1
géppuska
(М2, M-60)
gránátvető
(MK-19), könnyű
aknavető,
páncéltörő rakéta
(Hughes TOW)
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A JSF rendszeresítésének hatása az USA repülőgéptípusaira
H. G. Wells Háború a levegőben című könyvében már
1908-ban azt jósolta, hogy a hátország bombázásával
rá lehet kényszeríteni a hadviselő ország kormányát
a béketárgyalások megkezdésére, vagyis pusztán a
levegőből meg lehet nyeri a háborút.
E teória - annak ellenére, hogy a légierő szerepe a
háború kimenetelének egyre meghatározóbb tényező
jévé vált - nem igazolódott sem а II. világháborúban,
sem az azt követő helyi háborúk százaiban, noha az
arab-izraeli háborúk óta egyértelmű, hogy aki ura a lég
térnek, megnyeri a háborút. Az 1991 -ben lezajlott Öböl
háborúban a légierő - bár a győzelmet még nem önma
ga vívta ki - messzemenően hozzájárult a koalíciós
erők gyors győzelméhez és minimális veszteségéhez.
1999-ben Bosznia felett viszont - először a hadtörténe
lemben - egy politikai döntést kizárólag a légierő alkal
mazásával kényszerített ki az egyik hadviselő fél.
A nagyhatalmak, valamint az állandó konfliktus
helyzetben lévő államok (pl. Izrael) mindent megtesz
nek annak érdekében, hogy a döntő pillanatban ők le
gyenek a levegő urai. A légi fölény kivívásához és
megtartásához - megfelelő hírszerzés, képzettség,
logisztikai háttér stb. mellett - a mindenkori legmo
dernebb repülőgépekre van szükség.
A hidegháború alatt a katonai fenyegetettség miatt az
amerikai kormány nem vagy kevésbé gördített pénzügyi

akadályt egy-egy fejlesztés elé. A jelenleg hadrendben
álló harci repülőgépek a 70-es évek fejlesztéseinek és
azok továbbfejlesztéseinek eredményei. A hidegháború
megszűnése és a rendszerben álló amerikai repülőgéptí
pusok fölénye miatt nem tűnik szükségszerűnek egy
újabb repülőgép-generáció kifejlesztése, hisz az - figye
lembe véve az eddigi tendenciát - minden eddiginél költ
ségesebb feladat, de a szolgálati időtartam lejárta indo
kolja, hogy mindhárom amerikai haderőnemnél a meglé
vő repülőgépeket lassan „nyugdíjazzák” .
A USAF célja egy alacsony költségű, nagy túlélő ké
pességű, csapásmérő repülőgép, amely kiegészíti az
F-22-est, és egyben felválthatja az F -16 C/D-t, valamint
az A-10-est.
A US NAVY igénye egy nagy túlélő képességű, elsőcsapásmérő hordozóbázisú repülőgép, amely kiegészíti
az F -18 E/F típusokat.
A US MARINE CORPS az A -8 Harrier és az F -18 C/D
felváltására keres STOVL (rövid távon fel- és függőlege
sen leszálló) repülőgépet.
Ez maga után vonja, hogy szükség van egy korszerű,
alacsony költségű, többfeladatú harci gépre (ALMF Advanced Lowcost Multirole fighter), amely ellátja a je
lenlegi feladatokat és még további feladatokra is képes,
vagyis megteremti annak lehetőségét, hogy a jelenlegi
gépállományt le lehessen cserélni. Soha ezelőtt nem volt
ennyire indokolt egy új repülőgép-generáció költségeit

A JSF hadrendbeállításának ütemterve és a
repülőgéptípusok számának alakulása
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1 ábra: A JSF hadrendbe állításának ütemterve és a repülőgéptípusok számának alakulása
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alacsony szinten tartani. Az óriási fejlesztési költségeket
csak az ipari-technológiai kapacitás hatékony kihaszná
lásával, a gyártott darabszám emelésével lehet „elfogad
ható” szinten tartani. A nagy darabszámú megrendelés
csak úgy érhető el, ha a USAF, a US NAVY és a US
MARINE is rendel, valamint a szövetséges országok szá
mára is exportálni tudják. E célból hirdette meg az USA
kormánya a JSF (Joint Strike fighter - összhaderőnemi
csapásmérő vadászgép) programot.
A három haderőnem eltérő igényeinek egyidejűleg
megfelelni nem könnyű, a pályázati kiírás feltételei na
gyon szigorúak voltak. A tender elnyerésének finisében a
Boeing és a McDonnel Douglas közösen, valamint a
Lockheed Martin cégek maradtak. Ezek közül a Lock
heed Martin került ki győztesen az X-35-ös típussal. (A
tender vesztese a Boeing X-32-es típus lett - csak érde
kességképpen: a „légifölény-tenderen” szintén a Lock
heed nyert az F-22-es típussal a McDonnel Douglasszel
szemben.) A költségek megosztása miatt a Lockheed
Martin mellett a Northrop-Grumman és a brit BAE Sys
tems is részt vesz a fejlesztésben. A típust - a három
haderőnem igényei alapján - három változatban tervezik
megépíteni. Az elképzelés szerint az alaptípusból mind
három (X -35 A/B/C) könnyen megépíthető. A változatok
alkatrészeinek 80%-a, a szoftverek 1 0 0 %-a megegyezik
(egy gyártó gépsor van, melyen mindhárom típust elő le
het állítani). A további költségcsökkentést a meglévő
változatokból átvett berendezések, részelemek (katapultülések, futóművek, kijelzők stb.) beépítésével érik el. Az
exportlehetőséget valószínűsíti az elfogadható darabár
és a költséghatékonyság egyedülállósága - a gépnek
egyszerűen nem lesz piaci ellenfele.

A próbapéldányok építésével párhuzamosan a Pentagon
ban egy részletes, 126 hónapra vonatkozó fejlesztési és gyár
tás-előkészítési programot dolgoztak ki. A USAF a tervek sze
rint 1763-at rendel, a US Marines 609-et, a NAVY pedig 480at, a RAF 90-et, a Royal Navy pedig a tervek szerint 60-at.
A prototípusokat 2005-től berepülik, majd 2008-tól kez
dik a sorozatgyártást, és 2030-ra akarják leszállítani az
utolsó darabokat is.
A gépek gyártásával és rendszerbe állításával az USA
repülőgépeinek száma nem csökken számottevően. Az
emelkedő darabszámmal párhuzamosan vonják ki a meg
lévő típusokat, aminek eredményeképpen a rendszerben
ál|ó (vadász és támadó) változatok száma a jelenlegi 1 1 ről négyre csökken. (2025-re - az időközben hadrendbe
álló F-22-essel együtt - összesen 5 típussal számolnak.)
2025-re a tervek szerint következőképpen alakul
az USA csapásmérő repülőgépeinek száma:
JSF A/B/C
F -1 8 E /F
F -22
A -1 0
F -16 C/D

kb.
kb.
kb.
kb.
kb.

2800 db,
400 db,
350 db,
250 db,
70 db.
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Szovjet vadászpilóta segélykérő' rádiója az 1980-as évekből
Pálinkás Tibor gépészmérnök

A Haditechnika 2001/3. számában egy
amerikai pilóta AN/PRC-49B típusú
segélykérő rádióját elemeztem. Pár
évvel ezelőtt hozzájutottam néhány, a
hadrendből kivont és leselejtezett
P-855YM (R-855UM) típusú, „S z"
változatú, szovjet gyártmányú, segély
kérő rádión alapuló készlethez, ame
lyek valószínűleg a MiG-21-es va
dászgépek pilótáinak és a páncélosok
személyzetének felszereléséhez tar
toztak.
Mivel műszaki dokumentációt nem
tudtam a berendezésekhez szerezni,
már akkor elhatároztam, hogy a kap
csolási rajzokat felvételezem. Több
ször neki is veselkedtem a munkának,
de eleinte visszariasztott a főpanel,
amelynek forrasztási oldalát a kétolda
las, furatgalvanizált kivitele ellenére
néhány diszkrét alkatrésszel elegyített
kusza vezetékhalmazzal borították.
Ráadásul a két kezelőelem - mindket

tő nyolc áramkörös, váltókontaktuso
kat tartalmazó nyomókapcsoló - ijesz
tően bonyolultnak tűnt, áttekinthetet
lennek tűnő kapcsolást sejtetett.
Ráadásul ebbe a panelbe három, a
hibrid IC-k általam hozzáférhető (a
kommersz sorozatokat ismertető) ka
talógusaiban nem szereplő típusjelzé
sű hibridáramkört ültettek be. (A szov
jet tervezők valamiért nagyon szeret
ték a vékonyréteg hibridáramköröket,
még a közszükségleti elektronikai ké
szülékekben is alkalmazták azokat.
Bizonyára sokan emlékeznek olvasó
ink közül a C-401 Junoszty színes te
levíziókra vagy az újabb típusú Sokol
rádiókra; ezekben gyakori volt a szinte
beszerezhetetlen hibridek meghibáso
dása.)
Többszöri nekirugaszkodásom első
lépése éppen az volt, hogy két alapkészüléket feláldozva kiforrasztottam
a hibrid IC-ket, kitokoztam azokat, és
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Telepcsatlakozó pór

2. ábra: Az R-855UM-Sz alapkészülék és a Priboj-2Sz telepegység összefüggési kapcsolási rajza

sztereomikroszkóp alatt, tűhegyes
mérőtapintókkal szondázva, felvettem
a belső kapcsolásukat. A későbbi raj
zokon ezek a tokok már így, áramköri
szinten ábrázolva szerepelnek, de az
elemértékek feltüntetése nélkül. An
nak ellenére ugyanis, hogy a kerámia
hordozóra felpárologtatott vékonyré
teg ellenállások igen szűk tűréssel
gyárthatók - hiszen többek között ép
pen ezért fejlesztették ki ezt a techno
lógiát - a két készülékből származó
lapkák azonos pozíciójú ellenállássávjai között jelentős értékbeli diffe
renciák voltak. Olyan mérvű eltérése
ket tapasztaltam, hogy a névleges ér
téket nem tudtam egyértelműen meg
állapítani; inkább nem írtam a rajzok
ra semmit.
Ugyanezt tapasztaltam a lapkákra
ragasztott, ill. a tokokban található SM
kerámiakondenzátoroknál is. A félve
zetők (tokozatlan, arany bondoló-

huzal-kivezetésekkel ellátott Si tranzisztorcsipek, ill. Si diódacsipek) típu
sát sem tudtam a katalógusok alapján
azonosítani, bár azokon színes védő
bevonat volt.
Figyelmet érdemel viszont a tokok
jól átgondolt mechanikai konstrukciója.
Ezt a 11 lábú tokkonstrukciót nemcsak
e három típushoz használták, de meg
található az 1970-es években kiadott
hibrid IC-k katalógusaiban, a 220-as,
235-ös és a 238-as sorozatnál. A tok
keresztmetszete az 1 . ábrán látható.
Az alumíniumból folyatott szögletes
árnyékolódoboz egy hőre keményedő
műanyagból sajtolt keretet rejt, ame
lyet egy válaszfal két „tálcára" oszt. A
11 db, sárgaréz lemezből kivágott ki
vezetés alakja olyan, hogy annak nyúl
ványaihoz az alsó - és mivel a válasz
falban is áthalad - a felső oldalon is
hozzábondolhatók a tálcákba bera
gasztott lapkák (itt 0,4x8x15 mm-es

kerámialapkák) kivezető huzaljai. Per
sze, nem mindegyik IC tartalmaz két
lapkát, sőt van olyan is (mint a szupreg
fokozat rajzán látható 2PF201),
amelyben az egyik tálcába csak SM
kerámiakondenzátorokat ragasztottak
be. Ezeket vékony aranyhuzallal kötöt
ték össze egymással, ill. a kivezető
nyúlványokkal.
A tokok külmérete kb. 5,5x18x14,5
mm. A nem használt kivezetéseket le
vágták, ami nyilván a meglehetősen
durva mintázatú nyomtatás miatt vált
szükségessé. Alaposabban átgondolt
nyákterv és finomabb mintázatot bizto
sító technológia mellett a „huzalpókhá
ló” is elmaradhatott volna.

A készülék általános leírása
A segélykérő rádiórendszer alapké
szüléke az R-855UM ,.Sz" változatú

A Shackleton repülőgép több változatai
A 49. oldal képaláírásai
1. ábra: A S h a c k le t o n M R . M k . 1
2. ábra: A S h a c k le t o n M R . M k . 2 a Dél-Afrikai Légierő színeiben
3. ábra: S h a c k le t o n M R . M k . 1 korai változat
4. ábra: A S h a c k le t o n M R . M k . 2
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ábra:
6.ábra:
7.ábra:

5.

Egy fegyvertelen M R . M k . 2 változat
A S h a c k le t o n M R . M k . 2 korai,fehér festéssel
S h a c k le t o n A E W M k . 2

A Shackleton repülőgép több változatai
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A császári és királyi haditengerészet lobogói

1. tengernagyi lobogó; 2. altengernagyi lobogó; 3. ellentengernagyi lobogó; 4. nagyadmirálisi lobogó 1853-ban; 5. tengernagyi lobogó,
1853; 6. tatlobogó; 7. főhercegek és főhercegnők lobogója; 8. tábornagyi lobogó; 9. főszállásrhesteri és lovassági tábornoki lobogó;
10. kommodori és Anciennitäts Stander; 11. orr- és csónaklobogó; 12. altábornagyi lobogó
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A császári és királyi haditengerészet lobogói

Standarte der Kaiserin und Königin

18

Wimpel

19

13. hadilobogó, 1749; 14. hadilobogó, 1786; 15. kereskedelmi lobogó, 1869; 16. hadilobogó 1730-tól; 17. császár és király standartja;
18. a császárné és királyné standartja; 19. wimpel - árbocszalag; 20. farlobogó, 1915; 21. orr- és csónaklobogó, 1915; 22. császár és
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„rádióállomás” (orosz terminológia),
amelyhez számos kiegészítő tartozik.
A készüléket hermetikusan tömített,
könnyűfémből öntött, 30x63x106 mm
külméretű, sárgára festett dobozba
építették be. Akkora tehát, mint egy
közepes zsebrádió.
A doboz jobb oldalán található a
már említett két kapcsoló kézelő
gombja és egy „fixátor” . Utóbbival
bármelyik gomb egyenként vagy
mindkét gomb együtt, megnyomott ál
lapotban mechanikailag reteszelhető.
A felső oldalon levő, M5 belső mene
tes szigetelt hüvely képezi az anten
nacsatlakozót. Az alsó oldalon vezet
be a dobozba a tömítetten szerelt, gu
miszigetelésű telepcsatlakozó kábel,
a végén ötpólusú, szintén tömített
csatlakozó dugasszal. Mellette egy
М3 tömített recés csavar van, amely
nek kicsavarásával - szélsőséges
környezeti hőmérséklet-változás ese
tén - a külső és a belső légnyomás ki
egyenlíthető. Többek között erre is
felhívja a figyelmet az előlapra alufotózott, pontokba szedett rövid hasz
nálati utasítás.
Az előlap „alsó széle közepén” lát
hatók a beépített, 25 mm átmérőjű di
namikus
hangszóró-/mikrofonbetét
zárófóliával fedett hangvezető nyílá
sai. (A legtöbb készülékbe 1G-7M jelű
dinamikus betétet építettek be, de az
egyik általam vizsgált példányban egy
közönséges TM-3 típusú nagyothalló
fülhallgató került. Lehet, hogy egy javí
tás során cserélték.)
A tartozékok közül a legfontosabb a
Priboj-2Sz típusú telepegység. Ez egy
vékony acéllemezből hegesztett, test
hez simuló (kissé ívelt), szintén tömí
tett és feltűnő sárgára festett tok. A
mintegy 24x75x135 mm-es, gumi vé
dőperemes, lehegesztett lemezdoboz
8 db, sorba kapcsolt cellát tartalmaz.
Az RC85 típusú, 2,8 Ah-s, lapos, hen
geres higany-cink cellák kb. 030x4
mm-esek, és vékony, felhegesztett
fémnyelvekkel vannak sorba kapcsol
va. Az egész egységet műgyantával
öntötték ki, de a dobozban azbesztré
teg is található. A gumiszigetelésű ki
vezető kábel is természetesen tömí
tett, a végére szerelt 5 pólusú csatla
kozóhüvellyel együtt.
A telepre ragasztott nyomtatott cím
kén a típuson, sorozatszámon és a
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A 52. oldal képaláírásai
1. ábra: Kilőtt amerikai M-1A1 harckocsi égés közben

5. ábra: Belső robbanás után kiégett M-1 A1 harckocsi

2. ábra: Egy felvonuló iraki T-72M harckocsi a Baszrába vezető úton

6. ábra: Kiégett Oskosh gépjármű az országúton

3. ábra: Kilőtt amerikai USMC M-1A2 harckocsi egy páncéloselhárító ároknál
4. ábra: Egy égő M-1 A1E harckocsit oltanak kannából egy autóúton

7. ábra: Felrobbant M-113A2 lövész-szállító harcjármű
8. ábra: Bagdadi utcán belső robbanástól elpusztult irakiT-72M harckocsi
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A továbbiakban csak az alapkészü
léket részletezem. Éppen a kusza, alig
áttekinthető építési mód miatt előfor
dulhat, hogy a rajzokba hibák csúsz
tak. Ezekért előre is elnézést kérek az
olvasótól. Az alkatrészek pozíciószá
mozása most is önkényes.

csatlakozó bekötésén kívül néhány
fontos tudnivaló is olvasható. E szerint
a telep névleges feszültsége 9,4 V, el
tarthatósága 30 hónap. (A vizsgált te
lepek között volt olyan, amely 1982ben készült - sorozatszám: 33, telep
szám: 941
de 1997-ben még 9,6 Vot lehetett mérni a kapcsain, az előírt
200 Q-mal terhelve!) A maximális
üzemidő, ha biztosítjuk a +20-25 °C
környezeti hőmérsékletet, például a
toknak az öltözék alá rejtésével, és az
5 perces adási, 15 perces vételi perió
dusokat, 60 óra.
További tartozékok: miniatürizált
Kulikov-antenna (a híradósok ismerik
ezt a szellemes konstrukciójú, törhe
tetlen ostorantennát) és egy huzalan
tenna; mindkettő Á/4-es. A hozzám ke
rült készlet még egy kb. 1 W-os, ma
gyar gyártmányú „gyertyát”, azaz RF
teljesítményerősítőt, az ehhez szüksé
ges kábeleket, egy hajlékony, öltözék
re tűzhető antennát és egy „kibiztosító
egységet" is tartalmazott. Ez utóbbi
egy pirosra eloxált alumíniumdoboz,
amelybe mikrokapcsolót szereltek. A
dobozból egy csavarrugószerű „bizto
sítószeg” áll ki, amelyet a gyűrűjénél
kirántva a rádió Ton (jelzőhang-adó;
beacon) módban beindul. Az így fel
szerelt készülékrendszerben a rádió
nyomógombjainak megfelelő üzem
módban maradását egy szintén piros
ra eloxált alumínium rögzítőkeret biz
tosította.
A fenti készletben a telepcsatlakozó
kat normál függőtuchel dugasz-/hüvelypárra cserélték, az RF kábelek pedig
BNC csatlakozóval szereltek.
Tudomásom van még egy Kom ár-2M típusú fejbeszélő készletről,
amelyet a páncélosok személyzetének
fejvédőjébe építettek be. Ez egy „Y ”
illesztőkábelen keresztül iktatható a
telepegység és a rádió közé. A kábel
leágazására a jellegzetes, négypólusú
„páncélos” csatlakozóhüvelyt forrasz
tották.
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Az alapnyákon található a szuperregeneratív vevő a két hibriddel, a kü
lön árnyékolt tokban rejtőző HF elő
erősítő (ez egy kis méretű, az alap
nyákra merőleges panelre épül; a
passzív alkatrészek zömében az „öl
fa” szerelési módot követik), a HF
végerősítő, a hívóhang-generátor
hibridje a külső alkatrészekkel és a
Az R-855UM rendszertechnikai
kimenő-/mikrofontrafó. Az alappanel
felépítése
be forrasztvották be a két nyomókap
csolót is.
A rádió alapos áttanulmányozása és
Az alapnyákkal párhuzamos az adó
kapcsolási rajzainak felvétele során panel, amely a kvarcoszcillátort, a há
meg kellett állapítanom, hogy az al romszorozó fokozatot a modulátorral
kalmazott technológia és kapcsolás- és az RF végfokozatot tartalmazza. A
technika elmarad az AN/PRC-49B tranzisztorok - az RF végfok kivételé
amerikai készülékétől. Pedig legke vel - hagyományos, „kalapos” tokozávesebb 1 0 évvel későbbi a konstruk súak. Ezeket a panelekben levő fura
ció: a No. 25460 gyártási számú pél tokba ragasztották.
dány 1982-ben készült, és a
Az RF végtranzisztor a szokásos,
2.000,098PSz jelű „paszport" bejegy aranyozott „M5-ös hatlapfejű csavar”;
zései alapján 1992-ben még átesett a ezt az adópanelbe készített nyílásba
kötelező időszakos ellenőrzésen. fektették és a csavarrészt félbilinccsel
Mind a nagyfrekvenciás, mind a rögzítették a nyáklaphoz.
hangfrekvenciás fokozatokban gya
A készülék három üzemmódot tud:
koriak a germániumtranzisztorok, a
- Adás. A dinamikus betét mikrofon
rendszer nyilván ezért pozitív testelé- ként üzemel; a felerősített beszédjel
sű. A névleges üzemi frekvencia amplitúdóban modulálja az adót. Az
121,5 MHz, azaz az ICAO által aján adó kimenőteljesítménye a paszport
lott alacsonyabb frekvencia. A nagy- bejegyzései szerint 130-400 mW kö
frekvenciás körök nem ferrittel, ha zött van. A névleges frekvencia 121,5
nem M3x5-ös alumíniummaggal han ±3 MHz.
goltak. A hibridek felépítése rendkívül
- Vétel. A dinamikus betét ebben az
primitív - a létjogosultságuk számom üzemmódban a hangszóró szerepét
ra kérdéses. Az 1970-es évek köze tölti
be.
Vételszünetben
erős
pétől legalább a hangfrekvenciás fo „szupreg-zaj” hallható. A vevő névle
kozatok monolitikus integrált áram ges érzékenysége 14 dB jel/zaj vi
körrel sokkal egyszerűbben felépíthe szonynál 25 gV.
tők lettek volna.
- Jeladás (beacon). Az adót a jel
A rádió adó-vevő összefüggési kap adó-generátor szaggatott sípoló jele
csolási rajzát a 2. ábra mutatja be. Bár modulálja. Ez a hang a hangszóróban
ezen készülék áramkörei csupán há is hallható.
rom nyákra épülnek fel, a könnyebb
A fenti üzemmódok a számos kon
érthetőség kedvéért a főbb fokozato taktussal rendelkező két nyomókap
kat külön blokkokban ábrázoltam.
csoló működtetésével választhatók ki.

- az előerősítő kimeneti jele a K,/4en át a HF végerősítő bemenetére jut;
- a végerősítő kimenete a KM -n át a
Tr-re kapcsolódik. A Tr ebben az
üzemmódban kimenőtrafó, a dinami
kus betét pedig hangszóró;
- a K2/6 az R2-t leválasztja a tápfe
szültségről, így a trafó (most) primer
tekercsének alsó vége a C2-n ke
resztül HF-szempontból leföldelődik.
(A K2/6 nem adhat tápfeszültséget a
jelzőhang-generátorra, mert a K2/1
ebben az ágban szakadást képvi
sel.)
- Mindkét gomb megnyomva: „bea
con” üzemmód;
- az adópanel ismét a K1/2-n keresz
tül kap tápfeszültséget;
- a vevő és a HF előerősítő lekap
csolódik a tápról;
A két kezelőelem az alábbi négy variá
ciót képes megvalósítani:
- Mindkét gomb nyugalmi helyzet
ben: a K ^ - K ^ , útvonal szakadáshoz
vezet, így egyetlen fokozat sem kap
tápfeszültséget.
- A K, megnyomva: „Adás” üzem
mód;
- a K 1/2 az adópanel -UTA pontjára
kapcsolja a tápfeszültséget, amit a
K2/7-en keresztül a HF-előerősítő is
megkap (-UTE);
- a K 1/3 a mikrofontrafóként szerep
lő Tr - ebben az üzemmódban - sze
kunderének felső végét az Fi,, C, so
ros tagon keresztül a HF előerősítő
bemenetére kapcsolja. A H dinamikus
betét most mikrofonként funkcionál. A
szekunder tekercs másik kivezetése
az R2, C2 szűrőtagon és a K^g-on ke
resztül tápfeszültségre kapcsolódik;
- a K 1/5 a C3 leválasztó kondenzátort
lekapcsolja a HF végerősítő emitterkövető előfokozatáról;
- a HF előerősítő kimenőjele а Кш K 1/6 útvonalon az adó modulátor-be
menetére kerül.
- A K2 megnyomva: „Vétel” üzem
mód.
- а К 2/7 megakadályozza, hogy az
adópaneí tápfeszültséghez jusson;
- a Kg/, a K,/2-n keresztül érkező tápfeszültséget a vevő -UTV pontjára adja;
- a K1/ren keresztül a vevő beme
neté az antennára kapcsolódik, párhu
zamosan az adó kimenőkörével;
- a K2/5 a HF végerősítő -UTH pont
jára kapcsolja a tápfeszültséget;
- a T emitterkövető kimenete a K,/5ön és a C3-on át a HF előerősítő be
menetére kapcsolódik;
- a K , /3 a trafó primerét leválasztja e
bemenetről;
- az előerősítő nem a K ^-e n át köz
vetlenül, hanem az R3- K 1/7 útvonalon
kapja meg a - U TE tápfeszültséget, így
az erősítése csökken;
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3. Hangfrekvenciás előerősítő
(5. ábra)
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9. ábra: Az alapkészülék a telepegységgel

- a jelzőhang-generátor а К 1/2- К г/6
úton kapcsolódik a tápra;
- a végerősítő a K2/5-ön át jut tápfe
szültséghez;
- a jelzőhang-generátor kimenőjele
a K2/8- K 1/6 útvonalon kerül az adó BeA
modulátor bemenetére;
- a jelzőhang-generátor Rs által csil
lapított kimenőjele a K1/4-en át kerül a
HF végerősítő bemenetére;
- a HF végerősítő kimenete a K2/2-n
át hajtja meg a jelenleg kimenőtrafó
ként üzemelő Tr primerjének felső vé
gét, miközben az alsó kivezetést a C2
hidegíti. (Az R2-t a K^g most is levá
lasztja a tápfeszültségről.)
Megjegyzés: a K^g és K2/4 kontaktu
sok akkor jutnak szerephez, amikor a
tápfeszültség-csatlakozó és a telep
egység közé beiktatjuk a Komár-2M
beszélőkészlet elosztókábelét. Alapki
építésben az elosztókábelt a telep
csatlakozó hüvely 2-4. pontját össze
kötő rövidzár helyettesíti.

üzemelő frekvenciakétszerező. E fo
kozat báziskörében történik az amp
litúdóm oduláció. A bázis az L 102
nagyfrekvenciás és az L 103 hangfrek
venciás fojtón keresztül kapcsolódik
a -UTA pontra. A T 104 emitterkövető
emitteréről a C 106 csatolja a modu
lálójelet az L102-n keresztül a T 102 bá
zisára. Ezen megoldás kétségtelen
előnye az, hogy a modulációs jelfor
rással szemben kicsi a teljesítm ény
igénye, viszont nagy a modulációs
torzítása. Igaz, ennél a készüléknél
nem a hifi minőségű beszédátvitel a
legfőbb követelmény...
A m odulátor kimeneti köréről
kapacitív csatolással jut a modulált jel
a T103, szintén „C ” osztályú RF vég
erősítő bázisára. A bázist DC szem
pontból az L 105 tartja emitterpotenciálon.
A hangolt kimeneti kört kapacitív
osztó illeszti az antennához. Mind eb
be a panelbe, mind a többi áramköri
egységbe beépített polarizált konden
zátorok fémházas tantálok.

Az egységek rövid ismertetése

2. Szuperregeneratív vevő (4. ábra)

1. Adópanel (3. ábra)

A T2 q i köré épült szuperregeneratív
vevő működése lényegileg megegye
zik az AN/PRC-49B hasonló fokozatá
val. Ebben a rendszerben nem talá
lunk RF előerősítőt, az adó kimeneti
tankköre azonban állandóan az an
tennacsatlakozóra van kötve. Ezzel a
körrel a vevő rezgőköre vételkor csa

A T l01-en alapuló harmonikus kristá
lyoszcillátornak a szórt kapacitások
által 60,75 MHz-re hangolt kimeneti
körének tekercsleágazásához kon
denzátor közbeiktatásával csatlako
zik a T 102, „C ” osztályú beállításban

56 HADITECHNIKA 2003/4

tolásba kerül, kétkörös sávszűrőt ké
pezve.
A H201 hibrid szerepe a tranzisztor
munkapontjának beállítása. A H202,
RC szűrőláncot tartalmazó hibrid a
fokozat kimeneti aluláteresztő szűrő
je. A T 201 kollektora e szűrőláncon és
az R202, Th 201 hőfokkompenzáló ta
gon keresztül kerül földpotenciálra. A
kimenetet a viszonylag nagy beme
neti impedanciájú T emitterkövető
(lásd a 2 . ábrán) illeszti a további fo
kozatokhoz.

DC-csatolt, kétfokozatú, viszonylag ala
csony zajú erősítő, amelyet árnyékoló
burában helyeztek el. Az erősítő beme
neti jelét az L301, C301 tisztítja meg a
nagyfrekvenciás komponensektől. Az
erősítés hőfokfüggését a Th301, R30S
kompenzálja.
4. Hangfrekvenciás végerősítő
(6. ábra)
Nagyon egyszerű kapcsolástechniká
jú, egyetlen feszültségerősítő fokozat
ból és az ahhoz közvetlenül csatolt
komplementer végfokozatból álló
áramkör. Az itt (és az előző áramköri
részletekben is) szereplő kisjelű,
hangfrekvenciás Ge-tranzisztorok tí
pusjele nem a szokványos, GOSZT
szerinti; nyílván speciális szempontok
alapján válogatott példányokról van
szó. A tokozásuk az ismert „kiskalap”,
azaz például a közszükségleti elektro
nikai készülékekben gyakori GT108xével azonos.
5. Hívóhang-generátor (7. ábra)
Az R -855U M hívóhang-generátora
nem a vijjogó szirénahang HF-jelével,
hanem a valamivel egyszerűbben elő
állítható szaggatott sípolásjellel modu
lál. A fokozat a H 105 hibrid köré épül,
amely két közönséges, kéttranzisztoros astabil tranzisztorait és ellenál
láshálózatát tartalmazza. (Két, azonos
kialakítású hibridlapka van a tok két
„tálcájában".)
A bal oldali, nagy periódusidejű ge
nerátor a DS03 Si-diódán (színjelölésű
dióda; a típusát nem tudtam azonosí
tani) ciklikusan engedélyezi a jobb ol
dali, hangfrekvenciás négyszöggene
rátor működését.
A további képeken (8-9. ábra) a ké
szülékről, ill. annak belsejéről készült
fotók láthatók.
A cikk eredetije a Rádiótechnika
Évkönyve 2000-es kötetében
jelent meg.

Hivatalos közlemények a hadiipari rendelésekről
A Gripen részt vesz a NATO magyarországi PFP
gyakorlatán

A magyar légierő pilótái kipróbálják a Gripen
szimulátort Kecskeméten

2003 májusában a svéd légierő részt vett a NATO Béke
partnerség (Partnership for Peace) Ample Train elneve
zésű magyarországi gyakorlatán. Május 26. és 30. között
négy Gripen vadászrepülő érkezett a svéd légierő F17
Ronneby légi bázisáról Kecskemétre.

A Gripen csapata bemutatta a Gripen pilótafülke-szimulá
tort (GAD) a magyar légierőnek. A kecskeméti légi bázi
son jelenleg is folyik a pilóták és a műszaki állomány kép
zése, továbbá bemutatókat tartanak annak érdekében,
hogy a légierő személyi állománya, beleértve a pilótákat
és a műszaki alkalmazottakat, megismerjék a Gripen mo
dern pilótafülkéjét és repülési rendszerét.
A szimulátor működő pilótafülkét mutat be, amely il
lusztrálja a Gripen fejlett repülési rendszerét, beleértve
az aktív, színes kijelzőket, a feladattervezést, a fegyverek
képességeit és az adatátviteli rendszereket. A pilótafülke
elrendezése sok tekintetben megegyezik azon Gripen
vadászrepülőgépek pilótafülkéjével, amelyeket a jövőben
a magyar légierőnek szállítanak.
Killián Nándor, a magyar légierő ezredese szerint ez kiváló
lehetőség mindenkinek a magyar légierőnél, hogy megismer
je a jövőbeni vadászrepülőket. A pilóták és a karbantartó egy
ség körében sokak számára ez az első alkalom arra, hogy kö
zelről megismerjék a Gripent, és megértsék, mit jelent átállni
a jelenlegi szabvány magyar gépekről magas fejlettségi szin
ten lévő, negyedik generációs vadászrepülőgépekre.
Bob Kemp, a Gripen International értékesítési és mar
ketingigazgatója a következőket mondta: „Nagyon hálás
vagyok a magyar légierőnek, hogy lehetővé tette ezt a lá
togatást. Alkalmunk nyílt arra, hogy bemutassuk egy
olyan modern, többcélú harci repülő előnyeit, mint ami
lyen a Gripen, beleértve a modern, de felhasználóbarát
pilótafülkét. Igen elégedett vagyok a hét sikereivel.”
2003. május 20.

A 2003-as Ample Train gyakorlat célja az volt, hogy
fejlesszék a légierő műszaki csapatának más részt vevő
országok vadászrepülőivel való együttműködési képes
ségét (utántöltés, oxigén ellenőrzése stb.). Ez azt jelen
ti, hogy a gyakorlat során a svéd légierő technikusait egy
másik ország repülőihez irányították. További cél volt a
repülési feladatok gyakorlása különböző légierők külön
böző vadászrepülőivel, ugyanazon feladat végrehajtása
során. Ehhez hasonló gyakorlatot a NATO 1997 óta min
den évben szervez. Vezetője a NATO európai főpa
rancsnoka.
A gyakorlatra a gyors reagálású JAS 39 Gripen sza
kasz érkezett, amely a gyors reagálású erejének a mag
ját képezi, és 2004 januárjától nemzetközi békefenntartó
műveletekben vesz részt.
Catharina Bergsell, a svéd légierő információs veze
tője az alábbiakat nyilatkozta: „A NATO-gyakorlaton va
ló részvétel ismét bizonyítja, hogy a Gripen teljes mér
tékben NATO-interoperábilis vadászrepülőgép, nem
csak a pilóta és a földi személyzet szempontjából, ha
nem a tekintetben is, hogy könnyen kezelhető és
szervizelhető. A speciális szerszámok nélkül is könynyen nyitható szerelőnyílások, a beépített tesztrend
szer (built-in test), a 39C Gripen angol nyelvű feliratai,
a NATO-kompatibilis függesztések és csatlakozók
megkönnyítik a földi karbantartását mind a svéd, mind
pedig más nemzetiségű földi kiszolgáló személyzet
számára.
A gyakorlaton 13 nemzet vett részt saját vadászre
pülőgépeivel, többek között a svéd, a német, az egye
sült királyságbeli, a belga, a görög, a török és a fran
cia légierő. További részt vevő NATO-országok: Gö
rögország, Lengyelország, Norvégia és a Cseh Köz
társaság. A svéd légierő által rendelt 204 Gripen gép
ből már 126-ot leszállítottak. A svéd légierő három
svédországi légibázison működteti vadászrepülőit: F7
Satenas, F17 Ronneby és F21 Lulea. A rendszerbe ál
lított, többképességű gépek korábban már sikeresen
vettek részt nemzetközi gyakorlatokon Németország
ban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és
Norvégiában.
2003. május 28.

A Saab meghosszabbította a Gripenekkel
kapcsolatos ajánlatát Ausztriában
Roger Lantz, az osztrák Gripen igazgatója bejelentette,
hogy a Saab meghosszabbította ajánlatának érvényessé
gét, amelyet az osztrák haderőnek tett 24 Gripenre vonat
kozóan. Az ajánlat hivatalosan január végéig volt érvé
nyes. Lantz szerint az új kormány döntéshozatali lehető
séget kap a vadászrepülőgépek beszerzése ügyében.
A Saab a védelmi minisztérium beszerzési osztályának
írt levelében kérte továbbá azt is, hogy a Gripen 18 gép
re nyújtson be ajánlatot, mivel a korábbi osztrák kormány
csak 18 gép vásárlása mellett döntött. Az első javaslatké
rés még mindig a 24 új jet gépre vonatkozik.
A korábbi sajtóspekulációkra reagálva a Gripen szeretné
azt is megerősíteni, hogy magyar tapasztalatokhoz hason
lóan lehetséges egy új alternatív ajánlat a svéd kormánnyal
együttműködve. Ez - amennyiben az új kormány jóváhagy
ja - további költségmegtakarításokat eredményezne.
2003. február 20.

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 in d en é rd e k lő d ő t s z e re te tte l váru n k!
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Hatvan éve történt
A Berkut légvédelmi rendszer
Az első két részben a német és a háborút követő szovjet
légvédelmi rakéták fejlesztését tekintettük át, most az első
szovjet légvédelmi rendszer fejlesztését vizsgáljuk. A világ
háború befejezése után a szövetséges légierő fölénye
fennmaradt. A kínai és a koreai konfliktus tapasztalatai rá
mutattak a szovjet légvédelem számos problémájára. A
korszerű repülőgépek ellen a világháborús légvédelem
már képtelen hatékonyan ténykedni. Jelen cikkben a
Berkut rendszert vizsgáljuk meg, bár a fellelhető források
számos esetben ellentmondanak egymásnak, illetve fon
tos adatot nem tartalmaznak. A Berkut rendszert végül is
nem rendszeresítették, de az alapvető elemeiből kialakított
Sz-25 típusú légvédelmi rendszer közel harminc évig oltal
mazta Moszkva körzetét, és a fejlesztés eredményei a to
vábbi légvédelmi rakétarendszerek alapjául szolgáltak.

Bevezetés
Ötvenhárom éve a Távol-Keleten a hidegháborús kor
szak egyik legvéresebb fegyveres konfliktusa alakult ki.
A Szovjetunió közvetlen támogatásával Észak-Korea
fegyveres ereje 1950. június 25-én átlépte a demarkáci
ós határt, és rövid időn belül a déli terület jelentős részét
megszállta. A teljes megszállás előtt 7 ENSZ-határozat
alapján - az alapvetően az Egyesült Államok fegyveres
erejére épülő nemzetközi hadsereg a támadó hadműve
letet megállította, és légi fölényét kihasználva visszaver
te az északiak támadását. Emiatt Amerika és a Szovjet
unió a háborúba lépés peremére került. A háborús ve
szély miatt Szovjetunió felelős vezetői áttekintették
Moszkva védelmét.
A háború utáni időszakban a légierőnél megjelenő re
aktív hajtóművek minőségi váltásra ösztönözték a lég
védelmi erőket. A repülőgépek sebességének és a re
pülési magasságának jelentős növekedésével a köze
pes űrméretű tüzérség hatékonysága gyakorlatilag a
nullával volt egyenértékű. A szovjet légvédelmi lövegek,
a felderítő és tűzvezető radarok nem voltak összhang
ban az ellenség technikailag megújult lehetőségeivel,
képtelenek voltak az adott objektum oltalmazására. A
helyzet akkor vált kritikussá, amikor Amerika képessé
vált B -3 6 és B -50 típusú bombázó-repülőgépeivel a tö
meges nukleáris támadásra. Radikálisan fokozni kellett
a szovjet légvédelem hatékonyságát, a légierő vadászrepülőgépeinek fejlesztése mellett megjelent az elkö
vetkező időszak legperspektivikusabb, leggyorsabban
fejleszthető és fejlődő fegyverrendszere - a légvédelmi
rakéta.
Természetesen Moszkva gyenge légvédelme régóta
köztudott volt, de csak a Koreában tapasztalt amerikai lé
gi fölény miatt a politikai vezetőkben kialakuló közvetlen
veszélyeztetettség emelte ezt a kérdést az elsődleges
feladatok közé. „Egy éven belül rakétákkal kel! oltalmaz
ni légterünket” - határozott Sztálin 1950. augusztus 9-én,
természetesen a megvalósíthatóság előzetes vizsgálata
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nélkül. A határozat alapján a nukleáris és rakétafejlesztés
szintjére emelték a légvédelem fejlesztését is, azaz a
munkákat mentesítették a szovjet népgazdaságban al
kalmazott rendszertől, így a résztvevők kikerültek a helyi
párt- és adminisztratív vezetés „atyai” gondoskodása és
ellenőrzése alól. Az atomfejlesztést vezető Első Főcso
portfőnökség mintájára, a szovjet minisztertanács mellett
megalakították a Harmadik Főcsoportfőnökséget (TGU),
amely a légvédelmi fejlesztéseket irányította. Az első ve
zetője V. Rjabikov lett.
Természetesen a központi vezetés L. Berijára hárult. A
fegyverzeti minisztérium 1. tervezőirodája, a KB-1 kapta
ezt a feladatot is, amelyet ekkor szerveztek át SzB-1speciális irodává. Az iroda első igazgatója A. Jeljan lett,
aki előtte Gorkijban az egyik legnagyobb tüzérségi üze
met vezette, a légvédelmi rendszer egyik főkonstruktőre
Berija fia, Szergej Berija, valamint az elismert, de az ál
lambiztonsági szervek által üldözött rádiószakértő, P.
Kukszenko lett. Egyes források szerint a két főkonstruk
tőr vezetéknevéből alakult ki az új légvédelmi rendszer
kódneve, a Ber-Kut.

A Berkut légvédelmi rendszer elgondolása
Az elgondolás szerint a Berkut rendszer az ellenség által
alkalmazott és fejlesztés alatt álló repülőszerkezetektől
oltalmazta a szovjet fővárost. Több célcsatornás, légi és

2. ábra: A KRR antennarendszere

földi telepítésű légvédelmi rakétarendszert dolgoztak ki,
amelynek egyes egységei egyidejűleg 2 0 célra nyithattak
tüzet. A fontosabb műszaki paraméterek szerint a maxi
mális céltávolság 35 km, a minimális repülési magasság
3000 m, a maximális 25 000 m és a maximális célsebes
ség 1 0 0 0 km/h volt.
A rendszer az alábbi alapvető elemekből épült fel:
- A Moszkva körül két (25-30 km és 200-250 km su
garú) körben kiépített radarrendszer a 1 0 cm-es hullámhosszú sávban működő Kama radar stacionárius telepí
tésű változatát, az A - 100 típusú felderítőradarokat alkal
mazta, amelyet L. V. Leonov vezetésével a 244. TKI-ben
fejlesztettek ki.
- Hasonlóan két (45-50 km és 90 km sugarú) körben
telepített B-200 típusú központi rávezetőradarok (KRR)
követték a célpontokat és irányították a rakétákat, ezeket
a radarokat V. E. Magdeszijev vezetésével az 1. speciá
lis tervezőiroda tervezte.
- A speciális indítóállásokra telepített V-300 típusú
(205-ös gyártmányjelzésű) légvédelmi rakétákkal semmi
sítették meg a célpontokat, a rakétákat Sz. A. Lavocskin
vezetésével a 301. OKB tervezőiroda fejlesztette, az ál
lás berendezéseinek fejlesztését a V. P. Barmin által ve
zetett tervezőiroda végezte.
- A rendszerhez tervezett G-400 típusú elfogó-vadászrepüiőeszközhöz (Tu-4 hordozó repülőgépre telepített
G -300 típusú levegő-levegő osztályú rakéta), a légi
elfogórendszert A. I. Korcsmar vezetésével (a 210-es
gyártmányjelzésű rakétát) a 301. OKB tervezte, valóság
ban ez a rakéta a V-300 típusnak csökkentett méretű vál
tozata volt.
- A rendszer eleme volt a Tu-4 hordozóra telepített
D -500 típusú korai riasztó radar, amelynek feladatait bő
vebb információ hiányában csak feltételezni lehet; a légi
célok felderítése mellett feltételezhetően a G-300 típusú
rakéták irányításban is részt vettek.
-A z E-600 típusú rádiógyújtó, amely különféle robba
nófejjel együtt semmisítette meg a célt.
A tervezett rendszer a fenti alapvető elemek mellett
magában foglalta még a légvédelmi rakétarendszerek
csoportosításához (ezredéihez) tartozó felderítő-, vezeté
si és harcbiztosítási eszközöket, a rakéta-tárolóbáziso
kat, laktanyákat és a családok részére épített lakótelepe
ket. A rendszer elemeinek együttműködését a speciális
kiépítésű híradócsatornák segítségével a központi veze
tési pont irányította.
A tervezet sikerét jelentősen elősegítette az, hogy a
kivitelezési munkába az ország legjelentősebb kutatóin
tézeteit és tervezőirodáit vonták be. A KB-1 munkatár
sává nevezték ki a szakterület legjobb szakembereit,
akik közül többet kényszerítettek - előzetesen az állam

védelmi hatóság megvádolta, majd csak miután áttele
pültek, tisztázta őket a hamis vádak alól. A fejlesztési
munkába bevonták a KB-1-nél alkalmazott német szak
embereket is, akik közül az utolsók 1953-ban távoztak a
Szovjetunióból.
A rakéta fejlesztése az OKB-301 tervezőiroda mun
kája volt. A főkonstruktőr az iroda vezetője, Szemen
Lavocskin lett. 1950 szeptemberében indult meg a
V-300 (gyári jelzése R-205) típusú légvédelmi rakéta
fejlesztése, ezzel együtt kezdték a G -300 típusú (gyári
jelzése R-210) repülőrakéta fejlesztését is. A kezdeti
szakaszban a V-300 mellett az SB típusú rakéta meg
valósítását is vizsgálták. Ez a földi telepítésű rakéta ki
sebb volt az fí-205-nél, ezért könnyebben manővere
zett, de egy év múlva a terveket leállították. A hajtómű
vel kapcsolatos feladatot az A. Iszajev által vezetett 8 8 .
sz. kutatóintézethez tartozó O KB-2 tervezőiroda végez
te. A rakéta földi berendezéseit a V. Barmin által veze
tett csoport tervezte, amely a minisztérium különleges
tervezőirodájában dolgozott. A fedélzeti tápforrást a
tervhivatal tudományos kutatóintézetének csoportja állí
totta elő N. Lidorenko vezetésével. A robbanófejet a ve
gyészeti gépgyártást felügyelő minisztérium kutatócso
portja készítette, a munkát N. Zsidkin, V. Szuhih és K.
Kazarezovo irányította.
Az OKB-301-ben nagy intenzitással végezték a mun
kát. A munkakörülmények spártaiak voltak, Szemen
Alakszejevics szavai szerint: „ a háborúban sem volt
ilyen nehéz az életem”. A fejlesztésbe csak nagyon szi
gorú válogatás alapján kiválasztott szakembereket von
tak be.
Viszonylag gyorsan elkészült a rakéta mintapéldánya,
továbbá a többi rendszerelem terve. A lőtéri vizsgálatok
alapján 1952 januárjában összeállították a Berkut rend
szer összegzett műszaki terveit, amely meghatározta a
felderítőradar, a rakétarávezető-radar berendezéseit.
1953-55 között Moszkva központjától 50 és 90 km-es
sugarú kör peremén a Gulag speciális építőegységei ki
építették a harcálláspontokat, a rakétaszállítás útvonala
it, a rakétatároló bázisokat, az indítóállásokat. A kiépített
utak teljes hossza 2000 km volt. Természetesen ezzel
párhuzamosan felépítették a kapcsolódó laktanyákat és
lakótelepeket. A Berkuthoz tartozó műszaki munkákat V.
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5. ábra: A díszszemlén felvonuló rakéták
I. Recskin vezetésével a Lengiprosztroj moszkvai leányvállalat tervezte.
Sztálin halála és Berija bukása után 1953 júniusában
átszervezték az 1 . sz, irodát, amit a vezetők váltása kí
sért. A kormányhatározat alapján a rendszer az Sz-25ös elnevezést kapta, és új vezető főkonstruktőre Raszpletyin lett. A TGU-t átnevezték Glavszpecmasra és a
Közép Gépipari Minisztériumhoz került. Az átszerve
zést követően a katonai vezetés alaposan ellenőrizte a
rendszer működőképességét, emiatt a fejlesztése fél
évig állt.
A rendszer elemeit 1954-től kezdték átvenni a csapa
tok, márciusban az objektumok zömében elkezdődött
az elemek összehangolása. 1955 elején a Moszkva
melletti térségben befejeződtek az átadási-átvételi vizs
gálatok és a rendszer elkezdte a szolgálatot. A Szovjet
unió minisztertanácsa 1955. május 7-i határozata alap
ján a légvédelmi rakétacsapatok magasabb egységei
szakaszosan elkezdték a harci munkát. A kezdeti súlymakettes és feltöltetlen rakétákkal végzett próbaszolgá
latot 1956 júniusában készenléti szolgálat váltotta fel.
Az összes egység célonként három rakétával egyidejű
leg közel ezer célt tudott tűz alatt tartani. Természete
sen az, hogy a célok a szélrózsa minden irányából
egyenlő arányban közeledjenek, a valóságban soha
sem következik be, de erről a légvédelmi magasabb pa
rancsnokok gyakran elfeledkeztek. Hazánkban a légvé
delmi hadosztályparancsnok harceligazításán jelen so
rok írója még a nyolcvanas években is 200-300 légi cél
elleni harcra készülésről kapott feladatot, pedig a terü
leten arányosan elosztott, átcsoportosíthatatlan erőkkel
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ez kivitelezhetetlen, mert az ellenség nagy valószínű
séggel egy szűk sávban töri át a légvédelmet, ahol - ha
minden jól megy - maximum 5 -1 0 cél elleni küzdelem
re jut eszköz.
A légvédelmi rendszer szolgálatba állása után a
Glavszpecmast és az egész rendszer összeállításáért fe
lelős Glavszpecmontazst felszámolták. Az 1. sz. irodát
átvette a Hadiipari Minisztérium.
Az Sz-25 rendszer üzemeltetésére a Légvédelmi Csa
patok Moszkvai Körzetében 1955 tavaszán felállították a
különleges rendeltetésű Önálló Hadsereget, amelynek
első parancsnoka K. Kazakov vezérezredes lett. A tiszti
állomány átképzését Gorkijban, a légvédelmi főiskolán,
míg a sorállomány kiképzését az UTC-2 kiképző-gyakor
ló központban végezték.
Az üzemeltetés során a rendszert korszerűsítették, at
tól kezdve Sz-25M rendszerként működött, majd 1982ben az Sz-ЗООР légvédelmi rakétarendszer fokozatosan
felváltotta.

A légvédelmi rakétarendszer
A rendszer fejlesztésével az elemek fejlesztése párhuza
mosan folyt. 1950 októberében a vizsgálati helyszínre ér
kezett a rakétarávezető-állomás kísérleti, ún. deszkavál
tozata, és 1951. július 25-én indították az első V-300 tí
pusú rakétát.
A repülővizsgálatokat a Kapusztyin Jár melletti lőtéren
végezték, ezért négy bázist építettek ki. A 30. sz. terület
re telepítették a rakéta-előkészítő technikai berendezé
seket, a 31. sz. területet a kísérleti légvédelmi rendszert
üzemeltető személyzet laktanyáinak, a 32. sz. területet a
rakéta indítóállás részére és a 33. sz. területet a közpon
ti rávezető-állomás részére (ez a bázis 30 km-re volt a
30.-tól) építették.
Az első teljes rendszerpróbát 1952. november 2-án
végezték, a cél egy toronyra rögzített rádióelektronikai
tükör volt. A következő vizsgálati sorozatnál, 1953 ele
jén már mozgó célt alkalmaztak, amely egy ejtőernyő
re szerelt tükör volt. Majd Tu-4 típusú repülőgéppel
vizsgálták a rendszert. Ennek során 1952. szeptember
18-tól 1953. május 18-ig 81 db rakétát indítottak.
Szeptem ber-október folyamán már 11-28 és Tu-4 típu
sú célokat semmisítettek meg. Ezek kiselejtezés előtt
álló repülőgépek voltak, amelyeket a csökkentett sze
mélyzet bevezetett a lőtér légterében, majd a robotpi
lóta bekapcsolása után magára hagyták. A vizsgálatok
során passzív zavarást alkalmaztak. A befejező fázis
ban egyidejűleg 20 db rakétát indítottak 20 célra. A lő
téri vizsgálatokhoz a rendszer gyártásába közel 50
üzemet vontak be.
Két év alatt (1953-1955) kiépült a kettős gyűrű, ame
lyet folyamatosan látták el fegyverekkel. Az összehangolt
munka érdekében gyári képviselők szerelték össze az
etalonnak nevezett rendszert, majd a további rendszere
ket maguk az alkalmazók.
A harcálláson a B-200 típusú állomást félig süllyesztett
betonépületbe szerelték be, ezt később földdel betemet
ték, és álcázási céllal befüvesítették. Az így kialakított
műszaki berendezés 1 0 0 0 kg-os légibomba közvetlen ta
lálatától is megvédte a személyzetet. Az épületben külön
helységekben helyezték el a nagyfrekvenciás rendszer
elemeit, a lokátor többcsatornás berendezéseit, a rend
szer vezetési pontját, a kezelők munkahelyeit és a váltószemélyzet hálókörleteit. Az épület mellett betonozott
alapra állították fel a célkövető két antennáját és a pa
rancsközlő rendszer négy antennáját.

I

8. ábra: Az indítóasztalon megfigyelhető szintező mecha
nizmus

7. ábra: Az indítóasztalra állított és rendszerhez csatlakozta
tott R-207A típusú rakéta

Az állomás csak az antenna-alaphelyzet által meghatá
rozott 60°x60°-os rögzített szektorban derítette fel a célt,
követte és irányította a rakétákat.
Az állomás 20 indítási csatornával rendelkezett, tehát a
követési szektorban a repülő 2 0 önálló célt követett, és
ezeket egyidejűleg egy rakétával támadta. Az önálló indí
tási csatornákhoz három rakéta tartozott. A rendszer 5
perc alatt érte el az indítási készenlétet, ennyi idő alatt
legalább 18 indítási csatornát szinkronizáltak.
Az indítóállásban soronként hat (négy) indítóasztalra
állított rakéta állomásozott. A felelős szektor szerint a rávezető-állomás előtt 1,2 és 4 km-es távolságra helyezték
az indítóállásokat, amelyeket jól kiépített utak kötöttek
össze. Területi problémák miatt volt olyan állomás, amely
indítóállásaiban a tervezett 60 db rakéta helyett keveseb
bet telepítettek.
A rendszerhez rakétatárolókat is építettek. Itt helyezték
el a rakéta-előkészítési technológiai berendezéseket, a
szükséges mérőállomásokat, továbbá a szükséges lakta
nyai objektumokat.
Moszkva körzetében 56 db rendszert telepítettek, to
vábbá egy sorozatot és egy kísérleti rendszert készítettek
a lőtéri vizsgálatokhoz. A Kratovban végzett elektronikai
vizsgálatokhoz egy önálló rávezető-állomás készült. Az
állomás kísérleti munkáit V. M. Taranovszkij vezetésével
a KB-1-nél kezdték el.

fázisában önirányításra kapcsolták át. Ezt a feladatot N.
A. Viktorov vezette, de a fejlesztést még korai fázisában
leállították.
A lineáris letapogatást végző, szektoros működésű ra
dar gondolatát M. B. Zakszon javasolta. Az állomás többcsatornás részét, a cél- és rakétakövető rendszereket K.
Sz. Alperovics vezetésével tervezték.
A radar végleges változatát 1952. januárban fogadták
el. A függőleges antenna (A11) magassága 9 m, a 60°-kal
megdöntött antenna (A12) szélessége 8 m volt, az anten
nák önálló alapzaton álltak. A légtér letapogatását az an
tenna mechanikus forgatásával oldották meg. A két egy
más mögött elhelyezett lekerekített háromszögbe helyez
ték el a sugárzó elemeket, így összesen hat sugárzó se
gítségével tapogatták le a 60°-os szektort. A letapogatás
sebessége 20 Hz volt, a sugárnyaláb szélessége elfo
gáskor 57°-os, követéskor 1°-os. A radar 10 cm-es hul
lámsávban működött. A fejlesztés kezdeti fázisában a su
gárzó elemek számát növelni szándékozták, de a nemfé
mes betétekkel kialakított kör alakú antenna a tervező-

A B-200 központi rávezetőradar
A fejlesztés kezdeti fázisában keskeny sugárnyaláb alkal
mazásához szükséges parabolaantenna alkalmazását
tervezték, amely két sugárnyalábot állított elő a cél- és ra
kétakövetéshez. Ezzel párhuzamosan terveztek egy
olyan változatot, amelynél a rakétát a rávezetés befejező
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asztalon maradt. A két nagyméretű, viszonylag nagy se
bességgel (180 fordulat/min) forgó antennaszerkezetet
egymás között szélmalomnak hívták.
Az állomás egyidejűleg maximum 20 db cél- és 20
rakétacsatornával működött. 4 rávezetőtiszt egyenként
maximum öt cél követését és célonként egy rakéta rá
vezetését irányította. A rávezetőtiszt által kezelt öt
csatornához egy parancsközlő állomás tartozott. Az el
ső időkben az állomás mellett egy parancsközlőt ter
veztek, de a négy önálló állomás megbízhatóbban mű
ködött.
A KRR kísérleti mintapéldányát 1951 őszén készítették
el a Moszkva melletti Himkiben, majd télen és a követke
ző nyáron Zsukovszkijban, a Repülő TKI-ben tesztelték.
A sorozatgyártás mintapéldánya már Zsukovszkijban ké
szült, ennek ellenőrző vizsgálatait június 2 -tól szeptem
ber 20-ig folytatták. A céljelek egyeztetését a rakétajelek
kel BU -40 típusú fúrótoronyra szerelt fedélzeti-válasz
adóval végezték. (Később a rendszer elemei közé felvet
ték a teleszkópikus antennatornyot, amelyet az állomá
sok hitelesítésekor is alkalmaztak.)
Az antennatornyokat a 701. üzem készítette Podolban.
A radar adóberendezését az A. L. Mine által vezetett la
boratórium gyártotta. A vizsgálatok után a KRR-t vasúton
Kapusztyin Jarba szállították. A 33. számú területen álló
földszintes épületbe szerelték be az állomást. A vizsgála
tok közben a KB-1 -nél a rávezetési szabályzási kört mo
dellezték. Az ún. deszkamodell magában foglalta a célés a rakétajel-imitátort, az automatikus követés rendsze
rét, a rávezetési parancsokat kidolgozó számító-megoldó
műszert, a rakéta fedélzeti berendezéseket és a rakéta
makett analóg számítógépét. 1952 őszén ezt a modellt is
leszállították a lőtérre.
A KRR sorozatgyártásában az alábbi üzemek vettek
részt: a radar sorozatgyártását a 304. számú üzem
(kuncevi rádiótechnikai üzem), az antennatornyokat a 92.
számú üzem (gorkiji gépgyár) végezte. A parancsközlő
állomásokat a leningrádi poligrafikus üzemben kezdték
el, majd a munkát a leningrádi rádiótechnikai üzem vette
át. Az állomás analóg számítógépeit a zagorszki üzem
készítette. A rádiócsöveket Taskentben gyártották. A
rendszer elemeit a moszkvai rádiótechnikai üzemben
szerelték össze.
A rendszeresített KRR eltért a mintapéldánytól, mert
abban kiegészítő ellenőrző berendezések és indikátor
berendezések is voltak.

A V-300 típusú légvédelmi rakéta
Az OKB-31-nél Csernyakov vezetésével kezdték el a
205. gyártmány tervezését. A rakéta robotpilótáját, a parancsközlő-vevőegységét és a válaszadót a KB-1 terve
zőirodánál a V. E. Csernomorgyik által vezetett csoport
tervezte. Az érdemi munkát 1950 szeptemberében kezd
ték, és 1951 márciusában a Harmadik Főcsoportfőnök
ség vizsgálta a kísérleti példány elgondolását, a hónap
közepén elfogadták a terveket is.

10. ábra: Az R-207A típusú rakéta rajza
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Függőleges indítású, rádió-távirányítású, parancsve
zérlésű, kacsa aerodinamikai hordfelületű és kormány
szerkezetű kétlépcsős rakétát terveztek. A rakétatestet
hét szakaszra bontották. A kacsaelrendezés szerint a tá
madó- és oldalszög szerinti irányítást végző kormányla
pokat a rakéta-sárkánytest orr-részére helyezték, ezt kö
vették a szárnyfelületek, amelyeken a kialakított kor
mánylapok a csavarás szerint stabilizálták a rakéta repü
lését. A rakéta utolsó szakaszában helyezték el az indító
hajtóművet, és ehhez rögzítették a leváló gázkormányegységet. A függőleges indítás során a rakétát felgyorsí
tották, majd a célmagasság függvényében a gázkormá
nyok segítségével a rakétát a cél irányába fordították, ez
után az egység levált.
A rakétafedélzeti berendezés működőképességét át
alakított repülőgép segítségével ellenőrizték. A fedél
zetre beszerelték a rakétához és a mérésekhez szük
séges berendezéseket. A repülőgép berepült a KRR
működési zónájába és a parancsközlő állomás jeleinek
feldolgozását és hatásait vizsgálták. A hajtóművet egy
Zagorszkban (Szergijev Poszadban) felépített laborató
riumban, a működőképességet imitált repülés közben
tesztelték.
Az első rakétát 1951. július 25-én indították az 5. szá
mú területről, amelyet Kapusztyin Jarban a ballisztikus
rakéták vizsgálatához alakítottak ki. Majd a repülési vizs
gálatok második szakaszában (1952. március-szeptem
ber) további rakétaindításokat végeztek. A fedélzeti prog
ramadó-berendezés vezérelte a vizsgálatok során a re
pülést, majd bekapcsolódott a KRR is. Összesen 30 db
rakétát indítottak. Októberben öt indításnál a kísérleti
KRR vezérelte a rakétát.
A szükséges átalakítások után, 1952. november 2-án
kipróbálták a teljes rendszert imitált álló légi cél segítsé
gével. Fél év múlva, 1953. május 25-én semmisítette
meg a V-300-as az első légi célt.
A rakéta sorozatgyártását a tusinói 41. és 82. számú
üzemek mellett az 586. számú dnyepropetrovszkiji
üzemben végezték. A V-303 típusú rakéta sorozatgyár
tását 1952. augusztus 31-én aláírt szerződés szerint az
586. számú üzem kapta meg. A fedélzeti energiaforrást
N. Lidorenko vezetésével a tervhivatal TKI-je fejlesztet
te ki. A rakétát többféle robbanófejjel tervezték, a gyújtó
típusjelzése E -600 volt. Végül sorozatgyártásba csak a
repeszromboló típus került. A kumulatív típusú fejlesz
tés 1954-ben befejeződött. Ezenkívül készítettek egy
láncos szerkezetet, mely szerint az előre kialakított repeszszegmenseket a robbanófej külső felületén lánccal
rögzítették egymáshoz. Felrobbanás után a szegmen
sek szétrepülését a láncok koordinálták. Már 1925-ben
hasonló elven működött a léggömbök ellen tervezett 76
mm-es lőszer is.
A tartós üzemeltetés során a 205-öst felváltották a 207,
217 és 279 típusú rakéták, amelyeket az OKB-301 és a
Burevesztnyik TI fejlesztett ki. A rendszerfejlesztők elké
szítették a 2 07 T és 27 7T típusú nukleáris robbanótöltettel
szerelt rakétákat is. A 2777 rakétát Szari-Sagan (Balhas
tó) körzetében kipróbálták. Az egymástól 10 km távolság
ra repülő Tu-4 típusú célgép a robbanás után eltűnt. Per
sze az ellenséges légierő megsemmisítése elsődleges
feladat, de Moszkva körzetét légköri atomrobbanásokkal
oltalmazni ma már botor cselekedetnek látszik.
A kezelőállományok kiképzéséhez elkészítették a ra
kéták az ún. súlymakettet (amelynél a rakéta tömegel
osztása megegyezett az eredetivel, de a rakétából min
den rendszer hiányzott) és az ún. kiképzőrakétát (ame
lyen az üzemeltetés során az elektromos méréseket
gyakorolhatták).

A rendszer elemei közé tartozott az indítóasztal és a
szállítóberendezés. Az indítóasztalt V. P. Barmin veze
tésével fejlesztették ki. A betonalapzatra szerelt fémke
retes szerkezetre állították a rakétát, négy karral rögzí
tették és az indítóasztalon szintezőszerkezet segítségé
vel pontosították a rakéta helyzetét. Az indítás előtti fo

lyamatokhoz szükséges jelek és tápfeszültségek gyors
bontású csatlakozóval ellátott tápkábelen keresztül ju
tottak a rakétára. A rendszer elemei közül a nyilvános
ság a rakétán kívül a szállító gépjárművet ismerte. Elő
ször 1960. november 7-én vonultak fel a díszszemlén a
Z IL -1 5 7 típusú nyergesvontatói, majd később a
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ZIL-131 vontatta a rakéta távolsági szállítására alkal
mazott gépjárművet.

lőtt, addig sérthetetlennek tekintett F-117A repülőgépre
emlékezni.
Rövidítések jegyzéke

Befejezés
A Berkut rendszer nem valósult meg, de az elkészült ele
mekből összeállított Sz-25-ös rendszert 1955-től alkal
mazták. Később a kor követelményeinek megfelelően
korszerűsítették, és az Sz-300 rendszer elterjedését kö
vető kivonásáig folyamatosan alkalmazták.
A kiépítése, működtetése hatalmas anyagi terhet jelen
tett, és a szektoros működése miatt viszonylag gyorsan el
avult, mégis a kiépített infrastruktúra miatt állandóan kor
szerűsítették, és majdnem harminc évig alkalmazták. Csak
a vietnami és arab háborús tapasztalatok után, a hetvenes
években vált világossá: a légvédelmi rakétarendszert na
gyon szűk szektorban célszerűtlen alkalmazni, különösen,
ha üzemeltetése ennyire drága. Ugyanis egymagában
egy-két egymás melletti rávezetőállomás kiesését nem ké
pes pótolni, továbbá a rakétákat csak a közeledő légi cél
ra indíthatták, így utánlövésre nem volt esély.
Mégis ez a rendszer alapozta meg a szovjet légvéde
lem új fegyvernemének kialakulását. A számos sikerte
lenség után kialakított rakétát tucatnál több is követte és
még fogja követni. Ezek háborús kipróbálása számos té
ren meglepte az ellenfelet, elég csak a szerbek által le
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Űrtechnika
Megsemmisült a Columbia III. rész
A Columbia február 1-jei tragédiája után nyomban meg
kezdődött a lehetséges okok feltárása. Első lépésként
megalakultak a roncsokat, törmelékeket, megmaradt na
gyobb darabokat felkutató csoportok, párhuzamosan a
szakemberekből álló bizottsággal. Első véleményük sze
rint az induláskor levált hőszigetelő anyag darabja oko
zott jóvátehetetlen sérülést az űrrepülőgép burkolatában,
és a légkörbe való visszatéréskor beáramló forró gázok
belülről lukasztották ki a szárnyat, majd ezt követően
esett szét a Columbia. Bár e sorok megírásáig perdöntő
szakvélemény nem látott napvilágot, leszögezhetjük,
hogy némi kitérő után a szakvélemények visszatértek a
kiindulóponthoz, hogy a start első perceiben bekövetke
ző sérülés pecsételte meg a Columbia sorsát (1. ábra).
Tekintsük át időrendben az eseményeket:
Február 3. - Az első vélemények a startnál bekövetke
ző sérülésben látták a tragédia lehetséges okát. A video
felvételeken jól látszik, amint a felszállás utáni 80. mpben a központi hajtóanyagtartályról leváló hőszigetelő
burkolat egy darabja megütötte a Columbia bal szárnyá
nak alsó részét, illetve a szárny belépőélét (2/a-2/b áb
ra). A visszatérésnél, a légkörbe való belépésnél az űrre
pülőgép bal oldala rendellenesen kezdett melegedni. A
fedélzeti számítógép a dőlésszög megváltoztatásával
próbálta korrigálni a Columbia pozícióját. Ilyenkor az em
beri beavatkozás az ellenőrzésre szorítkozik, a másodpercenkénti manővereket a kormányrakéták segítségével
csak a számítógép képes elvégezni.
A NASA sajtótájékoztatóján kiderült: nem volt elég bi
zonyítékuk a sérülés lehetséges mértékére, de ha tud
ták volna, akkor sem lett volna mód a mentésre. Ebben
az esetben viszont komoly erkölcsi aggályok merülnek
fel, hogy mit mondjanak a személyzetnek, illetve a kül
világnak.
A baleset okainak kivizsgálására független bizottságot
hoztak létre Harold Gehman nyugalmazott tengernagy
vezetésével.
Február 4. - Az űrrepülőgép fémvázát - a hagyomá
nyos repülőgépekhez hasonlóan - alumínium alkotja. A
nagyjából 175 °C-os olvadáspontú szerkezetet viszont
megfelelő hővédelemben kell részesíteni a légkörön való
áthaladáskor (3. ábra). Ezt a célt szolgálják a különböző
színű hővédő csempék, melyből több mint 33 ezer dara
bot ragasztanak fel az Orbiterre (4/a-4/b ábra). Bár né
hány csempe elvesztése, sérülése önmagában még nem
elegendő a katasztrófához, de a kritikusabb helyeken ke
letkező nagyobb sérülés már igen. A NASA ennek ellené
re megerősítette, hogy az űrhajósok nincsenek kiképez
ve a sérült csempék javítására, cseréjére a világűrben, és
nem is lehetséges a megfelelő számú tartalék csempe
raktározása az űrrepülőgépen a 33 ezer darabos készlet
hez. Nem beszélve a személyzet kiképzéséről erre a
munkára, valamint nem említve a sérülés helyének meg
közelítési problémáját. Az viszont érdekes, hogy a NASA
mérnökei, szakemberei eredetileg gondoltak ilyen meghi
básodás javítására. A Columbia első két repülésére ké-

Shower of particles
below (-Z) of IH wing
after debris struck
wing

1. ábra: A kép felbontásának elégtelensége miatt csak a le
vált alkatrész látható, az okozott sérülés nem (NASA)

2/a-2/b. ábra: A lehulló törmelékek okozhatták-e a tragédiát
kiváltó sérülést - még nem tudjuk (NASA)
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3. ábra: A szárny szerkezete (NASA)
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4/a-4/b. ábra: A hővédő csempék és az Orbited érő hőter
helés (NASA)

szülő személyzetek egyik tagjával bizony gyakoroltatták
a csempe javítását, felragasztását a világűrben (5. ábra).
A menekülés lehetőségeként felvetették, hogy a Co
lumbia miért nem kötött ki a nemzetközi űrállomáson,
vagy legalább annak közelében az ISS személyzete
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szemrevételezhette volna a gép sérülését. Mivel a két űr
eszköz teljesen különböző pályán keringett, a Columbiá
nak nem volt elegendő hajtóanyaga pályájának megvál
toztatásához, illetve nem vitt magával dokkolóegységet.
A NASA továbbra is fenntartotta álláspontját, hogy „a
legjobb szakemberek elemzése szerint, a leváló törmelék
okozhatott komolyabb hibát a hővédő burkolaton, de mé
lyebb réteget nem érinthetett, következésképpen még
több hővédő csempe elvesztése sem jelenthetett végze
tes kockázatot a szárny átégése szempontjából”.
A houstoni űrközpontban tízezer gyászoló jelenlétében
vettek végső búcsút a hét űrhajóstól. A gyászszertartá
son George Bush elnök és felesége is részt vett.
Február 5. - Azonosították az izraeli űrhajós földi ma
radványait, miközben a San Francisco Chronicle inter
netes oldala egy érdekes képet közölt. A felvételen egy
fényes, kékeslila színű vonal - villám? - látható, amint
belecsap a Columbiába, nagyjából a problémák megkez
dődésének időpontjában. Mivel nem lehetett kizárni a
fényképezőgép elmozdulását vagy a lencse hibáját, a
szakemberek sohasem erősítették meg ezt a változatot.
Közben a NASA új elmélettel állt elő, mely szerint az űr
repülőgép űrszeméttel ütközött. Ennek a karambolnak
még a Föld körüli pályán kellett bekövetkeznie, hiszen 60
kilométeres magasságban az űrtörmelék ugyanúgy meg
semmisül, mint ahogy a Columbiát is elérte a végzete.
Február 6. - Paul Fischbeck, a Carnegie Mellon Egye
tem mérnökprofesszora és munkatársai az első ötven űr
repülőgép indításának körülményeit vizsgálva arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy a szárny törzshöz közeli alsó
felülete, valamint a személyzeti kabin alatti rész a legse
bezhetőbb pontja a rendszernek. Az emelkedés első sza
kaszán az itt elhelyezkedő hővédő csempék vannak leg
jobban kitéve a levágódó, visszahulló törmelékekkel való
ütközésnek (5. ábra). Az 1994-ben elkészített tanulmány
nyomán a NASA változtatásokat eszközölt, például jég
mentesítette a nagy hajtóanyagtartály külső falát.
Ron Dittemore programigazgató sajtótájékoztatóján
bejelentette, hogy a szakértők nem tartják elégségesnek
a tragédiát magyarázó okot, azaz mégsem a nagy tartály
ról levált szigetelődarab sértette fel a Columbia szárnyát.
A mérnökök számítógépes elemzése rámutatott, hogy a
keletkező ütés nagysága nem volt elégséges a végzetes
következményekhez, illetve a szigetelésdarab leválása
előtt, illetve után készült felvételek között nincs lényeges
különbség. Az elemzés a levált szigetelőanyag 50x40x16
cm-es méretével és 1 , 2 kg-os tömegével számolt, ráadá
sul kétszeres légáramlási sebességet (2400 km/h) felté
telezve. A modellezésnél túlértékelték a lehetséges sérü
lés nagyságát is. Az a korábbi feltételezés sem igazoló
dott be, hogy a könnyűszerkezetű szigetelőanyag ke-

mény jégbe ágyazódva hasadt le, mert a nagy hajtó
anyagtartályon ilyen jelenséget sehol sem tapasztaltak.
Február 7. - Ron Dittemore sajtóértekezleten jelentet
te be, hogy megtalálták a szárny egy fél négyzetméteres
darabját. Bemutatott továbbá egy, az amerikai légierő
távcsövével készült felvételt (7. ábra), melyen jól látható,
hogy a bal szárny belépőélének egy része hiányzik. Ha a
forró gázok itt hatoltak be a szárnyba, akkor nemcsak a
vezetékeket, rekeszeket, csöveket égették el, hanem a
175 °C-ot „bíró” vázszerkezetet is. Ez vezetett a szárny
leszakadásához, majd a kevésbé hőtűrő oldalával lefelé
forduló űrrepülőgép szétdarabolódásához. A telemetriái
adatok alátámasztották, hogy az orientációs rendszer
megpróbálta a megrongálódott szárny okozta leromlott
aerodinamikai tulajdonságok miatti repülési jellemzőket
megváltoztatni.
Február 9. - Egy bulvárlap hasábjain olvashattuk azt a
feltételezést, amely megindokolta a nagy erőkkel történő
roncskutatást. A lap nem kevesebbet állított, mint hogy a
Columbia egy szupertitkos kódoló berendezést vitt magá
val, melynek darabjait, vagy egészét (?) semmiképpen
sem szerették volna idegen kezekben tudni.
Február 12. - Kongresszusi meghallgatásán Sean
O’Keefe, a NASA vezetője hangsúlyozta, hogy a 16 na
pos űrrepülés alatt semmilyen olyan gond nem mutatko
zott, amely miatt a tragédia bekövetkezett. Harold
Gehman nyugalmazott tengernagy - a katasztrófa okait
vizsgáló bizottság elnöke - sajtótájékoztatóján elmondta,
hogy rengeteg adat, fénykép- és videofelvétel áll rendel
kezésre, de a hatalmas területen szétszóródott roncsda
rabok összerakásához több hétre lesz szükség.
Február 19. - A vizsgálóbizottság megállapította, hogy
az űrrepülőgépről már jóval a Texas fölötti szétesése előtt
váltak le különböző méretű alkatrészek.
Február 2 0 .-1 4 ezer törmelékdarab megtalálása sem
adott még egyértelmű magyarázatot a katasztrófa lehet
séges okára. Ugyanakkor egyre több bizonyíték szól
amellett, hogy már a kaliforniai partok felett megkezdő
dött a darabok leválása a Columbiáról. A legfrissebb je
lentés szerint a földi irányítással való kapcsolat megszű
nése utáni első 5 mp-es adathalmazt sikerült rekonstruál
niuk a mérnököknek.
Február 26. - Egy animáció segítségével e sorok szer
zője, Kardos Csaba számítástechnikai szakoktató támoga
tásával, másodperc pontossággal rekonstruálta a Colum
bia bal szárnyában fellépő eseményeket. Nyomon követ
hető, ahogy a 26 darab érzékelő miként mondja fel egy
más után a szolgálatot (Letölthető: www.kiskun.mcse.hu/
Schumi űroldalai címen). Mint ismeretes, a szenzorok
előbb hőmérséklet-emelkedést jeleztek, majd sorban el
hallgattak.
Február 28. - Bár már február 6 -án megtalálták azt a
videofelvételt, amelyet a leszállás során készítettek a Co
lumbia fedélzetén, csak egy hónap elteltével hozták nyil
vánosságra. A 13 perces felvételen a személyzet négy
tagja (Husband parancsnok, McCool pilóta, Laurel Clark
és Kalpana Chawla küldetésszakértő) látható, amint vi
dám hangulatban végzik a rutinellenőrzéseket mintegy
fél órával a leszállás előtt (10. ábra). Az erősen sérült
szalag kb. 5 perccel a tragédia előtt ér véget, tehát nem
nyújthatott érdemi segítséget a vizsgálathoz.
Március 13. - A NASA szakemberei felvetették, hogy a
központi hajtóanyagtartály hővédő szigeteléséből levált
darab okozhatta a végzetes sérülést. Január 16-án a
Föld körüli pályára megérkező Columbia fedélzetéről ké
szült felvételen repedések láthatók a bal szárnyon. A kép
inkább csak zavart keltett, mert némi vizsgálódás után
belátható, hogy a felirat ellenére a felvétel nem a Colum

6. ábra: Richard Truly a hővédő csempe felragasztását gyako
rolja egy speciális, az űrben használható szerszámmal (NASA)

7. ábra: A bal szárny belépőélének sérülése látható azon az
amatőr felvételen, melyet az előzetes hírekkel ellentétben
nemaUSAF Starfire követőrendszerével készítettek, hanem
az ott dolgozó három mérnök munkája, egy 8,5 cm-es táv
csővel és számítógéppel
bia bal szárnyát ábrázolja! (11. ábra). A roncskereső cso
portok megtalálták és beszállították a bal futómű ajtaját,
melyen jól láthatók a megrongálódott hővédő csempék. A
szenzorok szerint a bal futómű kamrájában percenként
5 °C-kal emelkedett a hőmérséklet, majd a vázszerkezet
175 °C környékén szétolvadt. Ezt bizonyítja, hogy a
csempékre belülről olvadt rá a fém, a külső részeken
ilyen jelenség nem észlelhető. További bizonyíték a meg
talált hat kerékből a bal oldali kettő deformációja, amely
egyértelműen alátámasztja a szárny belsejében létrejött
magas hőmérsékletet.
Március 19. - Kiderült, hogy az USAF egyik földi radar
ja - műholdfelvétel támogatással - észlelt egy különálló
tárgyat a Columbia közelében a repülés második napján.
Nem derült ki pontosan a tárgy mibenléte, de méretei
alapján a NASA szakemberei hővédő csempeként azo-
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10. ábra: Bárhogyan forgatjuk a képet, nem ismerhető fel a
Columbia szárnya, de még a leginkább hasonlónak tetsző,
függőleges vezérsík sem (Broadcasting)

8/a-8/b. ábra: Valódi és infravörös fényben készült felvéte
lek, amelyek valóban a légierő követőrendszerével készültek
(AMOS)

9. ábra: A pozícióból ítélve Laurel Clark készítette ezt a fel
vételt, melyen Husband parancsnok (bal oldalt) és McCool
pilóta látható
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nosították. Ez az objektum lassan elsodródott az űrrepü
lőgép mellől, majd belemerülve a Föld légkörébe, meg
semmisült. A NASA azonban nem kapott értesítést az
észlelésről, mert a légierő elemzése szerint a tárgy nem
az űrrepülőgépről vált le.
A fojyamatosan beérkező törmelékdarabokat a Ken
nedy Űrközpont hatalmas hangárában mintegy 300 mér
nök és technikus válogatja és illeszti - két műszakban.
Március 20. - Megtalálták a Columbia fekete dobozát.
A rendszer a légkörbe lépés előtt 10 perccel, nagyjából
1 2 0 km-es magasságban aktiválódik, és mérései között a
légkör nyomása, a hőmérséklet mérése és a rezgés
nagysága is szerepel. Az OEX-et (Orbiter Experiments
Recorder) kizárólag a Columbián alkalmazták, mert ez a
gép volt az űrrepülőgép-flotta első, űrrepülésre alkalmas
példánya, és az első négy repülésénél szolgáltatott a
főbb jellemzőkről adatokat. Az előzetes vizsgálatok sze
rint a szalag jó állapotban került elő, csak egy rövid sza
kaszon nyúlt meg. Az eredmények kinyerése szempont
jából döntő fontosságú rész - amelyik a felcsévélő orsón
volt - szinte sértetlennek bizonyult.
Április 3. - Az O E Xadatainak elemzése még az elején
tartott, de Harold Gehman elnök máris bejelentette, hogy
valószínűleg tévedés volt a hővédő csempék hibájából ki
indulni. Az új elképzelés szerint a Columbia már a légkör
be való belépés előtt megsérült, a bajok a bal szárny bel
sejében, az erősítő bordázatban voltak, és a hő is az űr
repülőgép végső leszállási fázisa előtt keletkezett. A szen
zorok real time szerint, valós időben dolgoznak, míg a
szalagos adatrögzítőn tárolt adatokat csak később vizs
gálják. Az „elavult” , szalagos rögzítő most jó szolgálatokat
tett, hiszen kimutathatóvá vált, hogy a rendellenes hő a
bal szárny futókamrájában már akkor képződött, amikor a
magasságmérő 100 km-t mutatott. Ebben a magasság
ban viszont a légkör még olyan ritka, hogy a levegő ellen
állása nem izzíthatta fel a hővédő burkolatot, és nem is
bonthatta meg a szerkezetet. Nem volt azonban olyan sű
rű sem, hogy a telemetrikus hőérzékelők - a levegő hiá
nya miatti hővezetési érzéketlenség következtében - je
lezhették volna a hőmérséklet emelkedését. Amikor jelez
tek, már késő volt, ráadásul a szenzorok vagy azok veze
tékei tönkre is mentek. A bal szárny belépőéle mögötti pa
nelben lévő érzékelő adta az első jelet a Földnek: baj van,
a hőmérséklet kritikus határt ért el!
Április 9. - Sally Ride, az első amerikai űrhajósnő ke
mény kijelentéseket tett a Columbia katasztrófájának okait
kereső vizsgálóbizottság tagjaként. „A Columbia bal szár-

Columbiáról, de a képeket sohasem kapták meg. Ride véle
ményére sokat adnak, hiszen annak idején részt vett a Chal
lenger katasztrófáját kivizsgáló bizottságban is.
Április 20. - Lemondott posztjáról Ron Dittemore, az
űrrepülőgép-program igazgatója, és elhagyva a NASA-t a
privát szférába tette át működésének színterét - adta hí
rül a New York Times. Dittemore 1985-ben repülési igaz
gató, majd 1993-tól az űrrepülőgép-program helyettes
vezetője lett. 1999-től került csúcsbeosztásba, de távozá
sát nem hozták összefüggésbe a Columbia tragédiájával.

11. ábra: A bal oldali futómű bontófedelének darabja a meg
rongálódott hővédő csempékkel (CAIB)
nyának sérülését felbecsülő számítógépes modellszimuláció nem megfelelő információkkal dolgozott, amiért a Boeing
cég és a NASA szakembereinek rossz kommunikációja a fe
lelős” - mondta sajtótájékoztatóján. Az űrrepülés két hete
alatt a Boeing a bal szárny sérülését kutató, számítógépes
modellezéssel foglalkozó mérnökeinek több adatra lett vol
na szükségük. Kértek is fényképeket, felvételeket a keringő

Az űrrepülőgépek újbóli, lehetőleg minél hamarabbi in
dítási feltételeinek megállapítására a NASA külön bizott
ságot hozott létre. Új Orbiter építését szinte azonnal elve
tették, a megmaradt három példányt elégségesnek ítélik
az amerikai űrprogram folytatására.
A nemzetközi űrállomáson tartózkodó személyzetet
ugyan közvetlen veszély nem fenyegeti, de a Shuttleprogram felfüggesztése miatt a nemzetközi űrállomás két
főre csökkentett személyzetének váltását is csak az orosz
Szojuz űrhajóval tudják lebonyolítani. Nyilvánvaló, hogy a
már egyébként is elmaradásban lévő űrállomás további
építése is késedelmet szenved a kieső kapacitás miatt.
A Spacecom, Space Daily és Spaceflight now
internetes oldalak alapján összeállította:
Schuminszky Nándor

Vázsonyi Miklós

ELMARADT FELSZÁLLÁS
„Az őszi miniszteri szemle idején az ezredtől végrehajtottak egy nagymagasságú, raj raj elleni gyakorló légi har
cot. A vezérraj parancsnokának, Vasas századosnak a kísérője, Horváth Béla főhadnagy egy forduló manőver
közben rácsúszott a vezérgépre.
Az összeütközés következtében a vezérgép szárnya erősen megrongálódott. Horváth Béla vagy elvesztette az
eszméletét, vagy annyira megsérült, hogy képtelen volt katapultálni. MiG-15bisz repülőgépével Szabadszállás
környékén zuhant le. Vasas százados a szárnyaszegett MiG-15-össel kecskeméti irányba állt. A gyakorlatot azon
nal befejezték, hazairányították a másik rajt is. Ő maga, miután rádión jelentette a földi harcálláspontnak a történ
teket, elhatározta, hogy hazaviszi a sérült gépet, mert úgy érezte, hogy az még kormányozható állapotban van.
A földi harcálláspont parancsnoka felszólította, hogy ne kockáztassa az életét, lakatlan terület fölött katapultál
jon. Ő tudomásul vette a parancsot, de esze ágában sem volt megválni gépétől. Ekkor a rádióban felhangzott a
szemlélő miniszter hangja:
- Megparancsolom, hogy azonnal hagyja el a sérült gépet.
- Értettem - volt a válasz.
Ám a távolban már feltűnt a MiG-15-ös, amint kissé billegve közeledett a leszálló beton felé, és engedélyt kért egye
nesből való leszállásra. Mire megkapta az engedélyt, már futói és a fékszárny is kinti helyzetben voltak. Innen vissza
fordulni vagy katapultálni teljesen lehetetlen volt. A földi állomány lélegzet-visszafojtva figyelte a veszélyes jelenetet.
Az instabil gép egy majdnem lógó félszárnnyal közeledett a betonhoz, majd kilebegtetett és szabályszerűen le
szállt. A hajtóművet a földet érés pillanatában kikapcsolta. Kigurult, fékezett és megállt!
Vasas Jancsi épségben kiszállt a gépből. A közben sokadmagával odaérkező miniszternek jelenteni akarta a
történteket, de az közbevágott, leszaggatta Jancsiról a századosi váll-lapokat, szidta, mert többször is megtagad
ta a katapultálási parancsot. Aztán egyszer csak kipukkadt, mint egy lufi, és Jancsi nyakába borult:
- T e bolond! Hát ilyen gépet számtalant hozatunk, ha kell, de ilyen pilótát, mint Te...!”
Az egykori vadászpilóta (főleg a M iG -15 bisz, M iG -17PF típusokat repülte) visszaemlékezéseit tartalmazó 200
oldalas könyv telefonon vagy levélben közvetlenül a szerzőtől rendelhető meg:
Vázsonyi Miklós nyugállományú alezredes
6000 Kecskemét, Szimferopol tér 18. 11/19.
Telefon: 06 76/491-620 (8-21 óráig)
A könyv ára 1500 Ft + postaköltség (együtt kb. 2100 Ft)
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A Bakony Sárkányai

2003 áprilisának első két napján bepillantást nyertem a
Bakony Harci-helikopter Ezred mindennapjaiba - életé
be. A sors fintora, hogy valahogyan elsőként mindig más
„idegen” nemzet alkalmazott haditechnikájával kerültem
közvetlen kapcsolatba. így például 2002 nyarán az USA
hadserege 1 - 1 „Gunfighters” alakulatának harcedzett
Apache-aival a Veszprém melletti Újmajorban és a „0”
ponton. Ezért most már van „némi” viszonyítási alapom a
két kontingens és alkalmazott arzenáljuk tekintetében.
A szentkirályszabadjai ezred a kiképzési tervnek megfe
lelően hajtotta végre a kiszabott feladatokat. A kijelölt állo
mány az első napon (04. 01. kedd) a gyakorlórepüléseket
öt MI-24-es és egy MI-8-as helikopterrel hajtotta végre a
7x2 fős, illetve 2x3 fős személyzettel a fedélzetén. A
HIND-ok szárnycsonkjainak pilonjaira a löveganyagtárak
(UV-blokkok) különböző változatait és a póttartályokat
rögzítették szimmetrikusan és aszimmetrikusan.
Majd eljött a várva várt nagy nap (04. 02. szerda),
amely elhozta a bizonyítás lehetőségét a kijelölt hajózó
állomány számára. A sok-sok éves tapasztalatot és tu
dást most néhány percbe kellett sűríteni, és kihozni gép
ből és emberből a legtöbbet. A meteorológiai repülést kö
vetően és az eligazítás után 16 órakor emelkedett az el
ső „élesre vasalt” M I-24-es az MH. Központi Gyakorló és
Lőtér irányába. Az éjszakába nyúló (22.00 óráig) beveté

sek alatt a küldetések végrehajtását az erős szélrohamok
is nehezítették. Alkalmanként ugyanis a pilótáknak akár
2 0 °—
2 2 °-os rátartással kellett gépeikkel a célobjektumra
rárepülni, illetve azokat támadni.
Az éleslövészetet négy Mi-24-es és egy M i-8-as heli
kopterrel hajtották végre a „szerencsések”, azaz a 8 x 2 fős
és 1x3 fős személyzet. A helikoptereket mindvégig tábori

4. ábra: Az UB-16-57-es rakétatárak
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8. ábra: A lövészethez szerelt MÍ-24D
körülmények között ellenőrizték, készítették fel, illetve töl
tötték fel újra a műszakiak a következő bevetésre.
Visszatérve a már említett viszonyítási alaphoz, öröm
mel tapasztaltam, hogy a magyar műszaki kiszolgáló
„gárda” ugyancsak gyorsan, pontosan és precízen vé
gezte el a technológia által megkívánt előírt tevékenysé
geket. A pilóták is sikeresen végrehajtották küldetéseiket,
annak ellenére, hogy jóval kevesebb repült óra állt ren
delkezésükre, mint amerikai kollégáiknak. Arról nem is
beszélve, hogy az 1 - 1 Gunfighters harcedzett alakulat,
hiszen részt vettek az első Öböl-háborúban és a koszo
vói válságban is. így tehát harctereken szerezett tapasz
talatokban nem szűkölködnek. Ami a pusztítóeszközök
felhasználását illeti, nagyságrendekkel kevesebb áll ren
delkezésre, amin nincs mit csodálkozni, ugyanakkor el
gondolkodtató. A missziók végrehajtásához szerény
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mennyiség áll rendelkezésre, így az 0 57 mm-es nem
irányított rakétákból 52 db-ot használtak fel, illetve juttat
tak célba, míg a forgócsöves géppuskákból 546 db 12,7
mm-es lőszert lőttek ki.
A lehetőségekhez mérten kijelenthető, hogy a magyar
pilóták és a műszakiak amerikai kollégáik szemében a
maximumot nyújtották. Ami pedig a MI-24-es típust illeti,
még mindig az Apache potenciális ellenfelének tekinthe
tő, hiszen a világ számos pontján kirobbant konfliktusban
bizonyított. Továbbá folyamatosan van lehetőség korsze
rűsítésükre, élettartamuk meghosszabbítására. Három
évtizedes pályafutása alatt közel félszáz ország hadereje
rendszeresítette a világban.
(A fotókat a szerző készítette.)
13. ábra: A MÍ-8T két rakétatárral szerelve

Baranyai László

Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében V. rész
1977-1981. Üzemeltetés gondokkal és problémákkal

Az 1977-es kiképzés eseményei
A földi kiképzés befejeztével, valamint az elméleti vizsgák
eredményei alapján a repülés megkezdését engedélyez
te az OPK. Ács János, Fábián Gábor, Úri Mihály, Komár
András őrmesterek részére. Az őrmesterek oktatóivá
Pölczmann Pál, Károly Sándor, Kéri János hadnagyokat
nevezték ki. Az oktatók minden esetben a módszertani
útmutató alapján készítették fel őket a repülésre, s hajtot
ták végre a kiképzésüket.
Február 15-i hatállyal Dobosi Ottó őrnagyot nevezték ki
az alakulat parancsnokává. Sajnos 1977. március 9-én
ismét katasztrófát élt át az osztály. Detki Sándor hadnagy
és Fazakas Miklós törzsőrmester a 603 oldalszámú heli
kopterrel ejtőernyős dobást hajtottak végre Szentkirály
szabadján. Az ejtőernyősök ezen a napon próbálták ki
először, hogy hogyan lehet a típusból ugrásokat végre
hajtani. A hátul nyitott utaskabinból ugrott négy fő, a piló
ta melletti ülésből pedig az ugrató parancsnok vetette
magát a mélybe. A kísérlet kiválóra sikerült.
A helikopterszemélyzet a Szentkirályszabadja-Börgönd útvonalon hazafelé repülve a balatonfűzfői öböl fö
lött mélyrepülésbe kezdett, s a gép orrfutója elérte a Ba
laton felszínét, mely a helikoptert a vízbe rántotta. A sze
mélyzet a becsapódáskor életét vesztette, a gép meg
semmisült.
Az elért harckiképzési szint alapján a parancsnok már
ciusban engedélyezte a hadműveleti és szállítási felada
tok végrehajtását csökkentett időjárási minimum mellett
Ka-26 típuson. Felszállás nappal, 150 méter felhőalap,
500 méter látótávolságnál Hamar Károly és Jankovits Já
nos alezredesek, Magyar János, Miklós Dezső, Árva Jó
zsef, Hegyi Ferenc századosok részére. Időjárási mini
mumban nappal és éjjel 13 főnek. Nappal időjárási mini
mum mellett, éjjel 400 méter felhőalap, 4 km látótávol
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ságnál 6 főnek. Nappal, időjárási minimum mellett kettő
főnek. A nyári átállást április 15. és május 15. között vég
rehajtották, majd szemle következett.

Gyakorlaton a Kamovok
A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola június 2-án ve
gyivédelmi gyakorlatot tervezett. Az igénylésének megfe
lelően 3 db Ka-26-os gépet kértek Budaörsre. A helikop
tervezetők Károly Sándor, Horváth László hadnagyok és
Horváth Lajos főhadnagy voltak. A gépek kiszolgálására
kirendelték Keserű Sándor századost, Szabó István és
Gazsi Kálmán törzsőrmestereket. A gyakorlaton az 508,
505 és a 601 oldalszámú helikopterek vettek részt Tihany
Tibor, Fluff Ferenc és Révész József törzsőrmester fedél
zeti mechanikusokkal. A gyakorlatot sikeresen biztosítot
ták a kirendelt helikopterek.

Repülések
Június 15-ével helikopter-rajparancsnoknak nevezték ki
Tóth Mihály hadnagyot, Martinecz Mátyás és Kopcsai Pál
főhadnagyokat. Az alakulatnál a legjobb mechanikusi cí
met az 1. század állományába tartozó Zsigmond Sándor
őrmester érdemelte ki.
Június 18-án Zsigmond Sándor őrmester a Ka-26-os
típusból eredményes vizsgát tett, részére a típus üze
meltetését engedélyezték. Magyar János százados - a
Ka-26-os század parancsnoka - a Berepültetési Utasí
tásból, a gép üzemeltetéséből, időszakos vizsgák végre
hajtásából eredményes vizsgát tett. Részére a gépek
időszakos vizsgák utáni berepültetését engedélyezték
július 4-től.

Az új állománytábla szeptember 1-jével a Ka-26-os fe
délzeti mechanikusi beosztásokat földi mechanikusi he
lyekre minősítette vissza. Ez természetesen kedvezőtlen
hatást váltott ki, illetve feszültségeket okozott az érintett
állománynál. Perspektívában helyzetet teremtett a tiszthe
lyettesek körében.
Augusztus 31-ével Hamar Károly alezredes elkerült az
alakulattól, mert beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémiára. Október 1-31. között a helikoptertechnika
téli üzemeltetésre való felkészítését hajtották végre.
Szemle időpontja 31-én volt. A sorállományt október 11én szerelték le. Abban az évben kezdték gyakoroltatni a
Ka-26-os típusú helikopterekkel a korlátozott méretű le
szállóhelyről történő harctevékenység szervezését, futár,
vegyi és sugárfelderítésre való felkészülés lehetőségét.
De gyakorolták az ismeretlen, korlátozott megvilágítású
területen való leszállást, továbbá a vezetésbiztosítást is.
November 8-tól engedélyezték, hogy Magyar János,
Miklós Dezső századosok, Pölczmann Pál, Horváth Lajos,
Horváth László, Martinecz Mátyás, Károly Sándor, Kopcsai
Pál, Vida Csaba, Márta András, Kéri János hadnagyok a
Ka-26 típusból ejtőernyős ugrásokat hajtsanak végre. No
vember 1-jével Kopcsai Pál hadnagyot századmegfigyelő
vé nevezték ki, s egyúttal előléptették főhadnaggyá.

A repülések értékelése
1977-ben a Kamovok részére összesen 96 repülési vál
tást terveztek 464 helikopterrel. Kiképzettségi szint: nap
pal, egyszerű időben 11, bonyolult időben 11 fő. Éjjel, egy
szerű időben 12, bonyolult időben 9 fő. Átlagban egy fő 93
órát repült a típussal, a század összesen 2826 órát. Az
1976-77-es kiképzési ciklusban 6150 órát terveztek, ez
zel szemben 5291 órát repültek, mely 86%-os teljesítést
eredményezett. Osztályba sorolás: I. osztályú 11, II. osz
tályú 4, III. osztályú 7, osztályba sorolás nélküli 3 fő. Az
üzemképességi mutató 59,7%-os volt. Az év során 390
833 kg üzemanyagot füstöltek el a Ka-26-osok, az osztály
béke létszáma 321 főre módosult. 1975-77 között a típus
nál 590 esetben fordult elő meghibásodás, ebből légi
meghibásodás 27 eset, s ez 4,6%. Egy légi meghibáso
dásra eső repülési idő 173 óra.

1. ábra: Hamar Károly alez. a Ka-26
szdpkh. 1971 dec.-tői a 88. Könnyű
Helikopter Osztály pkh-e
Szeptember 26-án az első váltásban parancsnoki repü
lést hajtottak végre 5 db Ka-26-ossal és 3 db Mi-1-essel.
Célja a helikoptervezető állomány kiképzésének folytatása
volt a kiképzettségi szintjüknek megfelelően. A szervező
parancsnok Dobosi Ottó őrnagy, osztályparancsnok lett.
Repülésvezető Antalóczy Dezső őrnagy, ügyeletes megfi
gyelő Mosolygó István hadnagy, ügyeletes mérnök Hegyi
Imre mérnök százados, hírügyeletes Szerencsés Zoltán
százados, repülés mű. biztosító ügyeletes Szloszjár And
rás százados. Október 15. és november 15. között téli
üzemre való átállást hajtottak végre a helikoptertechnikán
és a kiszolgáló gépjárműveken, eszközökön.

Az 1978-as kiképzési év
Ebben a kiképzési évben is a megszokott módon folyt a
harckiképzés. A nyári üzemre való átállási feladatokat ápri
lis közepétől május közepéig hajtotta végre a repülőműsza
ki állomány. Az alakulat parancsnoksága felhívására „kivá
lóan karbantartott helikopter” mozgalmat szerveztek. Az ér
tékelés április 18-án volt. Első helyezést ért el az 501 oldal
számú Ka-26-os. Második lett a 1032 oldalszámú Mi-1-es
és a 408 oldalszámú Ka-2&os helikopter. Az egység pa
rancsnoka ismét szabályozta a gépek személyhez kötését,
s az alábbiak szerint osztotta szét a Ka-26-osokat:
403
406
501
503
505
508
510
601
604
702

Lapat Kálmán törm.
Altorjai György törm.
Lapat Kálmán törm.
Nagy László törm.
Rajkó Mihály ftörm.
Németh Károly őrm.
Magó Imre törm.
Révész József törm.
Tihanyi Tibor törm.
Sándor József törm.

404
408
502
504
506
509
402
602
701

Komjáti László őrm.
Sándor József törm.
Barsi Gábor törm.
Magó Imre törm.
Scsibrán József törm.
Komjáti László őrm.
Révész József törm.
Barsi Gábor törm.
Rajkó Mihály ftörm.
3. ábra: Az 501-es oldalszámú gép felszállás előtt
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Az 1978-as kiképzés év értékelése
Januárban 9, februárban 6, márciusban 13, áprilisban 9,
májusban 11, júniusban 9, júliusban 11, augusztusban 11,
szeptemberben 10, októberben 11, novemberben 9, de
cemberben 9 váltásban terveztek kiképzési repülést, mindösszesen 500 db Ka-26-ossal. Váltásonként 5-7 géppel.
Egy hajózó éves szinten, átlagban 108 órát töltött a le
vegőben. A század a tervezett 3000 óra helyett 2728 órát
teljesített. Az üzemképességi mutató 74%-ra emelkedett.
Az év során 351 938 kg repülő-hajtóanyagot használtak
fel a helikopterek. Az osztályos fokozatok megoszlása: I.
osztályú 11, II. osztályú 2, III. osztályú nem volt, osztály
ba nem sorolt 14 fő.
5. ábra: Dobosi Ottó alez. epk. jutalmakat oszt Börgöndön,
1978 körül
Az 1979-es kiképzési év történései
Január 2-val a repülésről letiltották Novák József ht. őr
mestert. Március 15-től - eredményes típusvizsgájukat
követően - engedélyezték Józsa Pál, Веке Károly, Gecse
István őrmesterek részére hadműveleti és szállítási fel
adatok végrehajtását a K a-2&os típussal. Az osztálypa
rancsnok az április 20-án kelt napi parancsában megbíz
ta Altorjai György törzsőrmestert a 403-as, Barsi Gábor
törzsőrmestert a 404-es, Tihanyi Tibor törzsőrmestert az
501-es, Tóth Tibor őrmestert az 506-os, Scsibrán József
törzsőrmestert a 604-es, Nagy László főtörzsőrmestert a
702-es gyári számú helikopterek üzemeltetésével a fenti
gépek mechanikusainak szabadsága idejére. Sorszerelő
nek a következőket osztották be a Kamovra:
402
404
406
501
506
509
601
502
503
504

Nagy László őrvezető
Juhász László honvéd
Tatai László honvéd
Blazsán István honvéd
Tiringer László honvéd
Vörös István honvéd
Szilvási Ferenc honvéd
Bartók András honvéd
Szabó Ferenc honvéd
Zopecza István honvéd

403
405
408
505
509
510
602
604
701
702

Sándorfi Róbert honvéd
Szántó László honvéd
Gál Ferenc honvéd
Jádi István honvéd
Szalóki Gábor honvéd
Horák Mihály honvéd
Hargitai György honvéd
Földesi László honvéd
Virág László honvéd
Répási Ernő honvéd

Az 1. Könnyű Szállító Helikopterszázad augusztus
29-30-án repülőharcászati gyakorlatot hajtott végre a ki
jelölt légtérben, illetve terepen. A gyakorlaton részt vett a
század teljes hivatásos és sorállománya. A kiszolgáló és
a repülést biztosító állomány menetet hajtott végre a
megfelelő technikai eszközökkel és gépjárművekkel.
A légi lépcsőt Magyar János őrnagy, a földi oszlopot
Huszti József őrnagy, a századparancsnok technikai he
lyettese vezette. A települt földi lépcső gyakorolta a meg
szállt körlet földi védelmét, a teendőket légitámadáskor, a
vegyimentesítést atomcsapás után, a tevékenységet tűz
esetén. De gyakorolták a tábortelepítést és -áttelepítést,
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6. ábra: Április 4-i ünnepség Börgöndön a 88. Könnyűhel.
Oszt. részére, opk-i állomány

valamint a kényszerleszállt helikopterek mentesítését és
tábori körülmények közötti javítását.
Szeptember 15-i hatállyal ismét komoly változások tör
téntek a Ka-26-os század vezetésében. Magyar János
őrnagyot beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
repülőparancsnoki szakára. A század parancsnoka Mik
lós Dezső százados lett. Martinecz Mátyás százados
századparancsnok helyettes, Veres Péter hadnagy a 6.
Könnyűhelikopter-raj parancsnoka lett.
A Fertőd II. fedőnév alapján 1979. szeptember 1-jével
módosult a mozgósítási feladat és a harckészültségi
rendszer. Lényege az volt, hogy a háborús veszély harckészültség elrendelésekor került végrehajtásra az alaku
lat megszüntetése keretátadási feladatok végrehajtásá
val. 1979-ben a korábbi évekhez viszonyítva jelentős ja-

vulás történt a repülőanyag alkatrészellátás területén, így
lényegesen javult az üzemképességi szint is.

Az 1979-es kiképzési év értékelése
Az értékelt kiképzési évben a helikoptervezetők 111 órát
repültek a típuson személyenként. A század 2728 órát re
pült összesen. Az 1978-79-es kiképzési ciklusban 6000
repült időt terveztek, ezzel szemben a század 5506 órát
teljesített, mely 91,7%-ot tett ki. Az állomány osztályos ki
képzettsége: I. osztályú 12 fő, II., III. osztályú nem volt,
osztályos fokozattal nem rendelkezett 13 fő. Az üzemké
pességi mutató 75,1%-ra növekedett. A kiképzési évben
400 218 kg repülőbenzint fogyasztottak a Kamovok.

Az 1980-as év repülőkiképzése és egyéb tevékenység
Január 1-jétől az alakulat parancsnoka - elméleti felkészült
ségük, repülőjártasságuk alapján - az 1. Könnyűhelikopter
Század állományából bemutatópilótának nevezte ki Miklós
Dezső, Martinecz Mátyás századosokat, Kéri János, Károly
Sándor, Márta András, Horváth Lajos főhadnagyokat. A pa
rancsnok a vonatkozó utasítás alapján a Re/664-es értelmé
ben egységparancsban kijelölte a helikopterekhez a sárkány
hajtómű szakág egy-egy mechanikus tiszthelyettesét és sor
szerelőjét. Indokolt esetben egy mechanikus tiszthelyettes két
helikopter üzemeltetését is megkapta, de sorszerelőt gépen
ként kellett akkor is biztosítani a repülési váltás idejére. A he
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9. ábra: Az 1976. augusztus 20-i légi bemutató
díszfelvonulása, elöl Ka-26 -os, hátul Mi—1 es kötelék

likoptereknek az évtized végétől volt egy sárkányhajtómű me
chanikusa és egy társ-, illetve másodtechnikusa, aki egy má
sik helikopternek az első mechanikusa volt. így alakultak ki az
úgynevezett „mechanikusi párok”, akik jogosultak voltak a pa
rancs alapján a társmechanikus gépének üzemeltetésére is.
Az alanti felsorolás bizonyítja, hogy már abban az idő
ben is kényszer volt a sorállomány ide-oda vezénylése
valamilyen szolgálati feladatra. A mechanikusi és sorsze
relői állomány elosztása a helikopterekre:
Gy.sz. Mechanikus
402
Magó Imre törm.
Fejes József őrm.
403
Altorjai György törm.
Bodor Ferenc őrm.
404
Scsibrán József törm.
Barsi Gábor törm.
405
Bodor Ferenc őrm.
Altorjai György törm.
Waller László őrm.
406
Veres Árpád őrm.
408
Kiss Jenő törm.
Takács László őrm.
Tihanyi Tibor törm.
501
Tóth Tibor őrm.
502
Horváth Csaba törm.
Rajkó Mihály ftörm.
503
Lózs Attila őrm.
Németh Károly őrm.
504
Jutási József törm.
Révész József törm.
505
Németh Károly őrm.
Lózs Attila őrm.
506
Fejes József őrm.
Hajnal Pál törm.
Tóth Tibor őrm.
508
Tihanyi Tibor ftörm.
509
Takács László őrm.
Kiss Jenő törm.
510
Veres Árpád őrm.
Waller László őrm.
601
Horváth Csaba törm.
Hajnal Pál törm.
602
Révész József törm.
Jutási József törm.
604
Barsi Gábor törm.
Scsibrán József törm
701
Rajkó Mihály ftörm.
Nagy László ftörm.
702
Nagy László ftörm.
Magó Imre törm.

Sorszerelő
Tiringer László honv.
Barabás István honv.
Tiringer László honv.
Barabás István honv.
Tiringer László honv.
Barabás István honv.
Naletilics Rudolf honv.
Bertók András honv.
Naletilics Rudolf honv.
Bertók András honv.
Naletilics Rudolf honv.
Bertók András honv.
Hajdú Sándor honv.
Hargitai György honv.
Hajdú Sándor honv.
Hargitai György honv.
Hajdú Sándor honv.
Hargitai György honv.
Szkubenics Béla honv.
Vörös István honv.
Szkubenics Béla honv.
Vörös István honv.
Szkubenics Béla honv.
Vörös István honv.
Szabó Ferenc honv.
Gulyás József honv.
Szabó Ferenc honv.
Gulyás József honv.
Szabó Ferenc honv.
Gulyás József honv.
Zapecza István honv.
Szűcs István honv.
Zapecza István honv.
Szűcs István honv.
Zapecza István honv.
Szűcs István honv.
Zima István honv.
Földesi László honv.
Zima István honv.
Földesi László honv.

Az első repülőkiképzési nap január 3-án kezdődött öt-öt
helikopterrel. A szervezőparancsnok Dobosi Ottó őrnagy volt.
A Ka-26-os helikopterszázad április 23-25. között repü
lőharcászati gyakorlatot hajtott végre. Példásan készültek
fel a feladatra. A helikopterhajózó állomány ismerte a gya
korlaton végrehajtandó feladatokat, a repülő műszaki és
kiszolgáló állomány pedig fokozottabb igénybevételnek
megfelelően készítette elő a helikoptertechnikát. Az ala
pos felkészülés meghozta a várt eredményt. Sikeresen
hajtották végre a gyakorlati elemeket és a szállítási fel
adatokat, kiváló minősítést kapott a század.
Május 19-től 30 napra beosztottak tartalékos kiképzésre
a Ka-26-os üzemeltető századhoz 12 tiszthelyettest.
(A fotókat a szerző készítette.)
(Folytatjuk)
Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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T-72-es harckocsik a Magyar Honvédségben III. rész
A motorról a meghajtás (forgatónyomaték) az előtéthajtó
műre (gitár) kerül. Ez tulajdonképpen egy gyorsító áttétel
(1:0,706). Tömege 320 kg. Innen kapja a meghajtást az
AK-150 SZV, 2,4 m7óra teljesítményű kompresszor, a
ventilátor szöghajtóműve és a sebességváltók. Ide kap
csolódik még az indítómotor-generátor is, amely önindító
módban az előtéthajtóművön keresztül forgatja meg a
motor főtengelyét, generátor üzemmódban pedig ezen
keresztül kapja a hajtást. Teljesítménye generátorként 10
kW, önindítóként 20 kW. A harckocsiban két sebességváltó (bal és jobb) található, amelyek szerkezetileg azo
nosak, csak a bal oldalira van szerelve a ciklonszűrő és
a feltöltő szivattyú. Tömegük 710, illetve 700 kg. A sebes
ségváltók hidraulikus vezérlésű mechanikus, bonyolult
bolygóműves szerkezetek. Négy feladatuk van: tengely
kapcsolás (kuplungolás), sebességváltás, fékezés és
kormányzás. Mindkét sebességváltóban négy bolygómű
és hat, többtárcsás/lamellás tengelykapcsoló található. A
harckocsi 7 előre és 1 hátrameneti fokozattal rendelkezik,
a kormányzás a belső íven lévő sebességváltó egy foko
zattal történő (automatikus) visszakapcsolásával történik.
(1. és hátrameneti fokozatban a belső íven lévő váltó be
fékez). A sebességváltókkal egybeépítették a kihajtómű
veket, amelyek az 5. bolygóművet képezik. A sorállomá
nyú vezetők negatív hatásait csökkentendő, a sebességváltó kulisszában egy gátlószerkezet található, ami csak
az előírt motorfordulatszám elérésekor teszi lehetővé a
váltást mind felfelé, mind lefelé váltáskor. Előbbi esetben
ki lehet iktatni a gátlást, a másik esetben viszont nem. Az
erőátvitel kenőrendszere egy 42 literes (amiből 22 liter a
minimum) tartályból, a hűtőblokkban lévő olajhűtőből, a
bal sebességváltó oldalára szerelt ciklonszűrőből, az
olajtartály tetejére szerelt szelepegységből, az olajszi
vattyúkból és csövekből áll.
A harckocsi futóműve oldalanként egy láncmeghajtó ke
rékből, egy láncfeszítő kerékből, három belső csillapítású
lánctartó görgőből, hat kettős kerékpántos futógörgőből
és egy 96 tagos lánctalpból áll. A láncmeghajtó keréken
két 14 fogú fogaskoszorú és egy terelőgyűrű található; a
kerék a T-55-ös típushoz képest erősített és növelt mére
tű. A futógörgők acél merevítőbordákkal ellátott alumíni
umötvözet görgők, tömegük egyenként 177 kg. Az első
változatú Г-72-esek esetében (a korai -M 1-eI bezárólag)
a futógörgők nyolc merevítőbordával rendelkeztek, ké
sőbb viszont már csak hattal. A két görgőtípus cseresza
batos, s mivel már csak az utóbbit gyártják, a felújítás so
rán régebbi T-72-es változatok is új típusút kapnak (szük
ség esetén). A futógörgők gumírozottak, a gumiabroncsok
mérete 750x190 mm. A lánctalp egyenként 96 db gumi
csuklós fém csapszeges, RMS típusú lánctagból áll. A gu
micsuklók miatt egyébként a harckocsi levegőbe emelé
sekor (daruval) nem hajlik le a lánctalp, vízszintes marad.
Ez azt is jelenti, hogy levételkor nem simulnak ki, végük
„fölpöndörödik”. Egy lánctag súlya ~16 kg, szélessége
580 mm. Osztásköz 137 mm. A lánctalp a viszonylag ma
gas mangántartalom miatt (kopásállóság) nem mágne
sezhető. Ezen lánctagok helyett alkalmazható a
T-54/55/62 típuson alkalmazott fémcsuklós-csapszeges
is, viszont ilyenkor 97 tagra kell növelni oldalanként a szá
mukat. A lánctalpak tapadása terepen rendkívül jó, beto
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non viszont már korlátozott. így például a fékút 50 km/hról 0-ra terepen akár 10 méter alatt is lehet, míg ugyanez
vizes betonon már 28 méter. A felfüggesztés torziós ten
gelyes, az 1., 2. és 6. futógörgőnél hidraulikus lengéscsil
lapítókkal. Ezek a T-55-ös típusnál már megszokott ka
ros-lapátos szerkezetűek, azonban eltérő méretben.
A harckocsi indítására alapesetben a vezetőtér elején
elhelyezett két 5 lites sűrített levegős palack (155 bar)
tartalma szolgál. Ehelyett igénybe vehető a négy db ere
detileg 6SZTEN-140M típusú, de már magyar gyártású
és típusú 24 V/140 Ah (ossz. 280 Ah, mivel kettő-kettő
párhuzamosan van összekötve, a két csoport pedig még
sorosan is) akkumulátor, illetve ha a levegő is kevés és
az akkumulátorok is lemerültek, a kombinált (levegős-akkus) indítás. A harckocsi ezenkívül indítható még külső
áramforrásról, vagy behúzhatja más harckocsi is.
Külső kapcsolattartásra, más harcjárművekkel való
összeköttetésre a harckocsi R-123M típusú adó-vevő
készüléke szolgál. Bár a rádiókészülék a '60-as évek ter
méke, elektroncsöves szerkezetű, néhány paraméter te
kintetében azonban még mindig felveszi a versenyt a mo
dern nyugati harckocsirádiókkal.
Az R-123M URH, frekvenciamodulált (FM), átmenő
forgalmat biztosító, parametrikusán frekvencia-stabili
zált, automatikus frekvencia-utánhangolású készülék.
Frekvenciatartománya: 20-51,5 MHz, amit két részre
osztottak fel: 20-37,75 és 35,75-51,5 MHz. A készülék
1261 üzemi csatornával dolgozik, 25 kHz-es csatornatá
volságokkal. A készüléken található frekvenciabeállítóval négy tetszőleges frekvenciát előre be lehet állítani,
amelyek között a váltás egy mozdulattal történik. A ké
szülék üzemeltethető 24 és 12 V-os (egyenáramú) háló
zatról, a harckocsi R -124 belső beszélgetőberen
dezésével, vagy anélkül is. A rádiókészüléknek négy
üzemmódja van: szimplex adás, szimplex vétel, duplex
és szolgálati vétel. Az első üzemmód adást, a második
vételt, a harmadik adásvételt jelent, ahol az adás és vé
tel automatikus vezérlése a kezelő hangjával történik. A
negyedik üzemmód esetén a rádió-összeköttetés egyol
dalú, csak vételkészség biztosított. Az adó teljesítménye
20 W, áramfelvétele -10 A (12 V-os hálózatnál ennek
kétszerese). Az R-123M névleges hatótávolsága 13-40
km, körülményektől függően. Üzemeltetési hőmérséklettartomány: -5 0 - +50 °C.
A rádióberendezés a toronyban helyezkedik el, adó
vevő készülékből, tápegységből és antennából áll (ami
hez még jön a nagyfrekvenciás kábel, a TASZT-készlet
stb.) Együttes tömegük -45 kg. Az adó-vevő készülék a
torony jobb oldalán, a parancsnoki ülés előtt, a toronyko
szorú szintje alatt, egy rezgéscsillapítókkal ellátott pol
con található. A tápegység előtte; a kettőt a nagyfrekven
ciás kábel köti össze. Az antennát - négy, egyméteres
szakaszokból összeállított rúd - a parancsnoki kupola
mögött balra, a tornyon kívül elhelyezett antennaalapon
rögzítették.
A T-72M1 harckocsikban már R-173M rádiókészülék
található gyárilag mind az alap, mind a belorusz -M1 vál
tozatoknál, ennek ellenére több R-123M-eI szerelt pél
dány is létezik. A rádiókészülék két változatban fordul elő:
beépített (belső) antennaillesztő egységgel és kihelyezett

egységgel rendelkező. A rádió URH, FM adó-vevő 10 db
előre beprogramozható frekvenciával, amelyek között a
váltás rövid idő alatt, automatikusan történik. Üzemi frek
venciatartománya 30-75,999 MHz. A készülék 46 000
üzemi csatornával dolgozik, 1 kHz-es csatornatávolsá
gokkal. Adóteljesítmény min. 30 W, áramfelvétel (adás/
vétel) 9/1,5 A. Tömeg: 43 kg. A rádiókészülék -5 0 és +50
°C között, max. 98% (!) relatív páratartalom mellett üze
meltethető.
A harckocsin belüli audio összeköttetésre az R-124
belső beszélgetőberendezés (BBB) szolgál. A T-72-es
esetében a berendezés öt készülékből áll: A1-A4, PV. Az
A1 készülék a parancsnoknál, a torony jobb oldalfalára
erősítve helyezkedik el, az A2 készülék az irányzónál a
torony bal oldalára rögzítve, az A3 készülék a vezetőnél,
a mögött a testtetőpáncélra erősítve, az A4 készülék a
parancsnoknál, az A1 készülék felett és a PV készülék a
kézi toronyforgató kerék alatt, a torony bal oldalán. Az A4
készülék a harckocsin lévő (amennyiben van) deszant
parancsnokával történő összeköttetésre szolgál. Az A1
(parancsnoki) készülék belső összeköttetésre szolgál
bármelyik (A2-A4) készülékkel, valamint az 47 és A2 ké
szülékek külső rádió-összeköttetésére. A hangerőt csak
a parancsnok tudja szabályozni. Az A2 készülék belső és
külső, az A3 és A4 készülékek csak belső összeköttetés
re szolgálnak. Az R-124 belső beszélgetőberendezés
üzemeltethető 24 és 12V-os (egyenáramú) hálózatról, a
készülékeken kívül a fejvédők és a beszédváltók tartoz
nak hozzá.
Az R -173 rádióhoz eredetileg R-174 BBB tartozik, de
lehetőség van R-124 alkalmazására is, ilyenkor azonban
kiegészítő gégemikrofonos erősítőt kell használni.

Változatok
Századparancsnoki változat
A - B és -M változatokból a Magyar Honvédség rendelke
zik ún. századparancsnoki változatokkal is. Ezt a jármű

vet az alapharckocsiból alakították ki az alábbiak szerint:
a harckocsiban még egy készlet R-123M rádiót helyez
tek el; az adó-vevő készülék, tápegység, TASZT készlet
a parancsnok mögött a forgó lőszertároló padlózatára
utólagosan szerelt tartópolcon, az antennaszűrő egység
a K-1M elosztódoboz és a kazettaemelő szerkezet kö
zött, az újabb botantennakészlet pedig a meglévők mel
lett került elhelyezésre. Ezek miatt azonban csökkenteni
kellett a harckocsi lőszerjavadalmazását 2 db lőszerrel
(2-2 lövedék és töltet), s a parancsnok kulacsa is átkerült
a padlólemezre. A két rádiókészülék miatt a parancsnok,
ill. az irányzó állandó összeköttetésben állhat mind a
zászlóaljparancsnokkal, mind századának többi harcko
csijával, valamint saját harckocsijának személyzetével.
Fontos azonban, hogy az új, 2. sz. rádiókészüléket a pa
rancsnok kezeli, de csak kikapcsolt stabilizátor és rögzí
tett löveg esetén.
Zászlóaljparancsnoki változat
Az MH kétféle zászlóaljparancsnoki (zpk) T-72-es válto
zattal rendelkezik a - B és a belorusz -M 1 harckocsikból.
Ezek jelzése T-72 BK, ill. Т-72 M1K. A két változat
lémyegében hasonló kialakítású, bár természetesen ma
gukon viselik az alapharckocsi jellemzőit. Ez azt jelenti,
hogy a belorusz -M 1 K változat kívülről szinte teljesen
megegyezik többi belorusz társával, de sajnálatos módon
Magyarországon e változat 4 példánya rendelkezik csak
reaktív páncélzattal. A -B K változat kívülről szerényebb,
de - B alaptársaitól eltérően TPD-K1 lézertávmérős
irányzótávcsővel van felszerelve.
Mindkét zászlóaljparancsnoki változat az alábbiakban
tér el az alapharckocsitól: a rádiókészlet kiegészül egy
R-130M, URH, FM, 1500-10 990 kHz frekvenciatarto
mányú, 11 méteres teleszkóp antennával max. 350 km
hatótávolságú rádióval (+tápegység, antennaillesztő egy
ség stb.), kombinált antennaegységgel, TNA-3 navigáci
ós berendezéssel és egy A B -1 -p l 30-M 1,1 kW-os áramforrás-aggregáttal. Ezenkívül más lett a harckocsi forgó
áramközvetítője, egyel nőtt a hőérzékelő fejek száma,
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csökkent a lőszerkészlet 31-re, ill. 36-ra, s a harckocsin
belül átrendezéseket kellett végrehajtani. Mindezek azt
jelentik, hogy a már amúgy is szűkös alapharckocsit még
jobban beépítették.
Az R-130M rádió a parancsnok mellett-mögött jobbra he
lyezkedik el, s rendeltetése az összeköttetés fenntartása a
zászlóalj többi harckocsijával. A TNA-3 navigációs beren
dezést a GPK-59 pörgettyűs iránytű és P A G -ÍF áramát
alakítója helyére, a vezetői műszerfal elé építették be. A be
rendezés feladata a mozgó harckocsi koordinátáinak,
irányszögének és a célhely irányszögének folyamatos fel
dolgozása és jelzése. Hibahatára a megtett út hosszának
1,3-1,5%-a. A kétütemű benzinmotoros áramforrás-aggre
gátor a vezetőtől jobbra, a jobb orrtartálynál található. Fel
adata a harckocsi hosszú állásakor lemerült akkumulátorok
feltöltése, ill. az elektromos fogyasztók ellátása (a harckocsi
motorjának leállított állapotában) max. 1 kW-ig.
Páncélozott műszaki mentő
Az MH összesen kettő darab, Tatán állomásozó, cseh
szlovák gyártású VT-72B típusú műszaki mentő jármű
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vel is rendelkezik. A jármű az alap T-72M1 harckocsial
vázra épült. Elöl egy 3360 mm szélességű tolólap talál
ható, ami 30 cm mélységbe engedhető le (126 m3 földet
tud kitermelni óránként). A felépítmény jobb oldalán egy
max. 19 tonna teherbírású daru található; emelési szög:
0-72°, kinyúlás 7,6 m. Három csörlő is található a jár
műben, a fő csörlő teherbírása 300 kN (ami csigákkal
többszörözhető), kötélhossz 200 m. A segédcsörlő te
herbírása 10 kN, kötélhossz 400 m. A harmadik csörlő
teherbírása csak 7 kN, kötélhossz 200 m, viszont rögzí
tett kötél esetén a vonóerő már 200 kN lehet. A járművet
elektromos vágó-hegesztő berendezéssel is felsz
erelték, max. áramerősség 300 A, max. elektródaátmé
rő 6,3 mm. A motortér felett egy 1400x2000 mm-es,
4000 kg teherbírású, hidraulikus emelésű csomagtartó
helyezkedik el.
A jármű tömege 46 500 kg, méretei: 8150x3370x2640
mm. Személyzet 2 fő, talajnyomás 0,90 kg/cm2. Hatótáv
betonon 235-490 km, földúton 230-470 km. Fegyverzet:
1 db 12,7 mm-es NSZVT géppuska és a személyzet ké
zifegyverei. Egyéb adatai megegyeznek az alap T-72M1
harckocsiéval.

Egyéb
Mindegyik T-72-es változatot még sok egyéb berendezés
sel, felszereléssel is ellátták. így pl. az alsó orrpáncélon van
egy tolólap, amellyel a harckocsi be tudja magát ásni. Talaj
minőségtől függően egy 10x4,5x1,2 méteres lőhelyet (54
m3) 12-40 perc alatt lehet vele kiásni. A farpáncélra egy
-3,5 m hosszú farönköt rögzítettek, ami a lánctalpak elé ke
resztbe dobva és azokhoz kötve a harckocsi lazább talajon
elakadva kitudja húzatni magát. Ugyancsak a farpáncélon
helyezkedik el egy alaplap is, amire aknamentesítéskor a
megtisztított út nyomvonalát jelző világítófáklyák kilövő kon
ténere rögzíthető fel. A torony bal oldalára (belorusz válto
zatoknál a hátsó toronydoboz hátulján) összetolt állapotban
egy légcsövet szereltek, amit kihúzott állapotban az irányzó
búvónyílásfedeléhez kell rögzíteni. (Kiképzési célokra ren
delkezésre áll még a nagyobb átmérőjű légcső, ugyancsak
az irányzó búvónyílására szerelendően, amin keresztül le
het ki-be szállni.) A harckocsi ezzel és 20 perces felkészü
lés után 5 méteres vízmélységig, max. 1 km szélességű,
1,5 m/s (5,5 km/h) áramlási sebességű vízi akadályt tud le
küzdeni. Az előkészülés során tömítik a harckocsit, felteszik
és zárják a vízzáró fedeleket, szelepeket raknak a kipufo
gócső-toldatra, sapkát húznak a lövegcső és párh. géppus
katorkolatra stb. Amennyiben vízbetörés lenne, egy ideig
még a páncéltest bal oldalán, a motortér-válaszfal közelé
ben elhelyezett ürítőszivattyú segíteni tud, komolyabb eset
ben viszont el kell árasztani a harckocsit és menekülni. A
személyzet részére egyébként úszómellényt és légzőké
szüléket rendszeresítettek. (Mivel a harckocsin belül min
den berendezés légmentesen zárt, az elárasztás nem okoz
komoly károkat.) Vízből való kihajtás után a harckocsi len
dületből folytathatja harci tevékenységét, mivel nincs szük
ség megállásra; a torony elforgatásával fel lehet oldani a
zárófedelek rögzítését, a légcső rögzítését pedig az irány
zó belülről megszüntetheti, így a légcső magától leesik. Vi
szont ha ilyenkor lőni kell az ágyúval, ügyelni kell arra, hogy
- mivel még fent van a csőtorkolaton a zárósapka - az el
ső lövedék űrméret alatti legyen (csak ennek a lövedéktí
pusnak nincs gyújtó az orr-részében). A harckocsi termé
szetesen alkalmas aknamentesítő eszközök felszerelésére
(eke, taposógörgők). Létezik ugyan indukciós aknamente
sítő berendezés is - amelynek két főbb egysége a felső orr
páncélra kerül felszerelésre
amelynek alkalmazását fon
tolóra vette az MN, továbbiak azonban nem ismertek. A
harckocsit dinamikus álcázás céljából egy TDA ködfejlesz
tő berendezéssel is ellátták. A berendezés az üzemanyagot
használja fel, de csak adott motorhőmérséklet esetén fecs
kendezi be a kipufogócsőbe, ahol az felhevül, a szabad le
vegőben viszont a lényegesen alacsonyabb hőmérséklet
miatt kicsapódik, s sűrű szürkésfehér felhőt hoz létre. A be
rendezés max. 10 percig üzemeltethető egyfolytában.
Mindezeken túl a harckocsi több olyan felrögzítési pont
tal rendelkezik, amelyek rendeltetése előttünk nem ismert.
Ezek valószínűleg későbbiekben alkalmazandó berende
zésekhez valóak. Már a vásárlásakor is sok kiegészítő be
rendezés létezett 7-72-esekhez, amit az MN nem vett
meg. Ilyenek pl. a reaktív páncél, a Stora infravezérlésű
rakétazavaró egység, az ágyúcsőre külsőleg felszerelhe
tő lángszóró, a külső telepítésű mozgásérzékelők, a moz
gásérzékelő radar, az új típusú lőszerek stb. Végül érde
mes megemlíteni, hogy mindegyik T-72-es rendelkezik a
személyzet számára kis ventillátorokkal, de magyar 7-72esekben csak igen ritkán vannak felszerelve, mint ahogy
a műszerfalban lévő időmérő órák is. Ezek ugyan létez
nek, de a lopásveszély miatt állítólag elzárva.
A magyar ipar sok alkatrészt, részegységet, berende
zést gyártott 7-72-esekhez, így műszerfalórákat, akku

mulátorokat, a Gödöllői Gépgyár külső üzemanyagtartá
lyokat és szerszámosdobozokat, toronydobozokat, a Vi
deoton az R-123M és R-173M rádiókat stb.

Festés, jelzések
Minden magyar T-72-es (a beloruszok kivételével) kívül
egységesen „tábori zöld” színű. (Hozzá kell tenni azonban,
hogy a szovjet, lengyel, csehszlovák és magyar értelmezés
ben némileg mást jelent a tábori zöld fogalma, mivel pl. a
csehszlovák harckocsik gyárilag barnás árnyalattal érkez
tek.) Az itt alkalmazott festék természetesen matt és a ben
ne lévő vasreszeléknek köszönhetően csökkentett fényviszszaverődésű az infra tartományban, s némileg a látható tar
tományban is. Ránézésre ez azt jelenti, hogy a harckocsi
színe egy bizonyos tartományon belül a fényviszonyoktól
függ (hol sötétzöld, hol barnás). Mindamellett a festék csök
kenti a radarsugár-visszaverődést is, bár a harckocsi nem
egy „lopakodó”. Ugyancsak zöld színű a búvónyílásfedelek
kívülre nyíló belső fele is (bár fehér is előfordul), az önvonta
tó gerenda, a pót lánctagok, az NSZVT bölcső, a rákászok,
a vontatókábelek fejrészei stb. Hőálló ezüsttel van viszont
lefestve a hőpelengátor (a kipufogócső-toldatra szerelt, a
füstöt a föld felé terelő toldat). Matt fekete az NSZVT gép
puska és minden gumialkatrész, így a kötények is, bár létez
nek befestett köténylemezek is. A kenési pontok vörös szí
nűek. Belülről már jóval színesebb a harckocsi. A vezetőtér
és motortér világosszürke színű, a küzdőtér torony alatti ré
sze az oldalpáncél kivastagodó részéig/а felfüggesztésig
szintén, e felett fehér. A torony belül fehér, a búvónyílás
fedelek és a hüvelykivető fedél belseje kivételével. A csőve
zetékekre a szovjet színkód jellemző: sárga - üzemanyag,
barna - olaj, zöld - víz, kék - levegő, vörös - tűzoltóveze
ték. A belorusz változatokra kívülről a sárgás szín (ami
ugyancsak csökkentett visszaverődésű) és a vöröses lövegtoronyponyva jellemző. Belülről többé-kevésbé megegyez
nek a magyarokkal. Télen a külső festés fehér foltokkal egé
szül ki, álcázási célból.
A harckocsik jelzése meglehetősen szerény, bár a rend
szerváltás után már kezdtek megjelenni az egység/alegység jelzések az L2 fényszóró védőlemezén, illetve nevek
az ágyúcső füstgázelszívó burkolatán. A hagyományos
jelzés csupán egy-egy háromjegyű szám a torony két ol
dalán és a hátsó toronydpboz hátulján, kiegészítve az
egység kódjelével a szám előtt, plusz a nemzeti felségjel,
amit azonban sokszor elhagynak. Mindezeken túl létez
nek egyedi és teljesen elképesztő azonosítójelzések is.

Összefoglalás
A 7-72-es részleteiben ugyan már több esetben nem
képviseli a kor színvonalát, összességében azonban
még mindig élvonalbeli harckocsi. A - B és -M változatot
már nem gyártják, használt példányai pár százezer USD
körül már kaphatók. (1992-es árszínvonalon egy új
T-72Sz - a T-72M2 exportváltozata - ára 1,2 millió
USD, egy T-80U ára 2,2 millió USD, egy M1A1-é pedig
3 millió USD volt. Ez utóbbi esetében csak az alap, nem
az uránréteges páncéllal rendelkező M1A1 HA változat.)
Kihasználva a T-72-es azon tulajdonságát, hogy táma
dásban nyújtja a legjobb teljesítményt, harcászatilag érett
vezetés alatt, jól képzett személyzettel, agresszívan
használva, a harckocsi gyakorlatilag bármely más harc
kocsival a siker reményével szállhat szembe.
Péter Zsolt
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Repülőgépek, melyeket importált vagy szabadalom
megvásárlásával készült motorokkal szereltek II. rész

ÉV (RM)

MM

MA

N/n

1/ Lycoming 10-360
1/VW
1/Allison V-1710
1/Lycoming 0-360
1/Walter Mikron II
1/Argus GM-1
1/Jacobs R-775
1/Armstrong Jaguar
1/Lycoming AIO-360
1/Lycoming 0-540
1/Continental CO-9

4B2SL4B
4B2SL4B
12V2SF4B
4B2SL4B
4A1SL4B
4A1SL4B
7CS1SL4B
7CS1SL4B
4B2SL4B
6B2SL4B
4B2SL4B

180/2700
40/3500
1090/180/2700
62/2800
135/310/400/203/2900
235/2575
90/-

1/ Briston Mercury
1/ Nappier Lion II
2/ Walter Saggita
3/Wright Whirlwind
1/Armstrong G. Major
2/ HS 12Ydrs
1/ Armstrong Puma
1/ RR Kestrel 7
2/ Pratt W.WJ
1/ Walter Mikron

9CS1SL4B
12W3SF4B
12A2SL4B
7CS1SL4B
7CS1SL4B
12V2SF4B
7CS1SL4B
12V2SF4B
9CS1SL4B
4A1SL4B

840/2750
460/2000
540/2600
320/2200
165/2425
860/2400
440/1870
740/2900
445/2300
54/2800

2/ Blackburn C.M

4A1SL4B

152/2450

3/ HS 12Ybrs
2/ BMW 6U
1/ DB 601A
4/ Jumo L-88
1/ Nappier Lion II
1/ HS 8FB300
1/ Bristol Jupiter
1/ Lycoming IGSO480

12V2SF4B
12V2SF4B
12A2SF4B
12A2SF4B
12W3SF4B
8V2SF4B
9CS1SL4B
6B2SL4B

920/660/1175/2700
850/460/2000
310/1850
560/340/3400

1/HS 12Xcrs

12V2SF4B

860/2400

2/ Pratt W.R2800

18CS2SL4B

2100/-

1/ Bristol Pegasus

9CS1SL4B

900/2750

1/ Ivcsenko AI14R
2/ Bristol Pegasus
2/ GR 14N20
1/ Walter Major
1/ Pratt W.R-1340

9CS1SL4B
9CS1SL4B
14CS2SL4B
4A1SL4B
9CS1SL4B

260/940/2600
1230/2400
130/2350
525/2500

1/ Bristol Jupiter
1/ Siemens B.SH-14
1/Hirth HM-504
2/Argus As 10C

9CS1SL4B
7CS1SL4B
4A1SL4B
8A1L4B

575/160/2200
105/2200
240/2000

F r a n c ia o r s z á g

72 Avions P.Robin DR-400
60 Alpavia R.Fournier
- Dewoitine D-522
58 Jodel D-140C
39 Keller Becheren
- Liore Oliver Leo C30
- Moräne 505
- Nieuport-D.
76 Mudry CAP-20L
70 Socata Gabier
55 Wasmer D-120P.N.
H o lla n d ia

37
24
38
25
38
32
23
32
35
36

Fokker F21 Valtion
Fokker D13
Fokker D23
Fokker F7-3M
Fokker S9
Fokker T4
Fokker F3
Fokker C8W
Koolhowen FK50
Koolhowen FK53

In d i a

51 Hindustan Trainer
Japán

30 Kawanishi 90Hiro
34 Kawasaki KI93
41 Kawasaki KI60
- Mitsubishi KI20
23 Mitsubishi B1M
28 Mitsubishi 1MF
30 Nakajima 90
- Fuji KM2B
J u g o s z lá v ia

36 Ikarus IK-2
K anada

69 Canadair CL-215
L itv á n ia

36 Anbo 41
L e n q y e lo r s z á q

62
37
39
38
32

PZL lol Gauron
PZL 37A III. Los
PZL 37D
RWD 17W
PSW 19

M a q y a ro rs zá q

30
36
40
40

Avis I
MsrE M21
MsrE M 25 Nebuló
MWG FW 58 Weihe
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ÉV (RM)

MM

MA

N/n

1/ Walter Mikron II
2/ RR Eagle 9
12/Curtiss V-1570
3/ Wright GR-1820
2/ Lycoming IGSO-540
2 / GR 14M
1/ GR 14 Kirs
1/ RR Kestrel V
1/ GR Jupiter 9Ady
2/ Pratt W. Hornet
1/ RR Kestrel 30

4A1SL4B
8V2SF4B
12V2SF4B
9CS1SL4B
6B2SL4B
14CS2SL4B
14CS2SL4B
12V2SF4B
9CS1SL4B
9CS1SL4B
12V2SF4B

62/2800
365/600/900/2300
380/3400
720/3030
900/2400
695/480/885/2300
730/-

1 /Armstrong Panther

14CS2SL4B

N é m e to rs z á g

38 Bücker 180 Student
22 Dornier J Wal
29 Dornier 10
38 Dornier 24K2
72 Dornier 28D2
41 Gotha 244/242
37 Heinkel 46E
35 Messerschmitt Me109A
26 Junkers W33L
35 Junkers 86V8
35 Messerschmitt МеЮЭВ
N o r v é g ia

31 Hover MF-11
J e lm a g y a r á z a t

Gyártási év /pl. 45 = 1945/
Repülőgéptípus/gyártó, tervező/
M M : Motortípus és elöl a motorok száma
M A : Motoradatok, ahol az első számok /pl. 2-24/ a hengerek száma
N /n : Teljesítmény (LE)/fordulatszám (1/min)
C S : Csillagelhelyezés; B : Boxer; A : Lógó /a hengerfej lefelé mutat/; V : V alak; H : H alak /4 soros/
W : W alak /3 soros/; 1 -2-3-4 S : A hengersorok száma; L: léghűtés; F: folyadékhűtés; B : benzinüzem
ÉV:

RM:

M e g je g y z é s

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy több ország megvásárolta az importált motorok szabadalmát, s azokat esetleg más elnevezés
sel forgalmazták. Ez jellemző többek közt a román, a lengyel, finn, holland, magyar, kanadai stb. repülőmotor-iparra, de főleg az oroszok
ra. Pl. Klimov /Hispano Suiza/; Mikulin /BMW/; Svecov /Bristol; Pratt; Wright/ és Tumanszkij /Gnome-R./ típusaik a jelölt motorok szaba
dalma alapján készültek. Természetesen léteztek önálló konstrukciók is, mint pl. Svecov AS-11 vagy AS-21 stb. típusai.

Demes Csaba

VÍZTORONY KÖNYVKERESKEDÉS
Óriási választékban kínálunk
számítástechnikai szakkönyveket, folyóiratokat és CD-ROM-okat, autószerelési,
elektronikai, repülési és egyéb műszaki kiadványokat,
szakkönyveket és szótárakat, valamint
R EPÜLÉSI, M A KE TTE ZÉSI, H AD TÖ R TÉN ETI ÉS H AD ITEC H N IKA I KIADVÁNYOKAT.
K edvezm ények a viszonteladók, könyvtárak és iskolák részére!
1045 Budapest, Rózsa u. 9. Tel.: 231-0326

Tisztelt Olvasóink!
Ismét befejeződik egy évfolyam. Ideje számot vetni az év
eredményeivel, kudarcaival. Ez évben a legnagyobb ered
ményünknek azt tartom, hogy szűkülő hadsereg mellett si
került megőrizni a lap működőképességét és négy alka
lommal, plusz egy különszámmal, 464 oldalon tudtunk
megjelenni. Sajnos ez évben sem sikerült beindítanunk az
internetes honlapunkat. Köszönjük a sok levelet, melyben
dicsérő vagy kritikai észrevételeikkel, kérdéseikkel megke
resték szerkesztőségünket. Sajnos nem tudunk megfelelni
minden kívánságnak. Nem tudunk hetente megjelenni.
Nem akarjuk, hogy a lap csak T-72-esről vagy Me-109esről szóljon. Továbbra is az a célunk, hogy a haditechni
ka sokszínűségét mutassuk be a múltból, a jelenből és
esetenként a jövőből is. Helyet biztosítunk a könnyebben
„emészthető” ismeretterjesztő írások és a nehezebben ol
vasható tanulmányok számára is.

Persze vannak olyan igények is, amelyeket igyekszünk
megvalósítani. Ilyen a gyakoribb megjelenés. Jövő évtől
minden második hónap első hetében jelenünk meg, de a
korábbi 100 oldalt 76-ra kell csökkentenünk. Ez - nem
számolva egy reménybeli jövő évi különszámmal - 1 4 szá
zalékos terjedelembővülést jelent. Ehhez új típusú papírt
kell alkalmaznunk. Reméljük ez, egy új tervezésű címlap
és a több színes kép újabb olvasókat szerez lapunknak.
Kis mértékben ugyan, de kénytelenek vagyunk árat is
emelni, abban bízva, hogy ez a 350 forint nem terheli meg
túlzottan olvasóink pénztárcáját. Természetesen előfizető
ink továbbra is kedvezményben részesülnek, és ha követ
kező évben megvalósul a különszám, azt is „grátisz" kap
ják. Kérem, ne feledjék, jövőre hatszor találkozunk!
Hajdú Ferenc
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A Shackleton repülőgép rövid ismertetése
Az Avro cég 1946-ban különlegesen nagy hatótávol
ságú tengerészeti járőröző repülőgép tervezésébe
kezdett. A mérnökök Roy Chadwick vezetése alatt
dolgoztak. Az első Shackleton 1949. március 9-én re
pült először.
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Az egész Shackleton-családa Lincoln bombázón alapult,
amelyet a Lancesterből, a sikertelen Manchester utódjából
fejlesztettek ki. Az új repülőgép szárnya pontosan meg
egyezett a Lincolnéval, sárkányszerkezete is sok hasonló
ságot mutatott az elődjével, és ellentétes irányban forgó

3. ábra: Egy MR. Mk 1 és egy MR. Mk 2 repülés közben

iégcsavarpárjait Rolls-Royce Griffon típusú motor hajtotta
meg, amely a második világháborús Spitfire-ekbő\ ismert
Merlin-motorok továbbfejlesztett változata volt. A korai vál
tozatok orra kerek, üvegezett volt, és a törzsük tetején két
darab 20 mm-es gépágyúval felszerelt lövésztornyot építet
tek be. Ezt a 60-as években majdnem minden Shackletonró leltávolították, hiszen a rakétákkal felszerelt sugárhajtású
vadászgépek ellen már nem tudott kellő védelmet biztosíta
ni. Ezenkívül az orrba is építettek két 20 mm-es gépágyút,
de ezt a korai figyelmeztető (AEW) gépeken elhagyták. A
Shackleton MR. M2-est egy törzsből kiengedhető felszínfi
gyelő radarberendezéssel szerelték fel. Ez a készülék a
bombatér nagy részét elfoglalta, de emellett még elhelyez
tek benne aknákat és célkereső torpedókat is. A Shack-
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A Shackleton AEW (korai előrejelző)

8. ábra: Shackleton AEW Mk 2

letonokat nemcsak tengerészeti járőröző és tengeralattjáró
elhárító feladatra használták, hanem a 60-as években a
Radfan-hadműveletben bombázógépként is bevetették.
Roy Chadwick 1947-ben meghalt, de a mérnökök S. D.
„Cock” Davies vezetésével tovább dolgoztak, és az idő
múlásával további változatok születtek, például a Shack
leton MR. Mk 3. Ez a gép orrfutóval rendelkezett. Néhány
ilyen repülőgépet Viper segéd-sugárhajtóművel szereltek
fel. Ezenkívül léteztek tengeri mentésre átalakított válto
zatok is, amelyek hasuk alól élelemmel és ivóvízzel ellá
tott csónakot dobhattak le. A RAF a Shackletonokat a 70es évektől kezdve kezdte lecserélni a modernebb, sugárhajtású Nimródokra, amelyeket a D. H. Comet utasszállí
tóból fejlesztettek ki, ezek csúcsmagassága majdnem két
szerese volt a Shackletonokénak. Csak a Shackleton
AEW-eк maradtak meg a RAF-nál a 90-es évekig. Nem
csak a RAF, hanem a dél-afrikai légierő is használta ezt a
repülőgépcsaládot, mely 1984-ig maradt szolgálatban.
Főbb műszaki adatok (MR. Mk 2)
Fesztávolság: 36,58 m
Hossz: 26,59 m
Magasság: 5,1 m
Szárnyfelület: 132 m2
Üres tömeg: 25 356 kg
Max. felszállótömeg: 39 010 kg
Hatótáv: 5440 km
Csúcsmagasság: 6400 m
Max. sebesség: 500 km/h
Repülési idő: 21 óra
Erőforrás: négy, 2490 LE-s (1831 kW) Rolls-Royce
Griffon 57 AV-12 dugattyús motor
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1971-ben a Royal Navy leállította nagy repülőgép-hordozóit
az azokon települt Fairey Gannet AEW Mk 3 repülőgépek
kel együtt. Az átmeneti hiányt egy szárazföldi telepítésű
AEW géppel kellett pótolni. A RAF Kemble bázisáról áttele
pült 12 kiöregedett Shackleton a Hawkev Siddley bitteswelli
telephelyére, mert fel kellett újítani őket. A legkedvezőbb
megoldást ezek a gépek jelentették. Azonnal át is alakítot
ták mind a 12 MR. Mk2-est (az Mk 3-asoknak ekkor már le
járt az üzemidejük), eltávolítottak belőlük minden tengeré
szeti őrjárati és ASW-berendezést, majd a Gannetből kisze
relt APS-20 radar korszerűsített, APS-20F1(1)-es változa
tát építették be a pilótafülke padlója alá. Ez a radar igen el
avultnak számított, hiszen alig 129 km volt a hatótávolsága,
kézi irányítást és kiértékelést igényelt, mert nem szerelték fel
modern számítógéprendszerrel. A két 20 mm-es gépágyút
eltávolították, és az orrlövész helye navigátorkabinként és

11. ábra: Shackleton AEW nyitott bombakamrával

programot törölni kellett, így a Shackletonok tovább marad
hattak szolgálatban (a Gannet után 20 évig ez volt az egyet
len brit AEW gép). 1981-ben költségvetési gondok miatt a
gépek felét kivonták a szolgálatból. Végül 1991-ben rend
szeresítették a Boeing Sentry AEW Mk 7-est, így végre le
válthatták a típust. Egy repülőgép közvetlenül a kivonás előtt
lezuhant. A motorok az alapos karbantartás és nagyjavítás
miatt figyelemre méltóan jól működtek az összes Shackletonban. A selejtezés után ezek a motorok leheltek új életet
néhány muzeális Spitfire vadászgépbe.
13. ábra: Shackleton AEW Mk 2 a levegőben

14. ábra: Egy kiállított MR. Mk 2

kiegészítő megfigyelőpontként szolgált tovább. A törzs tete
jén helyezték el az APX-7 saját/ellenség felismerőberen
dezés antennáját. Az APS-20 radart nagyméretű „Guppy”
burkolat fedte, amely (akárcsak a Shackleton elektronikája)
a Gannetből származott. A Shackletonok az átalakítás után
is képesek maradtak kutató-mentő szolgálatra (SÁR), ezért
a bombatérben tengeri mentőfelszereléseket és mentőbójá
kat helyeztek el. A RAF egyetlen, Shackleton AEW Mk 2eseket alkalmazó százada a No. 8 Squadron volt, melynek
repülőszemélyzete nagyrészt az egykori Gannet AEW Mk 3
gépek személyzetéből került ki. Ahogy a negyvenes évek el
avult technológiáját és radarrendszerét képviselő Shackle
ton AEW Mk 2-esek kezdtek kiöregedni, a No. 8 Squadron
helyzete egyre nehezebb lett. A repülőgépeket természete
sen próbálták korszerűsíteni, például 1973-tól AMTI-vel (re
pülőgép-fedélzeti mozgócél-indikátorral) szerelték fel őket.
Ez 185 km-re növelte a radar hatótávolságát. A RAF erede
tileg már a 80-as évek óta tervezte a Shackleton AEW-ek le
váltását. A Nimrod AEW Mk 3-ast szánták pótlásnak, de a

Főbb műszaki adatok (AEW Mk 2)
Fesztávolság: 36,58 m
Hossz: 26,59 m
Magasság: 5,10 m
Szárnyfelület: 132 m2
Üres tömeg: 25 855 kg
Max. felszállótömeg: 44 452 kg
Hatótávolság: 4908 km
Csúcsmagasság: 7010 m
Max. sebesség: 410 km/h
Bevetési időtartam: 15 óra
Erőforrás: négy, 2490 LE-s (1831 kW) tizenkét henge
res Rolls-Royce Griffon 57 A soros motor
Kezdeti emelkedőképesség: 259 m/min

Megjegyzés
AEW

= (Airborne Early Warning) fedélzeti korai riasztó
rendszer
ASW = (Anti-Submarine Warfare) tengeralattjáró elleni
hadviselés
RAF = (Royal Air Force) Királyi Légierő
RN = (Royal Navy) Királyi Haditengerészet
SÁR = (Search and Rescue) kutató-mentő feladat

Felhasznált irodalom
A modern haditechnika enciklopédiája 1945-től napjain
kig. Budapest, Gulliver Kiadó, 2001
www.home.aone.net.av/shack_one/
www.warbirdalley.com/shack.htm
mysite.freeserve.com/shackleton_w1795
Mester Attila

A Magyar Királyi Honvédség 38M. Mercedes-Benz G-5
könnyű terepjáró gépkocsija
A Magyar Királyi Honvédség 1938 elején ajánlatot kért a
stuttgarti Mercedes-Benz autógyártól egy könnyű, terep
járó személygépkocsi vásárlásához. A gyár 1938. márci
us 15-i keltezéssel küldte el az ajánlott gépkocsi részle
tes műszaki leírását - képekkel illusztrált gyártmányis
mertetővel együtt, melynek magyar nyelvű változata a
következő címet viseli: „G -5 típusú négykerék-meghajtású és kikapcsolható négykerék-kormányzású terepjáró
Mercedes-Benz gépkocsialváz műszaki leírása”. A né
met nyelvű ajánlat többnyire pontos fordítása - érthető
módon - rendkívül pozitívan értékeli a gépkocsit:

„A négykerék-meghajtás és négykerék-kormányzás kü
lönös sajátossága a kocsinak - a kerekekkel bíró közle
kedési eszközök számára egyáltalán járható terepen - a
fordulóképesség, terepjárás és emelkedőképesség (!) el
érhető legmagasabb fokát biztosítja.”
A G -5 típusú gépkocsiból a Mercedes-Benz összesen
378 darabot gyártott. Ezeket - néhány példány kivételé
vel - külföldre adták el. A fent megjelölt levélváltás folyo
mányaként a Magyar Királyi Honvédség 1940-ben 240
darabot vásárolt a típusból. így a német hadseregben az
igen kis példányszámban megjelenő gépkocsit nem kate-
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gorizálták. Méretei, motorja, felszereltsége alapján azon
ban egyértelműen a német terepjáró személygépkocsik
alsó osztályába, a „leichte, gelandegängige einheits
PKW” (könnyű, terepjáró, szabvány személygépkocsi)
kategóriához tartozott.
A német hadsereg Fegyverzetügyi Hivatalának tervei
alapján kialakított „könnyű szabványos terepjáró személygépkocsi” első változatát 1936-tól 1940-ig gyártották,
egyidejűleg több német autógyárban is. A német Wehrmachtban rendszeresített három terepjáró személygépko
csi kategória közül ez volt a legkisebb. Ennek az osztály
nak - itt a járóképes alváznak, ami több, elérhető felépít
ménnyel is készült - pontos definíciója a következő volt:
„könnyű személygépkocsihoz tartozó l-es szabvány jár
műalváz, összkerék-meghajtással, katonai jelleggel”.
Az első tervezett, négykerék-meghajtású és négykerék-kormányzású alvázra épített gépkocsit a különbö
ző beszállítók (Stoewer, BMW és Hanomag) más-más
motorokkal és néhány részletében eltérő kialakítással
szállították a hadseregnek.
Az alkalmazott - elvileg csereszabatos - erőforrások
45—48 LE-s, 4 hengeres, megközelítőleg 2 I lökettérfogatú,
vízhűtéses motorok voltak. Ezek egyazon karosszériában
történő cserélhetőségét erősen megnehezítette, hogy pl. a
Stoewer R180W motor üzemanyag-csatlakozása jobb ol
dalon, a kipufogócsatlakozás a bal oldalon volt, s az

1-3. ábra: A gyári katalógusból vett képek a gépkocsi terep
járó képességét kívánják szemléltetni, részben bekapcsolt
négykerék-kormányzással
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ugyanazon gyárból származó AW2 motornál ezek a csat
lakozások a leírtakkal ellentétes oldalon kaptak helyet. El
térő volt a különböző gyárakból származó gépkocsik mű
szerezettsége és kenési rendszere is. A korábbi gyártású
gépkocsik 42 pontját - a kor műszaki színvonalának meg
felelően - zsírzópréssel kellett 1000 km-enként kenni.
A számos gyártási eltérést 1940-ben az előírások mó
dosításával megszüntették. Az „Einheitsfahrgestell I f. I.
PKW Typ 4”-et (szabványos alváz I a 40 típusú könnyű
személygépkocsihoz) már csak egyféle - Stoewer AW 2
- motorral gyártották. Az új tervek alapján készült gépko
csikból elhagyták a négykerék-kormányzást. A módosítá
sok közé tartozott az is, hogy a korábbi, általában huza
los működtetésű fékkel szemben erre a típusra már csak
hidraulikus féket szereltek.
Az 1940-től gyártott járműveket a - ma jobbára már
nem ismert - ún. központi kenéssel szállították. Ennél a
rendszernél az olaj egy tartályból, a kenőhenger pedálját
50-100 km-enként „erőteljesen megnyomva” jutott vala
mennyi kenést igénylő alkatrészhez. A rendszer értelem
szerűen az egész alvázat behálózó olajcsövekből állt,
maga a kenés művelete viszont összehasonlíthatatlanul
kényelmesebb volt a korábbinál.
így Magyarország is a Mercedes-Benz G -5 típusú jár
műből vásárolt a honvédség részére. Ez a típus mintegy
előfutára volt a kategóriájának. A 170 VG jelzésű előszéria
gyártása ugyanis már 1935-ben megkezdődött, és egy év
alatt 100 db-ot adtak át a Wehrmachtnak. Az 1937-től G -5
típusjelöléssel három, egymáshoz hasonló karosszériával,
a főleg exportra gyártott jármű fő jellemzői egybeestek az
akkor már más gyárakban is előállított típusokkal.
A Mercedes gépkocsi a honvédség részére elküldött na
gyon részletes műszaki leírásának lényege a következő:
A motor M149 típusjelű, 4 hengeres 2006 cm3-es, víz
hűtéses, gumiágyazású, mely 1:7,25 (min. 1:6,5) komp
resszió viszony mellett 48 (ill. 45) LE fékpadon mért telje
sítményre képes, az üzemanyag oktánszámától (80-82
vagy legalább 74-76) függően.
A motor furata/lökete 82/95 mm, legmagasabb fordulat
száma 3700 f/perc. Legnagyobb nyomatéke 12,8 mkg
1800 f/percnél. A kenőolajat fésűs szűrő tisztítja. A leve
gőszűrő olajfürdős.
A kuplung száraz, egytárcsás. A kézi kapcsolású se
bességváltó 5 fokozatú, nem szinkronizált, 1 hátramenet
tel. Az első és hátsó hídba épített differenciálmű önzáró.
A sebességváltó kihajtásnál az osztóműben egy harma
dik - kézzel zárható - differenciálművet is építettek.
A kerékfelfüggesztés máig is korszerűnek tekinthető,
független, 2 -2 lengőkaros, tekercsrugókkal és olajos len
géscsillapítókkal.
A kormányzás különösen érdekes, minthogy hasonló
szerkezetű személygépkocsi ma már nem készül. A rásegí
tés nélküli 1:15,8 áttételű kormány a vezető választása sze
rint csak az első vagy mind a négy kereket kormányozza.
A két első kerék kormányzása esetén a fordulókor át
mérője kb. 12 m, négy kerék kormányzása esetén 7 mm.
A kezelési utasítás szerint a hátsókerék-kormányzást
csak álló helyzetben volt szabad be- és kikapcsolni.
Négykerék-kormányzással legfeljebb 30 km/h sebesség
volt megengedett, ugyanis e felett a gépkocsi menettulaj
donságai oly mértékben változtak, hogy a vezető még je
lentős gyakorlattal sem tudott uralkodni a jármű felett.
Tény, hogy a fejlesztéskor a Wehrmacht által mindhárom
terepjáró személygépkocsi kategóriában előírt négykerék-kormányzás rendkívül bonyolult megoldása nem
állt arányban alkalmazhatóságával.
Az üzemi fék négy kerékre ható, hidraulikus működtetésű
dobfék. A rögzítőfék a hátsó kardánra szerelt külső szalagfék.

4. ábra: Az alvázat mutató fotón jól látható a négy kerék kor
mányzott helyzetben, valamint a fődarabok elrendezése. A
kormánykerék alatt a vázzal csaknem párhuzamosan álló
rúd a hátsó kerékpár irányítását biztosította
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5. ábra: A gyári felvételen jól látható a motor/sebességváltó
egység, a kezelőszervek és a fő üzemanyagtartály. A motor
térben, a műszerfal előtt is volt egy - itt nem látható - külön
5 literes tartály

6. ábra: A hátsó futómű képe. A differenciálmű előtt a kar
dántengelyen látható a (szalag) kézifék, valamint annak ké
zi utánállító kereke. A számos cső és tömlő a hátsó hidrauli
kus fékek olajvezetékei, valamint a központi olajzás csövei

A négy azonos gumiabroncs mérete 6,00-18.
A Mercedes gyár ajánlatának fordítását a dokumentum
pecsétje szerint a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és
Gépgyárak intézte. Az eredeti német szövegnél lényege
sen átfogóbb leírás arra utal, hogy az ajánlattal együtt
egy bemutató gépkocsi érkezett, melyet a magyar szak
emberek megvizsgáltak. Ennek eredményét az egyes
szerkezeti egységek felsorolásában részletezik. A követ
kezőkben néhány érdekesebb részt idézünk a leírásból.

9. ábra: A honvédség Mercedes terepjárója a keleti fronton. Ér
dekes a motorháztetőre rögzített ék alakú magyar felségjelzés
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10. ábra: A Mercedes-Benz G-5 terepjáró léptékarányos rajza

„Faváz: Az erősítések, a szélvédő előépítmény, a ka
rosszéria hátsórésze, valamint a mellső és hátsó ülések
csomómentes bükkfából készültek.”
„Padlózat: Az egész padozat fenyőfából készül. A fenyő
deszkák bordázott vaslemezzel fedve. A kivehető padló
deszkákon - megfelelő helyeken - fogantyúk vannak.”
„Ajtók: ...Az ajtók kiemelhetőek, és ha nincs szükség
rájuk, a beépített, hátulsó szekrénybe helyezhetőek.”
„Szélvédő ablak: Két részes. A vezetőülés előtti rész ál
lítható, a mellékülés előtti fix. A teljes ablak előre buktat
ható. Üveg minősége: szilánkmentes üveg...”.
„Csomagtér: A hátsó ülések mögötti nagy csomagtér
lemezzel borított. Ehhez csatlakozik a beépített szekrény
az ajtók és oldalvédő részek (ti. az ajtóra szerelhető ol
dalablakok - szerző.) részére. A tartalék kerék a szek
rény hátsó részére van felerősítve.”
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„Felépítményhez tartozó felszerelési tárgyak: A szélvé
dő előrészén jobb és baloldalt belül táskák vannak. A
mellső ülés hátsó oldalán kabáttartó nyer elhelyezést,
mely a szekrényoszlopokkal van összekötve. Karabély
tartó: tartószerkezet 4 db karabély részére."
„Szerszámláda: A felszerelési tárgyak és szerszámok
részére szolgáló hely a hátsó ülés alatt van, mely az ülés
párnák és az alattuk lévő kulccsal zárható két fedél fel
emelése által hozzáférhető. Ezen kívül a szerelvényfalon
is van egy szerszámláda, mely a motorburkolat felemelé
se által közelíthető meg. További szerszámláda a bal
mellső ülés alatt.”
„Fényezés: Megadás szerint.”
A nagy önsúlyú gépkocsi (1880 kg) érthetetlenül ala
csony (270 kg) megengedett hasznos terhelését úgy építet
ték be a műszaki adatok közé, hogy a feltöltött, üzemképes

alváz súlyát adták meg (igaz korrektül, alvázként), majd ez
után jelölték meg a megengedett terhelést 990 kg-ban. Az
már nem szerepel az adatok között, hogy ebből a súlyból
maga a felépítmény tett ki 720 kg-ot. Mindezek ellenére a
gépkocsi könnyedén szállított esetenként 6-7 személyt, és
közben még egy kisebb vontatmányt is húzni tudott.
A Mercedes-Benz G -5 gépkocsival kapcsolatba került
személyek visszaemlékezve általában nagyon jó tulaj
donságokkal ruházzák fel e járműveket. Ez több okból is
érthető. Egyrészt e gépkocsik a kor színvonalát tekintve
valóban jó terepjáró képességgel rendelkeznek. Más
részt e járművek vezetői a polgári életben szinte kizáró
lag csak hagyományos felépítésű személygépkocsikat
vezettek, melyekhez képest a G -5 tulajdonságai - az
utaktól távol - szükségszerűen kiválóak voltak.
A háború utáni német hivatalos műszaki vélemény
azonban ettől - az „üzemeltető” hadsereg szempontjai
szerint értékelve - lényegesen eltér. A szakemberek íté
lete szerint az összességében 1944-ig gyártott „könnyű
szabvány terepjáró gépkocsik” túlságosan drágák, túl ne
hezek, túl érzékenyek és ebből következően túlságosan
ápolás- és javításigényesek voltak. Mindez azért is érde
kes, mert ugyanezen szigorú megmérettetés alapján a „
közepes szabvány terepjáró gépkocsinkat nagyon jól be
vált, a „nehéz szabvány terepjáró gépkocsi-kát bevált
konstrukciónak minősítik.
Tény, hogy a Volkswagen Kübelwagen 1942-es megje
lenése új dimenziókat nyitott a katonai gépkocsik terve
zésében. Az erős és merev alvázra szerelt, bonyolult
szerkezetű, így szükségszerűen drága és nehéz jármű
vek helyett a VW egy korábban elképzelhetetlenül egy
szerű, könnyű, igénytelen és olcsó gépkocsit kínált azo
nos feladatok ellátására.

Műszaki adatok
Teljes méret (ponyvatetővel): 3990x1680x1900 mm
Szabad hasmagasság: 250 mm
Tengelytáv: 2530 mm
Jármű súlya: 1880 kg
Megengedett max. súly: 2150 kg
Motor: Daimler-Benz M 149, 4 hengeres, 2006 cm3, 45 LE
Fogyasztás teljes terhelésnél: 18 liter
Üzemanyagtartály befogadóképessége: 50 liter
Maximális sebesség: 85 km/h
Legkisebb tartós sebesség: 4 km/h
Terepszög elöl/hátul: 60°/45°
Lejtőmászó képesség max.: 60%
Gázlóképesség: 500 mm
* A háború után mintegy ötven évvel néhány gyár ké
szített négykerék-kormányzású személygépkocsit. Ezek
sem bizonyultak sikeresnek, működési elvük azonban az
itt alkalmazottól teljesen eltérő.

Felhasznált irodalom
Bonhard/Sárhidai/Winkler: A Magyar Királyi Honvédség
fegyverzete, Zrínyi Kiadó, 1993.
Werner Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer..., Motor
buch Verlag, 1982.
Reinhard Frank: Personenkraftwagen der Wehrmacht,
Podzun-Pallas Verlag, 1995.
A szerző archívuma
Schmidt László

FELHÍVÁS
Újságíró stúdió
Klónozás, nanotechnika, őssejtek, globális felmelegedés, Mars
expedíció, szupravezetés. Ha érdeklődik a modern tudomány
és technika iránt, s emellett jártas a tudományokban, és szeret
né ezekről közérthetően és hitelesen tájékoztatni a nagyközön
séget, jelentkezzen a Tudományos Újságírók Klubja és a
MUOSZ Bálint György Újságíró Akadémiája által közösen indí
tott tudományos és környezetvédelmi újságíróképző stúdióba.
Hazánk újságíróképző tanfolyamai között ma ez az egyetlen,
ahol a hangsúly a tudományon, a környezet- és természetvé
delmi ismereteken van, melyek manapság egyre fontosabbak.
A kurzus során megismerkedhetnek a nap mint nap felvető
dő környezeti problémák tudományos hátterével. Az oktatás te
matikájának része az is, hogyan tárható a téma a közvélemény
elé. A stúdió elvégzésével a résztvevők alapismereteket sze
rezhetnek ahhoz, hogy válhatnak a tudomány és a környezet
szakavatott ismeretközlőivé és médiaszakembereivé, és ho
gyan javíthatják kutatómunkájukban, illetve munkahelyükön is a
kommunikációs képességeket.
Az újságírás e speciális területén különösen kívánatos némi
szakmai előképzettség, ezért a tanfolyamra elsősorban főisko
lai, illetve egyetemi hallgatók, illetve már felsőfokú oklevéllel
rendelkezők jelentkezését várjuk.
A tanfolyam 2004. február 1-jén indul, és 2004. június 30-ig
tart (szerkesztőségi gyakorlattal).
Foglalkozások: heti egy délután 2x2 óra (elméleti és műhelyfoglalkozás).
Oklevélátadás: 2004. szeptember 15.
Fő tantárgyak:
A tudományos és környezetvédelmi újságírás módszertani
alapjai, sajátos lehetőségei, szerepe és feladatai a médiában
A sajtóműfajok rövid áttekintése. A hír. A hír a tudományos új
ságírásban
Stílus és nyelv, a közérthetőség. A magyar nyelv és a tudo
mányos nyelv. Szakkifejezések használata a sajtóban

A tudósítás műfaji sajátosságai
A környezetvédelem a médiában, a környezeti szemlélet elter
jedésének buktatói. Tényfeltáró újságírás a környezetvédelemben
A politika, a civil szervezetek, a háttérintézmények kapcsola
ta a sajtóval
*
A szellemi tulajdonvédelem célja és formái, az oltalom és az
ösztönzés eszközei
A magyar nyelv az informatika korában
Sajtótörténet, a tudomány megjelenése a médiában, a tudo
mány fejlődésének tendenciái, a jelen és közeljövő kihívásai
Illem, etikett, protokoll. Sajtóetika és sajtójog. Tudományeti
kai, illetve bioetikai kérdések
A jelentkezéshez a kitöltött adatlap mellett (melyet a MÚOSZ
tanulmányi osztályán kérhetnek) egy szabadon választott mű
fajú, legfeljebb háromoldalas írást és egy önéletrajzot kérünk,
valamint az angol nyelv (esetleg más idegen) nyelv legalább
középfokú ismeretéről szóló bizonyítvány másolatát.
A jelentkezőket október végén felvételi beszélgetésre hívjuk
be. Jelentkezési határidő: 2004. január 10. Tandíj: 70 000 Ft,
ami két részletben is befizethető. Aki a tandíj összegét egyben
fizeti be, 10% kedvezményt kap.
A Tudományos Újságírók Klubja és a Magyar Tudományos
Akadémia megállapodása alapján az Akadémiai Kutatóintéze
tek és a támogatott kutatóhelyek munkatársai számára a tandí
jat a Magyar Tudományos Akadémia kifizeti, melyre az igénye
ket az MTA titkárságára kell benyújtani.
A részletes tanterv és a tanév időbeosztása hozzáférhető az
Újságíró Akadémia tanulmányi osztályán (1062 Bp., Andrássy
út 101., tel.: 342-4703, Nagy Ágnes), a Tudományos Újságírók
Klubja titkárságán (1085 Bp., Somogyi B. u. 6., tel.: 318-7506,
Szigetvári Ágnes), illetve a www.tuk.hu honlapon.
Atanfolyam sikeres elvégzéséről a MÚOSZ Bálint György Új
ságíró Akadémia és a Tudományos Újságírók Klubja közös bi
zonyítványt ad ki.
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„Kistelektől a polgárdi ipartelepig”
1944. október 15-től december 23-ig a magyarországi harcokban II. rész
A második T-34-es kilövése páncélököllel a Kecskemét és Lajosmizse közötti
országúton 1944. október 31-én vagy november 1-jén

(A cikk első része a 2003/1. számban jelent meg.)
Előzmények: 1944. október közepén Churchill angol mi
niszterelnök Moszkvában tárgyalt. A tárgyalások végén
búcsúzóul megemlítette Sztálinnak, hogy az ameri
kai-angol haderő Olaszország felől hamarosan eléri a
ljubjanai kaput, és segíteni fogják a szovjet hadsereg né
metek elleni harcait a Balkánon. Hogy megelőzhessék az
amerikai-angol csapatok Balkánra való behatolását,
Sztálin 1944. október 29-én szigorú parancsot adott Maiinovszkijnak - a 46. hadseregnek azonnal támadni kell
Kecskemét-Budapest irányában. (Vargyai Gy.: Magyarország a második világháborúban, 384. old.)
A szovjet főparancsnokság elrendelte, hogy a 2. és 4.
gárda gépesített hadtesttel megerősítve a 46. szovjet
hadsereg a főcsapást a jobb szárnyon mérve 1944. októ
ber 29-én 14.00-kor indítson támadást Kecskemét-Bu
dapest irányába. (Haditechnika 2001/4. sz., 73. old.)
Kecskemét feladásával a 46. szovjet hadsereg táma
dása újabb lendületet kapott. A várost ostromló erők csat
lakoztak az előretöréshez. A budapesti műút mindkét ol
dalán a földutakon előrenyomuló és a terepfedezetet jól
kihasználó harckocsicsoportok nyomása a saját erőkre
fokozódott. Az ellenség páncélos és gépesített erőinek
lendületét Kecskemét szegélyén a páncélelhárításra a
133. légvédelmi ezred és a magyar légvédelmi ütegek tü
ze némileg lefékezte ugyan, de feltartóztatni nem tudta.
Az ellenség a várost keletről és nyugatról megkerülve,
mellékutakon és terepen tört előre, egyrészt Lajosmizse-Budapest, másrészt Nagykőrös-Cegléd irányába.
(Reszneki Zákó András vezérőrnagy: Őszi harcok 1944,
88-89. old.)
A szovjet harckocsicsapatokból a rejtőzésre kiválóan al
kalmas terepet kihasználva a T-34-es harckocsik egyesé
vel, kettesével szivárogtak előre. Ezek ellen folytattuk a
küzdelmet, „magányos farkasként”, egy 7,5 cm-es páncél
törő ágyúval és 4-5 fővel. Gyalogsági támadás esetén gép
pisztollyal és kézigránáttal vettük volna fel a közelharcot.
A kecskeméti alsó-pályaudvar előtt 1944. október 30-án
vagy 31 -én általam felderített, majd páncélököllel megsem
misített 7-34-es is valószínűleg e támadó szovjet harc
kocsicsoport beszivárgó páncélosa volt. A felderítésem
eredményét, majd páncélököllel történt megsemmisítését
az előzőekben már részletesen leírtam. Most a második
T-34-es szovjet páncélos leküzdéséről számolok be.

1944. október 31. vagy november 1.,
a Kecskemét-Lajosmizse közötti országút
Parancs érkezett, hogy Kecskeméttől kb. 5-6 km-re a ka
tonai szekérsor elé soroljunk be, és a következő paran
csig ott várakozzunk. A parancsot végrehajtottuk, bár
nem értettem, miért kell felkapcsolt páncéltörő löveggel a
szekérsor előtt várakoznunk. A hajtők magyar karszala
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gos civilek voltak. Rajtunk kívül katona nem volt a 8-10
szekérből álló Lajosmizse felé irányuló oszlopban.
Az országút bal oldalán gyümölcsfák, szőlők, vegyesen.
Kiváló terep a rejtőzködésre. Az út jobb oldalán levágott
kukoricaszárak, gúlákba rakva. A hadnagy, aki most ná
lunk tartózkodott a Botond vezetőjével, a vezetőfülkében
volt, a kezelők pedig az út jobb oldali árkában pihentek. A
löveg parancsnokaként megvolt az a rossz szokásom,
hogy mindig kiültem a löveg csövére, hogy ne csak lássak,
halljak is. Most is ezt tettem, egy páncélököllel kiültem a lö
vegcsőre a iövegpajzs elé. Lajosmizse felé figyeltem, és
utasítottam az árokban levő kezelőket, hogy főleg Kecske
mét irányába figyeljenek. A kocsisokat is figyelmeztettük,
bármilyen gyanús dolgot észlelnek, azonnal jelentsék. Azt
azonban nem értettem, miért kellett felkapcsolt páncéltörő
löveggel várakozni hadműveleti területen, ahol az előreszivárgó orosz páncélosok támadása is várható. Már kb. egy
óra is eltelt, lassan alkonyodni kezdett, amikor Kecskemét
felől mozgó páncélosok zaja hallatszott. A távoli hang hol
lecsendesedett, hol pedig felerősödött, amint újra megin
dult a harckocsi. Meg lehetett állapítani a motorzajból, a
lánctalpak nyikorgásából, hogy a harckocsi felénk közele
dik, de nem a műúton, hanem bal felől, a gyümölcsösben
mozog. Kecskemét felől semmi vészjelzés nem érkezett,
hogy ellenséges páncélos közeledne felénk, riadalom nem
támadt, tehát vagy magyar, vagy német harckocsi közelít.
A szekérhajtók nem láthatták jól az érkező harckocsit, ta
lán nem is figyelték meg a mozgását, vagy nem tudták el
képzelni, hogy ellenséges páncélos „beszivároghat” a vo
nalak mögé. Az is lehet, hogy még nem is láttak harckocsit,
de orosz páncélost biztosan nem. Mivel parancs nem ér
kezett az indulásra - tüzelőállásba helyeztem a páncéltö
rő löveget. Ekkorra azonban a páncélos a rejtőzködést
nyújtó gyümölcsösből az út melletti árkon keresztül nagy
gázzal kifordult a makadámúira és érezni lehetett, amint
„rázta” a talajt, s hallottuk félelmetes dübörgését. Ültömben
hátrafordultam a páncéltörő lövegcsövén, s megdöbben
tem láttam, hogy egy orosz 7-34-es érkezik mellénk, majd
megáll. (A mellékelt vázlatokból érzékelhető a helyzet, bár
a méretarányok nem megfelelőek.) Nem gázolt le bennün
ket, nem lőtte szét a löveget és a Botondot.
Most mit csináljak? Rajtam kívül még senki nem észlel
te. Később tudtam'meg, hogy az árokban lévő kezelők,
amikor a páncélos kifordult a gyümölcsösből, berohantak
a kukoricaföldre. Hogy hova tűntek a lovaskocsik a hajtó
ikkal, nem tudom. A Botond vezetőfülkéjéből sem érke
zett jelzés. Egyedül ültem a páncéltörő lövegcsövén,
páncélököllel a kezemben. Valószínűleg engem láttak a
harckocsiból, és figyeltek, megtámadom-e őket. A páncé
los úgy állt meg, hogy lövegtornya szemben volt velem,
száma 323 vagy 328 volt, pontosan nem emlékszem rá.
A kezemben lévő páncélöklöt nem tudtam használni,
mert a 7-34-esből egész biztosan figyeltek, és mielőtt
használni tudtam volna, azonnal lelőnek kézifegyverrel.
Ha mégis sikerült volna a páncélöklöt működésbe hozni,

olyan közel robbant volna, hogy magam is megsebesü
lök, esetleg halálosan.
A következő pillanatban észrevettem, hogy a lövegtorony tetején lévő kerek ajtó igen lassan emelkedik felfelé.
Ekkor a páncéiököllel együtt hirtelen az út melletti árokba
ugrottam. Az ugrás pillanatában nagy robbanás, ezzel
egy időben erős ütést éreztem a tarkómon, és inkább
beestem az árokba, mint ugrottam. Először azt hittem,
megsebesültem, de csak elkábultam egy pillanatra.
A Г-34-es nagy gázzal megindult. Arra gondoltam, hogy
vagy legázolja a löveget a Botonddal együtt, vagy szétlövi,
ezért az árokban gyorsan hátrafelé kúsztam. Közben figyel
tem a Botond kerekei felé, láttam, hogy elmegy mellette,
majd hirtelen befordul előtte a szántóföldre a kukoricaszár
ból álló kupacok közé, majd Lajosmizse irányába tart. Akkor
már a Botond mögött voltam a páncélököllel. Jó célpont volt,
mert a bal oldala felém állt. Hirtelen elhatározással rálőttem.
Már erősen alkonyodott, de sikerült eltalálnom, leállt a mo
torja és a harckocsi is megállt. Úgy láttam, a bal oldali lánc
talp is leszakadt. Csend lett. Azt meg tudtam állapítani, hogy
a T-34-es mozgásképtelen, de azt nem, hogy harcképtelene. Most vettem észre, hogy nincs senki körülöttem, egyedül
vagyok. A lövegpajzs mögé bújtam, s onnan figyeltem, vane valami mozgás a mozdulatlan harckocsinál. Egy orosz
dobtáras géppisztoly és 2 db kézigránát volt nálam. Közben
már erősen alkonyodott, de azért jól láttam, bár a kukoricaszár-kupacok miatt a kezelők menekülését, esetleges táma
dását bizony nehéz lett volna egyedül elhárítani.
Úgy gondoltam, hogy a Botondra felkapcsolt páncéltörő
vel elhajtok a helyszínről, de előtte megkísérlem össze
szedni a kezelőket. Bekúsztam a kukoricaföldre, és keres
tem a kezelőket, halkan szólítgattam őket. Kis idő után rá
találtam két kezelőre, az egyiknél volt egy páncélököl. El
vettem tőle, visszakúsztam a Botondhoz, és „vaktában”,
elég rossz látási viszonyok mellett rálőttem a T-34-esre.

Csak azt láttam, hogy a kupac, amely mellett állt, szétszó
ródott, a kukoricaszárak magasra repültek. Közben mellém
kúszott két kezelő, majd a hadnagy is visszatért, és együtt
figyeltük a mozdulatlan T-34-es sötétlő tömegét, de moz
gást nem észleltünk. Kecskemét felől erősen tompított fény
szóróval gépkocsi közeledett. Eléje futottam és leállítottam.
Négy katona és a volánnál egy százados ült benne. Figyel
meztettem őket, hogy ne menjenek tovább, egy harcképte
lennek tűnő T-34-es áll a kukoricaföldön, amelyet kilőttem
páncélököllel, de nem biztos, hogy valóban harcképtelen.
Nem akarták elhinni, de amikor egyiküknek megmutattam a
Botond mögül kilesve a mozdulatlan harckocsi sötét töme
gét, azonnal visszafordultak Kecskemét felé. Előzőleg kér
tem, hogy jelentsék az elérhető parancsnokságnak a kilö
vést, és küldjenek őrséget, vegyék át az őrzést, mivel új tü
zelőállást kell foglalnunk Lajosmizse előtt. Körülbelül fél óra
múlva egy raj egy őrmester vezetésével átvette a mozdulat
lan, kilőtt T-34-es őrzését, mi pedig a Botonddal nagy se
bességgel elhajtottunk Lajosmizse irányába.
A parancsnokom az előző napon Kecskeméten végzett
felderítésemért (egy lövegűnk nem tért vissza, azt keres
tem), valamint a következő napon a második T-34-es
páncélököllel történt kilövéséért nagy ezüst vitézségi
érem kitüntetésére terjesztett fel. A kitüntetés sorsáról
sajnos a mai napig nem tudok, ugyanis másnap (novem
ber 2-án) a harmadik Г-34-es-kilövésnél a küzdelemben
Horváth Alfonz tizedes hősi halált halt. A kezelők a had
naggyal együtt eltűntek. Én más harccsoporthoz kerül
tem, kalandos úton eljutottam Budapestre, onnan Jutás
ra vezényeltek, majd a 313-as számú századdal a polgárdi ipartelepeknél harcvonalba kerültem, ahol 1944.
december 23-án harc közben fogságba estem. A kitünte
tés tehát nem érhetett utol.
(Folytatjuk)
Szabó László
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A tiranai fegyvergyűjtemény
Az utóbbi években eltűntek az újságok hasábjairól az Al
bániával foglalkozó írások. Megszűnt „érdekesnek lenni"
- ma már csak egy ország az Adria partján, elmaradott
ságban, szegénységben. Tudvalévő, hogy a hideghábo
rú folyamán számtalan, egyes adatok szerint több száz
ezer különböző rendeltetésű kis erődöt emeltek. Az or
szág tele van ezekkel az építményekkel. Lebontásuk ké
zi erővel lehetetlen, hasznosításuk néhol megoldott, de
többségében hasznavehetetlenek. Felépítésük katonai
lag lehet, hogy indokolt volt, de elhelyezésük mindenne
mű célszerűséget nélkülöz. Egy esetleges harci alkalma
zásnál nem védték egymást, a kilövési lehetőségük is
rossz, a lőréseken kitekintve esetenként csak keskeny
sávot látunk. A főváros, Tirana sem különbözik az ország
többi településétől - az odalátogató aligha gondolja,
hogy ez a vitathatatlanul elmaradt ország megőrizte, és
feldolgozva kiállította a második világháború folyamán itt
maradt német lövegeket. Nehéz választ adni, hogy erre
mi is vezethette a helybélieket, minden bizonnyal egy
magas beosztásban lévő személy haditechnika iránti ra
jongása.
A lövegeket a főváros központjában lévő Hadtörténeti
Múzeum épületének zárt udvarán helyezték el. Ez a he-

3. ábra: A 105 mm-es 18/32 M. tarack

lyi viszonyok között igazán monumentális épület több
célt szolgált, színház, mozi, no meg hajdanán a gyűlé
sek, a kongresszusok színhelye is volt. A múzeum kiállí
tási termei az ország felszabadító háborúiba adnak be
tekintést, miként harcoltak a törökök és az olaszok ellen.
Sok második világháborús fegyvert, jelvényt és egyenru
hát is láthatunk.
A különböző rendeltetésű lövegeket, gépágyúkat folya
matosan gondozzák. Hatástalanításuk nem azt jelentet
te, hogy hagyták azokat berozsdásodni. Inkább a lőszer
hiány miatt nem használták a lövegeket, hiszen azokra
tekintve nem nehéz elképzelni, hogy képzett kezelősze
mélyzetük egyaránt küzdött egy légi, páncélos vagy ép
pen gyalogos támadás ellen, nem beszélve az ellensé
ges vonalak mögötti terület támadásának lehetőségéről.
A belépést semmi nem akadályozza, a kiállítás szaba
don fényképezhető, megszemlélhető. Külön utat Tiraná
ba ezen harceszközök megtekintéséért kár szervezni, de
egy esetleges ott tartózkodás alkalmából mindenképpen
érdemes megnézni, hiszen a lövegek egy része a típus
megmaradt egyedi példányait képviseli.
2. ábra: A 20 mm-es légvédelmi gépágyú
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Matthaeidesz Konrád

A SZENT ISTVÁN csatahajó tisztikara 1918. június 10-én

A cs. és kir. Haditengerészet 1918. június 10-én elsüllyesz
tett SZENT ISTVÁN nevű csatahajójának a történetéről nap
jainkban egyre több publikáció lát napvilágot. Mindezek elle
nére - érdekes és egyben sajnálatos módon - a hajó tiszt
jeiről mégis igen kevés információval rendelkezünk. Az aláb
bi írás ezen hiányt szeretné némiképp pótolni.
A cs. és kir. Haditengerészet tisztjei és beosztásaik
Korszakunkban a cs. és kir. Haditengerészet tiszti állo
mánya öt fő csoportra volt felosztva. Az első csoportba a
tényleges katonai szolgálatot ellátó tengerésztisztek
(Soldatenstandes) - csak az ő zubbonyuk karján szere
pelt a tiszti rendfokozati jelölés kerek, úgynevezett „Elliothurka"
a másodikba a tengerész lelkészek (Mari
negeistlichkeit), a harmadikba a tengerész bírák
(Offiziere für den Marinejustizdienst), a negyedikbe a ten
gerész orvosok (Marineärztliches Offizierkorps) és az
ötödikbe a tengerész tisztviselők (Marinebeamte) tartoz
tak. Ez utóbbi csoportot további kilenc szakágazatra osz
tották. Úgymint tengerész mérnökökre (Marineinge
nieure) - hajóépítő, gépszerkesztő, tengerésztüzér mér
nökök, elektromérnökök, szárazföldi és vízépítő mérnö
kök, vegyészmérnökök - , gépüzemvezetőkre (Maschi
nenbetriebsleiter), elektroüzem-vezetőkre (Elektrobe
triebsleiter), tengerész biztosokra (Marinekommissäre),
vízrajzi hivatalnokokra és könyvtárosokra (Beamte des
hydrographischen Wesens und der Marinebibliothek), ta
nárokra (Beamte für das Lehrfach), művezetőkre (Werk
führer), szerkesztő rajzolókra (Konstruktionszeichner) és
végül az irodai hivatalnokokra (Marinekanzleibeamte).
A fentiek közül a legtöbb tiszt természetesen nem a ha
jókon, hanem a szárazföldön, a különböző haditengeré
szeti intézményekben teljesített szolgálatot. A cs. és kir.
hadihajók tisztikarához mindössze a tényleges tenge
résztisztek és a gépüzemvezetők, valamint adott esetek
ben - a hajó nagyságától és típusától függően - a lelké
szek, az orvosok, az elektroüzem-vezetők és a
tengerészbiztosok tartoztak.
A cs. és kir. Haditengerészet hajóin pontosan meghatá
rozott tiszti beosztások voltak rendszeresítve. Ezek első
és egyben legfelső szintje az úgynevezett parancsnok
ság volt, amely a kapitányból, az első tisztből - aki a pa
rancsnok helyettese volt - , a tüzérparancsnokból, vala
mint a többi szolgálati szakág vagy szakterület - navigá
ció, rádió, torpedó, akna - vezetőiből állt.
A hadihajók tisztikarának második szintjéhez tartoztak
azok a tengerésztisztek, akik nem láttak el szolgálati
szakágazat-vezetést, valamint a kadétok és a tisztjelöl
tek. Ők mindannyian az egyes szolgálati területek veze
tőinek voltak a beosztott tisztjei, tisztjelöltjei.
A fentieken kívül a hadihajók tisztikarának tagjai lehet
tek még - mint már említettük - a lelkészek, az orvosok
és a különböző szakterületeket ellátó tisztviselők. így
minden hajónak volt egy, illetve nagyobb hajó esetében
több gépüzemvezetője. Volt továbbá, pontosabban lehe
tett még, hajólelkésze, hajóorvosa, elektroüzem-vezetője
és hajószámvivője is.

A SZENT ISTVÁN csatahajó tisztikara
és vezető beosztású tisztjei
A SZENT ISTVÁN csatahajó történetével foglalkozó irodal
mi feldolgozások mindegyike 38 főben állapítja meg a ha
dihajó tisztikarának létszámát. Akad olyan munka is, amely
ennek a 38 tisztnek a pontos rendfokozatát - egy sorhajó
kapitány, egy korvettkapitány, hét sorhajóhadnagy, hét fre
gatthadnagy, 11 tengerészzászlós, tengerészkadét és ten
gerészjelölt, valamint egy tengerészlelkész, egy sorhajóorvos, egy fregattorvos, egy I. osztályú főgépüzem-vezető,
két I. osztályú gépüzemvezető, egy II. osztályú gépüzem
vezető, egy I. osztályú elektroüzem-vezető, egy I. osztályú
tengerészbiztos, egy II. osztályú tengerészbiztos és egy
tengerészbiztos növendék - is megadja.
A fenti adatok azonban nem teljesen felelnek meg a való
ságnak. Lehetséges ugyan, hogy ezt a 38 tiszti rendfokoza
tot, illetve létszámot írta elő a haditengerészet felsőbb veze
tése a hajó 1915-ben történt szolgálatba állításakor, az azon
ban bizonyos, hogy 1918-ban, a hajó pusztulásakor nem
pontosan ez volt a helyzet a SZENT ISTVÁN fedélzetén.
A 38 fős tiszti létszámnak egyrészt ellentmondani látszik az
a tény, miszerint 1918-ban a SZENT ISTVÁN három testvér
hajóján mindössze 33 és 35 között mozgott a tisztikar létszá
ma. Az ez év augusztusában kiadott hivatalos lista ugyanis melyben a SZENT ISTVÁN a nyilvánvaló okok miatt már

1. ábra: A SZENT ISTVÁN csatahajó

2. ábra: A SZENT ISTVÁN csatahajó pusztulása
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nem szerepel - a PRINZ EUGEN-en 33, a TEGETTHOFFon 35 és a cs. és kir. Haditengerészet zászlóshajóján, a
VIRIBUS UNITIS csatahajón pedig 34 tisztről tesz említést.
A fentebb említett létszámnak, illetve rendfokozati meg
oszlásnak teljes mértékben ellentmond továbbá az a egy megbízható forrásmunkában - fennmaradt névsor is,
amely pontosan rögzíti a SZENT ISTVÁN csatahajó tiszti
karának 1918. június 10-i állapotát. Ezen összeírás sze
rint a hadihajó katasztrófájának időpontjában 35 személy
- egy sorhajókapitány, egy korvettkapitány, hét sorhajó
hadnagy, három fregatthadnagy, két tengerészzászlós,
hat tengerészkadét, hat tengerészjelölt, egy tengerészlel
kész, egy sorhajóorvos, három I. osztályú gépüzemveze
tő, két II. osztályú gépüzemvezető, egy II. osztályú elektroüzem-vezető és egy I. osztályú tengerészbiztos - tarto
zott annak tiszti állományához. Tény azonban az is, hogy
rajtuk kívül még a hajón teljesített szolgálatot az 1. csata
hajó-osztály törzsének - mivel a SZENT ISTVÁN volt egy
ben ennek a csatahajó-osztálynak a zászlóshajója - há
rom tisztje, egy sgrhajókapitány, egy sorhajóhadnagy és
egy százados is. így pedig a tragédia időpontjában való
ban 38 tiszt tartózkodott a hadihajó fedélzetén, de közülük
hárman nem tartoztak a SZENT ISTVÁN tisztikarához.
A hajó pusztulásakor a következő személyek voltak a
SZENT ISTVÁN-nak, Illetve az 1. csatahajó-osztály tör
zsének a vezető beosztású tisztjel:
SZENT ISTVÁN csatahajó:
Parancsnok: Heinrich Seitz sorhajókapitány
Elsőtiszt: Ernst von Förstner korvettkapitány
Tüzérparancsnok: Otto Kästner sorhajóhadnagy
Hajólelkész: Sági József tengerészlelkész
Hajóorvos: Dr. med. Adolf Homolatsch sorhajóorvos
Vezető gépüzemvezető: Josef Waigant I. osztályú gép
üzemvezető
Elektroüzem-vezető: Silvius Messner II. osztályú elektroüzem-vezető
Hajószámvivő: Alfred Kinzel I. osztályú tengerészbiztos
1. csatahajó-osztály:
Parancsnok: Heinrich Seitz sorhajókapitány
Törzsfőnök: Charles Masjon sorhajókapitány
Beosztott tisztek: Anton Reich sorhajóhadnagy és Ernst
Freiherr von Jedina-Palombini százados

A cs. és kir. Haditengerészet tiszti rendfokozatai
A cs. és kir. Haditengerészet - utoljára 1909-ben rend
szeresített - tiszti rendfokozataiban való eligazodás vé
gett lássuk, hogy pontosan milyen gyalogsági rendfoko
zatoknak is feleltek meg az egyes rangok:

A cs. és kir. Haditengerészet lelkészi, bírói, orvosi és
tisztviselői karához tartozó tisztjeinek a rendfokozati
megnevezései azonban eltértek a fentiektől. Ezek közül
most csupán azoknak a pontos megnevezéseit közöljük,
melyek viselői közül egy vagy több személy is tartózko
dott a SZENT ISTVÁN fedélzetén.
A tengerészlelkészi és az annak megfelelő tengerész
tiszti rendfokozatok:
2. táblázat
T e n g e r é s z le lk é s z i

T e n g e r é s z tis z ti

re n d fo k o z a to k

re n d fo k o z a to k

Tengerész főpap (superior)
Tengerész plébános
Tengerész főlelkész
Tengerészlelkész

Sorhajókapitány
Fregattkapitány
Korvettkapitány
Sorhajóhadnagy

A tengerészorvosi és az annak megfelelő tengerész
tiszti rendfokozatok:
3. táblázat
T e n g e ré s zo rv o s i

T e n g e r é s z tis z ti

re n d fo k o z a to k

re n d fo k o z a to k

Tengerész vezértörzsorvos
I. osztályú tengerész
főtörzsorvos
II. osztályú tengerész
főtörzsorvos
Tengerész törzsorvos
Sorhajóorvos
Fregattorvos

Ellentengernagy
Sorhajókapitány
Fregattkapitány
Korvettkapitány
Sorhajóhadnagy
Fregatthadnagy

A gépüzem-vezetői és az annak megfelelő tengerésztiszti rendfokozatok:

4. táblázat
G é p ü z e m -v e z e tő i

T e n g e r é s z tis z ti

re n d fo k o z a to k

re n d fo k o z a to k

Ezredes gépüzemvezető
I. osztályú főgépüzem-vezető
II. osztályú főgépüzem-vezető
I. osztályú gépüzemvezető
II. osztályú gépüzemvezető

Sorhajókapitány
Fregattkapitány
Korvettkapitány
Sorhajóhadnagy
Fregatthadnagy

Az elektroüzem-vezetői és az annak megfelelő tenge
résztiszti rendfokozatok:
5. táblázat
E le k t r o ü z e m v e z e t ő i
re n d fo k o z a to k

Főelektroüzem-vezető
I. osztályú elektroüzem-vezető
II. osztályú elektroüzem-vezető

T e n g e r é s z tis z ti
re n d fo k o z a to k

Korvettkapitány
Sorhajóhadnagy
Fregatthadnagy

1. táblázat
T e n g e r é s z tis z ti

G y a lo g s á g i

re n d fo k o z a to k

re n d fo k o z a to k

Tengernagy
Altengernagy
Ellentengernagy
Sorhajókapitány
Fregattkapitány
Korvettkapitány
Sorhajóhadnagy
Fregatthadnagy
Tengerészzászlós
Tengerészkadét
Tengerészjelölt

Gyalogsági tábornok
Altábornagy
Vezérőrnagy
Ezredes
Alezredes
Őrnagy
Százados
Főhadnagy
Zászlós
Hadapród
Tiszthelyettes
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A tengerészbiztosi és az annak megfelelő tengerész
tiszti rendfokozatok:
6. táblázat
T e n g e r é s z b iz to s i

T e n g e r é s z tis z ti

re n d fo k o z a to k

re n d fo k o z a to k

Tengerész vezérbiztos
I. osztályú tengerész főbiztos
II. osztályú tengerész főbiztos
III. osztályú tengerész főbiztos
I. osztályú tengerészbiztos
II. osztályú tengerészbiztos
Tengerészbiztos-növendék

Ellentengernagy
Sorhajókapitány
Fregattkapitány
Korvettkapitány
Sorhajóhadnagy
Fregatthadnagy
Tengerészjelölt

3. ábra: Heinrich Seitz sorhajókapi
tány, a SZENT ISTVÁN parancsnoka

A SZENT ISTVÁN csatahajó tisztjeinek névsora
1918. június 10-én
Végezetül lássuk, hogy pontosan ki is volt az a 38 tiszt,
aki a SZENT ISTVÁN csatahajó pusztulásának időpont
jában a hadihajó fedélzetén tartózkodott (kurzív szedés
jelöli a hősi halált halt tiszteket):
Battenberg, Eugen, tengerészkadét (* 1898)
Böhm, Karl, I. osztályú gépüzemvezető (* 1874)
Fellner, Ferdinand, Freiherr von Feldegg, tengerészjelölt
(* 1899)
Förstner, Ernst von, korvettkapitány (* 1879)
Grubas, Ägidius, II. osztályú gépüzemvezető (* 1888)
Füller, Karl, sorhajóhadnagy (* 1886)
Hotter, Oskar, Edler von Sulmthal, sorhajóhadnaqy
(* 1884)
Homolatsch, Adolf, Dr. med., sorhajóorvos (* 1880)
Horn, Friedrich, sorhajóhadnagy (* 1890)
Jedina-Palombini, Ernst, Freiherr von, százados
Kästner, Otto, sorhajóhadnagy (* 1881)
Kinzel, Alfred, I. osztályú tengerészbiztos (* 1878)
Kreitschy, Alfred, tengerészjelölt (* 1899)
Lehrer Árpád, tengerészkadét (* 1898)
Leithe, Rudolf, tengerészzászlós (* 1897)
Masjon, Charles, sorhajókapitány (* 1871)
Maxon Robert, rövidi, sorhajóhadnagy (* 1880)
Messner, Silvius, II. osztályú elektroüzem-vezető (* 1889)
Mikola, Johann, Ritter von Kokotfels, tengerészjelölt
(* 1899)
Mohi, Karl, I. osztályú gépüzemvezető (* 1885)
Musger, Otto, fregatthadnagy (* 1896)
Müller, Anton, tengerészkadét (* 1898)
Niemann, Friderich, fregatthadnagy (* 1894)
Pauk, Johann, tengerészzászlós (* 1898)
Pockels, Georg, tengerészkadét (* 1896)
Prochazka, Gottlieb, tengerészkadét (* 1898)
Reich, Anton, sorhajóhadnagy (* 1884)
Reiss, Kurt, tengerészjelölt (* 1899)
Sági József, tengerészlelkész (* 1881)

Samt, Josef, fregatthadnagy (* 1895)
Sarnitz, Emil, II. osztályú gépüzemvezető (* 1887)
Schaude, Heinrich, tengerészkadét (* 1899)
Seitz, Heinrich, sorhajókapitány (* 1870)
Serda, Josef, Edler von Teodorski, tengerészjelölt
(* 1900)
Strnad, Bruno, sorhajóhadnagy (* 1882)
Titz-Szégner Jenő, szentgyörgyi, sorhajóhadnagy
(* 1890)
Wagner, Herbert, tengerészjelölt (* 1900)
Waigant, Josef, I. osztályú gépüzemvezető (* 1872)
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Haris Lajos-Haris Ottó

Fejezetek a magyar katonai harcjárművek gyá rtástö rté nété bői
az O s z trá k -M a g y a r M o n a rc h ia k e re te in b elü l és M ag yaro rszág o n
az 1 9 2 0 -1 9 4 0 -e s évekb en IV. rész

Katonai járművek építményeinek gyártása
1916-1945
Uhry Imre kovácsmester és karosszériakészítő műhelyét
(gyárát) 1895-ben alapította. Ez az Uhry Testvérek Karoszszéria, Pótkocsi gyára nevet vette fel. 1913-ban a gyár Bu
dapesten a Gizella út 22 sz. alatti telepen működött, és a
közös hadsereg megbízásai fellendülését eredményezték.
Katonai lovaskocsikat, autófelépítményeket készítettek so
rozatban. A 100 személlyel dolgozó gyár a Hungária kör
úton és a Mátyásföldi telepen működött. 1937-ben a gyá
rat a hadimegrendelések mentették meg a csődtől.
1943-ban Mátyásföldön a Margit u.-ban létrehozták a ka
tonai karosszériák kísérleti és építési műhelyét. 1943-ban
Uhry-Hansa Lloyd lánctalpas vontató átépítése is folyt itt. A
német vontatók roncsait a hadszíntérről összegyűjtve az
Uhry gyár szerelőcsarnokában szerelték össze H./<.5 típus
névvel. Kis darabszámban kb. 10 db készült 1944-ben.
1941-ben 70 db Krupp L2. H. 143 típusú gépkocsit vá
sároltak az 1937-ben megszűnt német gyártásból. Agyár
a karosszériák átalakítását végezte. A kocsik M 304 típu
sú motorral 4-féle felépítménnyel készültek. Az L2.H. 143
típus motorja léghűtéses, 52 LE-s benzin, a 669/9 típus
60 LE-s dízel volt. Az alvázakat alkatrészekben szállítot
ták ide a magyaroknak, ezeket a MÁVAG, a Csepel W.
M., és a Rába gyárak szerelték össze. A K.V.L-traktor a
H.S.C.S. (Hoffher gyár) lánctalpas vontatója volt. Az Uhry
gyár kísérleteiben a Hansa hátsó futóművével (lánctalp)
építették össze. A K. V.50 traktor-vontató átépítése is itt
zajlott rakterülettel kiegészítve. 1940-ben MercedesBenz G5. típusú terepjáró személykocsikat vásárolt a
hadvezetőség parancsnoki kocsinak.
A 200 db autó karosszériaátalakítása az Uhry gyárban
készült. A karosszéria hátsó részét 40 cm-rel megtoldották,
az üléseket áthelyezték. A Magyar Waggon- és Gépgyár
mintadarabokat vásárolt még 1938-ban Németországban,
amit 1943-ban (Nagy Krupp L2.H.43) „Krupp" szegletes
hűtővel kezdett gyártani. A No.1 sorozatú kooperációban a
felépítményeket az Uhry cég készítette (rádiós, mentő);
L2.H. 43 típusú motor: benzin (60 hp.), LD 2H.43. típusú
motor: dízel (50 hp). Agyárat 1948-ban államosították, és
mint buszgyár Ikarus néven szerepelt a későbbiekben.

Hollós Zsigmond mérnök munkássága
a Weiss Manfred Rt.-nél
A nemzetközileg ismert járműtervező mérnök, Hollós
Zsigmond, a csepeli W. M. gyár kötelékében létesített iro
dát 1928-ban. A francia Laffly gyár autó-traktor főtervező
jeként megszervezte a W. M. gyár traktorosztályát 1927ben. 1930-ban megszületett a Csepel traktor (vontató) V1
jelzéssel. Hollós mérnök 1927-től 1938-ig dolgozott Ma
gyarországon, a háború Franciaországban érte, későbbi
sorsa nem ismert.
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Az új magyar hadsereg felszerelésére a traktorosztály
kibővült az autóosztállyal. A kezdeti kísérletek FIAM,
Ford stb. autótípusokkal indultak meg. A szabadalmak
vásárlásában Hollós mérnök járműszabadalmai szere
peltek az elsők között. Ezek: 1. buktatható kocsiberende
zés, száma: 69196 sz. /1916.; 2. mechanikus hajtás
(páncélvonatra is) - 88450 sz./1930.; 3. megosztott
lengőtengely - WM. 99239 sz./1930.; 4. lengőtengely
ágyazás - WM. 1161527 SZ./1937.
A Laffly francia autógyár típusait (autókat-traktorokat)
Hollós mérnök tervei alapján készítették a francia hadse
reg részére, de a török és bolgár vagy arab országok ré
szére is. Laffly-típusok (csak katonai) 1928-tól: W 15THotchkiss-Laffly traktor; Laffly S 115 L mentőautó (3 ten
gelyes); Laffly SzOTL traktor, terepjáró (3 tengelyes) bu
kókerekes ágyúvontató, rádiós Laffly S 35 ágyúvontató,
S 35 T traktor, S 45 T traktor.
A felsorolt típusok 1938-ig kerültek gyártásra. A gyakor
lati tapasztalatok után a W. M. gyár átvette a terveket. Az
angol Morris-Commercial Autógyár 1928-ban tervezett
terepjárója is számba jöhetett.
A W. M. gyár megvásárolt egy Morris autóalvázat, és
azt be is mutatta a hadvezetőség megbízottjainak (ez a
WM H1 tömörkerekes tehergépkocsi). Ezt az első alvázat
alakították át a gyárban. Terhelési próbáknak vetették
alá, a mérések és tapasztalatok után alakították ki a WM
H2 sz. típust Hollós mérnök ellenőrzésével 1930-ban.
A W. M H1. jelű autó még a Morris 4 hengeres motor
ral működött. Futóműve elöl fúvott gumis, hátsó kerekei
tömörgumisak voltak. Angol tapasztalatok alapján a te
repjáró-képesség növelése céljából a hátsó kerékpárt ol
dalanként összekötötték lánctalppal (később a Botondnál
is alkalmazták a megoldást mocsaras területek leküzdé
sére, de sorozatban nem).
A Morris motort lecserélték 50 LE-s W. M. motorra, ez
a teljesítmény kevésnek bizonyult, ezért a módosított mo
tor a H -2 -nél már 80 LE-s volt.
Az 1918-as Renault tankoknál bevált gumis hernyótal
pak ismeretében kipróbálták a lánctalp helyett a gumital
pas láncot is. A német hadsereg is alkalmazta ezt a meg
oldást mocsaras, sáros utak leküzdésére. W. M. H í-ből 1
db (kísérleti Morris), a H-2-a, 50 LE-s tűzoltóból 3 db, a
H -2 80 LE-s változatból 47 db híradós- és szerelőautó ké
szült el honvédségi rendelésre. Az összes pótalkatrésszel
együtt 55 db a gyártás, 5 db pótalkatrész volt.

A Weiss Manfréd Rt. gyár kísérlete (az Ansaldo
átalakítására)
Jurek Aurél mérnök vezetésével a csepeli gyár átvett 1
db Ansaldo típusú kisharckocsit mint kísérleti sorozatpél
dányt, rajzokkal együtt. A gyár tervbe vette, hogy sorozatgyártásban készíti el a kis lánctalpas harckocsikat, új
fegyverzettel.

1935 nyarán a kísérleteket elkezdték, előszóra Vickers
tornyot akarták ráépíteni, de nagynak tűnt a forgó torony
a kis alvázhoz, így lemondtak a felhasználásáról. A hon
védség megbízottai a módosításokat nem fogadták el. A
további intézkedéssel az olasz gyárral közvetlen tárgya
lásba kezdtek, és 1935-36-ban 150 db Ansaldót vásárol
tak Olaszországban.

A Straussler-tervezőiroda működése
a Weiss Manfred Rt. keretében
Straussler Miklós mérnök (1891-1966) Isaszeg kisváros
ban született első gyermekként 1891. augusztus 6-án.
Apja Straussler Péter Soréi Galíciából áttelepült zsidó
születésű kereskedő, anyja keresztény háztartásbeli volt.
Egyetemi diplomáját a budapesti József Nádor Műegye
temen szerezte meg gépészmérnöki szakon, 1914-ben.
Hidrólétesítményekkel foglalkozott, a tárgyat Bánki Donát
professzor adta elő. Angliában telepedett le később, mert
1911-ben vakációja során Londonban, a Kilburn 186 High
Roadon, továbbá a nagybátyja segítségével az NW. Dur
ing Arsenalban tanulmányozta a katonai felszereléseket.
1914-ben besorozták katonának, mint alhadnagy került
ki a frontra a közös hadsereg keretében. A hadsereg
utász-hidász csapatában mint hadmérnök megismerkedett
az ellenség hadifelszerelésével, annak fejlettségével (fő
ként az olasz fronton a Renault FT. 17-es tankokkal). Elje
gyezte magát a páncélos járművek tervezésének gondola
tával. Megismerte a páncélautók különböző típusait, az
Austin, Ajax, Renault, Rolls-Royce páncélautókat, felis
merte azok hibáit és sebezhetőségét. Ezek a járművek ne
hézkes mozgásúak voltak, és kis körzetben lehetett hasz
nálni őket, mert nem volt út, sőt, egy kifeszített acélkábel
az úton keresztben már leküzdhetetlen akadályt jelentett
számukra. De a legnagyobb akadályok a vizesárkok és a
folyók voltak, átkeléseknél összeomlott a támadás.
Egész életében ezeknek az akadályoknak a leküzdését
tartotta tervezői munkája fő céljának. Az első világháború be
fejeztével 1919-1920-ban a családjával kitelepült Franciaor
szágba, majd Nagy-Britanniában telepedett le 1924-ben.
Apja 1920-ban meghalt. Megörökölte üzleti vállalkozá
sát, de eladta, és 1924-ben Angliában új családi vállalko

zásba kezdett. Autó- és motorcsónakmotorok tervezését
kezdte el, Hadifelszerelések Irodája néven irodát nyitott
Londonban.
1926-ig 20 szabadalmat adott el, ebből tartotta fenn az
irodáját. Első szabadalmait a brit hadsereg vásárolta meg
(pontonok, szétszedhető-nyitható, ollós rendszerű gyalog
sági hidak, megfigyelőállványok stb.). Feleségül vette Marie
Josephin brit üzletasszonyt (kb. 1924-1926 között). 1927ben egy nagy üzlet lehetőségével érkezett Magyarország
ra. Az akkori Antant Ellenőrző Bizottság egy tagjától meg
tudta, hogy az ellenőrzés megszűnik, így lehetővé válik a
páncélautó-gyártás, ezért a Weiss Manfred gyárral meg
egyezett a Straussler-szabadalmak átvételéről.
A Straussler-iroda egyik ajánlata az volt a magyar ka
tonai vezetőknek, hogy kidolgozza az első világháborús
gáztámadások kivédésére gumi gázálarc bevezetését és
gyártását. A magyar hadvezetés nem fogadta el, így a
csehek vásárolták meg. 1930-ban felajánlotta az általa
szabadalmazott AC. (Armorued Cars) típusú alvázat.
1931 -ben hozták létre Csepelen a közös tervezőirodát
Straussler-Weiss Manfréd Rt. néven. Mivel gyártási lehe
tősége nem volt, Nagy-Britanniában egy nagy autógyár,
az Alvis Ltd. részére dolgozott, és az új megoldásait ott
építették meg, de ez a módszer drágának bizonyult. A
nagy gyárak nem voltak hajlandóak a kísérletek költségét

18. ábra: Straussler-féle harckocsifutómű szabadalmi rajza
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fedezni, csak kész megoldásokra volt szükségük. 1930ban Straussler azért jött Magyarországra, hogy olcsó kivi
telezési lehetőséget találjon új találmányai és szabadal
mai kipróbálására. A gyártási lehetőséget a csepeli W. M.
Rt.-ben találta meg, amelynek jó gépipari és motorépítési
kapacitásai voltak, de alig volt konstrukciós tevékenysé
ge. Itt a brit árak 1/5 részéért lehetett jármüveket építeni,
ezért kezdődött meg az együttműködés 1931-ben. Sem
miféle adat nincs arra, hogy a magyar kormányzat ezt elő
segítette volna, de nem ellenezte. Megrendeléseket ekkor
nem adtak, egy olyan típus megszüntetésére vártak, ame
lyet a Magyar Királyi Honvédség is rendszeresíthet.
Az AC-I. négy kerékhajtású alváz gyártás szempontjából
egyszerű konstrukciónak számított. Gyárthatósága az akkori
ipari viszonyok között könnyen megvalósítható volt. 1932ben a Weiss-Manfred Rt. Csepel gyárában létrejött a szerző
dés, amelyben az Alvis Ltd. - valójában a brit hadsereg ré
szére - sorozatban gyártott alvázakat kezdtek szállítani. Mo
tor nem volt hozzá, mivel ekkor még Jurek Aurél és Terplán
Sándor mérnökök nem kaptak megbízást a hazai motorok
tervezésére. A gyár a hazai forgalmazásnál az angoloktól
Ford soros, 4 hengeres 90 LE-s motorokkal kísérletezett.

98 HADITECHNIKA 2003/4

A kísérleti gyártás első darabjait Haris Lajos
(1906-1962), a Haris testvérek édesapja adta át az autó
traktor szereidében. A kísérleti alvázakat is személyesen
próbálta ki a gyár részéről. Minden egyes jegyzőkönyv alá
írása is ezt tanúsítja. Azonban a gyárba közben megérkez
tek a Ford-Lincoln típusú motorok, akkor a nagyobb teljesít
ményű 165 LE-s V 8. típusok kerültek az alvázakba. De ki
derült, hogy a motorok (farmotor) hűtése és légszűrője nem
felel meg a követelményeknek. A terepen felforrt a hűtővíz,
és a légszűrő elvesztette tömörségét (a motor leállt).
A további kísérletekben Haris Lajos átépítette a kísér
leti páncélos hűtőventilátor elhelyezését (függőlegesből
vízszintesbe helyezte a motor tetejére a ventilátort). A
légszűrő tömörségét pótbenzin-adagolással oldotta meg.
Ez a probléma a későbbiekben is fennállt a Csepelen
gyártott harckocsiknál. Minden gyártmányt át kellett ter
vezni (Id. Túrán hűtő megoldása).
A Straussler Mechanisation Ltd. minimális nagyságú vállalat
volt, amely nem volt életképes, ezért 1936 júliusában egy szer
ződés keretében 50 000 részvényét az Alvis Ltd. autógyár
megvette. Az így létrejött Alvis-Straussler Mechanisation Ltd.
cég elnöke T. G. John, az Alvis Ltd. vezérigazagtója lett. Csak
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21. ábra: A közös tervezőiroda rajz-fejléce, ebből nem állapítható meg, hol készült a terv, csak az aláírásokból

külkereskedelmi és export okokból volt szükségük erre a válallatra, hogy a fegyverek prototípusait ne az Alvis Ltd. adja el.
Straussler ettől fogva gyakorlatilag csak a cég alkalmazottja,
de 1938-tól mint ennek főmérnöke és kereskedelmi igazgató
ja is szerepelt. (Ez a cég valójában alig 10 főt tett ki.)
A brit Air Ministry és War Office 1936-tól kezdte kibocsá
tani a tervezési specifikációkat (iránykövetelményeket) a
brit gyárak számára új fegyverzetek tervezésére. A kor
mány beindította a hadsereg és a flotta átfegyverzési prog
ramját, már a közeledő háborút tervezve. Ettől kezdve
Straussler minden terve a brit hadsereg egy katonai célfel

adatának megvalósítási prototípusa volt, ezeket nem saját
ötleteiből hívta életre. Ebbe a körbe tartozik az AC-3, a
G-1, G-2, G-3, a Mountain traktor, a Hefty traktor, a Sturdy traktor, a Universal páncélkocsi, L.A.C-1, a WM traktor.
Ezeknek részletes terveit a közös iroda, valójában a W. M.
Rt. Autó és Traktor Osztálya dolgozta ki, és részben itt épí
tették meg azokat. A magyar mérnöki munka az egyre el
lenségesebb brit állam és hadserege célkitűzéseit segítet
te, ami éles ellentétben állt a magyar állam érdekeivel.
A Straussler-iroda a W. M. gyár területén tovább műkö
dött. Korbuly Károly vezérigazgató és Dessauer Alfonz
kereskedelmi igazgató aláírásával megvásárolták az
Alvis-Straussler Ltd. több szabadalmát. 1934-ben az AC.
II. típust fejlesztették ki. A motor 110 LE-s 3,6 literes OHC
V—6 volt, Bosch-gyújtással. 100 km/h sebességre volt ké
pes sík úton, a gumi átmérője 10,5x20 volt.
A Straussler-iroda tevékenyen részt vett a W. M. gyár
összes kísérletében. 1936-ban az angol megrendelés 50
db-ra szólt, a gyár 50 db A C -II alvázat szállított 1939-ig.
Kidogozták a hűtés cirkulációs (exhauster) megoldását
is. A 4x4 (négykerékmeghajtás) jellemezte az alváz fel
építését. Kormányzása az AC-I, AC-II, АС- I ll típusoknál
is nehézkes volt, mivel csigaorsóval oldották meg.
(Folytatjuk)
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